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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

1.

WPROWADZENIE

1.1.

Wstêp
Najbli¿szych kilkanaœcie lat to okres bardzo wa¿ny dla gminy Radków. W celu podniesienia

rangi gminy w regionie, zapewnienia atrakcyjnoœci lokalizacyjnej dla dziaùalnoœci gospodarczej
i osi¹gniêcie poprawy warunków ¿ycia mieszkañców w gminie, nale¿y podj¹ã dziaùania zmierzaj¹ce do

likwidacji lub co najmniej znacznego zùagodzenia wystêpuj¹cych barier rozwojowych i stworzyã

jakoœciowo nowe warunki dla rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy, a tak¿e poprawy
warunków ¿ycia mieszkañców.

W istniej¹cych warunkach dziaùania samorz¹du terytorialnego sukcesy w rozwoju gminy wi¹¿¹

siê w znacznym stopniu ze sprawnoœci¹ zarz¹dzania, rozumianego jako umiejêtnoœã sterowania

zasobami (ludzkimi, finansowymi, przestrzennymi, przyrodniczymi itp.), procesami oraz informacjami
w celu optymalnego wykorzystania dla osi¹gniêcia zamierzonych rezultatów. Temu celowi sùu¿yã ma

strategia rozwoju gminy Radków. Nale¿y wyraênie podkreœliã, ¿e strategii tej nie mo¿na traktowaã ani

jako okreœlonej wizji docelowego poziomu rozwoju gminy w zaùo¿onej perspektywie czasowej, ani jako
szczególnego planu dziaùania. Strategia okreœla cele (kierunki) rozwoju gminy, jak równie¿ cele

operacyjne, niezbêdne dla osi¹gniêcia wyznaczonych celów strategicznych. Na tej podstawie po
zawiedzeniu strategii przez Radê Miejsk¹ opracowane zostan¹ szczegóùowe zadania realizacyjne
poprzez programy wykonawcze przyjêtych zadañ.

Podstaw¹ formuùowania strategii rozwoju gminy jest dziaùanie na rzecz jej ró¿norodnoœci oraz

wielofunkcyjnoœci, przy wykorzystaniu istniej¹cych walorów i zasobów, zmierzaj¹ce do:


wykorzystania pozytywnych tendencji i procesów spoùeczno-gospodarczych, czyli silnych

stron gminy dla dalszego jej rozwoju, eliminowania sùabych stron gminy lub zùagodzenia ich

negatywnych skutków dla mieszkañców, gospodarki, œrodowiska gospodarczego, przestrzeni


i dziedzictwa historyczno-kulturowego,

stworzenia podstaw do zrównowa¿onego rozwoju, a w szczególnoœci do: skutecznej
promocji gminy (jej walorów i zasobów), sprawnego, skutecznego i efektywnego

zarz¹dzania gmin¹, optymalnego wykorzystania wùasnych œrodków finansowych oraz
pozyskiwania œrodków na realizacjê przewidzianych w strategii zadañ ze êródeù

zewnêtrznych (bud¿etu pañstwa, inwestorów krajowych i zagranicznych, fundacji, agencji,


zagranicznych organizacji pomocowych itp.),

stworzenia atrakcyjnych warunków lokalizacji dla rozwoju nowoczesnej gospodarki,
instytucji i organizacji otoczenia biznesu, jakoœciowych zmian w poziomie ¿ycia
mieszkañców, funkcjonowania edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji.
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Posiadanie Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy przedstawia szereg korzyœci dla

samorz¹du lokalnego i reprezentuj¹cej go wùadzy. Korzyœci te umo¿liwiaj¹:
1.

wyartykuùowanie interesów spoùecznoœci lokalnej;

3.

zapewnienie mieszkañcom, a tak¿e podmiotom gospodarczym poczucia stabilizacji;

2.

okreœlenie zasad zachowañ wùadz gminy;

4.

zmniejszenie niepewnoœci dziaùania firm – co, wydùu¿aj¹c horyzont decyzyjny, zwiêksza
skùonnoœã do inwestowania;

5.

eliminacjê lub zùagodzenie konfliktów w rozwoju gminy;

6.

zapewnienie takiej ewolucji gospodarczej, spoùecznej i œrodowiskowej pùaszczyzny gminy,
która bêdzie to¿sama z ekorozwojem,

7.

podniesienie pozycji konkurencyjnej gminy na rynku kapitaùowym,

8.

tworzenie korzystnego wizerunku gminy i jej wùadzy;

9.

zwiêkszenie zaufania mieszkañców do wùadz lokalnych,

10. racjonalizacja wydatków bud¿etowych,

11. znacz¹ce zwiêkszenie prawdopodobieñstwa uzyskania œrodków pozabud¿etowych na
finansowanie przedsiêwziêã sùu¿¹cych rozwojowi gminy,

12. rozszerzenie zakresu wspóùpracy samorz¹du gminy z:


samorz¹dem powiatu,



zwi¹zkami i organizacjami publicznymi i prywatnymi

samorz¹dem wojewódzkim,



lokalnego.

1.2.

w zakresie realizacji zarówno zadañ obligatoryjnych, jak i zadañ fakultatywnych samorz¹du

Istota i funkcje strategii zrównowa¿onego rozwoju gminy
Radków

Pojêcie strategii oznacza – w najbardziej syntetycznym ujêciu – politykê wytyczania celów.

Jest zatem kategori¹ odnosz¹c¹ siê do sfery rozwoju, taktyka natomiast – do sfery zarz¹dzania
rozwojem. Rozpowszechniona w teorii i praktyce planowania terytorialnego kategoria planowania

strategicznego obejmuje zarówno politykê formuùowania celów rozwoju jak i procedurê oraz
instrumenty zarz¹dzania rozwojem. Efektem planowania strategicznego na szczeblu gminy jest
strategiczny plan rozwoju lokalnego, w praktyce okreœlany skrótowo jako strategia rozwoju gminy.
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Strategiczny plan rozwoju lokalnego jest swego rodzaju scenariuszem rozwoju gminy,

okreœlaj¹cym miêdzy innymi: docelow¹ wizjê rozwoju, strategiczne i operacyjne cele rozwoju, zadania
strategiczne oraz sposób ich realizacji. Podmiotem strategii rozwoju lokalnego jest lokalna
spoùecznoœã, która uczestniczy w realizacji zadañ strategicznych poprzez swoj¹ aktywnoœã

gospodarcz¹ i spoùeczn¹. Spoùecznoœã ta jest równie¿ odbiorc¹ powstaj¹cych w efekcie rozwoju gminy
nowych, lepszych warunków do prowadzenia dziaùalnoœci gospodarczej oraz wy¿szych walorów

u¿ytkowych gminy, które decyduj¹ o jakoœci ¿ycia tej¿e spoùecznoœci. Przedmiotem strategii rozwoju
lokalnego

jest

i ekologicznym.

gminna

rzeczywistoœã

okreœlona

w

wymiarach

gospodarczym,

spoùecznym

Zmiana orientacji gospodarki z centralnie planowanej i zarz¹dzanej na gospodarkê rynkow¹

oraz decentralizacja pañstwa, znajduj¹ca swój wyraz w utworzeniu samorz¹dów, stworzyùy mo¿liwoœã
zast¹pienia centralnego planowania dyrektywnego – przez oddolne, terytorialne planowanie
strategiczne, mo¿liwe do zastosowania jedynie w warunkach demokratyczno-samorz¹dowego modelu
ustrojowego gminy. Fakt ten powinien byã czynnikiem mobilizuj¹cym wùadzê do okreœlenia celów

rozwoju oraz sposobów u¿ytkowania lokalnych potencjaùów dla zapewnienia sukcesu rozwoju gminy.
Rozwój

ten

nie

mo¿e

byã

bowiem

swego

rodzaju

efektem

ubocznym

krótkowzrocznych

i nieefektywnych decyzji bie¿¹cych, nie ukierunkowanych na osi¹ganie dùugookresowych celów.

Coroczne wydatki bie¿¹ce i inwestycje powinny wynikaã z przyjêtej i spoùecznie zaakceptowanej
strategii rozwoju lokalnego. Mo¿na zatem stwierdziã, i¿ pierwsz¹ funkcj¹ planowania strategicznego
jest racjonalizacja podejmowanych w gminie decyzji bie¿¹cych i dùugookresowych.

Funkcj¹ planowania strategicznego na szczeblu lokalnym jest równie¿ zapobieganie sytuacjom

kryzysowym w rozwoju gminy. Rozwój gminy to proces ci¹gùych przeksztaùceñ w strukturze

funkcjonalnej, a tak¿e w relacjach miêdzy struktur¹ funkcji a struktur¹ zagospodarowania.
Przeksztaùceniom tym towarzyszy staùa groêba zachwiania równowagi miêdzy poszczególnymi

elementami struktury funkcjonalnej oraz miêdzy potrzebami funkcji a wydolnoœci¹ zagospodarowania.
Brak takiej równowagi staã siê mo¿e momentem krytycznym rozwoju. Dziaùalnoœã wùadzy lokalnej nie

mo¿e mieã charakteru pasywnego, polegaj¹cego na likwidacji zaistniaùych ju¿ momentów krytycznych
lub ùagodzenia ich najbardziej dotkliwych dla spoùecznoœci skutków. Aktywnoœã dziaùania wùadzy musi
wyra¿aã siê w umiejêtnoœci wczesnej identyfikacji potencjalnych zagro¿eñ, a tak¿e skutecznoœci

zapobiegania im. Zarówno identyfikacja zagro¿eñ, jak i minimalizowanie lub likwidacja ich skutków s¹
mo¿liwe, gdy zarz¹dzanie gmin¹ wynika ze strategicznego planu rozwoju lokalnego.

Charakterystyczn¹ dla planowania terytorialnego funkcj¹ strategii rozwoju lokalnego jest

okreœlenie perspektywicznego wymiaru lokalnej polityki gospodarczej, tj.: zasad, metod, instrumentów

i priorytetów, których zastosowanie w praktyce ma zapewniã konkurencyjnoœã obszaru gminy, poprzez
zatrzymanie istniej¹cych i pozyskiwanie nowych mobilnych podmiotów gospodarczych. Podstawowym

wyznacznikiem gospodarczej konkurencyjnoœci gminy jest skala, struktura i jakoœã oferty korzyœci
kierowanych przez gminê do lokalnych podmiotów gospodarczych oraz potencjalnych inwestorów
zewnêtrznych.
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Potrzeba konstruowania strategicznego planu rozwoju gminy wynika tak¿e z faktu, ¿e plan

ten, identyfikuj¹c hierarchiczn¹ strukturê celów i zadañ strategicznych oraz katalog instrumentów
i metod ich realizacji, okreœla jednoczeœnie zasady zachowañ wùadzy i administracji samorz¹dowej
w dùu¿szej perspektywie czasu. To z kolei sprzyja obni¿eniu niepewnoœci dziaùania lokalnych
podmiotów gospodarczych, a tym samym zwiêksza skùonnoœã do podejmowania przez nie ryzyka

dziaùalnoœci o dùu¿szym okresie zwrotu ponoszonych nakùadów. Sytuacja taka sprzyja stabilizowaniu
sytuacji gospodarczej gminy.

Realizacja celów okreœlonych przez strategiê rozwoju lokalnego zapewniã ma równie¿

odpowiedni poziom walorów u¿ytkowych gminy, tj. adresowanych do spoùecznoœci lokalnej warunków
decyduj¹cych o wygodzie codziennego ¿ycia w danej jednostce terytorialnej.

Wymóg wyposa¿enia gmin w strategiczny plan rozwoju lokalnego wynika równie¿ z zasad

procesu przystosowañ Polski do integracji z Uni¹ Europejsk¹. Koncepcja terytorialnego, oddolnego
rozwoju zyskuje bowiem na znaczeniu w miarê postêpów procesów europejskiej integracji

gospodarczej, której efektem jest miêdzy innymi ograniczenie roli instytucji centralnych pañstw na
rzecz regionalnych i lokalnych jednostek terytorialnych. One to – uwzglêdniaj¹c i wykorzystuj¹c

uwarunkowania lokalne, ponadlokalne, regionalne, krajowe oraz ponadkrajowe – formuùuj¹ i prowadz¹

wùasne polityki rozwoju. Sprzyja temu fakt, i¿ poszczególne gminy mog¹ samodzielnie ubiegaã siê
o pomoc z miêdzynarodowych instytucji finansowych.

1.3.

Miejsce strategii zrównowa¿onego rozwoju w lokalnej
Agendzie 21

Przez rozwój zrównowa¿ony rozumie siê taki rozwój spoùeczno-gospodarczy, który odbywa siê

z poszanowaniem zasobów œrodowiska. Pojêcie to podniesione zostaùo do rangi zasady konstytucyjnej.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 5 “Zapewnia ochronê œrodowiska, kieruj¹c siê zasad¹
zrównowa¿onego rozwoju”. W “Drugiej polityce ekologicznej pañstwa” okreœlane s¹ zasady, na
których powinien siê oprzeã zrównowa¿ony rozwój. Zalicza siê do nich zasady:


równego dostêpu do œrodowiska przyrodniczego,



uspoùecznienia,
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prewencji,
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subsydiarnoœci,

skutecznoœci ekonomicznej i ekologicznej.
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Druga Polityka Ekologiczna Pañstwa jako priorytetowe do realizacji zakùada dziaùania

zmierzaj¹ce do poprawy jakoœci wód powierzchniowych, zwiêkszenia dostêpnoœci wody do picia

i poprawy jej jakoœci, poprawy jakoœci powietrza na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych
stê¿eniach zanieczyszczeñ, ograniczenia emisji zanieczyszczeñ z du¿ych obiektów energetycznego

spalania paliw oraz racjonalizacji gospodarki odpadami. Zakùada ponadto walkê z haùasem,
zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i koniecznoœã podnoszenia œwiadomoœci ekologicznej

w spoùeczeñstwie, a tak¿e tworzenie na obszarze Polski systemu Europejskiej sieci ekologicznej
"NATURA 2000". Obszary te zostaùy uznane za priorytetowe, gdy¿ wymagaj¹ najwiêcej i najbardziej
kosztownych dziaùañ uwzglêdniaj¹cych m.in. dostosowanie do wymagañ prawa wspólnotowego. Ich
realizacja w sposób istotny wpùynie na jakoœã œrodowiska, a tak¿e na poprawê warunków ¿ycia i stanu
zdrowia ludnoœci. Równie istotny jest wpùyw takich przedsiêwziêã na stymulacjê rozwoju

gospodarczego regionów poprzez zwiêkszenie ich atrakcyjnoœci inwestycyjnej. Obecnie brak
odpowiedniej infrastruktury ochrony œrodowiska stanowi w wielu przypadkach istotny czynnik

ograniczaj¹cy mo¿liwoœci inwestowania i rozwoju oraz zmniejszaj¹cy konkurencyjnoœã poszczególnych
regionów.

Wymienione zasady zrównowa¿onego rozwoju (nazywanego te¿ ekorozwojem) w du¿ym

stopniu rozszyfrowuj¹ tê koncepcjê dla potrzeb planowania strategicznego. Szczególne znaczenie ma

zasada równego dostêpu do œrodowiska przyrodniczego. Podkreœla to definicja Úwiatowej Komisji ds.

Úrodowiska i Rozwoju – zrównowa¿ony rozwój to rozwój, który zaspokajaj¹c dzisiejsze potrzeby nie

uniemo¿liwia zaspokojenia potrzeb przyszùych pokoleñ. Nadrzêdnoœã tej zasady akcentuje równie¿
Konstytucja RP w pkt. 1 art. 74 “Wùadze Publiczne prowadz¹ politykê zapewniaj¹c¹ bezpieczeñstwo

ekologiczne wspóùczesnemu i przyszùych pokoleniom” oraz definicja zrównowa¿onego rozwoju przyjêta

w ustawie o ksztaùtowaniu i ochronie œrodowiska. (art. 3, pkt. 3.a) – rozwój zrównowa¿ony to “rozwój
spoùeczno-gospodarczy,

w

którym

w

celu

zrównowa¿enia

szans

dostêpu

do

œrodowiska

poszczególnych spoùeczeñstw lub/i ich obywateli – zarówno wspóùczesnych jak i przyszùych pokoleñ,
nastêpuje proces integrowania dziaùañ: politycznych, gospodarczych, spoùecznych z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwaùoœci podstawowych procesów przyrodniczych”.

Zrównowa¿onego rozwoju nie mo¿na uto¿samiaã wyù¹cznie z ekologi¹ i w¹sko rozumian¹

ochron¹ œrodowiska. W praktyce sprowadza siê to do integracji trzech ùadów:


ekologiczno – przestrzennego



gospodarczego



spoùecznego
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£ad ekologiczno - przestrzenny oznacza zgodnoœã z wymogami szeroko rozumianej

ochrony œrodowiska oraz nienaruszanie trwaùych zasobów œrodowiska naturalnego. To porz¹dek
tworzony przez system prawny, instytucjonalny, przez dziaùania grup i jednostek w zakresie ochrony

œrodowiska naturalnego. Wyra¿a kompleksowoœã dziaùañ na rzecz ochrony biosfery, a tak¿e takie
posùugiwanie siê zasobami przyrody, materialnym i duchowym dorobkiem ludzkim oraz mo¿liwoœciami

czùowieka i spoùeczeñstw, by byã systemem daj¹cym jednostce i grupom szanse peùnego rozwoju.

Komponent przestrzenny natomiast wyra¿aã musi funkcjonalnoœã, logikê, czytelnoœã i jasnoœã struktur
przestrzennych,

jak i ich

zharmonizowanie

na wszystkich poziomach zagospodarowania.

z przyrod¹,

wysok¹

u¿ytecznoœã

i efektywnoœã

£ad spoùeczny rozumiany jest w tym przypadku jako zaspokajanie potrzeb lokalnej

spoùecznoœci oraz rozwijanie wiêzi spoùecznych i zwi¹zanych z nimi instytucji ¿ycia spoùecznego.

Wa¿nym zagadnieniem jest tu tak¿e likwidacja patologii spoùecznych oraz stwarzanie wùaœciwych
warunków ¿ycia wszystkim mieszkañcom gminy. £ad spoùeczny to porz¹dek wynikaj¹cy z organizacji

¿ycia spoùecznego, oparty na pewnych zasadach, normach i wartoœciach. Sposób zachowania
poszczególnych jednostek i zbiorowoœci wobec siebie wyznaczony przez prawo, moralnoœã, obyczaje,

tradycje, systemy œwiatopogl¹dowe, ideologiczne, uznawane wartoœci. Je¿eli podstaw¹ ùadu
spoùecznego

jest

wspóùpraca,

umiejêtnoœã

uzgadniania

rozbie¿nych

interesów,

consensus,

akceptowanie przez czùonków zbiorowoœci wspólnej hierarchii wartoœci, wówczas nastêpuje rozwój

i postêp; w przeciwnym wypadku dochodzi do dziaùañ destrukcyjnych, konfliktowych, które powoduj¹
dezorganizacjê zagra¿aj¹c¹ rozpadem okreœlonej zbiorowoœci.

£ad gospodarczy zwi¹zany jest z trwaùymi podstawami rozwoju gospodarczego gminy -

wszyscy ¿yjemy w okreœlonych realiach ekonomicznych, i rozwój gospodarczy jest elementem

niezbêdnym dla prawidùowego funkcjonowania ka¿dej spoùecznoœci lokalnej. Jest to porz¹dek w sferze

stosunków gospodarczych, ksztaùtuj¹cy siê poprzez relacje gospodarcze miêdzy pañstwami
i organizacjami w œwiecie

Ekorozwój to proces rozwoju gospodarczego, w którym nastêpuje skojarzenie rozwoju

spoùeczno-gospodarczego z funkcjonowaniem ekosystemów i stanem ich relacji ekologicznych.
Ekorozwój jest definiowany równie¿ jako paradygmat rozwoju, model rozwoju, koncepcja rozwoju,
a nawet jako sposób myœlenia lub jako strategia postêpowania. Ujêcia te mo¿na uzupeùniã
stwierdzeniem, ze ekorozwój to taki sposób zarz¹dzania zasobami œrodowiska, który umo¿liwia ich

gospodarcze i spoùeczne wykorzystanie, przy jednoczesnym ich zachowaniu w postaci mo¿liwie
zbli¿onej do pierwotnej, tak aby w przyszùoœci mogùy byã dalej gospodarczo i spoùecznie wykorzystane.
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We wszystkich ujêciach ekorozwój traktuje siê jako powszechnie po¿¹dan¹ formê rozwoju

zrównowa¿onego, uwzglêdniaj¹cego potrzeby gospodarce, spoùeczne, i ekologiczne. Idea taka nie

mo¿e budziã dziœ w¹tpliwoœci. Zaawansowanie degradacji ekosystemów, poziom emitowanych wci¹¿
zanieczyszczeñ, niewystarczaj¹ca dziaùalnoœã naprawcza i prewencyjna, a tak¿e zjawiska kryzysowe

w gospodarce oraz stale rozwijaj¹ce siê potrzeby konsumpcji materialnej i niematerialnej zdaj¹ siê byã
wystarczaj¹cymi argumentami przemawiaj¹cymi za akceptacj¹ koncepcji rozwoju zrównowa¿onego.

Zakùada on bowiem mo¿liwoœã równolegùego rozwijania wszystkich czterech sfer, dziêki zrozumieniu
wagi ka¿dej z nich, umiejêtnoœci znajdowania rozwi¹zañ kompromisowych, a niejednokrotnie

umiejêtnoœci korekty ambicji i rezygnacji z oczekiwanego poziomu zaspokojenia niektórych potrzeb.
Jest takim modelem przemian ekologiczno – spoùeczno - gospodarczych, który z jednej strony
utrzymuje (odtwarza) powszechnie po¿¹dany stan przyrody, a z drugiej niepotrzebnie nie ogranicza
ewolucji spoùeczeñstwa i jego gospodarki.

Strategia rozwoju gminy Radków to gùówny dokument strategiczny gminy, w opracowaniu

dbaliœmy o zgodnoœã z zaleceniami Agendy 21, czyli Globalnym Programem Dziaùañ na Rzecz Rozwoju
Zrównowa¿onego w perspektywie XXI wieku.

Najistotniejsze dla budowania strategii zrównowa¿onego rozwoju na poziomie gminy s¹

nastêpuj¹ce zasady Deklaracji z RIO:








Zasada 1

Istoty ludzkie stanowi¹ centrum zainteresowania w procesie trwaùego i zrównowa¿onego
rozwoju. Maj¹ prawo do zdrowego oraz twórczego ¿ycia w harmonii z przyrod¹.
Zasada 3

Prawo do rozwoju musi byã egzekwowane tak, aby sprawiedliwie uwzglêdniã rozwojowe i
œrodowiskowe potrzeby obecnych i przyszùych pokoleñ
Zasada 4

Do osi¹gniêcia trwaùego i zrównowa¿onego rozwoju, konieczne jest, aby ochrona œrodowiska

stanowiùa nierozù¹czn¹ czêœã procesów rozwojowych i nie byùa rozpatrywana oddzielnie od nich
Zasada 5

Wszystkie pañstwa i wszyscy ludzie powinni wspóùpracowaã przy realizacji zasadniczego zadania,
jakim jest wykorzenienie ubóstwa - co jest niezbêdne do zapewnienia trwaùego i

zrównowa¿onego rozwoju oraz zmniejszenia ró¿nic w poziomie ¿ycia wiêkszoœci ludzi na œwiecie 

i d¹¿yã do zaspokojenia ich potrzeb
Zasada 8

Aby osi¹gn¹ã trwaùy i zrównowa¿ony rozwój oraz poprawê jakoœci ¿ycia wszystkich ludzi,

pañstwa powinny ograniczyã lub wyeliminowaã modele produkcji lub konsumpcji zakùócaj¹ce ten


rozwój oraz promowaã odpowiedni¹ politykê demograficzn¹
Zasada 10

Zagadnienia œrodowiskowe s¹ na ka¿dym poziomie najlepiej rozwi¹zywane przy udziale

wszystkich zainteresowanych obywateli. Na poziomie pañstwa ka¿dy obywatel powinien mieã
11
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zapewniony odpowiedni dostêp do informacji dotycz¹cych œrodowiska, która jest w posiadaniu
wùadzy publicznej. Dotyczy to informacji o niebezpiecznych substancjach i o niebezpiecznej
dziaùalnoœci w rejonie zamieszkania spoùecznoœci, jak równie¿ mo¿liwoœci uczestniczenia


spoùeczeñstwa w procesie podejmowania decyzji
Zasada 15

Wszystkie Pañstwa powinny szeroko stosowaã dziaùania zapobiegawcze dotycz¹ce ochrony

œrodowiska, maj¹c na uwadze ich wùasne mo¿liwoœci w tym zakresie. Tam gdzie wystêpuje

zagro¿enie powa¿nymi lub nieodwracalnymi zmianami w œrodowisku, brak naukowej pewnoœci
nie mo¿e byã powodem opóênienia efektywnych dziaùañ, których realizacja zapobiegaùaby


degradacji œrodowiska
Zasada 17

Ocena oddziaùywania na œrodowisko jako wewnêtrzny instrument kontroli musi byã wykonywana
dla tych zamierzonych dziaùañ, co do których mo¿na siê spodziewaã, ¿e bêd¹ miaùy znacz¹co
niekorzystny wpùyw na œrodowisko i których realizacja wymaga podjêcia decyzji przez



kompetentne organy wùadzy
Zasada 20

Kobiety odgrywaj¹ ¿ywotn¹ rolê w zarz¹dzaniu œrodowiskiem i w jego rozwoju. St¹d te¿ ich peùny
udziaù w dziaùaniach w tym zakresie jest wa¿nym aspektem osi¹gniêcia trwaùego



i zrównowa¿onego rozwoju
Zasada 21

Twórczoœã, ideaùy i odwaga mùodych œwiata powinna zostaã zmobilizowana do rozwijania

œwiatowego partnerstwa, co pomo¿e osi¹gn¹ã trwaùy i zrównowa¿ony rozwój oraz zapewniã


lepsz¹ przyszùoœã dla wszystkich
Zasada 22

Ludnoœã tubylcza i ich wspólnoty, a tak¿e inne wspólnoty lokalne odrywaj¹ znacz¹c¹ rolê

w zarz¹dzaniu œrodowiskiem i w jego rozwoju, ze wzglêdu na swoje doœwiadczenie i tradycjê.

Pañstwa powinny uznaã i wùaœciwie wspieraã to¿samoœã, kulturê i zainteresowania wspólnot oraz


umo¿liwiã im efektywny udziaù w osi¹ganiu trwaùego i zrównowa¿onego rozwoju.
Zasada 25

Pokój, rozwój i ochrona œrodowiska s¹ wspóùzale¿ne i niepodzielne.
Rozwiniêciem zasad Deklaracji s¹ zalecenia zawarte w programie Agenda 21, który skùada

siê z 4 czêœci:

1. Zagadnienia socjalne i ekonomiczne
2. Ochrona

i

zarz¹dzanie

i zrównowa¿onego rozwoju

zasobami

naturalnymi

w

celu zapewnienia

3. Wzmacnianie roli gùównych grup spoùecznych i organizacji
4. Mo¿liwoœci realizacyjne
12
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Ka¿da z czêœci skùada siê z rozdziaùów, w których okreœlone zostaùy obszary dziaùañ. Dla

ka¿dego z obszaru dziaùañ okreœlono: podstawy dziaùania, cele i w niektórych przypadkach zalecenia
i mo¿liwoœci realizacyjne. Poni¿ej przedstawione zostaùy najistotniejsze dla rozwoju gminy Radków
obszary dziaùañ w poszczególnych rozdziaùach.

1.3.1.


Zagadnienia socjalne i ekonomiczne
Walka z ubóstwem
-

umo¿liwienie ludziom ubogim trwaùego i zrównowa¿onego dostêpu do œrodków do
¿ycia,



z ochron¹ œrodowiska.

Zmiana modelu konsumpcji
-



umo¿liwienie integracji trwaùego i zrównowa¿onego dostêpu do œrodków utrzymania

zrównowa¿enie modeli konsumpcji i produkcji,

podjêcie polityki i strategii gospodarczej maj¹cej na celu wyeliminowanie
niezrównowa¿onych modeli konsumpcji.

Dynamika demograficzna, a trwaùy i zrównowa¿ony rozwój
-

zintegrowanie polityki w dziedzinie œrodowiska i rozwoju, uwzglêdniaj¹cej trendy
i czynniki demograficzne,

-

wprowadzenie w ¿ycie zintegrowanych programów dziaùañ œrodowiskowych
i rozwojowych na poziomie lokalnym, uwzglêdniaj¹cych trendy i czynniki



demograficzne.

Ochrona i promocja zdrowia ludzkiego
-

zaspokajanie podstawowych potrzeb spoùeczeñstwa w zakresie opieki zdrowotnej,
szczególnie na terenach wiejskich,



zwalczanie chorób zakaênych,
ochrona grup sùabych,

sprostanie problemom zdrowotnym wystêpuj¹cym w œrodowisku miejskim,

zmniejszenie zagro¿enia zdrowia spowodowanego zanieczyszczeniem œrodowiska.

Promowanie zrównowa¿onego rozwoju osiedli ludzkich
-

zapewnienie wszystkim ludziom odpowiedniego schronienia,
udoskonalenie zarz¹dzania osiedlami ludzkimi,

planowanie i zarz¹dzanie wykorzystaniem gruntów, zgodnie z wymogami trwaùego
i zrównowa¿onego rozwoju,

-

promowanie zintegrowanej rozbudowy infrastruktury komunalnej: wodoci¹gów,
kanalizacji, oczyszczalni, zakùadów zagospodarowania odpadów staùych
i niebezpiecznych,
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promowanie w osiedlach ludzkich systemów energetycznych i transportowych
dziaùaj¹cych zgodnie z wymogami trwaùego i zrównowa¿onego rozwoju.

Wù¹czenie problemów œrodowiska i rozwoju do procesów podejmowania decyzji
-

wù¹czenie problemów œrodowiska i rozwoju do polityki, planowania i zarz¹dzania,
wprowadzenie systemów zintegrowanych ocen œrodowiskowych, rachunku
ekonomicznego i ksiêgowoœci.

1.3.2.



Ochrona i zarz¹dzanie zasobami naturalnymi w celu
zapewnienia trwaùego i zrównowa¿onego rozwoju
Ochrona atmosfery
-

popieranie trwaùego i zrównowa¿onego rozwoju w wytwarzaniu i zu¿yciu energii,

transporcie, rozwoju przemysùu i wykorzystanie zasobów l¹dowych oraz u¿ytkowaniu
gruntów.


Kompleksowe planowanie i zarz¹dzanie zasobami powierzchni ziemi.

Dziaùania zapobiegaj¹ce wylesieniom
-

zachowanie wielostronnych funkcji wszystkich typów lasu oraz obszarów zalesionych
i zadrzewionych,

-

intensyfikacja dziaùañ w sferze ochrony, trwaùego rozwoju oraz zachowania wszystkich
lasów i obszarów zalesionych,



wprowadzanie szaty roœlinnej na tereny zdegradowane.

Promowanie trwaùego i zrównowa¿onego rozwoju rolnictwa i wsi
-

anga¿owanie ludnoœci w trwaùy rozwój rolnictwa i spoùeczeñstwa wiejskiego,

ulepszanie technologii produkcji rolnej i systemów gospodarowania przez rozwój

infrastruktury na wsi i zró¿nicowanie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym i poza
gospodarstwem,
-

planowanie wykorzystania zasobów gruntów, informacja i oœwiata w zakresie
rolnictwa,

-

ochrona i rekultywacja gruntów,

zintegrowana polityka ochrony przed szkodnikami w rolnictwie,

trwaùe i zrównowa¿one nawo¿enie jako czynnik wzrostu produkcji rolnej,

modernizacja êródeù energii na obszarach wiejskich jako czynnik wzrostu
produkcyjnoœci.



bioró¿norodnoœci w planowanie i rozwój racjonalnych metod produkcji.

Ochrona jakoœci i wykorzystanie zasobów wód œródl¹dowych. Zintegrowane podejœcie do
problemu rozwoju zasobów wód œródl¹dowych, ich zarz¹dzania i zagospodarowania
-
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ochrona zasobów wody, jej jakoœci i ekosystemów wodnych,
zaopatrzenie w wodê do picia.

Bezpieczne dla œrodowiska postêpowanie z toksycznymi i niebezpiecznymi œrodkami
chemicznymi:
-



szacowanie zasobów wód œródl¹dowych,

tworzenie programów ograniczenia zagro¿enia,

wzmocnienie mo¿liwoœci i umiejêtnoœci skutecznego postêpowania z substancjami
toksycznymi.

Bezpieczna dla œrodowiska gospodarka odpadami niebezpiecznymi:
-

promocja zapobiegania tworzeniu odpadów niebezpiecznych i minimalizacja iloœci tych
odpadów,



niebezpiecznymi.

Bezpieczna dla œrodowiska gospodarka staùymi odpadami oraz osadami z oczyszczalni
œcieków:
-





maksymalizacja bezpiecznego dla œrodowiska wykorzystania surowców wtórnych i

promocja bezpiecznego dla œrodowiska usuwania i przeróbki odpadów,

rozszerzenie zasiêgu usùug w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów.

Wzmacnianie roli gùównych grup spoùecznych i organizacji

Rola kobiet w zrównowa¿onym rozwoju
-



minimalizacja iloœci odpadów,
recyklingu odpadów,

-

1.3.3.

promocja i wzmacnianie instytucjonalnych uprawnieñ w zakresie gospodarki odpadami

uczestnictwo kobiet w zrównowa¿onym rozwoju i dziaùaniach na rzecz ochrony
œrodowiska,

Dzieci i mùodzie¿ w trwaùym i zrównowa¿onym rozwoju
-

zwiêkszenie roli mùodzie¿y i aktywne jej wù¹czanie do dziaùañ w zakresie ochrony
œrodowiska i promocji rozwoju spoùecznego i gospodarczego,







dzieci a trwaùy i zrównowa¿ony rozwój.

Uznanie i umacnianie roli grup etnicznych w trwaùym rozwoju

Umocnienie roli organizacji pozarz¹dowych - partnerów w dziaùaniach na rzecz
zrównowa¿onego rozwoju

Wykorzystanie inicjatyw lokalnych w realizowaniu zaleceñ Agendy 21

Umocnienie roli pracowników i ich zwi¹zków zawodowych w osi¹ganiu zrównowa¿onego
rozwoju

Umocnienie roli biznesu i przemysùu w osi¹ganiu trwaùego i zrównowa¿onego rozwoju
-

promowanie czystej produkcji,

propagowanie odpowiedzialnej przedsiêbiorczoœci gospodarczej.
15
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Rola spoùecznoœci naukowej i technicznej w tworzeniu podstaw i warunków
zrównowa¿onego rozwoju
-

usprawnienie kontaktów i wspóùpracy pomiêdzy w/w spoùecznoœci¹ a decydentami i
spoùeczeñstwem,



promocja kodeksów postêpowania oraz zaleceñ dot. nauki i techniki.

Zwiêkszenie roli rolników w procesie zrównowa¿onego rozwoju.

Przyjêcie w dokumencie strategii rozwoju dla gminy Radków zrównowa¿onych rozwi¹zañ

powinno daã w dùu¿szym horyzoncie czasowym du¿o wiêksze – ni¿ w przypadku tradycyjnie

opracowywanych i wdra¿anych projektów zmian – efekty spoùeczne oraz ekonomiczne, gdy¿ nie

niszcz¹ struktur, a tak¿e zasobów przyrodniczych i kultowych. Zasoby te s¹ podstaw¹ nie tylko wielu
rodzajów dziaùalnoœci gospodarczej, lecz tak¿e podstaw¹ zachowania fizycznego i psychicznego
zdrowia czùowieka, gùównego twórcy i jednoczeœnie odbiorcy jego efektów.




Na poziomie krajowym zapisom powy¿szym opowiada:

„Polska 2025 – Dùugookresow¹ Strategi¹ Trwaùego i Zrównowa¿onego Rozwoju” (Rz¹dowe

Centrum Studiów Strategicznych we wspóùpracy z Ministerstwem Úrodowiska, przyjêta przez
radê Ministrów 26 lipca 2000 r.)
Narodowy Plan Rozwoju

Na poziomie regionalnym kontynuacj¹ powy¿szych dokumentów jest:



Program Zrównowa¿onego Rozwoju i Ochrony Úrodowiska Województwa Dolnoœl¹skiego



Komponentem Dolnoœl¹skim ZPORR






1.4.

Strategi¹ Województwa Dolnoœl¹skiego

Strategi¹ Rozwoju Obszarów wiejskich Województwa Dolnoœl¹skiego
Strategi¹ Rozwoju Powiatu Kùodzkiego

Strategi¹ Rozwoju Pogranicza Polsko- Czeskiego

Przyjête zasady partycypacyjnego planowania

strategicznego w gminie Radków – przebieg prac nad
strategi¹

Dokument Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków opracowaliœmy przyjmuj¹c za

podstawê wyniki debat strategicznych organizowanych metod¹ aktywnego planowania strategicznego,
jak równie¿ w oparciu o wyniki badañ ankietowych, przeprowadzanych wœród spoùecznoœci lokalnej,
jak i analizy dokumentacji.
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Misja odpowiada na pytanie: „Po co istniejesz?”. Misj¹ ka¿dej polskiej gminy jest peùnienie roli

sùu¿ebnej w stosunku do spoùecznoœci lokalnej. Zakres tej roli jest sum¹ zadañ ustawowych

i fakultatywnych. Tworzenie Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków jest zatem metod¹
podnoszenia skutecznoœci i efektywnoœci realizacji misji. To spoùecznoœã lokalna gminy Radków jest
beneficjentem ustaleñ niniejszej Strategii. Rola spoùecznoœci lokalnej w procesie budowy Strategii byùa
zatem istotna. Ujawniùa siê ona poprzez:

1. Udziaù jej przedstawicieli – liderów lokalnych – w warsztatach strategicznych.

2. Uwzglêdnienie w diagnozie prospektywnej wszystkich tych zagadnieñ, które s¹ dla
spoùecznoœci bardzo istotne, takich jak: infrastruktura techniczna i spoùeczna, bezrobocie,
rozwój gospodarczy i inne.

3. Informowanie opinii publicznej o przyst¹pieniu do procesu budowy Strategii, o jej gùównych
ustaleniach oraz o przyst¹pieniu do jej przyjêcia i wdra¿ania.

4. Ankietyzacjê mieszkañców.

Przy opracowaniu strategii przyjêta zostaùa zasada uspoùecznienia procesu budowy tego

dokumentu. W prace zaanga¿owani byli nie tylko przedstawiciele Burmistrza i Urzêdu Miasta i Gminy,
ale tak¿e Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele oœwiaty, nauki, sportu, administracji terenów

chronionych tj. Parku Narodowego Gór Stoùowych oraz aktywni czùonkowie spoùecznoœci gminy
reprezentuj¹cy organizacje spoùeczne, instytucje u¿ytecznoœci publicznej oraz podmioty gospodarcze.

Nadzór merytoryczny nad pracami zwi¹zanymi z powstaniem dokumentu sprawowaù

dr Zbigniew Kulas.

Dziaùania zwi¹zane z powstaniem strategii zrównowa¿onego rozwoju Gminy Radków na

lata 2004-2015 rozpoczêùy siê prac¹ nad raportem o stanie gminy. Pierwszy etap stanowiùo

rozpoznanie podstawowych cech charakteryzuj¹cych obecn¹ sytuacjê. Wykorzystano materiaùy

przygotowane przez konsultantów zrzeszonych w Umbrella Projekt, którzy przygotowali niezale¿ne

badanie „Audyt Zrównowa¿onego Rozwoju” okreœlaj¹c tym samym pozycjê konkurencyjn¹ gminy.
Dokonali tak¿e analizy potencjaùu rozwojowego, a wiêc poziomu i mo¿liwoœci wykorzystania zasobów

gminy na rzecz jej zrównowa¿onego rozwoju. Analizowano zagadnienia gospodarcze, a tak¿e inne
kluczowe dziedziny ¿ycia spoùecznoœci lokalnej, poczynaj¹c od œrodowiska naturalnego – jako
podstawowego uwarunkowania rozwoju, po potencjaù spoùeczny. Efekty prac zostaùy opisane

w opracowaniu pt. „Diagnoza sytuacji spoùeczno-gospodarczej i ochrony œrodowiska w gminie
Radków”. Raport powstaù 19.03.04, a po korektach zamieszczony zostaù w rozdziale 2 niniejszego

opracowania. Sporz¹dzono równie¿ ankietê badaj¹c¹ opiniê spoùeczn¹ na temat kierunków rozwoju
gminy, ogùoszono na stronie internetowej rozpoczêcie prac.
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Dnia 19.04.2004 odbyù siê warsztat roboczy zespoùu planowania z dr Zbigniewem Kulasem

na, którym okreœlono zasady tworzenia dokumentacji programowej i prowadzenia warsztatów
strategicznych. Ustalono przedmiot wykùadu wprowadzaj¹cego i przebieg warsztatu. Wychodz¹c
naprzeciw wstêpnym zapisom dokumentów planistycznych wy¿szego szczebla, a wiêc Narodowego
Planu Rozwoju, Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowych Programów
Operacyjnych zdecydowano siê na stworzenie:

1. Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków na lata 2004-2015.

2. Programu Rozwoju lokalnego na lata 2004-2006 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 20072013.

3. Programów Odnowy Wsi.

4. Programu Rozwoju miasta Radkowa.

Prace nad powy¿szymi dokumentami prowadzone byùy równolegle, tzn. po okreœleniu

priorytetów strategicznych oraz gùównych kierunków rozwoju przyst¹piono do prac nad Programem
Rozwoju Lokalnego oraz Programami Odnowy Wsi. Poprzez zestawienie przyjêtych kierunków rozwoju

gminy z potrzebami zgùaszanymi przez spoùecznoœci lokalne dokonano weryfikacji zapisów projektu
strategii.

W dniach 13-16.04.2004 przeprowadzono spotkania w ka¿dej miejscowoœci gminy, na

których przedstawiono przyjête zasady programowania, nakreœlano ogólne cele programu i êródùa
finansowania.

21.04.2004 odbyùo siê spotkanie soùtysów dotycz¹ce prac nad Programem Odnowy Wsi.

Przekazano wzór uchwaùy zebrania wiejskiego, które ma powoùaã Grupê Odnowy Wsi – grupê robocz¹
zaanga¿owan¹ w tworzenie programu na terenie poszczególnych wsi.

24.04.2004 odbyù siê I warsztat dotycz¹cy budowania strategii. Udziaù w nim wziêli

przedstawiciele lokalnego biznesu, organizacji pozarz¹dowych, samorz¹du, œrodowisk twórczych
i aktywnych grup spoùecznych naszej gminy. Prace warsztatowe rozpoczête zostaùy od analizy atutów,
sùabych stron gminy oraz mo¿liwoœci i zagro¿eñ dla rozwoju (analizy SWOT), która umo¿liwiùa

spojrzenie na sytuacjê gminy w sposób syntetyczny, pozwalaj¹cy na sformuùowanie wizji rozwoju
gminy oraz podstawowych kierunków rozwoju w najwa¿niejszych sferach dziaùania wùadz lokalnych,
czyli w:


sferze przyrodniczej,



sferze gospodarczej



sferze spoùecznej,

Na podstawie zebranych opinii Zespóù roboczy okreœliù cele strategiczne oraz operacyjne,

których osi¹gniêcie bêdzie warunkowaùo realizacjê wizji gminy, a nastêpnie program dziaùania czyli

zadania konieczne do osi¹gania poszczególnych celów operacyjnych, instytucje odpowiedzialne za
realizacjê zadañ oraz instytucje, których wspóùpraca jest niezbêdna lub po¿¹dana.
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Dnia 20.05.2004 obyù siê II warsztat planowania strategicznego dotycz¹cy ùadu

spoùecznego. Przeprowadzono szczegóùow¹ analizê SWOT gminy w zakresie kultury, sportu, rekreacji,

edukacji, ochrony zdrowia, pomocy spoùecznej, bezpieczeñstwa, mieszkalnictwa itd. Wypracowano
sùabe i mocne strony, jak równie¿ szanse i zagro¿enia, okreœlono gùówne kierunki rozwoju i cele
strategiczne. Wyniki warsztatów byùy spisywane i uzupeùniane przez specjalistów z poszczególnych
dziedzin ¿ycia spoùecznego, a nastêpnie dyskutowane i weryfikowane. Proces opracowywania strategii
i programu dziaùañ trwaù przez trzy spotkania warsztatowe.

Miesi¹c maj przebiegaù pod hasùem prac w zakresie ùadu spoùecznego i gospodarczego –

opracowano materiaùy i ankiety dla przedsiêbiorców. Posumowano wyniki badañ ankietowych,
przeprowadzono analizy statystyczne udzielanych odpowiedzi.

W miesi¹cu sierpniu trwaùy prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Lokalnego

i trzeciego warsztatu planowania strategicznego dotycz¹cego rozwoju gospodarczego gminy w ramach
Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju.

Warsztat odbyù siê dnia 25.09.2004 r. Uczestniczyli w nim przedsiêbiorcy z terenu gminy,

osoby prowadz¹ce agroturystykê, rolnicy i przedstawiciel nauki. Celem spotkania byùa analiza bie¿¹cej
sytuacji gospodarczej w gminie (m. in. Sytuacja na rynku pracy), potrzeb i oczekiwañ pracodawców

oraz ocena mo¿liwoœci wykorzystania potencjaùu gospodarczego, a w szczególnoœci produktu lokalnego
i turystycznego. Poruszany byù równie¿ temat gotowoœci podmiotów do wzajemnej wspóùpracy oraz
korzystania ze œrodków zewnêtrznych pochodz¹cych z zasobów UE.

1.5.

Podstawowe trudnoœci w opracowywaniu

Programu Rozwoju Lokalnego i Programów Odnowy Wsi
W obu przypadkach podstawow¹ trudnoœci¹ byù brak ostatecznych wytycznych, co do

wymogów obligatoryjnych stawianych tego rodzaju dokumentom. O ile w Zintegrowanym Programie

Operacyjnym Rozwoju Regionalnego okreœlono strukturê, podstawowe zapisy oraz poziom ich
szczegóùowoœci w odniesieniu do Programy Rozwoju Lokalnego, o tyle brak ostatecznej wersji

Uzupeùnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora

Ýywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w sposób znacz¹cy utrudniaù pracê nad Programami
Odnowy Wsi. Dlatego te¿ postanowiono skorzystaã z doœwiadczeñ Instytutu Budownictwa
i Architektury Krajobrazu Akademii Rolniczej We Wrocùawiu.

Tworzenie trójpoziomowej dokumentacji programowej w sposób znacz¹cy przyczyniùo siê

do wydùu¿enia prac, z drugiej jednak strony sprawiùo ¿e zapisy Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju
bêd¹ trwalsze. Pozwoli na to przeniesienie tzw. szczegóùowego programu operacyjnego strategii do

Programu Rozwoju Lokalnego. Dziêki temu bêdzie mo¿na aktywnie zarz¹dzaã œrodkami gminy
w zmieniaj¹cym siê otoczeniu, bez koniecznoœci wprowadzania zmian w dokumencie wyznaczaj¹cym
priorytety i kierunki rozwoju gminy.
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2.

DIAGNOZA SYTUACJI SPO£ECZNO –

2.1.

Informacja ogólna

EKONOMICZNEJ GMINY RADKÓW

Gmina Radków jest gmin¹ miejsko-wiejsk¹ poùo¿on¹ w najbardziej na poùudnie wysuniêtej

czêœci Dolnego Úl¹ska – w Kotlinie Kùodzkiej. Obejmuje obszar o powierzchni 140 km2, w tym ok. 1,5
km2 stanowi obszar miasta, zamieszkany przez ok. 9.600 mieszkañców.

Sieã osadnicz¹ w gminie tworz¹ miasto Radków peùni¹ce funkcjê oœrodka gminnego

i

wsie: Tùumaczów, Úcinawka Górna, Úcinawka Úrednia i Úcinawka Dolna, Ratno Dolne, Ratno Górne,
Wambierzyce, Raszków, Suszyna, Karùów, Pasterka, Gajów.

Gmina graniczy od póùnocy z gmin¹ Nowa Ruda, od wschodu z gmina wiejsk¹ Kùodzko, od

poùudnia z gmin¹ Szczytna i z Kudowa Zdrój, od zachodu z Czechami. Jest jedn¹ z 14 gmin Powiatu
Kùodzkiego.

Na terenie gminy funkcjonuj¹ 3 przejœcia graniczne z Republik¹ Czesk¹. Najwiêksze

drogowe przejœcie graniczne znajduje siê w Tùumaczowie. Oprócz niego funkcjonuj¹ przejœcia dla
ruchu turystycznego w zachodniej czêœci miasta Radkowa oraz w pobli¿u Pasterki (Ostra Góra).

2.2.

Profil œrodowiskowy

– stan i zasoby œrodowiska przyrodniczego gminy

Podstaw¹ opracowania czêœci raportu dotycz¹cej ochrony œrodowiska byùy materiaùy

zgromadzone przez zespóù projektantów „EE energoekspert sp. z o.o.” energia i ekologia z Katowic dla
celów sporz¹dzenia Programu Ochrony Úrodowiska dla Gminy Radków na lata 2003-2006
z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2007-2015.
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2.2.1.

Usytuowanie geograficzne i uksztaùtowanie powierzchni
Gmina Radków poùo¿ona jest w póùnocno-zachodniej czêœci Kotliny Kùodzkiej. Na odcinku

23 kilometrów granica gminy stanowi granicê z Republik¹ Czesk¹. Tren gminy posiada urozmaicon¹

konfiguracjê i du¿e zró¿nicowanie krajobrazowe. Od strony poùudniowej w granicach gminy znajduje
siê, le¿¹ce w obrêbie utworzonego w 1993r Parku Narodowego Gór Stoùowych, œrodkowe i górne
piêtro Gór Stoùowych ze znanymi w skali krajowej osobliwoœciami przyrodniczymi: Szczeliñcem Wielkim

(919m npm.), Bùêdnymi Skaùami, Skalnymi Grzybami czy Wielkim Torfowiskiem Batorowskim. Na
póùnoc od krawêdzi skalnej Gór Stoùowych, wzdùu¿ potoku Poœna le¿y bêd¹ce oœrodkiem gminnym
miasto Radków oraz wsie Ratno Górne i Ratno Dolne. Na obszarze tym zwanym Obni¿eniem

Radkowskim le¿y tak¿e znany w skali œwiatowej oœrodek pielgrzymkowy Wambierzyce. Od strony

póùnocnej gminê otacza graniczne pasmo Gór Suchych, a dalej od strony póùnocno wschodniej
Wzgórza Wùodzickie. Obni¿enie Radkowaodzielone jest od doliny rzeki Úcinawki Wzgórzami
Úcinawskimi, w obrêbie których le¿¹ wsie Raszków i Suszyna. Wdùó¿ doliny Úcinawki ci¹gn¹ siê

natomiast zabudowania wsi Tùumaczów, oraz miejscowego trójmiasta: Úcinawki Górnej, Úredniej
i Dolnej. Doliny gùównych rzek: Úcinawki i Poœnej zagro¿one s¹ wylewami powodziowymi w okresach
roztopów i intensywnych letnich opadów deszczu. Wysokoœã terenu w obrêbie gminy ksztaùtuje siê
w granicach od 310 do 919 m npm. Úrednio 36-390 m npm.

2.2.2.

Warunki klimatyczne

Analiza danych klimatycznych dotycz¹cych œrednich wieloletnich temperatur powietrza

wskazuje, ¿e œrednia roczna temperatura wynosi (+7,2°C), najwy¿sz¹ temperaturê notujê siê

w miesi¹cu lipcu (+16,4°C), najni¿sz¹ zaœ w miesi¹cu styczniu (-2,6°C). W miesi¹cach poœrednich,

a wiêc w kwietniu i paêdzierniku œrednia temperatura wynosi odpowiedni (+6,8°C) i (+8,0°C). Wyniki
te dla obliczono dla znajduj¹cej siê w Kùodzku najbli¿szej stacji meteorologicznej. Ze wzglêdu na

specyficzne poùo¿enie wyniki pomiarów dla miejscowoœci Gminy mog¹ ulegaã niewielkiej korekcie.
Roczna suma opadów ksztaùtuje siê w granicach od 600 (na przedgórzu) do 1.100 mm (w wy¿szych

partiach Gór Stoùowych). Úrednioroczne nasùonecznienie, wyra¿aj¹ce siê w iloœci energii przypadaj¹cej

na jednostkê powierzchni w okreœlonym czasie wynosi dla Radkowa 963,7 kWh /m2/ rok. Najczêœciej
wiej¹ wiatry poùudniowo-zachodnie (ok. 51,6%) ze œredni¹ prêdkoœci¹ 3-3,5 m/s. Charakterystyczne
s¹ te¿ tzw. „cisze” stanowi¹ce 25,7%. Najsilniejsze wiatry obserwuje siê w paêdzierniku i listopadzie,
a ich porywy przekraczaj¹ 32,5m/s.
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2.2.3.

Zasoby surowców naturalnych
Na terenie gminy wystêpuje znaczna iloœã kopalin podstawowych jak i pospolitych

o istotnym znaczeniu dla lokalnej gospodarki. Do kopalin podstawowych zalicza siê zùo¿a melafiru we
wsi Tùumaczów oraz piaskowce ciosowe we wsi Karùów. Grupê kopalin pospoitych tworz¹ liczne zùo¿a
surowców mineralnych: ambifolit gabrowy, melafir i tuf melafirowy, tuf porfirowy, ùupek muùowcowy,
piaskowiec budowlany, piaskowiec czerwony, piaskowiec ciosowy, zlepieniec, margiel, ¿wiry i glina.

2.2.4.





Atmosfera
W Gminie Radków emitorami zanieczyszczeñ pochodzenia „przemysùowego” s¹:

odlewnia ¿eliwa w Úcinawce Úredniej nale¿¹ca do Fabryki Armatury Przemysùowej

„ZETKAMA” S.A. z Kùodzka – zakùad nie przekracza dopuszczalnych stê¿eñ emitowanych
zanieczyszczeñ poza ksylenem, dla którego zostaùa ustalona emisja graniczna,

Zakùad Przemysùu Drzewnego w Úcinawce Úredniej – zakùad nie powoduje przekroczeñ norm
dopuszczalnych stê¿eñ emitowanych zanieczyszczeñ.

Podstawowym êródùem zanieczyszczeñ powietrza w gminie jest emisja substancji

toksycznych pochodz¹cych z procesów spalania paliw dla pokrycia potrzeb grzewczych stanowi¹ca

êródùo niskiej emisji. Podstawowym êródùem energii cieplnej dla zabudowy mieszkaniowej jest paliwo
staùe, przede wszystkim wêgiel kamienny i koks, przy czym czêœã mieszkañców ze wzglêdów
ekonomicznych korzysta z niskiej jakoœci asortymentów wêgla. Natomiast olej opaùowy, gaz pùynny
i biomasa wystêpuj¹ sporadycznie. W czêœci obiektów bêd¹cych w gestii organów gminy
przeprowadzono modernizacje systemów ogrzewania budynków, nie wprowadzono dotychczas
dofinansowania modernizacji systemów ogrzewania indywidualnych budynków mieszkalnych.

Komunikacyjne êródùa zanieczyszczeñ wynikaã mog¹ z nastêpuj¹cych czynników: stanu

jezdni, stanu technicznego pojazdów, rodzaju paliwa i pùynnoœci ruchu. Najwiêksze natê¿enie ruchu

notuje siê przede wszystkim na drogach wojewódzkich 385 biegn¹cej do granicy w Tùumaczowie i 387
prowadz¹cej przez teren Parku Narodowego do Kudowy Zdroju.

Problem emisji niezorganizowanej w gminie dotyczy:



wysypiska odpadów komunalnych w Radkowie (czynne do 1996r)



miêdzygminnej oczyszczalni œcieków w Úcinawce Dolnej.



skùadowiska odpadów komunalnych w Úcinawce Dolnej

Przeprowadzone badania wykazaùy, ¿e obiekty te nie stanowi¹ istotnego êródùa emisji

zanieczyszczeñ gazowych.
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Istotny wpùyw na poziom zanieczyszczeñ na terenie Gminy Radków ma wpùyw

zanieczyszczeñ ze êródeù przemysùowych z obszaru tzw. „Czarnego Trójk¹ta” – zlokalizowane na
pograniczu polsko-niemiecko-czeskim liczne elektrownie. Zjawisku temu sprzyjaj¹ wiatry z kierunków

poùudniowych i zachodnich oraz charakterystyczne okresy tzw. „ciszy” nie sprzyjaj¹ przewietrzaniu
kotliny kùodzkiej, w tym tak¿e Obni¿enia Radkowa powoduj¹c wzrosty lokalnych koncentracji
zanieczyszczeñ.

W gminie brak jest stacji pomiarowych badania zawartoœci stê¿eñ zanieczyszczeñ

gazowych i pyùu zawieszonego w powietrzu. Ze wzglêdu na kierunek wiatru i specyfikê stê¿eñ do
oceny stanu jakoœci powietrza nale¿y przyj¹ã wyniki stacji w Kudowie Zdroju, a te w 2001 roku nie
wykazaùy przekroczeñ dopuszczalnych wartoœci œredniorocznych.

2.2.5.

Gospodarka wodno-œciekowa

2.2.5.1.

Wody powierzchniowe

Przez teren Gminy Radków przebiega europejski dziaù wodny pomiêdzy zlewniami Baùtyku

i Morza Póùnocnego.

Do morza Póùnocnego ci¹¿¹ jedynie najbardziej na zachód wysuniête tereny Gminy

drenowane potokami: Piekùo, Pasterski, Ýidawka oraz Tyrnklawa.

Pozostaùa czêœã gminy znajduje siê w zlewni Baùtyku. Gùównym ciekiem wodnym na terenie

Gminy jest rzeka Úcinawka bêd¹ca dopùywem Nysy Kùodzkiej. Prowadzi swe wody z póùnocnego

zachodu na poùudniowy wschód. Do zlewni tej rzeki nale¿¹ miêdzy innymi: Poœna, Cedron,
Cervenohorski Potok, Dzik, Wùodzica, Szczyp, Kêtwa, Studzienna, Sosnówka. Poùudniowo zachodnie

krañce gminy drenowane potokiem Czerwona Woda odprowadzaj¹ swe wody do Nysy Kùodzkiej
poprzez Kamienny Potok i Bystrzycê Dusznick¹.

Pomiary jakoœci wody (pozaklasowa) dokonane na rzece Úcinawce przy granicy z Republik¹

Czesk¹ oraz w odlegùoœci 0,5 km od ujœcia do Nysy Kùodzkiej wskazuj¹ zanieczyszczenia zwi¹zkami
biogennymi oraz ska¿enia bakteriologiczne. Úwiadczy to o zanieczyszczeniu rzeki œciekami
komunalnymi. Porównuj¹c wartoœci zanieczyszczeñ na rzece Úcinawce przed wpùyniêciem na teren

Gminy oraz przy ujœciu do Nysy widaã, ¿e pomimo du¿ej iloœci dopùywów na terenie gminy wartoœci

wskaêników wykazuj¹ niewielki spadek. Úwiadczy to o wprowadzaniu do rzeki zanieczyszczeñ
z terenów gminy, bêd¹cych wynikiem braku kompleksowego rozwi¹zania gospodarki œciekami.

Jedynym wiêkszym zbiornikiem wodnym na terenie Gminy Radków jest Zalew Radkowski

zlokalizowany na Cervenohorskim Potoku w Radkowie o pojemnoœci caùkowitej 20 tys. m3. Zbiornik ten

wykorzystywany jest równie¿ do celów turystyczno-rekreacyjnych. Oprócz niego na terenie gminy
znajduje siê szereg niewielkich stawów i innych zbiorników wodnych.
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2.2.5.2.

Wody podziemne

Pierwszy poziom wodonoœny wystêpuje w utworach czwartorzêdowych, ujmowany jest

studniami gospodarskimi i drenowany powierzchni¹ sieci¹ hydrograficzn¹. Wody z tego poziomu s¹

wra¿liwe na zanieczyszczenia, dlatego nale¿y przypuszczaã, ¿e ich jakoœã jest zùa w wyniku
zanieczyszczenia œciekami sanitarnymi.

Zasoby wód podziemnych na terenie gminy Radków s¹ œciœle zwi¹zane z U¿ytkowym

Poziomem Wód Podziemnych (UPWP) wystêpuj¹cych w utworach kredy. W obrêbie tego UPWP

wydzielono Gùówny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP), który obejmuje swym zasiêgiem poùudniowe
i centralne rejony gminy. Jest to zbiornik oznaczony nr 341 o nazwie Niecka Wewn¹trzsudecka

Kudowa Zdrój, Bystrzyca Kùodzka. Warstwa wodonoœna zbiornika zbudowana jest ze spêkanych

piaskowców i wapieni o mi¹¿szoœci do 700m. GZWP stanowi najbardziej zasobny fragment poziomów

wodonoœnych, charakteryzuj¹cych siê najlepszymi parametrami hydrogeologicznymi, dlatego te¿
wymaga on szczególnej ochrony. Wody z tego piêtra stanowi¹ êródùa zasilania ujêã wody znajduj¹cych

siê w Gminie Radków. Na terenie gminy brak jest punktów monitoringu krajowego i regionalnego wód
podziemnych.
2.2.5.3.

Zaopatrzenie w wodê

•ródùem zaopatrzenia w wodê Gminy Radków s¹ ujêcia wùasne zlokalizowane na jej terenie

i w caùoœci zabezpieczaj¹ce jej potrzeby. S¹ to ujêcia:


Radków Wodospady I – zaopatruj¹ce Úcinawkê Górn¹, Úcinawkê Úredni¹, Úcinawkê Doln¹,



Radków Wodospady II – zaopatruj¹ce Radków, Ratno Dolne i Ratno Górne;





Gajów, Tùumaczów oraz ZwiK Nowa Ruda;

Wambierzyce – Wambierzyce, Raszków, Suszyna;
Karùów I,II,III;
Pasterka.

Ujêcia wody w Radkowie i Wambierzycach zaopatruj¹ w wodê prawie caù¹ gminê tworz¹c

spójny system wodoci¹gowy powi¹zany z miastem Nowa Ruda. Jedynie Karùów i Pasterka korzystaj¹
z lokalnych ujêã znajduj¹cych siê na ich terenie.

Do sieci wodoci¹gowej podù¹czonych jest ok. 98% mieszkañców. Zu¿ycie wody ogóùem

wynosi 348.900m3/rok. Natomiast straty wody w sieci ksztaùtuj¹ siê na poziomie 4%. Úwiadczy to
o

stosunkowo

dobrym

stanie

sieci

wodoci¹gowej.

Úrednie

jednostkowe

z uwzglêdnieniem wody na potrzeby usùugowo-produkcyjne wynosi ok. 96l/Md.

zu¿ycie

wody

Dùugoœã sieci wodoci¹gowej przesyùowej i rozdzielczej na terenie gminy wynosi 61,1km,

natomiast dùugoœã sieci tranzytowej do miasta Nowa Ruda 11,5km.
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2.2.5.4.

Ochrona przed powodzi¹ i susz¹

Na terenie Gminy Radków zagro¿one powodzi¹ obszary zlokalizowane s¹ przede wszystkim

w dolinach rzecznych. Z uwagi na du¿e spadki terenu zagro¿enie to wystêpuje gùównie w okresie
wiosennych roztopów i letnich gwaùtownych opadów. Urz¹dzenia ochrony przeciwpowodziowej nie s¹
wstanie zapewniã peùnej ochrony gminy (zwùaszcza le¿¹cych wzdùu¿ rzeki Úcinawki) przed powodzi¹.
2.2.5.5.

•ródùa zanieczyszczeñ, kanalizacja i oczyszczanie œcieków

Wystêpuj¹ce na terenie Gminy Radków punktowe i obszarowe êródùa zanieczyszczeñ

stanowi¹ przede wszystkim:


Úcieki socjalno-bytowe z zabudowy mieszkaniowej. Gmina jest w niewielkim stopniu

skanalizowana. Úcieki socjalno-bytowe odprowadzane s¹ przede wszystkim do szamb lub

bezpoœrednio do przydro¿nych rowów i cieków wodnych. Nieszczelne szamba oraz „dzikie”
wyloty kanalizacji stanowi¹ znacz¹ce zagro¿enie dla stanu czystoœci wód podziemnych

i powierzchniowych. Úcieki te wprowadzaj¹ gùównie zanieczyszczenia wyra¿one jako BZT5




i ChZT, azot amonowy, fosforany i zanieczyszczenia bakteriologiczne.

Úcieki deszczowe spùywaj¹ce z dróg, parkingów, stacji paliw. Mog¹ zanieczyszczaã wody
powierzchniowe gùównie substancjami ropopochodnymi spùukiwanymi z nawierzchni.

Zanieczyszczenia spùywaj¹ce z pól, szczególnie w okresach po nawo¿eniu gruntów rolnych.
Odcieki ze skùadowisk odpadów. Potencjalnym êródùem zanieczyszczeñ w tym wypadku

mo¿e byã nieczynne wysypisko odpadów w Radkowie oraz istniej¹ce skùadowisko odpadów
w Úcinawce Dolnej.

Caùkowita dùugoœã u¿ytkowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi ok.

32,2km. Umo¿liwia to odprowadzanie œcieków z terenów wsi Ratno Dolne, Ratno Górne, Wambierzyce.
70%

terenu

Úcinawki

Úredniej.

Zakoñczono

równie¿

I

etap

kanalizacji

Úcinawki

Dolnej.

Zakontraktowano II etap kanalizacji w Úcinawce Górnej. Zakoñczono prace projektowe, uzyskano
pozwolenie na budowê kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa. Úcieki sanitarne z terenów nie

objêtych systemem kanalizacji gromadzone s¹ w zbiornikach bezodpùywowych oraz odprowadzane
w sposób niekontrolowany do ziemi i wód pùyn¹cych.

Oprócz sieci kanalizacyjnej obsùuguj¹cej gminê Radków przez jej tereny przebiegaj¹

kolektory tranzytowe grawitacyjne u¿ytkowane przez ZWiK Sp. z o.o. w Nowej Rudzie.

W zakresie kanalizacji deszczowej brak jest danych dotycz¹cych jej dùugoœci i stanu

technicznego.

25

Urz¹d Miasta i Gminy w Radkowie

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

2.2.6.

Ochrona ziemi i gleb, gospodarka odpadami

2.2.6.1.

Charakterystyka powierzchni.

Gmina Radków charakteryzuje siê bardzo zró¿nicowan¹ rzeêb¹ terenu oraz ciekawymi

walorami krajobrazu. Cennymi zasobami œrodowiska z punktu widzenia ochrony powierzchni ziemi

i gleby s¹ rozlegùe areaùy u¿ytków rolnych, w skùad których wchodzi ponad. 6500ha u¿ytków klas
bonitacyjnych II, III, IV. Gleby te tworz¹ rozlegùe kompleksy W dolinach Úcinawki i Poœnej oraz

w obrêbie pùaskich powierzchni podstokowych. Treny te nie podlegaj¹ wyù¹czeniu z u¿ytkowania
rolniczego i s¹ zaliczane do chronionych obszarów œrodowiska. Na analizowanym terenie wystêpuj¹

równie¿ u¿ytki V i VI klasy bonitacyjnej, poùo¿one w pobli¿y kompleksów leœnych. Okoùo 21%
powierzchni gminy zajmuj¹ obszary prawnie chronione bêd¹ce czêœci¹ skùadow¹ Parku Narodowego
Gór Stoùowych.
2.2.6.2.

Zagospodarowanie odpadów.

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy prowadzona jest przez Gminne

Zakùady U¿ytecznoœci Publicznej w Radkowie, których statut obliguje do bie¿¹cego zaspokajania
potrzeb ludnoœci w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, a w tym miêdzy innymi:


œwiadczenia usùug w zakresie nieczystoœci staùych i pùynnych



dziaùalnoœã w zakresie ochrony œrodowiska naturalnego, w tym budowa obiektów



eksploatacja komunalnego wysypiska œmieci
i urz¹dzeñ.

Istniej¹cy system zbierania odpadów komunalnych obejmuje teren caùej gminy. System

jest obowi¹zkowy dla mieszkañców, a tak¿e dla instytucji publicznych oraz przedsiêbiorstw
produkcyjnych i handlowo-usùugowych. Nie wprowadzono w gminie kompleksowego systemu

segregacji odpadów. Wdro¿ono natomiast selektywn¹ zbiórkê odpadów szklanych tworz¹c 10 ognisk
zbiórki rozmieszczonych w ró¿nych punktach miasta i gminy Radków. Prowadzona jest równie¿
wybiórcza segregacja na skùadowisku Odpadów Komunalnych w Úcinawce Dolnej.

Aktualnie na terenie miasta i gminy nie ma zlokalizowanego miejsca przeznaczonego do

odbierania i magazynowania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez mieszkañców oraz brak
jest prowadzenia zbiórki tego rodzaju odpadów od mieszkañców.

Gmina uczestniczy w powiatowym zwi¹zku gospodarki odpadami, którego celem jest

utworzenie na terenie Úcinawki Dolnej Powiatowego Zakùadu Segregacji i Unieszkodliwiania odpadów.
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2.2.7.

Ochrona przyrody

2.2.7.1.

Zbiorowiska leœne

Na terenie Gminy Radków zdecydowana wiêkszoœã lasów to sztuczne drzewostany

œwierkowe, bêd¹ce w du¿ej mierze efektem prowadzonej w przeszùoœci niewùaœciwej gospodarki

leœnej. W najwy¿szych partiach Szczeliñca Wielkiego zachowaùy siê pùaty górnoreglowego boru

œwierkowego. Do cennych pozostaùoœci pierwotnych lasów nale¿¹ pùaty ¿yznej buczyny sudeckiej
w rejonie Bùêdnych Skaù, a tak¿e pùaty jaworzyny górskiej z miesi¹cznic¹ trwaù¹.

Na terenie lasów Gminy Radków kumuluj¹ siê ró¿ne negatywne zjawiska pochodzenia

biotycznego i antropogenicznego, wpùywaj¹ce na ogólne osùabienie istniej¹cych drzewostanów i caùych
ekosystemów leœnych.
2.2.7.2.

Zbiorowiska nieleœne

W szacie roœlinnej zaznacza siê liczna grupa zbiorowisk i zespoùów roœlinnoœci nieleœnej.

Wystêpuj¹ one zarówno na terenach znacznie przeksztaùconych dziaùalnoœci¹ gospodarcz¹ czùowieka
jak równie¿ na terenach zmienionych w nieznacznym stopniu. Do najciekawszych nale¿¹ torfowiska,
budowane miêdzy innymi przez gatunki podlegaj¹ce ochronie prawnej znane pod nazw¹: Wielkie

Torfowisko Batorowskie. Cenne zbiorowiska roœlinne to równie¿ rozpowszechniane w miejscach maùo
uczêszczanych pionierskie zbiorowiska paproci na podùo¿u skalnym.
2.2.7.3.

Formy prawne ochrony przyrody

Nie uwzglêdniaj¹c form niemo¿liwych do utworzenia na terenie gminy, ze wzglêdu na jego

specyfikê, lista form indywidualnej ochrony przyrody zamyka siê w obszrze: pomników przyrody,

u¿ytków ekologicznych, rezerwatów przyrody i parków narodowych. Lista pomników przyrody zawiera
obecnie 24 pozycje wystêpuj¹ce gùównie w parkach dworskich w Úcinawce Úredniej (7), Úcinawce
Górnej (5), Ratnie Dolnym (7) oraz w Radkowie (2), Tùumaczowie (1) i Wambierzycach (2)

Na terenir Gminy zlokalizowany jest Park Narodowy Gor Stolowych. Jego niewiêksze atrakcje
udostêpniane turystom to:


„skalne miasto” na Szczeliñcu Wielkim



Skalne Grzyby i Radkowski Skaùy




labirynty Bùêdnych Skaù
Skaùy Puchacza.

W Parku Narodowym Gór stoùowych stwierdzono wystêpowanie 310 gatunków drzew,

krzewów, roœlin zielonych, a w tym 35 gatunków chronionych.
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2.3.

Profil Spoùeczny

2.3.1.

Struktura demograficzna ludnoœci
Informacje zawarte w analizie profilu spoùecznego gminy Radków pochodz¹ z Narodowego

Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2002 r. Wrocùaw grudzieñ 2003 r.
2.3.1.1.
a).

b).

Struktura wiekowa

Liczba ludnoœci w gminie wg spisu to 9.633 osoby, wg zameldowanych na koniec 2003 r.

to 9.776 os., dane urzêdu statystycznego mówi¹ o liczbie niewiele przekraczaj¹cej 9.500
osób.

Od 1995 roku obserwuje siê systematyczny spadek liczby ludnoœci, który w

poszczególnych latach od 1995-2002 wg US wynosiù odpowiednio: 10300, 10287, 10222,
10205, 10143, 10092, 10056, 9588 osób. Dzieje siê tak zarówno ze wzglêdu na ujemny
przyrost naturalny, wynosz¹cy odpowiednio: -9, -11, -28, 5, -28, -19, -40, -44;

c).

d).

e).
f).

jak i niekorzystne saldo migracji.

Gmina ma jeden z najwiêkszych wskaêników w skali powiaty i województwa udziaùu

liczby ludnoœci w wieku nieprodukcyjnym / 100 osób w wieku produkcyjnym = 67. Úrednia
dla powiatu to 61, a woj. 58 osób.

Wartoœã poprzedniego wskaênika wynika: z mniejszego udziaùu osób w wieku

produkcyjnym (59,8% populacji) w gminie ni¿ w powiecie (62%) i woj.(63,2%) udziaù
ludnoœci w wieku poprodukcyjnym nie odbiega od œredniej powiatu i województwa.

Wiêkszy udziaù osób w wieku przedprodukcyjnym (24,5% populacji) w gminie ni¿

w powiecie (21,6%) i woj.(21,5%).

wiek

os.

1

88

0
2

72
92

3

102

4

85

0-4

439

g).

Struktura wiekowa ludnoœci przedstawia siê nastêpuj¹co:
wiek

os.

wiek

os.

wiek

os.

wiek

os.

wiek

os.

wiek

os.

6

111

11

155

16

173

25-29

610

50-54

710

70-74

393

5
7
8
9

5-9

117
102
120
146

596

10
12
13
14

10-14

140
153
155
173

776

15
17
18
19

15-19

171
207
180
179

910

20-24
30-34
35-39
40-44

20-44

757

45-49

551

55-59

602
840

60-64

3360

-----

45-64

810
361
376

-----

2257

65-69
75-79
80-84

85-....

65-....

334
142
62

1295

W populacji ogóùem odnotowuje niewielk¹ przewagê udziaùu kobiet. Nie mniej widoczna

jest przewaga udziaùu mê¿czyzn w grupach wiekowych od 0-54 lat (53,0%). Kobiety
przewa¿aj¹ natomiast w grupie 55 i wiêcej lat (63,0%). W ekonomicznych grupach
wiekowych udziaù kobiet w populacji jest nastêpuj¹cy:
a.

b.
28

364

wiek przedprodukcyjny (0-17)

wiek produkcyjny (18-64 dla „m” i 18-59 dla „k”)
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i.mobilnym (18-44)

c.
2.3.1.2.

ii.niemobilnym (45-64 dla „m” i 45-59 dla „k)
wiek poprodukcyjny

46,7%
43,2%

71,7%

Wyksztaùcenie

Zaledwie 27,5% ludnoœci w wieku 13 lat i wiêcej legitymuje siê co najmniej œrednim

wyksztaùceniem. Jest to najgorszy wynik w powiecie kùodzkim, gdzie gminy wiejskie osi¹gnêùy
wskaênik 30-31,5%, gminy miejsko-wiejskie 33,6-39,6%, a gminy miejskie 39,4-53,6%. Wynik ten
plasuje Gminê Radków w œcisùej czoùówce najgorszych gmin miejsko-wiejskich w woj. dolnoœl¹skim

(118 na 169 mo¿liwych). Tak zùego wyniku nie osi¹ga nawet wiêkszoœã gmin wiejskich naszego
województwa.

Peùniejszy obraz uzyskamy dodaj¹c, ¿e 2,5% ogóùu mieszkañców ma wyksztaùcenie

wy¿sze, przy 6,3% w skali powiatu i 9,9% w skali województwa, 26,9% ludnoœci ma wyksztaùcenie
zawodowe, a 38,5% podstawowe.
2.3.1.3.
a).

Niepeùnosprawni

W gminie Radków niepeùnosprawnoœã deklaruj¹ 202 osoby/1000 mieszkañców.

(16

wynik w woj.). Ogóùem w gminie stwierdzono 1942 osoby niepeùnosprawne w tym a¿ 1569
osób niepeùnosprawnych prawnie, czyli posiadaj¹cych decyzjê o niepeùnosprawnoœci oraz

b).

c).

d).

373 osoby niepeùnosprawnie biologicznie.

58% osób niepeùnosprawnych jest w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

W grupie tej dominuj¹ mê¿czyêni (65%). Kobiety dominuj¹ natomiast w grupie osób
w wieku poprodukcyjnym.

Wœród niepeùnosprawnych 16,3% to ludzie mobilni tzn. w wieku 18-44 lata.

Uwagê zwraca równie¿ fakt, ¿e 88,6% ogóùu niepeùnosprawnych zadeklarowaùo biernoœã

zawodow¹ (nie zostali zakwalifikowani ani do os. pracuj¹cych, ani bezrobotnych tzn.

poszukuj¹cych pracy i gotowych j¹ podj¹ã), a 62,3% posiada wyksztaùcenie podstawowe lub
nie posiada wyksztaùcenia w ogóle.
2.3.1.4.
a).

b).
c).

d).

Sytuacja mieszkaniowa

Przeciêtna powierzchnia u¿ytkowa mieszkania to 71,0m2 (108). Jest to o 6m2 wiêcej ni¿

œrednia w powiecie i w województwie, przy czym na 1 izbê przypada przeciêtnie 0,92os.
(20-25), a œrednia w powiecie to 0,87, w woj. 0,85 os.

66% substancji mieszkaniowej znajduje siê w rêkach os. fizycznych, 26% to mieszkania

gminne, a pozostaùa czêœã stanowi wùasnoœã skarbu pañstwa, spóùdzielni i zakùadów pracy.
45% mieszkañ znajduje siê w budynkach wybudowanych przed 1918r (30-31).

W powiecie takie mieszkania stanowi¹ 35,2%, a w województwie zaledwie 25%. 38,4%
wybudowano w okresie 1918-1944.

Przeciêtna liczba izb w mieszkaniu to 3,68 (os. fiz.4,10; gmina 2,67)
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e).

Przeciêtna liczba osób w mieszkaniu to 3,37.

g).

26% mieszkañ nie ma spùukiwanego ustêpu (17% w mieœcie i 30% na wsi)

f).

h).
i).

j).

k).
l).
m).
n).
2.3.1.5.
a).

b).

98% mieszkañ wyposa¿onych jest w wodoci¹g.

78% mieszkañ ma ùazienkê, a 62% ciepù¹ bie¿¹c¹ wodê.

23% mieszkañ ma gaz sieciowy (86% w mieœcie i 0% na wsi)
60,5% ma gaz z butli (86% miasto i 81% wieœ)

58% mieszkañ wyposa¿onych jest w centralne ogrzewanie (61/58), 42% ma piece

(39/42)

Mieszkania wyposa¿one w wodoci¹g, ustêp i ùazienkê stanowi¹ 71%, a wyposa¿one

dodatkowo w CO 54%.

W 92% mieszkañ zamieszkaùych na staùe przypada mniej ni¿ 2 os. na izbê, a w 62%

przypada max 1os/1 izbê.

58% budynków ma 1 mieszkanie, 16% -2, a 28% 3 i wiêcej mieszkañ.

•ródùa utrzymania, bezrobocie i aktywnoœã ekonomiczna

Na 9633 osoby wùasne êródùo utrzymania posiada 5516 osób (2096 praca i 2500

emerytura), na utrzymaniu których jest 4068 osób (2256 praca i 1087 emerytura)

45,2% osób jako gùówne êródùo utrzymania deklaruje dochody z pracy. Daje to Gminie

Radków dopiero 164 miejsce. (80% praca najemna, 20% na wùasny rachunek, w tym

w swoim gospodarstwie rolnym 58%) – œrednia powiatu 49,3%. 37,2% utrzymuje siê

gùównie z renty lub emerytury. Daje to gminie 7 miejsce! W skali powiatu gorzej wypada
jedynie Gmina Miejska Nowa Ruda zajmuj¹c odpowiednio 169/1 i Gmina Wiejska Nowa
c).

d).

e).

f).
g).
h).
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Ruda 167-168/3

Powy¿sze wyniki maj¹ swoje odzwierciedlenie w analizie stopy bezrobocia, która wg

badania wyniosùa 38,2% (42,6% miasto i 36,6% wieœ) co daje gminie 6 lokatê. Úredni¹ dla
powiatu ustalono na poziomie 32,6%, województwa 25,6%.

Tak wiêc bez pracy, ale aktywnie jej poszukuj¹cych pozostaje ok. 1400 osób, z czego

58,5% to mê¿czyêni, a 41,5% kobiety. Okoùo 400 bezrobotnych mieszka w mieœcie o ok.
1000 na wsi.

Statystyka wygl¹da jeszcze gorzej, gdy weêmie siê pod uwagê, ¿e 52% poszukuje pracy

dùu¿ej ni¿ 12 miesiêcy, 37% od 4 do 12 miesiêcy, a zaledwie 11% to osoby krótkotrwale
bezrobotne (do 3 miesiêcy).

Wspóùczynnik aktywnoœci zawodowej (pracuj¹cy + bezrobotni /ludnoœci ogóùem w wieku

15 lat i wiêcej) uksztaùtowaù siê na poziomie 48,5%.

Wskaênik zatrudnienia (pracuj¹cy / ludnoœci ogóùem w wieku 15 lat i wiêcej) uksztaùtowaù

siê na poziomie 30,0%.

Analiza wyksztaùcenia osób bezrobotnych potwierdza zasadê, ¿e im wy¿szy poziom

wyksztaùcenia tym wy¿szy wskaênik zatrudnienia, wy¿szy wspóùczynnik aktywnoœci
zawodowej, ni¿sza stopa bezrobocia.
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2.3.1.6.


System edukacji

Na terenie gminy aktualnie funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce placówki oœwiatowe i wychowawcze:.







Zespóù Szkolno - Przedszkolny w Wambierzycach,

Zespóù Szkolno – Przedszkolny w Úcinawce Dolnej
Zespóù Szkóù w Úcinawce Úredniej

Publiczna Szkoùa Podstawowa w Radkowie
Gimnazjum w Radkowie

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

I

II

III

6

6

A-uczniowie

108

96

A/B

18

16

B-oddziaùy

6

SP

IV

V

VI

Og.

I

Gimnazja

II

III

Og.

P

Ogóùem

93

135

123

136

691

147

143

142

432

169

1292

15,5

19,3

20,5

22,7

18,7

21

20,4

20,3

20,6

14

18,5

7

6

6

37

7

7

7

21

12

70

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.
ludnoœci

Wsk. nr - 121 - Liczba miejsc w przedszkolach na 1000 ludnoœci. Na ogóln¹ liczbê

wynosz¹c¹

10056

osób,

przypada

227

miejsc.

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

Wskaênik

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.
nauczycieli

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

16

osób,

przypada

198

dzieci.

a w porównywanych gminach 15 dzieci na jednego nauczyciela.

Wskaênik

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.
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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.

2.3.2.



Ochrona zdrowia
Na terenie Gminy Radków funkcjonuj¹ 4 Niepubliczne Zakùady Opieki Zdrowotnej.

Wykaz NZOZ:
-

NZOZ Przychodnia Rodzinna ul. Sikorskiego 38 d, Úcinawka Úrednia.
NZO „Medicus” ul. Sùoneczna 8, Radków

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Jagielloñska 9, Radków
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, Úcinawka Dolna 16

Przychodnia Rodzinna w Úcinawce Úredniej czynna jest codziennie w godz. 7.30 – 18.30.

W soboty i niedziele peùni dy¿ur pielêgniarka i lekarz w godz. 9.00 – 12.00 (pod telefonem w godz.
12.00 – 18.30).Lekarz prowadz¹cy i zatrudniony personel: 2 pielêgniarki œrodowiskowe.

Przychodnia „Medicus” czynna jest codziennie w godz. 7.30 – 18.30. Lekarz prowadz¹cy

i zatrudniony personel: 2 pielêgniarki œrodowiskowo – rodzinne. Przychodnia posiada filiê w Úcinawce
Úredniej czynn¹ w godzinach 7.30 – 18.30. Przychodnia posiada specjalistów: medycyna pracy

+ rodzinna – (kontrakt) i pediatra – (kontrakt). W przychodni mo¿na skorzystaã z usùug stomatologa
w ramach œwiadczeñ refundowanych przez NFZ.

Przychodnia Rodzinna w Radkowie czynna jest codziennie w godz. 7.30 – 18.30. Lekarz

prowadz¹cy i zatrudniony personel: 2 pielêgniarki œrodowiskowe.

Praktyka Lekarza Rodzinnego w Úcinawce Dolnej czynna jest codziennie w godz. 7.30 –

15.00. Lekarz prowadz¹cy i zatrudniony personel: 1 pielêgniarka. Po godzinie 15.00 pacjentów
przyjmuje przychodnia rodzinna w Úcinawce Úredniej.

Pacjenci objêci s¹ opiek¹ przychodni i w œrodowisku domowym – wizyty domowe.
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Na terenie Gminy zidentyfikowano trudnoœci w dostêpie do specjalistycznych usùug

medycznych. Ze wzglêdu na du¿y obszar Gminy i trudnoœci komunikacyjne stwierdzono potrzebê
dodatkowych punktów sprzeda¿y leków na terenach wiejskich.

2.3.3.

Pomoc spoùeczna
Na terenie gminy znajduje siê Gminny Oœrodek Pomocy Spoùecznej z siedzib¹ w Úcinawce

Úredniej ul. Mickiewicza 16. W wiêkszoœci przyczyn¹ wnioskowania o udzielenie œwiadczenia z pomocy
spoùecznej jest ubóstwo spowodowane bezrobocie.

Dominuj¹ce problemy wykazywane przez OPS to:
PROBLEM

L. RODZIN

L. OS. w RODZINIE

2

2

Ubóstwo

467

1570

niepeùnosprawnoœã i dùugotrwaùa choroba

272

1209

126

676

42

101

2

5

Bezdomnoœã

bezradnoœã w sprawach opieki wychowawczej
prowadzeniu gosp. domowego

i

Alkoholizm
Trudnoœci z przystosowaniem po opuszczeniu zakùadu
karnego

Na terenie Gminy Radków funkcjonuj¹:



Dom Pomocy Spoùecznej Dla Osób Niepeùnosprawnych



Oœrodek Opieki Dla Osób Starszych.



2.3.4.

Dom Pomocy Spoùecznej Dla Dzieci Niepeùnosprawnych

Bezrobocie
Dane uzyskane od Powiatowego Urzêdu Pracy dotycz¹ce liczby bezrobotnych w gminie

Radków w latach 1999-2002 r. w zestawieniu z danymi dotycz¹cymi liczby ludnoœci.
GMINA RADKÓW

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

Liczba ludnoœci

10217

10004

9930

9832

Liczba bezrobotnych

1160

1186

1406

1364
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Liczba ludnoœci w rejonie Radkowa od 1999 roku systematycznie spada. Natomiast wysokie

wskaêniki bezrobocia powoduj¹ silne ubo¿enie spoùeczeñstwa, co z kolei jest przyczyn¹ zastoju

gospodarczego (sùaba drobna przedsiêbiorczoœã, brak nisz rynkowych, które mo¿na by jeszcze
skutecznie zapeùniã, niska siùa nabywcza pieni¹dza). Migracje w tych warunkach s¹ czêsto jedyn¹
drog¹ do uzyskania zatrudnienia i dochodów.

Do 2001 r. stan bezrobocia pogùêbiaù siê, natomiast w roku 2002 nast¹piùa niewielka poprawa

- na dzieñ 31.12. zanotowano odpùyw bezrobotnych o 42 osoby. Fakt ten nie ma znaczenia w ogólnym
bilansie, który jest nadal dodatni i wynosi w badanym okresie 204 osoby.

Na koniec czerwca 2003 r. w gminie Radków zarejestrowanych byùo 1328 osób bezrobotnych,

w tym 572 kobiety, tj. 43% ogóùu. Osoby z prawem do zasiùku stanowi¹ zaledwie 14,9 % wszystkich

bezrobotnych. Na koniec 2003 roku liczba bezrobotnych w gminie Radków wyniosùa 1408 osób,
natomiast I poùowa roku 2004 zakoñczyùa siê wynikiem 1253 osoby.

Pracodawcy z gminy Radków rzadko decyduj¹ siê na korzystanie z programów rynku pracy tj.

prac interwencyjnych, sta¿u i zatrudnienia absolwentów. Dla bezrobotnych i bezrobotnych
absolwentów jest to sytuacja niekorzystna. Punkt Poœrednictwa i Ewidencji w Úcinawce Úredniej
dysponuje wszystkimi ofertami pracy niesubsydiowanej i subsydiowanej, jednak wœród nich brakuje
miejsc pracy z terenu gminy Radków. Nie jest to akceptowane przez bezrobotnych, ze wzglêdu na
ograniczone mo¿liwoœci dojazdu lub wysokie koszty dojazdu. Barier¹ jest tak¿e wymóg zatrudnienia na
wùasny koszt po okresie refundacji z Funduszu Pracy stawiany przez Urz¹d Pracy.

W czasie ostatnich 12-tu miesiêcy w gminie Radków zorganizowano przy udziale Urzêdu Pracy

2 miejsca zatrudnienia dla absolwentów, 2 sta¿e, 3 miejsca w ramach prac interwencyjnych i 48
w ramach robót publicznych, ponadto 3 osoby z rejonu radkowskiego otrzymaùy po¿yczkê z Funduszu
Pracy na rozpoczêcie wùasnej dziaùalnoœci. Z zestawienia widaã, ¿e tylko roboty publiczne nie

obwarowane dalszym zatrudnieniem s¹ atrakcyjne dla pracodawców. Przy ogólnie sùabej kondycji
maùej i œredniej przedsiêbiorczoœci (du¿ych kosztów zatrudnienia pracownika) inne formy aktywizacji
bezrobotnych nie s¹ akceptowane.

Na ogóln¹ liczbê ludnoœci wynosz¹c¹ 10056 osób, zatrudnienie posiada 976 osób. Wskaênik

osi¹ga wartoœã 97,06, a w porównywanych gminach 160,62 % na 1000 mieszkañców. Na ogóln¹
liczbê kobiet wynosz¹c¹ 5066 osób, zatrudnienie posiada 485 kobiet. Wskaênik osi¹ga wartoœã 9,57,
a w porównywanych gminach 15,02 %.

Na ogóln¹ liczbê mieszkañców powy¿ej 15 lat, wynosz¹c¹ 8236 osób, czynnych zawodowo jest

976 osób. Wskaênik osi¹ga wartoœã 11,85, a w porównywanych gminach 19,97 %.

Na ogóln¹ liczbê kobiet powy¿ej 15 lat, wynosz¹c¹ 4155 osób, czynnych zawodowo jest

kobiet. Wskaênik osi¹ga wartoœã 11,67, a w porównywanych gminach 18,58 %.

485

Na ogóln¹ liczbê ludnoœci w wieku produkcyjnym, wynosz¹c¹ 6078 osób, w wieku

nieprodukcyjnym jest 3978. Wskaênik osi¹ga wartoœã 65,45, a w porównywanych gminach 63,96 %.

Na ogóln¹ liczbê ludnoœci wynosz¹c¹ 10056 osób, w wieku przedprodukcyjnym jest 2408.

Wskaênik osi¹ga wartoœã 23,95, a w porównywanych gminach 25,14 %.
34

Urz¹d Miasta i Gminy w Radkowie

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Na ogóln¹ liczbê ludnoœci w wieku produkcyjnym wynosz¹c¹ 6078 osób, pracuj¹cych jest 976.

Wskaênik osi¹ga wartoœã 16,06, a w porównywanych gminach 26,11 %.

Na ogóln¹ liczbê ludnoœci pracuj¹cej wynosz¹c¹ 976 osób, pracuj¹cych w sektorze usùug

rynkowych jest 196. Wskaênik osi¹ga wartoœã 20,08, a w porównywanych gminach 21,95 %.

Na ogóln¹ liczbê ludnoœci pracuj¹cej wynosz¹c¹ 976 osób, pracuj¹cych w usùugach gospodarki

jest 575. Wskaênik osi¹ga wartoœã 58,91, a w porównywanych gminach 52,49%.

Na ogóln¹ liczbê ludnoœci pracuj¹cej wynosz¹c¹ 976 osób, pracuj¹cych w sektorze prywatnym

jest 426. Wskaênik osi¹ga wartoœã 43,65, a w porównywanych gminach 53,45%.
Nazwa wskaênika

Wartoœã wsk.

Stopa bezrobocia – udziaù zarejestrowanych bezrobotnych

Brak danych

w aktywnych zawodowo ogóùem (%)

Udziaù dùugotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogóùem (%)

47,23

Udziaù osób z prawem do zasiùku w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych (%)

21,41

Udziaù bezrobotnych w grupach wiekowych do lat 34 w liczbie bezrobotnych
ogóùem (%)

2.3.5.

Stan bezpieczeñstwa Gminy

2.3.5.1.

Bezpieczeñstwo publiczne

53,84

Wykaz gùównych problemów zgùaszanych przez Stra¿ Miejsk¹ i Policjê to przede wszystkim:

czyny okoùorozbójnicze (bójki, pobicia, wymuszenia, rozboje), wùamania, kradzie¿e, przestêpstwa
drogowe (jazda po spo¿yciu alkoholu), przestêpstwa i czyny karalne z udziaùem nieletnich, rodziny
objête procedur¹ „Niebieskiej Karty”.

Posterunek Policji w Radkowie posiada 8 etatów policyjnych, w ich skùad wchodzi:

Kierownik Posterunku, 3 dzielnicowych, 2 pracowników Sekcji Kryminalnej i 2 policjantów. W chwili

obecnej jest 2 dzielnicowych, którzy obsùuguj¹ trzy rejony sùu¿bowe. Na jednego dzielnicowego
przypada ok. 4 900 mieszkañców.

Do zadañ pracuj¹cych na Posterunku policjantów nale¿y przeciwdziaùanie przestêpczoœci,

popeùnianiu wykroczeñ, rozprzestrzenianiu siê narkomanii, przestêpczoœci wœród nieletnich, przemocy
w rodzinie. W przypadkach ùamania prawa egzekwowanie go od mieszkañców gminy, jak i obywateli
caùego kraju. Ponadto dzielnicowi prowadz¹ w ramach swoich obowi¹zków rozmowy z mieszkañcami,
spotkania i pogadanki z mùodzie¿¹ szkoln¹ i dzieãmi w szkoùach i przedszkolach.
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2.3.5.2.

Bezpieczeñstwo po¿arowe

Na terenie Miasta i Gminy Radków dziaùa 6 jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.

Ogóùem w jednostkach jest 115 czùonków czynnych mog¹cych braã udziaù w dziaùaniach ratowniczych.

W roku ubiegùym 20 czùonków ukoñczyùo kurs podstawowy stra¿aka organizowany przez Pañstwow¹
Stra¿ Po¿arn¹. 85 % czùonków czynnych posiada kwalifikacje po¿arnicze dopuszczaj¹ce do udziaùu

w dziaùaniach ratowniczych. W 2004 roku planowane jest kierowanie na kursy pozostaùe osoby do
przeszkolenia. W roku 2003 na terenie Miasta i Gminy Radków byùo 130 zdarzeñ. Zanotowano 72
po¿ary i 55 miejscowych zagro¿eñ. Zanotowano te¿ 3 alarmy faùszywe.

Miejscowe zagro¿enia powodowane byùy przez silne wiatry, opady deszczu, opady œniegu

oraz wypadki drogowe.
po¿ary

Na podstawie przedstawionych danych wynika ¿e wiêkszoœã zdarzeñ w 2003 roku to

spowodowane

podpaleniami

traw

i

nieu¿ytków.

Zanotowano

tak¿e

po¿ary

sùomy

pokombajnowej w okresie ¿niw. Pomimo trwaj¹cej przez niemal caùy rok suszy nie zanotowano
po¿arów wiêkszych po¿arów lasów na naszym terenie.

Udziaù jednostek OSP z terenu gminy Radków w zdarzeniach:
-

OSP Radków 41 wyjazdów

OSP Ratno Dolne 19 wyjazdów

OSP Úcinawka Dolna 37 wyjazdów

OSP Úcinawka Úrednia 21wyjazdów
OSP Tùumaczów 25 wyjazdów
OSP Wambierzyce 1 wyjazd

Sieã hydrantowa na terenie gminy zasilana jest grawitacyjnie z ujêã wodnych.

W ubiegùym roku na skutek suszy wystêpowaù w niektórych miejscowoœciach niedobór wody do celów
gaœniczych. Wiêkszoœã miejscowoœci posiada naturalne punkty czerpania wody w postaci rzek

i strumyków. Najgorsza sytuacja pod tym wzglêdem jest na terenie Suszyny i Raszkowa. Hydranty nie
maj¹ dostatecznej wydajnoœci a brak jest innych punktów czerpania wody. W Suszynie podczas

powodzi w 1998 roku zostaù zniszczony zbiornik przeciwpo¿arowy i do dnia dzisiejszego nie zostaù
odbudowany. W Raszkowie brak jest takiego zbiornika i konieczna jest jego budowa. W przypadku
powstania wiêkszego po¿aru wodê trzeba dowoziã ze Úcinawki Dolnej.
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2.3.6.

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,



fragment kamiennych murów obronnych z pierwszej poùowy XV w.





renesansowy ratusz z 1545r.

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.
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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.
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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

œredniowieczn¹ osad¹ zwi¹zan¹ z miejscowym zamkiem, a póêniej maj¹tkiem ziemskim. W XVII/XVIII
w. Ratno Dolne byùo centrum rozlegùych dóbr obejmuj¹cych m.in. 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 wiekszych 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.



Warto zobaczyã:

Úcinawka Dolna
-

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.
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Úcinawka Úrednia
-

Koœcióù parafialny œw. Marii Magdaleny – gotycki z XIV w., gruntownie przebudowany
na barokowy w latach 1738 – 39,

-

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

W poùowie XVIII w. wzniesiono obecny barokowy ze znacznym wykorzystaniem
murów starszego,
-

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



Úcinawka Górna
-

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,
-

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 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.
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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).
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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.

2.3.7.

Dziaùalnoœã kulturalna
Gminne Centrum Kultury jest instytucj¹ kultury posiadaj¹c¹ placówki na terenie caùej

gminy. W zwi¹zku z tym poprzez 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 staramy siê kultywowaã

tradycje regionalne, aktywny wypoczynek rodzinny oraz prezentowaã osi¹gniêcia mieszkañców gminy.
Gminne Centrum Kultury to:


Biblioteka Publiczna wraz z filiami zapewniaj¹cymi czytelnikom fachow¹ i kompetentn¹



Oœrodek kultury z siedzib¹ na ulicy Handlowej



obsùugê oraz organizuj¹cymi czas wolny dzieciom i mùodzie¿y.

œwietlice wiejskie, których organizatorami s¹ rady soùeckie a GCK peùni rolê opiekuna.
GCK powadzi tak¿e 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;



"Przegl¹d Jaseùek", "Wielkanocna Plastyka Obrzêdowa";








Polsko-czeski wieczór literacki poù¹czony z koncertem muzyki kameralnej;
"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
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"Kultura znana i nieznana czyli radkowskie spotkania z Folklorem"
"Kiedy Mikoùaj przyjdzie Úwiêty ","Popoùudnie z Kolêd¹"

Poza Gminnym Centrum Kultury, jednak¿e przy jego wspóùudziale organizowane s¹:



koncert im. Ignacego Reimanna, którego gùównym organizatorem jest Stowarzyszenie im.



Do¿ynki gminne



2.3.8.



Ignacego Reimanna
Festyny wiejskie

Sport
Na terenie Gminy Radków znajduj¹ siê nastêpuj¹ce obikty:

boiska do gier wielkich
-



boisko piùkarskie z widowni¹ na terenie OSiR Radków oraz

boisko piùkarskie przyszkolne przy ul. Mickiewicza w Úcinawce Úredniej,
wiejskie boiska do piùki no¿nej w Úcinawce Dolnej i Wambierzycach

boiska do gier maùych:
-

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

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

i pawilonów specjalistycznych umo¿liwiaj¹cych wszechstronny rozwój fizyczny mieszkañców oraz
pozwalaj¹cy na rozszerzenie oferty dzia/ùalnoœci klubów sportowych. Ponadto brak obiektow

i infrastruktury dla uprawiania sportów zimowych. Najbli¿sza pùywalnia znajdje siê w oddalonej
o kilkanaœcie kilometrów owej 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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2.4.

Profil gospodarczy

2.4.1.

Dziedziny dziaùalnoœci gospodarczej, infrastruktura

2.4.1.1.

Struktura dziaùalnoœci gospodarczej
Gùówne

bran¿e

dziaùalnoœci

gospodarczej

w

Gminie

Radków

to

bran¿a:

usùug

turystycznych, rolnictwo, budownictwo, metalowa, handel i gastronomia. W systemie REGON
zarejestrowanych jest ok. 560 jednostek gospodarczych w tym 29 maùych zakùadów produkcyjnych

i 11 spóùek oraz ok. 520 podmiotów w sferze handlu i usùug. W tej ostatniej grupie dominuj¹ podmioty

dziaùaj¹ce w zakresie budownictwa, betoniarstwa, malarstwa itp. (78); w zakresie stolarstwa,
rzeêbiarstwa i leœnictwa (58); w zakresie produkcji oraz handlu materiaùów budowlanych oraz
drzewnych (42), w zakresie instalatorstwa wodno-kanalizacyjnego (25), w zakresie napraw urz¹dzeñ
mechanicznych (24). Gùówne gaùêzie to przemysù drzewny, materiaùów budowlanych, wùókienniczy,
metalowy i ceramiczny.


Najwiêksze zakùady dziaùaj¹ce na terenie Gminy Radków to:
-

Odlewnia ¿eliwa w Úcinawce Úredniej – FAP „ZETKAMA” S.A. Kùodzko
Zakùad Przemysùu Drzewnego w Úcinace Úredniej
ZPHiU „RAFTOM” w Úcinawce Úredniej

Zakùad In¿ynierii Sanitarnej „WINSAN” w Úcinawce Úredniej
Przedsiêbiorstwo Hodowlane Ratno Sp. z o.o.

Ponadto funkcjonuj¹ przedsiêbiorstwa sfery infrastruktury technicznej miasta i gminy:

Gminne Zakùady U¿ytecznoœci Publicznej w Radkowie, ZWIK Nowa Ruda (oczyszczalnia) oraz instytucje
publiczne (administracja, sùu¿by publiczne, szkoùy itp.)

Analiza rolnictwa i dziaùalnoœci turystycznej dokonana zostaùa w nastêpnych rozdziaùach.

2.4.2.

Turystyka i rekreacja

Gmina Radków jest obszarem o ogromnym i niestety nie wykorzystanym w peùni

potencjale turystycznym, peùnym osobliwoœci przyrodniczych i kulturalnych. Ma dobrze rozwiniêt¹ sieã

szlaków pieszych, oznakowanych, o ró¿nych stopniach trudnoœci. Brakuje lokalnych tras rowerowych
i szlaków konnych. Wiaty turystyczne, paleniska czy punkty widokowe czêsto istniej¹ wyù¹cznie na
folderach.

Baza sportowo–rekreacyjna zapewnia bardzo przeciêtne warunki do wypoczynku czynnego

i biernego, gùównie w sezonie letnim, a mianowicie do: wêdkarstwa, uprawiania sportu wodnego

(kajaki, rowery wodne), wspinaczki górskiej, turystyki pieszej i rowerowej. Sezon zimowy jest
sezonem praktycznie martwym.
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Na

terenie

gminy

funkcjonuj¹

trzy

przejœcia

graniczne

z

Republik¹

Czesk¹:

miêdzynarodowe w Tùumaczowie oraz turystyczne w Radkowie i Ostrej Górze. Daj¹ one mo¿liwoœã
organizowania wycieczek do Czech zarówno pieszych, rowerowych jak i samochodowych.

Na terenie miasta i gminy Radków funkcjonuje 57 obiektów noclegowych o ù¹cznej iloœci

miejsc 1308 poza`sezonem i w sezonie 1770.
Rodzaj obiektu

Iloœã obiektów

Iloœã miejsc

Oœrodki wypoczynkowe

9

594

Agroturystyka

32

368

Hotele

1

70

Pokoje goœcinne

7

79

Schroniska

3

128

Domki turystyczne

4 zespoùy domków w mieœcie

69 + 162 w sezonie

Pole namiotowe

1

300 w sezonie

Razem

57

1308 (1770 w sezonie)

Na podkreœlenie zasùuguje fakt, ¿e oferowane przez gestorów usùugi stoj¹ na coraz

wiêkszym poziomie. Zauwa¿alna jest grupa liderów speùniaj¹cych wymagania nawet bardzo
wymagaj¹cych klientów. Brakuje jednak koordynacji ich dziaùañ zmierzaj¹cej do stworzenia spójnej

oferty turystycznej zarówno dla turysty krajowego jak i zagranicznego, rozszerzenia wachlarza
oferowanych usùug oraz ich promocji.

Gùówne atrakcje turystyczne zlokalizowane s¹ w trzech centrach: Karùowie, Radkowie

i Wambierzycach. Wêdruj¹c dobrze utrzymanymi szlakami mo¿emy w ich obrêbie zobaczyã rezerwaty
skalne na Szczeliñcu Wielkim oraz Bùêdnych Skaùach, a tak¿e Skalne Grzyby i Radkowskie Skaùy.
W wyniku procesów erozyjnych powstaùy tu skaùy o niesamowitych, fantastycznych ksztaùtach

(ludzkich i zwierzêcych postaci) które wprowadzaj¹ nas w niemal¿e baœniow¹ krainê, gùêbokie
szczeliny, tunele i labirynty.
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W 1993 r. na terenie Gór Stoùowych zostaù utworzony Park Narodowy o powierzchni 6280

ha na obszarze którego mo¿na znaleêã spokój i ciszê. Poza spacerami po górach, mo¿na uprawiaã
sporty wodne na radkowskim zalewie lub basenie. Obiekty te wymagaj¹ jednak znacznej modernizacji
by mogùy wci¹¿ speùniaã swoje funkcje. Nie mo¿na oczywiœcie zapomnieã o interesuj¹cych zabytkach
historycznych i architektonicznych, a w bli¿szej i dalszej okolicy znajduje siê wiele takich obiektów,
które pamiêtaj¹ dawne czasy.

Atrakcyjnoœã regionu potêguje le¿¹cy kilka kilometrów od Radkowa oœrodek kultu

maryjnego – Wambierzyce, o których mówi siê czêsto "Jerozolima Dolnoœl¹ska". Miejscowoœã ta jest
miejscem pielgrzymkowym, znanym ju¿ od XII wieku. Zje¿d¿aj¹ siê tu pielgrzymi by w barokowej
bazylice z ukoronowan¹ figurk¹ Matki Boskiej Królowej Rodzin pogr¹¿yã siê w modlitwie. We wszystkie

pi¹tki, soboty i niedziele od maja do wrzeœnia, bazylika zwraca uwagê przepiêkna iluminacj¹ (1330
¿arówek).

Oprócz XVII wiecznej bazyliki w Wambierzycach warto równie¿ zobaczyã: nale¿¹c¹ do

najwiêkszych i najcenniejszych w Europie Kalwariê obejmuj¹c¹ 79 stacji pochodz¹cych z XVIII/XIX

wieku, najwiêksz¹ na Ziemi Kùodzkiej ruchoma szopkê skùadaj¹c¹ siê z ok. 800 figurek, z których ok.
300 poruszanych jest mechanizmem zegarowym.

Gmina Radków zostaùa wyj¹tkowo szczodrze obdarzona przez naturê i historiê.

2.4.3.

Rolnictwo
Informacjê dotycz¹c¹ rolnictwa oparto na wynikach Powszechnego Spisu Rolnego

przeprowadzonego w dniach 21 maja – 8 czerwca 2002r.
a).

b).

Wnioski pùyn¹ce z przeprowadzonej analizy s¹ nastêpuj¹ce:

5,7% u¿ytkowników gospodarstw rolnych jest w wieku poni¿ej 29 lat, a 22,4% w wieku

65 lat i wiêcej. Wynik ten nie odbiega od poziomu gmin miejsko-wiejskich powiatu
kùodzkiego.

W gminie stwierdzono istnienie 1162 gospodarstw rolnych, a œrednia powierzchnia

gospodarstwa uksztaùtowaùa siê na poziomie 5,8ha. Jest to wynik plasuj¹cy gminê na 117118 miejscu w województwie dolnoœl¹skim. Na poziomie powiatu nie odbiegamy w sposób
znacz¹cy od wyników innych gmin z wyj¹tkiem Gminy Miejskiej Kudowa Zdrój (24,3ha)

c).

i Gminy Wiejskiej Kùodzko (9,6ha)

Zdecydowanie gmina Radków wyró¿nia siê natomiast w kwestii % powierzchni gruntów

ornych pod zasiewami zbó¿, który ksztaùtuje siê na poziomie 72,3%, przy œredniej powiatu

44,9% i województwa 64,4%. Wynik ten jest zdecydowanie wy¿szy od wyniku pozostaùych
gmin (4,1-50,9).
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d).

Obsada bydùa i trzody chlewnej na 100ha u¿ytków rolnych wyniosùa odpowiednio 18,1

i 28,2 szt. O ile obsada bydùa ksztaùtuje siê na poziomie œrednim w powiecie, o tyle obsada
trzody chlewnej jest zdecydowanie wy¿sza. Ustêpujemy jedynie Bystrzycy Kùodzkiej

e).

f).
g).
h).

i).
j).

z wynikiem 39,8szt.

W ujêciu iloœciowym w gminie dominuj¹ gospodarstwa 0-5ha. Jest ich 82%, lecz skupiaj¹

zaledwie 18,2% powierzchni gruntów. W ujêciu powierzchniowym zdecydowanie dominuj¹
gospodarstwa 10ha i wiêcej, których jest 10,2%, lecz które skupiaj¹ ok. 72% powierzchni.

Analiza u¿ytkowania powierzchni wykazaùa, ¿e 95,3% s¹ to u¿ytki rolne, a zaledwie 0,9%

lasy i grunty leœne, 3,8% pozostaùe grunty.

W ramach u¿ytków rolnych grunty orne stanowiùy 77,9% (w tym 9% to odùogi, a 4,5%

to ugory), ù¹ki i pastwiska 21,8%.

Struktura gospodarstw rolnych wg rodzaju prowadzonej dziaùalnoœci gospodarczej: 58%

wyù¹cznie rolnicza; 4,5% wyù¹cznie pozarolnicza; 12,5% rolnicza i pozarolnicza; 25% nie
prowadzi dziaùalnoœci rolniczej i pozarolniczej.

Dziaùalnoœã pozarolnicza dotyczy gùównie przetwórstwa przemysùowego (41); handlu

(24); agroturystyki, wynajmu pokoi i innych (22).
d.
e.
f.

k).

g.

9,4% oraz ¿yta 7,6%

przemysùowe gùównie rzepak i rzepik 8% i buraki cukrowe 0,7%
ziemniaki 5,1%

pozostaùe 2,2%

Trochê inny obraz przedstawia analiza gospodarstw rolnych zajmuj¹cych siê upraw¹

h.

43,0% gospodarstw uprawia zbo¿a,

j.

21,3% warzywa

k.
l.

m.
n.
o.

p.
q.
r.
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zbo¿a ogóùem stanowi¹ 84% ze zdecydowan¹ dominacj¹ pszenicy 57%, jêczmienia

gùównych ziemiopùodów:
i.

l).

Analiza powierzchni zasiewów gùównych ziemiopùodów pokazaùa ¿e:

51,2% ziemniaki
6,8% pastewne

2,3% rzepak i rzepik.

W hodowli zwierz¹t dominuj¹:
trzoda chlewna

ok. 1800szt

w 177 gospodarstwach

kozy

ok. 140szt

w 49 gospodarstwach

bydùo
owce

konie

ok. 1150szt
ok. 140szt
ok. 70szt

w 247 gospodarstwach
w 21 gospodarstwach

w 50 gospodarstwach.

W dziaùalnoœci hodowlanej wystêpuj¹ równie¿ króliki ok. 300szt, pnie pszczele ok.
600szt i drób w iloœci ok. 14 000szt.
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m).

n).

W gospodarstwach rolnych s¹: 347 ci¹gników/271; 37 sam. Ciê¿arowych/29; 43

kombajny/41; 97 dojarek bankowych/93; 4 dojarki ruruci¹gowe/4; 32 kanwiowe
schùodziarki do mleka/31 i 14 zbiornikowych schùadziarek do mleka/14.
Infrastruktura, inwestycje gospodarstw:

s.

67% posiada telefon,

t.

25% nie ma potrzeby dostêpu do telefonu

u.

35,9% zagospodarowuje œmieci we wùasnym zakresie

v.

w.
x.

3,8% dokonaùo wydatków na budowê, remont lub modernizacjê bud. gosp.

1,4% dokonaùo wydatków na zwiêkszenie stada podstawowego i zmianê kierunku
produkcji zwierzêcej.

1,7% wydatkowaùo na nowe nasadzenia i zmianê kierunku produkcji roœlinnej

y.

34,7% dokonaùo zakupu nawozów, wapnia i œrodków ochrony roœlin.

W koñcowej fazie opracowania jest plan urz¹dzeniowo-rolny, którego celem winno byã

okreœlenie kierunków rozwoju dziaùalnoœci rolniczej na terenie naszej Gminy.

2.4.4.

Gospodarka leœna
Udziaù procentowy lasów w ogólnej powierzchni gminy wynosi ok. 35%, co znacznie

przekracza wskaênik lesistoœci Polski (28%), ale jest ni¿szy od lesistoœci powiatu (42%). Z ramienia
Pañstwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Pañstwowe lasami na terenie gminy administruj¹:


Nadleœnictwo Zdroje – centralna czêœã gminy,



Park Narodowy Gór Stoùowych – poùudniowo-zachodnia czêœã gminy.



Nadleœnictwo Jugów – póùnocna i wschodnia czêœã gminy,

„Model” gospodarki prowadzonej przez dwa pierwsze nadleœnictwa zawarty w Planach

Urz¹dzenia Lasu przedkùada jako priorytet przebudowê stanu drzewostanów w przewadze
œwierkowych w kierunku drzewostanów ze znacz¹cym udziaùem drzew liœciastych.

2.4.5.

Sieã komunikacji drogowej

2.4.5.1.

Drogi gminne

Na terenie miasta i gminy Radków przebiegaj¹ nastêpuj¹ce drogi:
RADKÓW
-

13,0 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

6,7 km dróg gminnych o nawierzchni ¿wirowo-asfaltowej z czêœciowym kropieniem
0,5 km dróg gminnych o nawierzchni z kostki kamiennej
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WAMBIERZYCE
-

2,5 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

ÚCINAWKA ÚREDNIA
-

9,2 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

RASZKÓW
2.4.5.2.

1,0 km dróg gminnych o nawierzchni ¿wirowo- tùuczniowej

Drogi powiatowe przebiegaj¹ce przez teren gminy Radków
WAMBIERZYCE
-

nr 45362
nr 45362

–
–

ÚCINAWKA ÚREDNIA
-

nr 45367
nr 45357

–
–

ÚCINAWKA DOLNA
-

nr 45357

2.4.5.3.

–

od drogi 386 (Úcinawka Dolna – Raszków – Suszyna –

Nr 45360

–

od drogi 388 Raszków – Úcinawka Dolna 0,5 km

Nr 45364

–

Karùów – Ostra Góra – granica RP –

Nr 45301
Nr 45365
Nr 45366

–
–
–

Úcinawka Úrednia (wù¹czenie do drogi wojewódzkiej nr 386)
Pasterka – granica RP

– 5,1 km

5,5 km

Radków – Gajów – Tùumaczów – 6,4 km

Drogi wojewódzkie przebiegaj¹ce przez teren gminy Radków
-

Nr 388 –
Nr 387 –
– Karùów
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1,1 km o nawierzchni asfaltowej

Nr 45358

Úcinawka Dolna)

-

1,4 km o nawierzchni asfaltowej

7,0 km o nawierzchni asfaltowej Úcinawka Úr. – Úcinawka

RASZKÓW

-

3,4 km przez wieœ do skrzy¿. z dr 45189

–

Dln.)

-

2,1 km o nawierzchni asfaltowej

Nr 385 –
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Wambierzyce – Ratno Dolne (wù¹czenie do drogi 387)

Úcinawka Grn. (wù¹czenie do drogi nr 385) – Úcinawka Úr. – Radków
Tùumaczów

(przejœcie graniczne z Republik¹ Czesk¹)
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2.4.5.4.

Ocena

Gmina przeciêta jest gêst¹ sieci¹ dróg umo¿liwiaj¹c¹ ùatwe i szybkie dotarcie do ka¿dej

miejscowoœci na jej terenie. Kluczowe znaczenie dla rozwoju Gminy maj¹ drogi wojewódzkie

i powiatowe bêd¹ce gùównymi noœnikami ruchu turystycznego. Niestety, charakteryzuj¹ siê one zùym

i bardzo zùym stanem technicznym wykluczaj¹cym wùaœciwe realizowanie opisanych wczeœniej funkcji.
Drogi gminne peùni¹ funkcjê uzupeùniaj¹c¹ a ich stan techniczny jest dobry.

2.4.6.

Zaopatrzenie w ciepùo, gaz i energiê elektryczn¹
Informacja oparta na materiaùach dostarczonych przez EE energoekspert sp. z o.o.

w Katowicach w ramach „Projektu zaùo¿eñ do planu zaopatrzenia Gminy Radków w ciepùo, energiê
elektryczn¹ i paliwa gazowe”.
2.4.6.1.

Ciepùo

Na terenie gminy nie wystêpuj¹ systemy ciepùownicze. Potrzeby cieplne odbiorców

z terenu gminy pokrywane s¹ przez rozwi¹zania indywidualne opieraj¹ce siê gùównie na wykorzystaniu
takich pali jak: wêgiel kamienny, drewno i odpady drzewne, olej opaùowy. Mniejsz¹ grupê stanowi¹

odbiorcy zu¿ywaj¹cy na potrzeby grzewcze olej opaùowy, gaz pùynny lub energiê elektryczn¹. S¹ to
paliwa dro¿sze od wêgla i drzewa, a o ich wykorzystaniu decyduje œwiadomoœã ekologiczna

i zamo¿noœã. W czêœci obiektów bêd¹cych w gestii organów gminy przeprowadzono modernizacje
systemów ogrzewania budynków, nie wprowadzono dotychczas dofinansowania modernizacji
systemów ogrzewania indywidualnych budynków mieszkalnych.
2.4.6.2.

Gaz

Gmina Radków zaopatrywana jest w gaz ziemny z systemu krajowego Polskiego Górnictwa

Naftowego i Gazownictwa S.A w Warszawie przy pomocy sieci gazoci¹gów wysokiego, œredniego

i niskiego ciœnienia z wykorzystaniem stacji redukcyjno-pomiarowych pierwszego i drugiego stopnia.
System sieci dystrybucyjnej obejmuje jedynie obszar miasta Radkowa. Miasto zasilane jest
gazoci¹giem œredniego podwy¿szonego ciœnienia DN 100 o dobrym stanie technicznym. Iloœã

odbiorców gazu ziemnego nie zmieniùa siê w drastyczny sposób w ostatnich latach, wynika to z faktu
maùo atrakcyjnej ceny gazu w porównaniu z innymi noœnikami energii cieplnej, jak równie¿ ze stanu
technicznego istniej¹cych sieci gazowych, uniemo¿liwiaj¹cego lokalne podù¹czenia.
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2.4.6.3.

Energia elektryczna

Gmina Radków nie posiada na swoim terenie êródeù energetyki zawodowej, ani te¿

wydzielonego systemu elektroenergetycznego i zasilane jest z krajowej sieci elektroenergetycznej. Nie
wystêpuje infrastruktura elektroenergetyczna (stacja i linie) o napiêciu 220 KV i wy¿szym. Niemal¿e

caùy system œredniego napiêcia zasilaj¹ce stacje transformatorowe z terenu gminy jest wykonany jako
napowietrzny, a co za tym idzie jest w du¿ym stopniu nara¿ony na uszkodzenia w wyniku dziaùania siù
przyrody. Na terenie gminy istnieje dobrze rozbudowany ukùad pêtlowy na poziomie œredniego
napiêcia, daj¹cy mo¿liwoœã dwustronnego zasilania na tym poziomie napiêcia.
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3.

STRATEGIA ZRÓWNOWAÝONEGO ROZWOJU

3.1.

Wizja gminy Radków

GMINY RADKÓW

Wizj¹ rozwoju gminy okreœlamy opis jej po¿¹danego stanu w przyszùoœci. Jest to wiêc

obraz tego, co chcielibyœmy aby zostaùo stworzone lub aby siê zdarzyùo, i czego realizacja wymaga
zazwyczaj dùu¿szego czasu. Wypracowana wizja ekorozwoju gminy Radków oznacza wiêc przyszùy stan
gminy, funkcjonuj¹cej wedùug zasad gwarantuj¹cych jej trwaùy i zrównowa¿ony rozwój.

Wypracowana przez zespóù opracowuj¹cy strategiê wizja jest przeùo¿eniem idei ekorozwoju

na obraz funkcjonowania gminy w przyszùoœci. Gwarantuje ona obraz gminy zintegrowanej
wewnêtrznie i zewnêtrznie, a tak¿e poszanowanie zasobów œrodowiska przez spoùecznoœã lokaln¹. Ma
ona wiele wspólnego z marzeniem, nie jest jednak caùkowicie oderwana od rzeczywistoœci - w dalszej
czêœci Strategii jej zapisy zostaùy przeùo¿one na jêzyk dziaùañ operacyjnych. Wizja nie jest wiêc
rejestrem zadañ do wykonania, a jedynie okreœleniem przyszùego stanu gminy, którego osi¹gniêcie
jest warunkowane wykonaniem wielu dziaùañ szczegóùowych.

Goœcinna i przyjazna dla turystów gmina, w której zdrowe, wyksztaùcone i œwiadome
swej wartoœci obywatelskiej spoùeczeñstwo, efektywnie wykorzystuj¹c dostêpne

zasoby oraz pojawiaj¹ce siê szanse, aktywnie funkcjonuje w przyjaznym dla rozwoju
spoùeczno – gospodarczego (w tym rolnictwa) otoczeniu, dbaj¹c jednoczeœnie
o zachowanie jego kulturalnego i przyrodniczego dziedzictwa.

Wizjê ekorozwoju gminy Radków - zgodnie z zasadami Agendy 21 - okreœlono w podziale

na ùady: ekologiczno - przestrzenny, spoùeczny, gospodarczy. Jej zapisy s¹ nastêpuj¹ce:

3.1.1.
1.

£ad ekologiczno - przestrzenny

Kompleksowo rozwi¹zana gospodarka œciekowa i zagospodarowane odpady
a)

wysoko rozwiniêty system infrastruktury ochrony œrodowiska

c)

egzekwowane przepisy prawa w zakresie porz¹dku i czystoœci w gminie

b)
2.

wszystkie obszary gminy wù¹czone w system segregacji i utylizacji odpadów

Wysoki poziom œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców
a)

dzieci i mùodzie¿ aktywnie dziaùaj¹ce na rzecz poprawy stanu œrodowiska naturalnego
(lekcje, konkursy, akcje ekologiczne – ekologiczne forum mùodych)
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3.

4.

b)

uksztaùtowana proekologiczna postawa ogóùu spoùecznoœci gminy

a)

tradycyjne kotùownie wêglowe przystosowane do ekologicznych technologii –

b)

system ulg podatkowych dla osób i firm stosuj¹cych rozwi¹zania proekologiczne

Rozwiniête systemy ekologiczne ciepùownictwa

Efektywny system ochrony zasobów kulturalnych i przyrodniczych
a)

wspólne kierunki polityki wùadz gminy i zarz¹du Parku Narodowego Gór Stoùowych

b)

zrewaloryzowane pomniki przyrody, utworzone i zagospodarowane parki oraz dobrze

d)
a)

c)

d)
e)
f)

1.

utrzymane obszary zieleni

wdro¿ony program rewitalizacji zabytków i obiektów kultury i sztuki
zminimalizowane zagro¿enie powodziowe

uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

wysoko rozwiniêty system infrastruktury technicznej w zakresie sieci
teleinformatycznych, gazyfikacji, elektryfikacji

wyeksponowane kluczowe tereny dla rozwoju przestrzennego Gminy

rozbudowana i zmodernizowana sieã drogowa wraz z ci¹gami pieszymi oraz œcie¿kami
rowerowymi

nowoczesny i oszczêdny, dostosowany do potrzeb mieszkañców i turystów system
oœwietlenia Gminy

wdro¿ony Program Odnowy Wsi, jako klucz do poprawy estetyki i wizerunku osiedli
i zagród przydomowych

£ad gospodarczy
Wdro¿ony program aktywizacji zawodowej i rozwoju przedsiêbiorczoœci
a)

utworzone nowe miejsca pracy

c)

rozwiniêta drobna wytwórczoœã, usùugi i przemysù

b)
d)
e)
f)
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w zakresie mo¿liwoœci wykorzystania obszaru parku dla rozwoju gospodarczego Gminy

Uporz¹dkowana gospodarka przestrzenna Gminy
b)

3.1.2.

budynki u¿ytecznoœci publicznej przykùadem wykorzystania ekologicznych êródeù
energii cieplnej

c)
5.

ograniczone skutki niskiej emisji

rozwiniête alternatywne êródùa dochodu w rolnictwie
prywatyzacja zasobów gminy uwzglêdniaj¹ca koniecznoœã zabezpieczenia
podstawowych kierunków rozwoju

skuteczne dziaùania wùadz gminy i organizacji pozarz¹dowych na rzecz poprawy
sytuacji bezrobotnych na rynku pracy

rozwój naturalnie uksztaùtowanego centrum przemysùowo – usùugowego w Úcinawce
Úredniej
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g)

przygotowane tereny wraz z uzbrojeniem pod budownictwo mieszkaniowe, drobn¹
wytwórczoœã, usùugi i przemysù
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2.

Turystyka kluczowym motorem rozwoju Gminy
a)

atrakcyjna i spójna oferta turystyczna, kulturalna i rekreacyjna

c)

caùoroczny sezon turystyczny

b)
d)
e)
f)

pakiety turystyczne dla ro¿nych grup turystów odwiedzaj¹cych gminê
wysoki poziom i bogata oferta gospodarstw agroturystycznych

wykorzystane naturalne walory gminy (utworzone punkty widokowe, wytyczone szlaki
turystyczne, obejmuj¹ce zabytki przyrody i architektury)
wypromowane centra turystyczne:
i)

Wambierzyce – centrum turystyki sakralnej,

iii)

Radków – centrum kulturalno – rekreacyjno - usùugowe

ii)

3.

g)
a)

wdro¿ona zrównowa¿ona polityka gospodarowania gruntami rolnymi

c)

rolnictwo œrodowiskowe i ekologiczne

d)

wizerunek gminy nowoczesnym produktem marketingowym

c)

system ulg i zwolnieñ promuj¹cych wzrost zatrudnienia i wdra¿anie nowych technologii
(przyjaznych dla œrodowiska)

promocja spoùeczeñstwa informacyjnego

Wysoki i adekwatny do potrzeb poziom wyksztaùcenia mieszkañców gminy
a)

racjonalna polityka oœwiatowa wùadz gminy

c)

nowoczesna baza edukacyjna, sportowa i rekreacyjna

d)
e)
f)

wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

wykorzystywane nowoczesne formy ksztaùcenia

rozwiniêty system edukacji mùodzie¿y i dorosùych - w tym przekwalifikowywanie,
wsparcie mùodzie¿y uzdolnionej, ksztaùcenie ustawiczne

W peùni zaspokojone potrzeby mieszkañców gminy w zakresie opieki zdrowotnej, spoùecznej
i bezpieczeñstwa
a)
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szeroko identyfikowalny produkt lokalny

£ad spoùeczny

b)

2.

rozwiniêty system przetwórstwa i sprzeda¿y rodzimych produktów rolnych

a)

d)

1.

nowoczesne gospodarstwa specjalistyczne

Promocja Gminy
b)

3.1.3.

w peùni wykorzystane poùo¿enie przygraniczne

Rozwiniêta gospodarka rolna
b)

4.

Karùów, Pasterka – centrum turystyki górskiej

rozwiniêty system opieki nad chorym – œwiadczenia podstawowej opieki zdrowotnej
i specjalistycznej

Urz¹d Miasta i Gminy w Radkowie
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b)

wysoki poziom oœwiaty zdrowotnej – ci¹gùa realizacja programów profilaktyki i ochrony

c)

rozwiniête systemy przeciwdziaùania patologiom spoùecznym, w tym narkomanii

d)
3.

e)

sprawnie dziaùaj¹cy system wczesnej interwencji i opieki spoùecznej

wdro¿ony program polepszenia bezpieczeñstwa mieszkañców gminy

a)

funkcjonowanie Gminnego Forum Zrównowa¿onego Rozwoju

c)

prê¿nie dziaùaj¹ca sieã organizacji pozarz¹dowych

d)

aktywna mùodzie¿ zainteresowana rozwojem gminy – Forum Mùodych
zintegrowane spoùeczeñstwo lokalne

Wysoki standard ¿ycia mieszkañców Gminy
a)

rozwiniête systemy mieszkalnictwa, w tym budownictwo socjalne i jednorodzinne

c)

zaspokojone potrzeby wy¿szego rzêdu poprzez ofertê rekreacyjno – kulturaln¹

b)

3.2.

i alkoholizmowi

Úwiadome swojej wartoœci obywatelskiej spoùeczeñstwo
b)

4.

zdrowia

ograniczone zjawisko ubóstwa i zlikwidowane enklawy biedy

Misja

£ad spoùeczny

ROZWÓJ

£ad gospodarczy

ZRÓWNOWAÝONY

£ad ekologiczno – przestrzenny
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1.

£ad spoùeczny – goœcinna gmina bêd¹ca domem dla zdrowego, wyksztaùconego

2.

£ad gospodarczy – stabilny, odporny na zamiany koniunktury, przyjaznym dla rozwoju

3.

3.3.

i œwiadomego swej wartoœci obywatelskiej spoùeczeñstwa.

spoùeczno – gospodarczego (w tym rolnictwa) model gospodarki lokalnej, umo¿liwiaj¹cy

mieszkañcom efektywne wykorzystanie dostêpnych zasobów oraz pojawiaj¹cych siê szans
£ad ekologiczno – przestrzenny – gmina, w której mieszkañcy œwiadomi wartoœci
walorów estetycznych dbaj¹ o zachowanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego

Atuty gminy – siùy i szanse rozwojowe

3.3.1.

£ad ekologiczno – przestrzenny
Siùy

1. œwiadomoœã i efektywne dziaùania wùadz

samorz¹dowych w zakresie koniecznoœci
uporz¹dkowania gospodarki wodno –

1.

œciekowej

2.

i grupowej oczyszczalni œcieków z grupowym

3.

2. posiadanie legalnego skùadowiska odpadów
monitoringiem œrodowiska

3. uczestnictwo w Zwi¹zku miêdzygminnym
powoùanym dla stworzenia wspólnego

systemu gospodarki odpadami w powiecie –
lokalizacja PZOUK w Úcinawce Dolnej

4. du¿e obszary chronionego krajobrazu – Park
Narodowy Gór Stoùowych

5. mo¿liwoœci wykorzystania odnawialnych
êródeù energii

6. du¿a lesistoœã terenu gminy

7. bogate zasoby fauny i flory (w tym zwierzyny
ùownej)

8. niemal w caùoœci przygotowany i uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu gminy

9. praca nad przygotowaniem Programów
Odnowy Wsi
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szanse rozwoju
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4.

realizacja programów ochrony œrodowiska na
szczeblach centralnym, wojewódzkim
i powiatowym

dostêp do pozabud¿etowych êródeù

finansowania przedsiêwziêã ekologicznych

realizacja na terenie gminy Radków zadañ
wchodz¹cych w skùad programu dla Odry
2006 r.

racjonalny pogram ochrony Parku
Narodowego Gór Stoùowych

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

10. szkolne œcie¿ki edukacyjne zawieraj¹ce
programy proekologiczne

11. ekologiczne systemy ciepùownictwa

w budynkach u¿ytecznoœci publicznej

12. program ochrony œrodowiska w koñcowym
stadium przygotowania

3.3.2.

£ad spoùeczny
Siùy

1. bogata i ciekawa historia gminy

2. dobra sieã i oferta œwietlic œrodowiskowych
i bibliotek

3. w gminie dziaùaj¹ lokalni artyœci

4. bogata spuœcizna architektoniczna – sakralna
i œwiecka

5. plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje du¿e iloœci atrakcyjnych

lokalizacyjnie terenów pod zabudowê

6. przystêpne ceny gruntów budowlanych

7. dostêpnoœã do bazy oœwiatowej na terenach

szanse rozwoju
1. dobry klimat spoùeczno – gospodarczy dla
powstania instytucji i organizacji
wspieraj¹cych kulturê

2. pojawienie siê mo¿liwoœci i warunków do
rozwoju telewizji kablowej na obszarach
wiejskich

3. rozwój wspóùpracy miêdzygminnej

i miêdzynarodowej w zakresie promocji
kultury lokalnej i regionu

4. zewnêtrzny mecenat nad kultur¹ – nowe
mo¿liwoœci pozyskiwania œrodków

wiejskich

5. rozwój technologii i wykorzystanie

multimedialny (pracownie internetowe)

6. ksztaùcenie ustawiczne

8. wysoki standard wyposa¿enia szkóù w sprzêt
9. wysokie kwalifikacje i mobilnoœã kadry
pedagogicznej

10. edukacja w maùych grupach klasowych

sprzyjaj¹ca zwiêkszeniu jakoœci ksztaùcenia

11. gminne przedszkole i jego oferta
dostosowane do potrzeb

12. funkcjonowanie klubów sportowych

13. du¿e nakùady na remonty i poprawê stanu
obiektów oœwiatowych

nowoczesnych metod nauczania

7. pozyskanie partnerów wspieraj¹cych
dziaùalnoœã placówek oœwiatowych

8. aktywna polityka promowania sportu

szkolnego – ponadlokalne programy rozwoju
sportu i rekreacji

9. zwiêkszenie puli œrodków dostêpnych w

gospodarce na realizacjê ró¿nego rodzaju
przedsiêwziêã o charakterze publicznym
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3.3.3.

£ad gospodarczy
siùy

1. dominacja w ujêciu powierzchniowym
gospodarstw powy¿ej 10 h

2. w gminie s¹ nowoczesne, prê¿nie dziaùaj¹ce
gospodarstwa rolne

szanse rozwoju
1. wykorzystanie pomocy pùyn¹cej z funduszy

strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych
krajowych i zagranicznych œrodków
pomocowych

3. wiêkszoœã terenów rolnych zostaùa

2. rozwój spóùdzielczoœci i kooperacji

4. korzystne warunki do rozwoju transportu

3. przeksztaùcenia strukturalne i wùasnoœciowe

zakwalifikowana ONW

osobowego (turystyki samochodowej)

wynikaj¹ce z dobrego poù¹czenia drogowego
miêdzy poszczególnym miejscowoœciami

w gospodarstwach rolnych

w gospodarce, prowadz¹ce do tworzenia
przyjaznego klimatu dla rozwoju
przedsiêbiorczoœci

gminy

4. rozwój instytucji zewnêtrznego mecenatu nad

usùugowego w Úcinawce Úredniej

5. zwiêkszenie zainteresowania kapitaùu

5. dobra lokalizacja centrum przemysùowo –
6. œredniowieczne miasteczko Radków

z zachowanym ukùadem urbanistycznym,

murami obronnymi i licznymi zabytkami oraz
zalewem u podnó¿y Szczeliñca

7. znane w skali europejskiej centrum Kultu

Maryjnego w Wambierzycach – Jerozolima
Dolnoœl¹ska

kultur¹ i sztuk¹

zewnêtrznego mo¿liwoœciami inwestowania
w gminie

6. moda na ekologiê szans¹ na rozwój

przemysùu drzewnego oraz naturalnych form
produkcji rolniczej

7. moda na folklor, eko i agroturystykê oraz tzw.
„powrót do tradycji”

8. lokalizacja na terenie gminy Parku

8. promocja i wdro¿enie koncepcji budowy Drogi

9. dziaùanie na terenie gminy firm

9. rozszerzenie wspóùpracy z przygranicznymi

Narodowego Gór Stoùowych

o ugruntowanej pozycji w swojej bran¿y

10. doskonaùe mo¿liwoœci do rozwoju turystyki
wycieczkowej i pobytowej

11. wybitne, ponadprzeciêtne walory œrodowiska
przyrodniczego i krajobrazowego

12. szeroko rozbudowana baza noclegowa,
hotelowa i agroturystyczna

13. gêsta sieã szlaków turystycznych
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Úródsudeckiej

partnerami z Republiki Czeskiej

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

3.4.
3.4.1.

Analiza problemów – sùabe strony i zagro¿enia
£ad ekologiczno – przestrzenny
Sùabe strony

1. niewyeksponowane kluczowe tereny dla
rozwoju przestrzennego gminy – brak

szczegóùowych planów zagospodarowania
przestrzennego

2. nieskuteczny system oœwietlenia gminy

3. braki w infrastrukturze ochrony œrodowiska,
gazyfikacji gminy i telekomunikacji ze

wzglêdu na wysokie koszty wynikaj¹ce
z rozproszonej zabudowy

4. zùy stan techniczny dróg nie bêd¹cych
w zarz¹dzie gminy

5. zaniedbane parki i êle zagospodarowane
tereny zielone

6. brak œrodków na rewitalizacjê zabytków
i obiektów kultury i sztuki

zagro¿enia
1. rozwój przemysùu wydobywczego

degraduj¹cego œrodowisko naturalne

2. rozwój turystyki samochodowej

3. funkcjonowanie tzw. „Czarnego Trójk¹ta” na
pograniczu polsko – czesko – niemieckim

4. niekontrolowany zrzut œcieków

z Miêdzygminnej Oczyszczalni Úcieków
w Úcinawce Dolnej na skutek powodzi

5. rozwój przemysùu ciê¿kiego o negatywnym
wpùywie na œrodowisko w gminach

oœciennych Noworudzki Park Przemysùowy

6. zwiêkszenie natê¿enia ruchu samochodów
ciê¿arowych zwi¹zanego z rozwojem
wydobycia surowców naturalnych

7. nieuregulowane koryta rzek i potoków
êródùem wystêpowania zagro¿enia
powodziowego

8. brak dziaùañ promuj¹cych stosowanie
rozwi¹zañ proekologicznych –

niewystarczaj¹cy system zachêt i bodêców

9. ok. 30% gospodarstw domowych deklaruje
zagospodarowanie odpadów we wùasnym
zakresie

10. nie funkcjonuje system segregacji odpadów
u êródùa ich wytwarzania

11. niewùaœciwa polityka w zakresie sposobów
naliczania opùat za wywóz odpadów

12. turystyka zaœmiecaj¹ca œrodowisko
13. liczna zabudowa kryta azbestem
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3.4.2.

£ad spoùeczny
Sùabe strony

1.

niska aktywnoœã instytucji kultury i rekreacji 1. dalsza sùaba koordynacja ¿ycia kulturalnego w
w zakresie organizacji i promocji wydarzeñ
rekreacyjnych i kulturalnych, zwùaszcza

2.

w sezonie turystycznym

oferta kulturalna skierowana szczególnie dla
dzieci, brak popoùudniowych i wieczornych

4.

5.
6.

7.
8.

9.

lokalnych w regionie

2. pogùêbianie siê braku zainteresowania ¿yciem

kulturalnym z uwagi na narastaj¹ce zubo¿enie
spoùeczeñstwa

3. brak dialogu spoùecznego w zakresie

grup turystów

4. realizacja karty nauczyciela przez gminy bez

kultury, brak dziaùañ zmierzaj¹cych do

5. utrzymanie siê niekorzystnej tendencji

sùabe wyposa¿enie sprzêtowe instytucji
zmiany tego stanu rzeczy

nieefektywne dziaùania promocyjne, niska

aktywnoœã w pozyskiwaniu œrodków na ten
cel

niedostateczna liczba mieszkañ

zbyt du¿e nakùady na utrzymanie

komunalnych zasobów mieszkaniowych
kosztem inwestycji w tym sektorze

wiêkszoœã substancji mieszkaniowej
pochodzi sprzed 1940 roku

brak oferty uzbrojonych terenów

mieszkaniowych z wytyczon¹ koncepcj¹ ich
zabudowy

niedostateczne wyposa¿enie mieszkañ
w infrastrukturê techniczn¹

10. uboga, niemodernizowna i nieefektywnie
wykorzystywana baza sportowa
i rekreacyjna

11. brak w gminie peùnowymiarowej hali
sportowej

12. nieracjonalna polityka oœwiatowa -

rozbudowana sieã szkóù i trwaj¹ca budowa
nowego gimnazjum w konflikcie z ni¿em
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regionie – pokrywaj¹cy siê kalendarz imprez

form aktywnoœci kulturalnej dla dorosùych
oraz pakietów kulturalnych dla ró¿nych
3.

zagro¿enia
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Sùabe strony

zagro¿enia

demograficznym w gminie przyczyn¹ zbyt
du¿ych nakùadów na bie¿¹ce

funkcjonowanie placówek oœwiatowych

13. brak szkóù ponadgimnazjalnych oraz
systemu informacji o preorientacji

zawodowej raz wyborze œcie¿ki edukacyjnej

14. bardzo ograniczona oferta klubów
sportowych – piùka no¿na, szachy

15. brak sportu masowego

16. niekorzystne wskaêniki demograficzne

w gminie- starzej¹ce siê spoùeczeñstwo

17. zapóênienie cywilizacyjne w infrastrukturze
teleinformatycznej powoduj¹ce trudnoœci
w ksztaùtowaniu funkcji spoùeczeñstwa
informacyjnego

3.4.3.

£ad gospodarczy
Sùabe strony

zagro¿enia

1. brak przemysùu przetwórczego produktów

1. zakùócenia w przekazywaniu gospodarstw

2. brak promocji „rodzimej wytwórczoœci”

2. biernoœã w zakresie dziaùañ na rzecz

rolnych (sprzeda¿ pùodów nieprzetworzonych)
gospodarstw rolnych – „Cudze chwalicie,
swego nie znacie”

3. niski stopieñ specjalizacji gospodarstw

rolnych, przewaga tradycyjnych: upraw
i chowu zwierz¹t

4. przewaga iloœciowa maùych,

niskodochodowych gospodarstw rolnych

5. trudne warunki gospodarowania: klimat,
jakoœã gleb, uksztaùtowanie terenu

6. nie w peùni wykorzystywane mo¿liwoœci
pùyn¹ce z porozumieñ partnerskich

w tzw. mùodsze rêce

wielowarstwowego rozwoju obszarów
wiejskich

3. niekorzystne zmiany w polityce rolnej na
poziomie europejskim i krajowym

4. dalsze ograniczanie dostêpnoœci

komunikacyjnej poprzez likwidacjê poù¹czeñ
kolejowych i PKS

5. niestabilnoœã prawa finansowo –
gospodarczego

7. brak czytelnych i mo¿liwych do weryfikacji
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Sùabe strony
programów wspóùpracy

8. niedostateczna infrastruktura okoùodrogowa

(parkingi, stacje benzynowe, zajazdy, motele)

9. nie funkcjonuje pozaustawowy system

preferencji i wsparcia dla rozpoczynaj¹cych

i prowadz¹cych dziaùalnoœã w sektorze mikro

i MSP

10. niewyksztaùcony system komunikacji
spoùecznej i gospodarczej

11. niedostosowane do potrzeb lokalnego rynku
pracy kwalifikacje zawodowe osób

poszukuj¹cych pracy, w tym absolwentów

12. znaczna odlegùoœã od du¿ych aglomeracji

miejskich i gùównych ci¹gów komunikacyjnych

13. utrudniony towarowy transport drogowy
(krête, w¹skie drogi, liczne mosty)

14. fatalnie funkcjonuj¹ca komunikacja zbiorowa
wewn¹trz gminny i z miejscowoœciami
oœciennymi

15. brak uzbrojonych terenów gminnych dla
potencjalnych inwestorów

16. niedobory w infrastrukturze obsùugi ruchu
turystycznego i zùy stan ju¿ istniej¹cej

17. bierne funkcjonowanie punktu informacji
turystycznej – brak punktów informacji

turystycznej w miejscach najwiêkszego
natê¿enia ruchu turystycznego

18. znaczne wycieki kapitaùu zwi¹zane ze sùabo
rozwiniêtym przemysùem przetwórczym,
budownictwem i usùugami, w tym
nowoczesnymi formami pùatnoœci

19. niska aktywnoœã gospodarcza mieszkañców
20. sùabo rozwiniêty sektor prywatny

21. niejasno sprecyzowany profil gospodarczy
gminy

22. niewielka liczba lokali gastronomicznych
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Sùabe strony

zagro¿enia

o podwy¿szonym standardzie œwiadczonych
usùug

23. brak spójnej szerokiej oferty dla turystów –

tzw. pakietów wypoczynkowo - rekreacyjnych

24. niski poziom wspóùpracy gestorów w zakresie
przyci¹gania oraz obsùugi ró¿nych grup
turystów

25. êle zagospodarowane i utrzymane atrakcje
turystyczne gminy

26. krótki sezon turystyczny – brak oferty od
listopada do kwietnia

27. na terenie gminy nie ma prê¿nie

funkcjonuj¹cych organizacji pozarz¹dowych
i nieformalnych grup wspieraj¹cych rozwój

spoùeczno – gospodarczy, a co za tym idzie
brak efektywnej wspóùpracy pomiêdzy
urzêdem a spoùecznoœci¹ lokaln¹

28. niewykorzystanie potencjaùu pùyn¹cego
z du¿ej liczby turystów odwiedzaj¹cych
Wambierzyce i Karùów dla rozwoju
pozostaùych miejscowoœci Gminy

3.5.

Drzewo problemów

Podsumowaniem wy¿ej przeprowadzonej analizy staùa siê lista problemów zrównowa¿onego

rozwoju gminy. Zostaùa ona opracowana w ukùadzie poszczególnych ùadów, w postaci tzw. drzew

problemów. Taki sposób podejœcia ukazuje realne problemy - tzn. takie, które stanowi¹ prawdziwe
przeszkody w realizacji wizji rozwoju gminy (s¹ ich przyczyn¹ a nie skutkiem poœrednim).

3.5.1.

£ad ekologiczno – przestrzenny
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Du¿e koszty

Nieuregulowane rzeki i

podù¹czenia

potoki; opóênienia we
wdro¿eniu programu
Odra2006

Brak programu

Koniecznoœã opùat
za odbiór œcieków

Brak zdecydowanych

za wywóz odpadów

Zniechêcenie mieszkañców
do segregacji u êródùa

Znikoma

dziaùañ w zakresie budowy
infratruktury

Niewùaœciwy system opùat

Ograniczony

iloœã ognisk
Opory mieszkañców przed

asortyment

zbiórki

wù¹czeniem siê do sieci

budowy maùej

retencji rzeki i

Nie funkcjonuje system

ochrony przed powodzi¹
i susz¹

System odbioru i oczyszczania
œcieków funkcjonuje na

brak programu

maùym obszarze gminy

Wadliwy system selektywnej zbiórki odpadów
selektywnej zbiórki

Poza PNGS brak realizacji czynnej ochrony
obszarów przyrodniczo cennych

(s¹ tworzone nowe, brak opieki nad
istniej¹cymi)

Gmina nie jest gmin¹ przyjazn¹ dla œrodowiska
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Gmina nie jest gmin¹ przyjazn¹ dla œrodowiska

Ograniczony stopieñ realizacji w gospodarstwach
rolnych kodeksu dobrej praktyki rolniczej

Ograniczone
mo¿liwoœci
finansowe
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Niedostateczna
motywacja

Sùaba

œwiadomoœã

Ograniczona œwiadomoœã ekologiczna mieszkañców

Zagospodarowanie

Nieznajomoœã zasad

wùasnym zakresie

istniej¹cych

odpadów we

Wystêpuj¹ce

zachowania

niekontrolowane

osobliwoœci

w gospodarstwach

zrzuty œcieków
domowych

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

3.5.2.

£ad spoùeczny

SCHEMAT A

SCHEMAT B

Niska aktywnoœã spoùeczna
mieszkañców

Utrudniony dostêp do
wiedzy

Spoùeczeñstwo nieœwiadome swego potencjaùu
i wartoœci

Niezaspokojone podstawowe
potrzeby spoùeczne

Trudna sytuacja socjalno –
bytowa

SCHEMAT C

SCHEMAT D
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Schemat A

brak oferty kulturalnej czy sportowej
integruj¹cej œrodowisko

brak zrzeszeñ mùodzie¿y
Nie dziaùaj¹ skutecznie formalne

i nieformalne grupy zainteresowane
rozwojem swojej miejscowoœci czy
gminy

Brak inicjatyw ze strony UMiG

w zakresie promocji spoùeczeñstwa
obywatelskiego

ograniczone dziaùania integracyjne na
poziomie gminy
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Niska aktywnoœã spoùeczna
mieszkañców

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Schemat B

nie funkcjonuj¹ w gminie

Ograniczenia podù¹czeñ

brak bezpùatnych punktów

indywidualnych

dostêpu do sieci

brak bazy oczekiwanych

zapóênienia cywilizacyjne w dostêpie do

szkoleñ

oœrodki wsparcia w

podnoszeniu wyksztaùcenia czy
kwalifikacji

szkolenia instytucji i organizacji

Internetu, brak staùego dostêpu do internetu dla

zewnêtrznych rzadko trafiaj¹ do

ogóùu mieszkañców

mieszkañców gminy

Utrudniony dostêp do wiedzy

Du¿e wydatki bie¿¹ce oœwiaty ograniczaj¹ jej mo¿liwoœci rozwojowe

Trudny spoùecznie problem maùych szkól
na wsi

ograniczone wsparcie bud¿etu pañstwa
w realizacji zadañ oœwiaty

du¿e wydatki na remonty i utrzymanie
przestarzaùej substancji
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Schemat C
Niedostateczna wspóùpraca POZ z UMiG w zakresie profilaktyki

Du¿e zagro¿enie powodziowe w rejonie
rzeki Úcinawka

Zùy stan dróg

Ograniczone mo¿liwoœci dziaùania

i chodników

Ograniczony

Znaczna

dostêp do

Utrudniony dostêp
do specjalisty

odlegùoœã od

leków

stacji pogotowia

Stra¿y Miejskiej

Zbyt maùa iloœã
etatów policji

Braki w usùugach ochrony zdrowia

Brak gminnego

oœwietlenia w nocy

Ograniczone poczucie bezpieczeñstwa

Niezaspokojone podstawowe potrzeby spoùeczne
Rozproszenie instytucji wsparcia
spoùecznego

Utrzymuj¹ce siê w dùu¿szej perspektywie
czasowej problemy spoùeczne

Ograniczone œrodki na
profilaktykê
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Brak analizy œrodowiska opartej
o dziaùania w terenie

Dziaùania OPS ograniczone do
dziaùalnoœci ustawowej

Niewiele dziaùañ OPS skierowanych do
korzystaj¹cych z pomocy spoùecznej

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Schemat D

Brak systemu
poradnictwa

Bariery finansowe

Enklawy biedy

socjalnego

Trudna sytuacja socjalno – bytowa

Brak systemu
budownictwa
socjalnego

Wysoki poziom

bezrobocia w gminie
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

3.5.3.

£ad gospodarczy
Bardzo ograniczona liczba ofert
pracy na rynku lokalnym

Du¿y wskaênik bezrobocia
w powiecie

Brak œrodków finansowych

Utrudniony dostêp do
informacji

Niedostateczna motywacja

Trudnoœci z dostêpem

komunikacyjnym do wiêkszych
oœrodków: Kùodzko, Nowa

Niska aktywnoœã mieszkañców w
zakresie zmiany kwalifikacji

Ruda

Niedostosowane do potrzeb rynku pracy wyksztaùcenie i kwalifikacje mieszkañców gminy
Nieskuteczna wspóùpraca na
linii PUP-UMiG

Nieskuteczne wsparcie
instytucjonalne

Brak punktu informacji
zawodowej

Dziaùalnoœã PUP na terenie ograniczona do ewidencji wypùat zasiùków oraz finansowania robót publicznych
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków
Trudnoœci w przekazywaniu

Trudny dostêp komunikacyjny

gospodarstw w mùodsze rêce

Trudnoœci w pokonaniu WSSE

Sùaba informacja o

mo¿liwoœciach dodatkowego

Dziaùalnoœã pañstwa w zakresie ZUS
Ograniczona indywidualna

zarobku w gospodarstwach

porada specjalistyczna

Brak wyznaczonych i uzbrojonych

(inicjatywa instytucji

terenów pod inwestycje

wspieraj¹cych wieœ)

Niewielkie zainteresowania inwestorów zewnêtrznych

Ci¹gle dominuje rolnictwo tradycyjne

Ograniczona liczba nowopowstaj¹cych miejsc pracy na rynku lokalnym

Maùa przedsiêbiorczoœã

Nie funkcjonuje system
wsparcia inicjatyw

Ograniczony rynek
wewnêtrzny

gospodarczych

Ograniczone

mo¿liwoœci tworzenia
instytucji i firm
lokalnych

Szara strefa

Gmina nie ma

Ograniczenia lokalowe

programu promocji
i wspierania

Bariery finansowe

inicjatyw

Maùa innowacyjnoœã w zakresie

Sùabo wykorzystana

wyboru sektora prowadzenia

formuùa zatrudnienia

dziaùalnoœci gospodarczej

socjalnego

Niedostateczny dostêp do informacji
Zapóênienie teleinformatyczne

Ograniczone dziaùania
AGROREG

Brak gminnego punktu
wsparcia
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Nie w peùni wykorzystany potencjaù turystyczny gminy

Ograniczona i niekompleksowa
oferta turystyczna
Schemat A
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Ograniczenia wynikaj¹ce
z braku lub zùego stanu

Statyczna promocja gminy

Schemat B

Schemat C

infrastruktury i obiektów

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Schemat A
Martwe stowarzyszenie
agroturystyczne „Góry
Stoùowe”

•le funkcjonuj¹ce

jednostki organizacyjne
OSiR i GCK

Trudnoœci i braki organizacyjne

Ograniczona i niekompleksowa
oferta turystyczna

Brak przepisów o

kategoryzacji gospodarstw
agroturystycznych

Dùugi martwy sezon XI-IV

Ci¹gle nie najwy¿szy

poziom œwiadczonych

usùug – psucie wizerunku
ogóùu

Brak zimowych

tradycji lokalnych
Wewnêtrzne konflikty
i nieuczciwa

Biernoœã gestorów

Brak infrastruktury do

roszczeniowa wobec

zimowych

i postawa
gminy

uprawiania sportów

konkurencja
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Schemat B
•le zagospodarowane punkty

Braki

widokowe i szlaki piesze,

w infrastrukturze

rowerowe i konne

turystycznej

Sùaba estetyka miejscowoœci

Nie modernizowana

infrastruktura drogowa

infrastruktury i obiektów

Niedostateczne

zainteresowanie
Brak innych miejsc spotkañ

Niewykorzystana

plenerowych

kulturalna

Brak miejsc promocji lokalnych
artystów i twórczoœci wiejskiej

•le wykorzystany obiekt GCK

ochrony œrodowiska

Ograniczenia wynikaj¹ce z braku lub zùego stanu

Zaniedbany zalew

kulturalnych, w tym imprez

Uboga infrastruktura

infrastruktura

konserwatora

Niszczej¹ce
zabytki

Nie

zainteresowani

wùaœciciele obiektów

zabytków

Brak kompleksowych
Ograniczone
mo¿liwoœci

bud¿etowe

programów

rewitalizacji
zabytków
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Schemat C
Niewykorzystywanie
nowoczesnych form
promocji

Punkt informacji czeka
na turystê

Nie dziaùa punkt informacji

Brak wspóùpracy w celu

i Karùowie

o ró¿nych potrzebach

turystycznej w Wambierzycach

Nie wytyczona

Brak pakietów

strategia

turystycznych

promocji

obsùu¿enia turysty
i oczekiwaniach

Nie ma koordynacji

dziaùañ promocyjnych

gminy

Statyczna promocja gminy

Nie przenoszenie aktywnoœci turystycznej centów na
pozostaùe miejscowoœci gminy

Brak indywidualnej
promocji

miejscowoœci
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Zbyt maùy nacisk na promocjê centrów

Poza „Emiliad¹” i Festiwalem Reimanna brak oferty kulturalnej
dla turysty

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

3.6.

Syntetyczne ujêcie problemów

3.6.1.
1.

£ad ekologiczno – przestrzenny

Gmina nie jest gmin¹ przyjazn¹ dla œrodowiska

1.A. Nie funkcjonuje system ochrony przed powodzi¹ i susz¹
1.A.1. nieuregulowane rzeki i potoki

1.A.2. opóênienia we wdro¿eniu programu Odra 2006
1.A.3. brak programu budowy maùej retencji

1.B. system odbioru i oczyszczania œcieków funkcjonuje na maùym obszarze gminy
1.B.1. brak zdecydowanych dziaùañ w zakresie budowy infrastruktury
1.B.2. opory mieszkañców przed wù¹czaniem siê do sieci
1.B.2.a.

1.B.2.b.

du¿e koszty podù¹czenia

koniecznoœã opùat za zbiór œcieków

1.C. wadliwy system selektywnej zbiórki odpadów
1.C.1. znikoma iloœã ognisk zbiórki

1.C.2. niewùaœciwy system opùat za wywóz odpadów

1.C.3. zniechêcenie mieszkañców do segregacji u êródùa
1.C.4. ograniczony asortyment

1.D. poza PNGS brak realizacji czynnej ochrony obszarów przyrodniczo cennych (nie s¹ tworzone
nowe, brak opieki nad istniej¹cymi)

1.E. ograniczona œwiadomoœã ekologiczna ogóùu mieszkañców

1.E.1. zagospodarowanie odpadów we wùasnym zakresie

1.E.2. nieznajomoœã zasad zachowania istniej¹cych osobliwoœci przyrodniczych

1.E.3. wystêpuj¹ niekontrolowane zrzuty œcieków w gospodarstwach domowych

1.F. ograniczony stopieñ realizacji w gospodarstwach rolnych kodeksu dobrej praktyki rolniczej
1.F.1. ograniczone mo¿liwoœci finansowe
1.F.2. niedostateczna motywacja
1.F.3. sùaba œwiadomoœã

3.6.2.
2.

£ad spoùeczny

Spoùeczeñstwo nieœwiadome swojego potencjaùu i wartoœci

2.A. niska aktywnoœã spoùeczna mieszkañców
2.A.1. brak zrzeszeñ mùodzie¿y

2.A.2. brak oferty kulturalnej czy sportowej integruj¹cej œrodowisko
2.A.3. ograniczone dziaùania integracyjne na poziomie gminy
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

2.A.4. nie dziaùaj¹ skutecznie formalne i nieformalne grupy zainteresowane rozwojem
swojej miejscowoœci czy gminy

2.A.5. brak inicjatyw ze strony UMiG w zakresie spoùeczeñstwa informacyjnego

2.B. utrudniony dostêp do wiedzy

2.B.1. du¿e wydatki bie¿¹ce oœwiaty ograniczaj¹ jej mo¿liwoœci rozwojowe
2.B.1.a.

trudny spoùecznie problem maùych szkóù na wsi

2.B.1.c.

du¿e wydatki na remonty i utrzymanie przestarzaùej substancji

2.B.1.b.

ograniczone wsparcie bud¿etu pañstwa w realizacji zadañ oœwiaty

2.B.2. zapóênienie cywilizacyjne w dostêpie do internetu, praktycznie brak staùego dostêpu
do internetu dla ogóùu mieszkañców

2.B.2.a.

2.B.2.b.

ograniczenia podù¹czeñ indywidualnych

brak bezpùatnych punktów dostêpu do sieci

2.B.3. szkolenia instytucji organizacji zewnêtrznych rzadko trafiaj¹ do mieszkañców gminy
2.B.3.a.

2.B.3.b.

brak bazy oczekiwanych szkoleñ

nie funkcjonuj¹ w gminie oœrodki wsparcia w podnoszeniu
wyksztaùcenia i kwalifikacji

2.C. niezaspokojone podstawowe potrzeby spoùeczne
2.C.1. braki w usùugach ochrony zdrowia
2.C.1.a.

ograniczony dostêp do leków

2.C.1.c.

utrudniony dostêp do specjalisty

2.C.1.b.
2.C.1.d.

znaczna odlegùoœã od stacji pogotowia
niedostateczna wspóùpraca POZ z UMiG w zakresie profilaktyki

2.C.2. ograniczone poczucie bezpieczeñstwa
2.C.2.a.

du¿e zagro¿enie powodziowe w rejonie rzeki Úcinawka

2.C.2.c.

ograniczone mo¿liwoœci dziaùania stra¿y miejskiej

2.C.2.b.
2.C.2.d.
2.C.2.e.

zùy stan dróg i chodników

zbyt maùa iloœã etatów w policji

brak oœwietlenia gminy w ci¹gu caùej nocy

2.C.3. utrzymuj¹ce siê w dùu¿szej perspektywie czasowej problemy spoùeczne
2.C.3.a.

rozproszenie instytucji wsparcia spoùecznego

2.C.3.c.

dziaùania OPS ograniczone do dziaùalnoœci ustawowej

2.C.3.b.
2.C.3.c.I.

ograniczone œrodki na profilaktykê

2.C.3.c.II.

niewiele dziaùañ OPS skierowanych na zmniejszenie liczby osób
stale korzystaj¹cych z pomocy spoùecznej

brak analizy œrodowiska opartej o dziaùania w terenie

2.D. trudna sytuacja socjalno – bytowa

2.D.1. brak systemu poradnictwa socjalnego
2.D.2. enklawy biedy
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

2.D.4. wysoki poziom bezrobocia w gminie
2.D.5. bariery finansowe

3.6.3.
3.

£ad gospodarczy

Wysoki poziom bezrobocia w gminie

3.A. ograniczona liczba nowopowstaj¹cych miejsc pracy na rynku lokalnym
3.A.1. niewielkie zainteresowanie inwestorów zewnêtrznych
3.A.1.a.

brak wyznaczonych i uzbrojonych terenów pod inwestycje

3.A.1.c.

trudnoœci w pokonaniu oferty WSSE

3.A.1.b.

trudny dostêp komunikacyjny

3.A.2. ci¹gle dominuje rolnictwo tradycyjne
3.A.2.a.

ograniczona indywidualna porada specjalistyczna, sùaba inicjatywa

3.A.2.b.

trudnoœci w przekazywaniu gospodarstw w mùodsze rêce

3.A.2.c.

3.A.2.d.

instytucji wspieraj¹cych wieœ

sùaba informacja o mo¿liwoœci dodatkowego zarobku w gospodarstwach
(poradnictwo dziaùalnoœci gospodarczej)
dziaùalnoœã pañstwa w zakresie ZUS

3.A.3. maùa przedsiêbiorczoœã
3.A.3.a.

nie funkcjonuje system wsparcia inicjatyw gospodarczych

3.A.3.c.

ograniczenia lokalowe

3.A.3.b.
3.A.3.d.
3.A.3.e.
3.A.3.f.

3.A.3.f.I.

szara strefa

maùa innowacyjnoœã w zakresie wyboru sektora prowadzenia
dziaùalnoœci gospodarczej
bariery finansowe

niedostateczny dostêp do informacji

3.A.3.f.II.

3.A.3.f.III.

zapóênienie teleinformatyczne

ograniczone dziaùania ARR, Agroreg
brak gminnego punktu wsparcia

3.A.4. ograniczony rynek wewnêtrzny
3.A.4.a.

ograniczone mo¿liwoœci instytucji i firm lokalnych

3.A.4.c.

sùabo wykorzystywana formuùa zatrudnienia socjalnego

3.A.4.b.

gmina nie ma programu promocji i wspierania inicjatyw gospodarczych

3.B. niedostosowane do potrzeb rynku pracy wyksztaùcenie i kwalifikacje mieszkañców gminy
3.B.1. niska aktywnoœã mieszkañców w zakresie zmiany kwalifikacji
3.B.1.a.

trudnoœã z dostêpem komunikacyjnym do wiêkszych oœrodków,

3.B.1.b.

niedostateczna motywacja

Kùodzko, Nowa Ruda
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

3.B.1.b.I.

3.B.1.b.II.

3.B.1.c.

3.B.1.d.

du¿y wskaênik bezrobocia w powiecie

bardzo ograniczona liczba ofert pracy na rynku lokalnym

brak œrodków

utrudniony dostêp do informacji

3.B.2. nieskuteczne wsparcie instytucjonalne
3.B.2.a.

3.B.2.b.
3.B.2.c.
4.

niedostateczna wspóùpraca na linii UMiG – PUP

dziaùalnoœã PUP ograniczona do ewidencji i wypùat zasiùków oraz
finansowania robót publicznych

brak punktu informacji zawodowej

Nie w peùni wykorzystany potencjaù rozwoju gminy

4.A. ograniczona niekompleksowa oferta turystyczna
4.A.1. dùugi martwy sezon IX- VI
4.A.1.a.

brak zimowych tradycji lokalnych

4.A.1.c.

brak infrastruktury do uprawiania sportów zimowych

4.A.1.b.

biernoœã gestorów i postawa roszczeniowa wobec gminy

4.A.2. trudnoœci i braki organizacyjne
4.A.2.a.

4.A.2.b.

„martwe” Stowarzyszenie Agroturystyczne „Góry Stoùowe”
êle funkcjonuj¹ce jednostki organizacyjne OSiR i GCK

4.A.3. ci¹gle nie najwy¿szy poziom œwiadczonych usùug – psucie wizerunku ogóùu
4.A.3.a.

4.A.3.b.

wewnêtrzne spory i nieuczciwa konkurencja

brak przepisów o kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych

4.B. ograniczenia wynikaj¹ce z braku lub zùego stanu infrastruktury i obiektów
4.B.1. braki w infrastrukturze turystycznej
4.B.1.a.

4.B.1.b.
4.B.1.c.

4.B.1.d.

zaniedbany zalew

êle zagospodarowane punkty widokowe i szlaki piesze, rowerowe i
konne

sùaba estetyka miejscowoœci

niewykorzystana infrastruktura kulturalna

4.B.1.d.I.

4.B.1.d.II.
4.B.1.d.III.

êle wykorzystany obiekt GCK

brak innych miejsc spotkañ kulturalnych w tym imprez
plenerowych

brak miejsc prezentacji lokalnych artystów i twórczoœci wiejskiej

4.B.2. niszczej¹ce zabytki
4.B.2.a.

niedostateczne zainteresowanie konserwatora zabytków

4.B.2.c.

brak kompleksowych programów rewitalizacji zabytków

4.B.2.b.
4.B.2.d.
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ograniczone mo¿liwoœci bud¿etowe

nie zainteresowani wùaœciciele obiektów

4.B.3. uboga infrastruktura ochrony œrodowiska
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

4.B.4. niemodernizowana infrastruktura drogowa

4.C. statyczna promocja rozwoju gminy

4.C.1. nie wytyczona strategia promocji gminy
4.C.2. niemobilny punkt informacji

4.C.3. nie dziaùa punkt informacji turystycznej w Wambierzycach i Karùowie
4.C.4. brak pakietów turystycznych
4.C.4.a.

4.C.4.b.

nie ma koordynacji dziaùañ promocyjnych

brak wspóùpracy w celu obsùu¿enia turysty o ró¿nych potrzebach i
oczekiwaniach

4.C.5. niewykorzystywanie nowoczesnych form promocji

4.C.6. nie przenoszenie aktywnoœci turystycznej centrów na pozostaùe miejscowoœci gminy
4.C.6.a.

4.C.6.b.

brak indywidualnej promocji miejscowoœci
zbyt sùaby nacisk na promocjê centrów

4.C.7. poza „Emiliad¹” i Festiwalem Reimanna brak oferty kulturalnej dla turystów
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

3.7.

Drzewo celów

3.7.1.

£ad ekologiczno-przestrzenny

Úwiadome wartoœci estetycznych spoùeczeñstwo dba o zachowanie i poprawê odziedziczonego bogactwa gminy

Okresy braku oraz

Wysoki poziom realizacji

bêd¹ stanowiã

z gospodarki odpadami

wzmo¿onych opadów nie
bezpoœredniego zagro¿enia

zadañ wynikaj¹cych

spoùecznoœci lokalnej
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œwiadomie i skutecznie
prowadzi dziaùania

zmierzaj¹ce do zachowania

dziedzictwa przyrodniczego

dla funkcjonowania

Diagram 1A

Spoùecznoœã lokalna

Diagram 1B

Diagram 1C

Wykorzystywanie

i wspieranie inicjatyw

w zakresie ekologicznych
systemów ciepùownictwa

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Okresy braku oraz wzmo¿onych opadów nie bêd¹ stanowiã bezpoœredniego zagro¿enia dla funkcjonowania spoùecznoœci lokalnej.

Czyste, uporz¹dkowane i zagospodarowane cieki wodne w obrêbie gminy

Egzekwowanie obowi¹zków

zarz¹dców cieków wodnych
w zakresie ich jakoœci

utrzymania i modernizacji.

Opracowanie

Dziaùania na rzecz uwzglêdnienia

budowy i modernizacji

Odry 2006 oraz jak najszybszego

i wdra¿anie programu
tzw. maùej retencji

Rozwój i unowoczeœnianie systemów zaopatrzenia w wodê.

Przygotowania

Budowa

Budowa stacji

sieci

wody

potrzeb gminy w Programie dla

oraz wdro¿enie

i modernizacja

rozpoczêcia prac z niego

zabezpieczenia

wodoci¹gowych

wynikaj¹cych.

programu
obszarów

uzdatniania

gminy w wodê

oraz programu

racjonalizacji jej

Rozwiniêty system odbioru i oczyszczania œcieków

Rozwój zbiorczych
systemów

kanalizacyjnych na
terenach

umo¿liwiaj¹cych

racjonalny transport
œcieków do

zu¿ycia

Budowa zbiorczych

Wspieranie budowy

biologicznych

systemów oczyszczania

mechaniczno-

oczyszczalni œcieków

wraz z infrastruktur¹

indywidualnych
œcieków.

kanalizacyjn¹.

Miêdzygminnej

Oczyszczalni Úcieków
w Úcinawce Dolnej.

Diagram 1A
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Wysoki poziom realizacji zadañ wynikaj¹cych z gospodarki odpadami

Utrzymanie kluczowej pozycji

Rekultywacja nieczynnego

Dynamiczne rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów

w zwi¹zku miêdzygminnym

skùadowiska odpadów

dotycz¹cym gospodarki odpadami

w Radkowie.

powiatu

Dziaùania uœwiadamiaj¹ce istnienie
problemu odpadów

Stworzenie „zachêcaj¹cego” systemu
pùatnoœci za wywóz odpadów

Dziaùania uœwiadamiaj¹ce istnienie
problemu odpadów

Diagram 1B
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Spoùecznoœã lokalna œwiadomie i skutecznie prowadzi dziaùania zmierzaj¹ce do zachowania dziedzictwa przyrodniczego.

Wspólne dziaùania wùadz gminy
i zarz¹du parku na rzecz

zrównowa¿onego rozwoju

Zalesianie terenów

nieu¿ytecznych rolniczo
i zdegradowanych

obszaru Parku Narodowego Gór

Akcje edukacyjne i promocyjne Kodeksu
Dobrej Praktyki Rolniczej oraz

zwiêkszaj¹cych œwiadomoœã ekologiczn¹
ogóùu spoùeczeñstwa

Stoùowych i jego wpùywu na

Efektywne pozyskiwanie

i wykorzystywanie funduszy

ochrony œrodowiska na realizacjê
zamierzonych celów

rozwój caùej gminy.

Realizacja ochrony czynnej na obszarach przyrodniczo cennych

Tworzenie nowych obszarów
chronionych

Tworzenie grup opieki nad
terenami i obiektami
chronionymi

Uœwiadamianie

szczególnego postêpowania
w celu zachowania

istniej¹cych osobliwoœci
przyrodniczych

Diagram 1C
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

3.7.2.

£ad spoùeczny

Optymalne zaspokojenie bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych potrzeb mieszkañców umo¿liwiaj¹cych
aktywny udziaù w ¿yciu spoùeczno – kulturalnym Gminy

zwiêkszenie œwiadomoœci

poprawa poziomu

dostosowanie systemu

podniesienie standardu ¿ycia
potrzeb socjalno - bytowych

opieki zdrowotnej do

potencjaùu spoùeczeñstwa

wyksztaùcenia i dostêpu do
wiedzy

potrzeb mieszkañców

Diagram 2A

Diagram 2B

Diagram 2C

lokalnego

mieszkañców w zakresie
i bezpieczeñstwa
Diagram 2D
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

zwiêkszenie œwiadomoœci potencjaùu spoùeczeñstwa lokalnego

podniesienie aktywnoœci

spoùecznej mieszkañców
poprzez konsolidacjê

i zacieœnienie wiêzów
spoùecznych

zawi¹zanie Gminnego

Forum Zrównowa¿onego
Rozwoju

powoùanie do ¿ycia

zwiêkszenie dziaùañ

mùodzie¿ gminy Radków,

poziomie gminy poprzez

organizacji skupiaj¹cej
w której mo¿e

realizowaã siebie,
rozwijaã

zainteresowania,

integracyjnych na

kulturê, sport, rekreacjê

podniesienie

skutecznoœci dziaùañ
grup formalnych

i nieformalnych poprzez

wsparcie UMiG Radków

– poradnictwo, dziaùania

nabywaã nowe

umiejêtnoœci – Forum
Mùodych

Diagram 2A
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

poprawa poziomu wyksztaùcenia i dostêpu do wiedzy

wytyczenie priorytetów rozwojowych szkolnictwa na terenie Gminy

usprawnienie przepùywu informacji wewn¹trz Gminy

analiza i racjonalizacja

zapewnienie rozwoju

optymalne wykorzystanie

zwiêkszenie mo¿liwoœci

oœwiatê

edukacyjnej i sportowej

ksztaùcenia

nowoczesnych form

wydatków bie¿¹cych na

nowoczesnej bazy

rozwój, doksztaùcanie,
doskonalenie kadr
pedagogicznych

nowoczesnych form

stworzenie systemu edukacji

mùodzie¿y i dorosùych – w tym
przekwalifikowanie, wsparcie
mùodzie¿y uzdolnionej,

ksztaùcenie ustawiczne.

rozwój dziaùalnoœci

korzystania z

mediów lokalnych na
terenach wiejskich

przekazywania i

pozyskiwania informacji
rozszerzenie dziaùalnoœci

œwietlic œrodowiskowych o
funkcjê centrów
komunikacji

interpersonalnych

Diagram 2B
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb mieszkañców

poprawa dostêpnoœci œwiadczeñ
POZ i specjalistycznej

efektywna realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia

poprawa przepùywu informacji
miêdzy NZOZ a UMiG zakresie
promocji i ochrony zdrowia

rozwój systemu przeciwdziaùania
patologiom spoùecznym

zwiêkszenie nakùadów na

profilaktykê i ochronê zdrowia

Diagram 2C
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

podniesienie standardu ¿ycia mieszkañców w zakresie potrzeb socjalno - bytowych i bezpieczeñstwa

realizacja zapisów programu dla
osób niepeùnosprawnych

rozwój mieszkalnictwa, w tym

poprawa poczucia

i jednorodzinnego

poprzez wdro¿enie

budownictwa socjalnego

bezpieczeñstwa

programu „Bezpieczna
Gmina”

likwidacja zjawiska ubóstwa i enklaw biedy

wdro¿enie programu wychodzenia

wsparcie rodzin

rozszerzenie dziaùalnoœci OPS –

z biedy i bezdomnoœci opartego na

wielodzietnych i ochrona

wyjœcie poza dziaùalnoœã ustawow¹

poù¹czonego z aktywizacj¹

odwrócenie negatywnej

statystyki, objêcie kompleksow¹

systemie wsparcia socjalnego
zawodow¹

macierzyñstwa –

tendencji demograficznej

w zakresie programowania,
opiek¹ grup ryzyka

stworzenie systemu

zintensyfikowanie

interwencji

skutecznoœci pracy

powoùanie grupy

w œrodowisku

kryzysowej –

pierwszego kontaktu

socjalnej

Diagram 2D
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

3.7.3.

£ad gospodarczy

Stworzenie stabilnego, odpornego na zmiany koniunktury przyjaznego dla rozwoju spoùecznogospodarczego modelu gospodarki lokalnej.

Ksztaùtowanie warunków

Dostosowanie

Dostosowanie do

Aktywna promocja

ograniczenie problemu

i kwalifikacji mieszkañców

mieszkañców

stworzenia kompletnej

nowe miejsca pracy na rynku

lokalnego i regionalnego

infrastruktury

dostosowanej do potrzeb

Diagram 3A

Diagram 3B

pozwalaj¹cych na

bezrobocia na terenie gminy –
lokalnym

wyksztaùcenia

oczekiwañ

i dziaùania na rzecz

gminy do potrzeb

i turystów stanu

oferty turystycznej

rynku pracy

i obiektów

ró¿nych kategorii turystów.

Diagram 3C

Diagram 3D
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Ksztaùtowanie warunków pozwalaj¹cych na ograniczenie problemu bezrobocia na terenie gminy – nowe miejsca pracy na rynku
lokalnym

Profesjonalne przygotowanie oferty
inwestycyjnej

Opracowanie

Uzbrojenie

Konsolidacja firm, wspólne dziaùania
przedsiêbiorców

Promocja

szczegóùowej koncepcji

wyznaczonych

i wspieranie

terenów miasta i gminy

inwestycyjnych

inicjatyw

zagospodarowania
Radków w oparciu

terenów

wspólnych

gospodarczych

o ustalenia planu

zagospodarowania
przestrzennego

Ograniczenie kosztów

w tym z funkcjonuj¹cymi w ramach WSSE
i parków przemysùowych w zakresie

komplementarnej dla tych podmiotów

technologii

rozwoju na terenie gminy dziaùalnoœci

technologii, w tym

„wycieków
kapitaùu”

gospodarstwach rolnych

marketingowych
poza rynkiem

wewnêtrznym –

zwiêkszenie napùywu
kapitaùu

Zwiêkszenie opùacalnoœci

poprawa

Wdro¿enie

Úcisùa wspóùpraca

inicjatyw

instytucjami

dostêpnoœci

gminy z

komunikacyjnej

gospodarczych

otoczenia biznesu

jakoœci usùug

ekonomiczne

rolnictwa –

systemu promocji

poprzez wsparcie
i doradcze

Promocja adaptacji

zatrudnienia mieszkañców gminy, b¹dê

zjawiska

gospodarczej w

efektywnoœci dziaùañ

pùatnoœci

i wdra¿ania nowych

ograniczanie

wspieranie dziaùalnoœci

Zwiêkszenie

wdro¿enia nowych form

Wspóùpraca z podmiotami gospodarczymi

systemu wspierania rozwoju
przedsiêbiorczoœci, w tym

wdro¿enia produktu
lokalnego

Stworzenie efektywnego

oraz rozwoju

gminy oraz

komunikacji

wewnêtrznej

organizacja

poradnictwa

indywidualnego
Formuùa zatrudnienia socjalnego – wypracowanie schematów prowadz¹cych do zwiêkszenia efektywnoœci
tej formy zatrudnienia

przyjaznych dla
œrodowiska

koordynacja i zarz¹dzanie informacj¹ o popycie i
poda¿y na rynku potrzeb
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formuùa partnerstwa i promocja
spóùdzielczoœci

Diagram 3A

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Dostosowanie wyksztaùcenia i kwalifikacji mieszkañców gminy do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku

Zlikwidowanie zapaœci

Usprawnienie systemu wspierania

nowoczesnych form dostêpu do

system stypendiów i nagród –

teleinformatycznej – rozwój
wiedzy i informacji

wybitnych jednostek, w tym
œledzenie œcie¿ki kariery

Efektywna wspóùpraca instytucji
i organizacji gminy z PUP.

GCI jako ù¹cznik pomiêdzy

pracodawcami, poszukuj¹cymi

pracy i instytucjami rynku pracy

oraz centrum doradztwa i szkoleñ

Diagram 3B
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Dostosowanie do oczekiwañ mieszkañców i turystów stanu infrastruktury i obiektów

Przygotowanie
infrastruktury

Konsekwentna

realizacja dziaùañ

drogowej

w zakresie budowy

peùne wykorzystanie

ochrony œrodowiska.

pozwalaj¹cej na
szans pùyn¹cych

nowych punktów

widokowych (jednolity

infrastruktury spoùecznej
Optymalne

GCK i OSiR oraz

stworzenie nowych

wygl¹d, tablice

„Galerii Gminnych” –

wykorzystanie lokalnego

kulturalnych, wystaw i

informacyjne,
budulca)

Wdro¿enie Programów
poprawy estetyki i

wykorzystanie obiektów

miejsc spotkañ
ekspozycji.

Dynamizacja rozwoju

Urz¹d Miasta i Gminy w Radkowie

konnych, rowerowych
i pieszych oraz tras

Radków na pograniczu PNGS
poprzez ekonomiczn¹

oraz turystyczno-

restrukturyzacjê zasobów

wiejskich.

kulturowych, turystycznych i

rekreacyjnej na obszarach

oznakowaniem.

regionalnego i lokalnego gminy

infrastrukturalnych,

architektury miasta Radkowa
jako podstawy dla wzrostu
atrakcyjnoœci turystycznej,

Stworzenie partnerstwa na rzecz
poprawy estetyki gminy

z wùaœcicielami obiektów.
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Wytyczenie szlaków

narciarskich wraz z ich
Odnowy Wsi jako klucza do

samochodowej.
Odrestaurowanie

oraz miejsc œwiadczenia usùug publicznych.

infrastruktury

z turystyki

istniej¹cych i budowa

Poprawa stanu zabytków, obiektów atrakcyjnych turystycznie

Diagram 3C

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Aktywna promocja i dziaùania na rzecz stworzenia kompletnej oferty turystycznej dostosowanej do potrzeb

Zintegrowanie

Przeniesienie

promocyjnych

turystycznej

spójnej strategii

pozostaùe

dziaùañ

gminy – wytyczenie
promocji

Wydùu¿enie sezonu

aktywnoœci
centrów na

turystycznego

Powstanie gminnej sieci informacji turystycznej

miejscowoœci Gminy

Integracja

œrodowiska

zainteresowanego

rozwojem turystyki
(gmina, GCK, OSiR,

sieci informacji

Mobilne stanowisko

informacji turystycznej

masowych –

zwiêkszenie iloœci

imprez kulturalnych

Stowarzyszenie

i sportowych o zasiêgu

„Góry Stoùowe”) -

bêd¹cych atrakcj¹ dla

Agroturystyczne

Powstanie gminnej

Uatrakcyjnienie

kalendarza imprez

skonsolidowanie
oferty

ponadlokalnym,

potencjalnego turysty.

agroturystycznej
i rozbudowanie
produktu

turystycznego –
przygotowanie
pakietów

Diagram 3D
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Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

3.8.

Syntetyczne zestawienie celów i dziaùañ

3.8.1.
1.

£ad ekologiczno-przestrzenny

Úwiadome wartoœci estetycznych spoùeczeñstwo dba o zachowanie i poprawê

odziedziczonego bogactwa gminy.

1.A. Okresy braku oraz wzmo¿onych opadów nie bêd¹ stanowiã bezpoœredniego zagro¿enia dla
funkcjonowania spoùecznoœci lokalnej.

1.A.1. Czyste, uporz¹dkowane i zagospodarowane cieki wodne w obrêbie gminy
1.A.1.a.

Rozwiniêty system odbioru i oczyszczania œcieków

1.A.1.a.I.

1.A.1.a.II.
1.A.1.a.III.

Rozwój zbiorczych systemów kanalizacyjnych na terenach

umo¿liwiaj¹cych racjonalny transport œcieków do Miêdzygminnej
Oczyszczalni Úcieków w Úcinawce Dolnej.

Budowa zbiorczych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni
œcieków wraz z infrastruktur¹ kanalizacyjn¹.

Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania
œcieków.

1.A.1.b.

Dziaùania na rzecz uwzglêdnienia potrzeb gminy w Programie dla Odry

1.A.1.c.

Opracowanie i wdra¿anie programu budowy i modernizacji tzw. maùej

1.A.1.d.

2006 oraz jak najszybszego rozpoczêcia prac z niego wynikaj¹cych.
retencji

Egzekwowanie obowi¹zków zarz¹dców cieków wodnych w zakresie ich
jakoœci utrzymania i modernizacji.

1.A.2. Rozwój i unowoczeœnianie systemów zaopatrzenia w wodê.
1.A.2.a.

Przygotowania oraz wdro¿enie programu zabezpieczenia obszarów

1.A.2.b.

Budowa i modernizacja sieci wodoci¹gowych

1.A.2.c.

gminy w wodê oraz programu racjonalizacji jej zu¿ycia
Budowa stacji uzdatniania wody

1.B. Wysoki poziom realizacji zadañ wynikaj¹cych z gospodarki odpadami

1.B.1. Utrzymanie kluczowej pozycji w zwi¹zku miêdzygminnym dotycz¹cym gospodarki
odpadami powiatu

1.B.2. Dynamiczne rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów
1.B.2.a.

Dziaùania uœwiadamiaj¹ce istnienie problemu odpadów

1.B.2.c.

Zwiêkszenie iloœci ognisk zbiórki

1.B.2.b.
1.B.2.d.
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Stworzenie „zachêcaj¹cego” systemu pùatnoœci za wywóz odpadów
Rozszerzenie asortymentu zbieranych odpadów – organizacja zbiórek
odpadów nietypowych

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

1.B.3. Rekultywacja nieczynnego skùadowiska odpadów w Radkowie.
1.C. Spoùecznoœã lokalna œwiadomie i skutecznie prowadzi dziaùania zmierzaj¹ce do zachowania
dziedzictwa przyrodniczego.

1.C.1. Wspólne dziaùania wùadz gminy i zarz¹du parku na rzecz zrównowa¿onego rozwoju
obszaru Parku Narodowego Gór Stoùowych i jego wpùywu na rozwój caùej gminy.

1.C.2. Realizacja ochrony czynnej na obszarach przyrodniczo cennych
1.C.2.a.

Tworzenie nowych obszarów chronionych

1.C.2.c.

Uœwiadamianie szczególnego postêpowania w celu zachowania

1.C.2.b.

Tworzenie grup opieki nad terenami i obiektami chronionymi
istniej¹cych osobliwoœci przyrodniczych

1.C.3. Zalesianie terenów nieu¿ytecznych rolniczo i zdegradowanych

1.C.4. Akcje edukacyjne i promocyjne Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej oraz
zwiêkszaj¹cych œwiadomoœã ekologiczn¹ ogóùu spoùeczeñstwa

1.C.5. Efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy ochrony œrodowiska na
realizacjê zamierzonych celów

1.D. Wykorzystywanie i wspieranie inicjatyw w zakresie ekologicznych systemów ciepùownictwa

3.8.2.
2.

£ad spoùeczny

Optymalne zaspokojenie bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych potrzeb

mieszkañców umo¿liwiaj¹cych aktywny udziaù w ¿yciu spoùeczno – kulturalnym
Gminy

2.A. zwiêkszenie œwiadomoœci potencjaùu spoùeczeñstwa lokalnego

2.A.1. podniesienie aktywnoœci spoùecznej mieszkañców poprzez konsolidacjê i zacieœnienie
wiêzów spoùecznych

2.A.2. zawi¹zanie Gminnego Forum Zrównowa¿onego Rozwoju

2.A.3. powoùanie do ¿ycia organizacji skupiaj¹cej mùodzie¿ gminy Radków, w której mo¿e
realizowaã siebie, rozwijaã zainteresowania, nabywaã nowe umiejêtnoœci – Forum
Mùodych

2.A.4. zwiêkszenie dziaùañ integracyjnych na poziomie gminy poprzez kulturê, sport,
rekreacjê

2.A.5. podniesienie skutecznoœci dziaùañ grup formalnych i nieformalnych poprzez wsparcie
UMiG Radków – poradnictwo, dziaùania towarzysz¹ce

2.B. poprawa poziomu wyksztaùcenia i dostêpu do wiedzy

2.B.1. wytyczenie priorytetów rozwojowych szkolnictwa na terenie Gminy
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2.B.1.a.

analiza i racjonalizacja wydatków bie¿¹cych na oœwiatê

2.B.1.c.

optymalne wykorzystanie nowoczesnych form ksztaùcenia

2.B.1.b.
2.B.1.d.
2.B.1.e.

zapewnienie rozwoju nowoczesnej bazy edukacyjnej i sportowej
rozwój, doksztaùcanie, doskonalenie kadr pedagogicznych

stworzenie systemu edukacji mùodzie¿y i dorosùych – w tym

przekwalifikowanie, wsparcie mùodzie¿y uzdolnionej, ksztaùcenie
ustawiczne.

2.B.2. usprawnienie przepùywu informacji wewn¹trz Gminy
2.B.2.a.

zwiêkszenie mo¿liwoœci korzystania z nowoczesnych form

2.B.2.b.

rozwój dziaùalnoœci mediów lokalnych na terenach wiejskich

2.B.2.c.

przekazywania i pozyskiwania informacji

rozszerzenie dziaùalnoœci œwietlic œrodowiskowych o funkcjê centrów
komunikacji interpersonalnych

2.C. dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb mieszkañców
2.C.1. poprawa dostêpnoœci œwiadczeñ POZ i specjalistycznej

2.C.2. efektywna realizacja programów profilaktyki i ochrony zdrowia
2.C.2.a.

poprawa przepùywu informacji miêdzy NZOZ a UMiG zakresie promocji

2.C.2.b.

zwiêkszenie nakùadów na profilaktykê i ochronê zdrowia

i ochrony zdrowia

2.C.3. rozwój systemu przeciwdziaùania patologiom spoùecznym

2.D. podniesienie standardu ¿ycia mieszkañców w zakresie potrzeb socjalno - bytowych
i bezpieczeñstwa

2.D.1. likwidacja zjawiska ubóstwa i enklaw biedy
2.D.1.a.

wdro¿enie programu wychodzenia z biedy i bezdomnoœci opartego na

2.D.1.b.

wsparcie rodzin wielodzietnych i ochrona macierzyñstwa – odwrócenie

2.D.1.c.

2.D.1.d.
2.D.1.e.

systemie wsparcia socjalnego poù¹czonego z aktywizacj¹ zawodow¹
negatywnej tendencji demograficznej

rozszerzenie dziaùalnoœci OPS – wyjœcie poza dziaùalnoœã ustawow¹

w zakresie programowania, statystyki, objêcie kompleksow¹ opiek¹
grup ryzyka

stworzenie systemu interwencji kryzysowej – powoùanie grupy
pierwszego kontaktu

zintensyfikowanie skutecznoœci pracy socjalnej w œrodowisku

2.D.2. realizacja zapisów programu dla osób niepeùnosprawnych

2.D.3. rozwój mieszkalnictwa, w tym budownictwa socjalnego i jednorodzinnego

2.D.4. poprawa poczucia bezpieczeñstwa poprzez wdro¿enie programu „Bezpieczna
Gmina”.

100

Urz¹d Miasta i Gminy w Radkowie

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

3.8.3.
3.

£ad gospodarczy

Stworzenie stabilnego, odpornego na zmiany koniunktury przyjaznego dla rozwoju

spoùeczno-gospodarczego modelu gospodarki lokalnej.

3.A. Ksztaùtowanie warunków pozwalaj¹cych na ograniczenie problemu bezrobocia na terenie
gminy – nowe miejsca pracy na rynku lokalnym

3.A.1. Profesjonalne przygotowanie oferty inwestycyjnej
3.A.1.a.

3.A.1.b.

Opracowanie szczegóùowej koncepcji zagospodarowania terenów

miasta i gminy Radków w oparciu o ustalenia planu zagospodarowania
przestrzennego

Uzbrojenie wyznaczonych terenów inwestycyjnych

3.A.2. Wspóùpraca z podmiotami gospodarczymi w tym z funkcjonuj¹cymi w ramach WSSE
i parków przemysùowych w zakresie zatrudnienia mieszkañców gminy, b¹dê rozwoju
na terenie gminy dziaùalnoœci komplementarnej dla tych podmiotów.

3.A.3. Stworzenie efektywnego systemu wspierania rozwoju przedsiêbiorczoœci, w tym
wspieranie dziaùalnoœci gospodarczej w gospodarstwach rolnych

3.A.3.a.

Wdro¿enie systemu promocji inicjatyw gospodarczych poprzez wsparcie

3.A.3.b.

Úcisùa wspóùpraca gminy z instytucjami otoczenia biznesu oraz rozwoju

3.A.3.c.
3.A.3.c.I.

ekonomiczne i doradcze

rolnictwa – organizacja poradnictwa indywidualnego

Formuùa zatrudnienia socjalnego – wypracowanie schematów

prowadz¹cych do zwiêkszenia efektywnoœci tej formy zatrudnienia

koordynacja i zarz¹dzanie informacj¹ popycie i poda¿y na rynku

3.A.3.c.II.

potrzeb

formuùa partnerstwa i promocja spóùdzielczoœci

3.A.4. Promocja adaptacji i wdra¿ania nowych technologii, w tym technologii przyjaznych
dla œrodowiska

3.A.5. Konsolidacja firm, wspólne dziaùania przedsiêbiorców
3.A.5.a.

3.A.5.b.
3.A.5.c.

3.A.5.d.

Promocja i wspieranie wspólnych inicjatyw gospodarczych

Zwiêkszenie efektywnoœci dziaùañ marketingowych poza rynkiem
wewnêtrznym – zwiêkszenie napùywu kapitaùu

Ograniczenie kosztów wdro¿enia produktu lokalnego

Zwiêkszenie opùacalnoœci wdro¿enia nowych form pùatnoœci

3.A.6. ograniczanie zjawiska „wycieków kapitaùu”

3.A.7. poprawa dostêpnoœci komunikacyjnej gminy oraz jakoœci usùug komunikacji
wewnêtrznej
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3.B. Dostosowanie wyksztaùcenia i kwalifikacji mieszkañców gminy do potrzeb
lokalnego i regionalnego rynku pracy

3.B.1. Zlikwidowanie zapaœci teleinformatycznej – rozwój nowoczesnych form dostêpu do
wiedzy i informacji

3.B.2. Usprawnienie systemu wspierania wybitnych jednostek, w tym system stypendiów
i nagród – œledzenie œcie¿ki kariery

3.B.3. Efektywna wspóùpraca instytucji i organizacji gminy z PUP.

3.B.4. GCI jako ù¹cznik pomiêdzy pracodawcami, poszukuj¹cymi pracy i instytucjami rynku
pracy oraz centrum doradztwa i szkoleñ

3.C. Dostosowanie do oczekiwañ mieszkañców i turystów stanu infrastruktury
i obiektów

3.C.1. Przygotowanie infrastruktury drogowej pozwalaj¹cej na peùne wykorzystanie szans
pùyn¹cych z turystyki samochodowej.

3.C.2. Konsekwentna realizacja dziaùañ w zakresie budowy infrastruktury ochrony
œrodowiska.

3.C.3. Poprawa stanu zabytków, obiektów atrakcyjnych turystycznie oraz miejsc
œwiadczenia usùug publicznych.

3.C.3.a.

3.C.3.b.

Wdro¿enie Programów Odnowy Wsi jako klucza do poprawy estetyki

i infrastruktury spoùecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej na obszarach
wiejskich.

Dynamizacja rozwoju regionalnego i lokalnego gminy Radków na

pograniczu PNGS poprzez ekonomiczn¹ restrukturyzacjê zasobów

infrastrukturalnych, kulturowych, turystycznych i architektury miasta
Radkowa jako podstawy dla wzrostu atrakcyjnoœci turystycznej,
3.C.3.c.

agroturystyki i rozwoju przedsiêbiorczoœci (rêkodzieùo i usùugi)
Stworzenie partnerstwa na rzecz poprawy estetyki gminy
z wùaœcicielami obiektów.

3.C.4. Wytyczenie szlaków konnych, rowerowych i pieszych oraz tras narciarskich wraz
z ich oznakowaniem.

3.C.5. Odrestaurowanie istniej¹cych i budowa nowych punktów widokowych (jednolity
wygl¹d, tablice informacyjne, wykorzystanie lokalnego budulca)

3.C.6. Optymalne wykorzystanie obiektów GCK i OSiR oraz stworzenie nowych „Galerii
Gminnych” – miejsc spotkañ kulturalnych, wystaw i ekspozycji.
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3.D. Aktywna promocja i dziaùania na rzecz stworzenia kompletnej oferty
turystycznej dostosowanej do potrzeb ró¿nych kategorii turystów.

3.D.1. Zintegrowanie dziaùañ promocyjnych gminy – wytyczenie spójnej strategii promocji
3.D.2. Powstanie gminnej sieci informacji turystycznej
3.D.2.a.

Utworzenie jednolitych punktów informacji turystycznej centrach ruchu

3.D.2.b.

Mobilne stanowisko informacji turystycznej

turystycznego (Radków, Wambierzyce, Karùów)

3.D.3. Przeniesienie aktywnoœci turystycznej centrów na pozostaùe miejscowoœci Gminy
3.D.4. Wydùu¿enie sezonu turystycznego

3.D.5. Integracja œrodowiska zainteresowanego rozwojem turystyki (gmina, GCK, OSiR,
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Góry Stoùowe”) - skonsolidowanie oferty

agroturystycznej i rozbudowanie produktu turystycznego – przygotowanie pakietów
turystycznych

3.D.6. Uatrakcyjnienie kalendarza imprez masowych – zwiêkszenie iloœci imprez

kulturalnych i sportowych o zasiêgu ponadlokalnym, bêd¹cych atrakcj¹ dla
potencjalnego turysty.

3.9.

Program operacyjny strategii
Zgodnie z zaùo¿eniami zawartymi w rozdziale 1.5 Program Operacyjny Strategii

Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków bêdzie stanowiù odrêbny dokument pod nazw¹ Plan
Rozwoju Lokalnego Gminy Radków. Plan ten podlegaù bêdzie osobnej procedurze uchwalenia, nie

mniej jednak stanowiã bêdzie nierozerwaln¹ czêœã dokumentacji programowej o charakterze
strategicznym. Podziaù taki pozwoli na aktywne zarz¹dzanie œrodkami przeznaczonymi na poszczególne
projekty przyczyniaj¹ce siê do rozwoju spoùeczno-gospodarczego gminy w zmieniaj¹cych siê

uwarunkowaniach zewnêtrznych, bez koniecznoœci ingerencji w dokument zawieraj¹cy ustalenia
ogólne o charakterze strategicznym (priorytety i kierunki rozwoju).

3.9.1.

Struktura Programu Operacyjnego – Planu Rozwoju

3.9.1.1.

TEREN REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Lokalnego

1.

Delimitacja obszaru realizacji planu (rok bie¿¹cy+ 2 lata nastêpne [2004-2006]

2.

Charakterystyka aktualnej sytuacji spoùeczno-gospodarczej na terenie Gminy - obszary

obligatoryjnie, a nastêpne fakultatywnie)
problemowe
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3.9.1.2.

1.

CHARAKTERYSTYKA G£ÓWNYCH POTRZEB INWESTYCYJNYCH GMINY
Podziaù na projekty i/lub zadania inwestycyjne,

Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w podokresie 2004-2006, w ukùadzie:
a)

nazwa planowanego dziaùania,

c)

etapy dziaùania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji,

b)
d)
e)

2.

3.9.1.3.

zgodnoœã z planem zagospodarowania przestrzennego,
oczekiwane rezultaty,

instytucje i podmioty uczestnicz¹ce we wdra¿aniu,

Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w nastêpnych latach (2007-2013)

POWI¥ZANIE PROJEKTÓW Z CELAMI STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW

DOTYCZ¥CYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO-SPO£ECZNO-GOSPODARCZEGO
GMINY

3.9.1.4.

POWI¥ZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIA£ANIAMI REALIZOWANYMI NA

3.9.1.5.

OCZEKIWANE WSKA•NIKI OSI¥GNIÆÃ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

3.9.1.6.

PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 (OBLIGATORYJNIE) I NA NASTÆPNE
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3.9.1.7.

•RÓD£A FINANSOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH 2004 –
2006

1.

Bud¿et JST,

3.

Úrodki prywatne,

2.
4.
5.

Bud¿et pañstwa,
Úrodki UE,
Inne.

3.9.1.8.

SYSTEM WDRAÝANIA

3.9.1.9.

SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPO£ECZNEJ

1.

System monitorowania planu rozwoju lokalnego,

3.

Sposoby inicjowania wspóùpracy pomiêdzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami

2.

4.

Sposoby oceny planu rozwoju lokalnego,
pozarz¹dowymi,

Public Relations planu rozwoju lokalnego
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4.

ZARZ¥DZANIE STRATEGI¥

– MONITORING I EWALUACJA
Realizacja Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju bêdzie systematycznie analizowana, w celu

upewnienia siê, ¿e przyjête cele s¹ sukcesywnie osi¹gane, a jednoczeœnie w celu mobilizacji jednostek
i komórek odpowiedzialnych za realizacjê poszczególnych zadañ do systematycznej i efektywnej pracy.

Budowa
programu
Polityka

Dziaùania korekcyjne

œrodowiskowa

Weryfikacja zaùo¿eñ

Ranking ryzyka
Ci¹gùy postêp!

Sprawdzanie efektów

Planowanie

Identyfikacja nowych

Wybór celów -

problemów

Identyfikacja zadañ

Realizacja
Programu

106

Urz¹d Miasta i Gminy w Radkowie

Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Radków

Zadanie systematycznego monitorowania Strategii realizowane bêdzie zgodnie z zasad¹

ci¹gùego planowania i doskonalenia przedstawian¹ poni¿ej w postaci schematu tzw. spirali
zarz¹dzania.

Za przygotowanie i prowadzenie prac zwi¹zanych z wdra¿aniem strategii oraz za

gromadzenie odpowiednich danych i informacji sùu¿¹cych ocenie przebiegu realizacji oraz weryfikacji
i uzupeùnianiu strategii odpowiadaã bêdzie Burmistrz Miasta i Gminy Radków. Sprawozdania
i propozycje zmian w dokumencie strategii podlegaj¹ uchwale Rady Miejskiej po zasiêgniêciu opinii

Gminnego Forum Zrównowa¿onego Rozwoju Miasta i Gminy, skùadaj¹cego siê z reprezentantów

urzêdu, Rady Miejskiej oraz przedstawicieli lokalnego biznesu, organizacji pozarz¹dowych i osób
wpùywaj¹cych na politykê lokaln¹. Wszelkie zmiany w dokumencie musz¹ zostaã podane do publicznej
wiadomoœci za poœrednictwem strony WWW, strony BIP urzêdu oraz lokalnej telewizji kablowej.

Monitoring szczegóùowy i zasady promocji oraz ewaluacji okreœlone zostaùy w dokumencie

operacyjnym strategii – Planie Rozwoju Lokalnego.
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