
 

 

 

Raport ze spotkania  

Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice 

3 sierpnia 2015 r. 

 

I. Data i miejsce spotkania: 03.08.2015 r., Sala Obrad Urzędu Gminy, Raciechowice 277, 
32- 415 Raciechowice 
 

II. Temat spotkania: Tworzymy wioskę tematyczną w Raciechowicach 
 

III.  Liczba uczestników: 12  
 
IV. Program  spotkania:  
1. Przedstawienie się uczestników oraz organizacji (Gminy, stowarzyszeń, KGW, spółdzielni 
itp.), które reprezentują; 
2. Prezentacja „Tworzymy wioskę tematyczną w Raciechowicach” (Marta Lulewicz- specjalista 
ds. wiosek tematycznych); 
3. Warsztaty w grupach:  

 Ćwiczenie I- „Nasza społeczność jest jak…” (zapisywanie skojarzeń, określeń); 

 Ćwiczenie II- „Społeczność lokalna- czym charakteryzuje się dobra i zła 
społeczność?” (zapisywanie cech); 

4. Omówienie planu kolejnych spotkań ze specjalistą (18 i 24 sierpnia, 7 i 15 września). 
 
 
V. Nad czym pracowali uczestnicy spotkania? Jakie wnioski z tego płynęły? 

Uczestnicy pierwszego spotkania ze specjalistą ds. wiosek tematycznych dowiedzieli się, 
jakie mają osiągnąć efekty kolejnych spotkań. Poznali etapy zakładania wioski 
tematycznej krok po kroku:  
Etap I: diagnoza miejscowości (określaliśmy, co mamy do zaoferowania, co nas 
wyróżnia); 
Etap II: wizyta studyjna (na kolejnym spotkaniu będziemy ustalać, czy złożymy taką wizytę 
w Pogorzanach- Szczyrzycu); 
Etap III: wypracowanie tematu przewodniego (dzieliliśmy się pomysłami na wioskę 
historyczną oraz związaną z symbolem naszej Gminy- jabłkiem, a obejmującą tematem i 
obszarem całą gminę, a nie konkretną miejscowość); 
Etap IV: planowanie oferty turystycznej; 
Etap V: testowanie pomysłów (np. organizacja imprezy nawiązującej do tematu); 
Etap VI: tworzenie sieci partnerów (np. nawiązanie współpracy z gospodarstwami 
agroturystycznymi i spółdzielniami działającymi na terenie Gminy Raciechowice). 
Zapoznaliśmy się również z przykładami okolicznych wiosek tematycznych: „Pogorzany- 
Szczyrzyc- brama do skarbów świata” i „Kostrza- Sadek. Kraina pod zielonym 



 

 

wielorybem”. Te przykłady zainspirują nas do stworzenia „długiego łańcucha korzyści”: 
własnej oferty warsztatów, produktów, gier terenowych itp. 
 
Pracowaliśmy również w grupach, a następnie spisywaliśmy swoje pomysły na tablicy. 
Były to skojarzenia na temat naszej społeczności oraz cechy dobrej i złej społeczności 
lokalnej. Dowiedzieliśmy się, jak wiele zależy od akceptacji społeczności pomysłu na 
wioskę tematyczną. 
Wnioski wypływające ze spotkania to: 

 Gmina Raciechowice ma ogromną szansę na sukces wioski, o ile będzie to 
przemyślana i realna do zrealizowana koncepcja; 

 Im dłuższy „łańcuch korzyści” tym bogatsza oferta wioski tematycznej; 

 Temat przewodni wioski jest początkiem, wokół którego powstają oferty 
turystyczne (warsztaty, gry, produkt lokalny, legendy, ale i mieszkańcy); 

 Warto stworzyć sieć wiosek tematycznych z okolicznymi, już działającymi 
wioskami (bogatsza oferta turystyczna, dzielenie się doświadczeniami); 

 Powinniśmy jako członkowie Rady zaangażować mieszkańców w tworzenie 
koncepcji naszej wioski (konsultacje społeczne). 

 

VI. Opisać rezultaty – co wynika z dotychczasowych działań, co dały spotkania? 
Dotychczasowe spotkania Rady Konsultacyjnej pozwoliły nam: 

 zebrać informacje dotyczące naszej Gminy i jej oferty turystycznej. 

Przekonaliśmy się, ze jesteśmy gminą nie tylko rolniczą, kojarzoną z 

sadownictwem, ale i terenem z tradycjami, bogatą historią, miejscami i 

zabytkami, które warto pokazać szerszej zbiorowości, gminą wspierającą 

inicjatywy lokalne; 

 stworzyliśmy zespół ludzi (członkowie Rady) z różnorodnymi doświadczeniami 

i wiedzą, ale tym samym zaangażowaniem i celem- wypromowaniem Gminy; 

 ustaliliśmy nasze mocne i słabe strony (do słabych należą: brak finansów, 

słaba promocja Gminy); 

 członkowie Rady zapoznali się z genezą, celami i znaczeniem dla rozwoju 

społecznego i gospodarczego „Konwencji o ochronie i zrównoważonym 

rozwoju Karpat” 

 poznaliśmy zasady i formy współpracy NGO z administracją, obszary 

działania Gminy, w których ta współpraca może się rozwijać; 

 ustaliliśmy główny cel działania rady: stworzenie koncepcji wioski tematycznej 

na naszym terenie oraz rozpoczęcie starań nad jej założeniem; 

 zgromadziliśmy pomysły dotyczące wioski: będzie ona obejmować obszarem i 

ofertą całą gminę, temat dotyczyć będzie sadownictwa (zwłaszcza jabłek), 

historii i legend naszej Gminy. Pragniemy również założyć „park miniatur” 

przedstawiających najważniejsze atrakcje Gminy oraz wypracować 

scenariusze warsztatów kulinarnych, warsztatów i pokazów ginących 

zawodów, wizyt w tłoczni jabłek. 



 

 

VII. Jak realizacja projektu wpłynęła na zmianę w aspekcie  współpracy samorządu 
lokalnego z mieszkańcami, co udało się dzięki projektowi zrobić? 

Dzięki projektowi zaangażowaliśmy do współpracy przedstawicieli całej Gminy oraz 

mieszkańców, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i zapałowi pomogą samorządowi 

wypromować gminę i stworzyć wioskę tematyczną. Wśród tych osób (członkowie 

Rady Konsultacyjnej) są: przedstawiciele Gminy Raciechowice, członkowie 

Stowarzyszenia Raciechowice 2005, Stow. na rzecz rozwoju Ziemi Gruszowskiej i 

Wsi Zegartowice, właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele szkół 

(w tym muzycznej), Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, KGW i seniorów. 

Wspólnie pragniemy nie tylko założyć wioskę tematyczną, ale i stworzyć sieć 

współpracy między tymi organizacjami dla ogólnej korzyści i rozwoju Gminy. Projekt 

dał nam szansę i motywację do stworzenia zespołu ludzi, którym przyświeca ten sam 

cel: rozwój i promocja Gminy Raciechowice. Do tej pory nie było podobnej inicjatywy 

w naszej gminie. 

VIII. Jak przejawia się wzrost współpracy samorządów lokalnych z mieszkańcami.  

Wzrost współpracy Gminy Raciechowice z mieszkańcami przejawia się nie tylko dzięki 

istnieniu Rady Gminy. Dzięki „Karpackiemu Uniwersytetowi Partycypacji” powstała Rada 

Konsultacyjna (opisana w poprzednim punkcie), a w tym roku również Rada Młodzieżowa i 

Rada Seniorów. Są to organy konsultacyjne, o charakterze opiniodawczym i doradczym 

wobec działań samorządu lokalnego. Mają za zadanie zintegrować środowisko seniorów i 

młodzieży, zachęcić mieszkańców do czynnego udziału w życiu Gminy, inicjować działania 

na rzecz samopomocy w środowisku lokalnym oraz współpracować z organizacjami 

pozarządowymi. Obie rady powstały z inicjatywy samorządu Gminy Raciechowice. 


