KARPACKI UNIWERSYTET PARTYCYPACJI
Rezultaty pracy Rady Konsultacyjnej
GMINA RACIECHOWICE

W skład Gminy Raciechowice wchodzi 15 sołectw: Bojańczyce, Czasław, Dąbie, Gruszów,
Kawec, Komorniki, Krzesławice, Krzyworzeka, Kwapinka, Mierzeń, Poznachowice
Górne, Raciechowice, Sawa, Zegartowice, Żerosławice.

Gmina Raciechowice leży na pograniczu dwóch mezoregionów: Pogórza
Wielickiego i Beskidu Wyspowego. Powierzchnia gminy wynosi 61 km2. Aż 64%
(38,85 km2) stanowią użytki rolne, 28% stanowią lasy i zadrzewienia (16,94 km2),
tylko 5% to grunty zurbanizowane i zabudowane ( 3,15 km2), 2,4% to nieużytki
(1,66 km2) oraz 0,6% to wody (0,4 km2).

Obszar Gminy Raciechowice położony jest poza zasięgiem silnego
zanieczyszczenia powietrza i gleb. Ma na to wpływ korzystne położenie i przyjazna
dla środowiska gospodarka, ale nie bez znaczenia są także przedsięwzięcia,
które gmina podjęła, aby zapewnić sobie status (Uchwała RG z 1997 r.)

„Gminy Ekologicznej”,
a które niewątpliwie wpłynęły na poprawę środowiska naturalnego.

Diabelski Kamień w Dąbiu
Kościół w Gruszowie
Kościół w Raciechowicach
Dwór w Mierzniu
Dwór w Dwór
Bojańczycach
w Raciechowicach

Grodzisko

Kamień „Grzyb” w Zegartowicach
Park Podworski
w Żerosławicach
Kapliczka
przy pustelni

Dlaczego KUP?
• projekt „KUP” dawał możliwość wyłonienia przedstawicieli poszczególnych grup w
celu podjęcia inicjatywy zaangażowania mieszkańców w wypracowanie kierunków
rozwoju lokalnego, regionalnego oraz kształtowania postawy aktywności
ZGŁOSZENIE
społeczeństwa obywatelskiego.

CEL

STRATEGIA
GMINY

• rozwój KULTURY, TURYSTYKI i EDUKACJI: wprowadzenie na rynek lokalnych
produktów, działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz
zmierzające do promocji gminy jako interesującego turystycznie obszaru.

•
•
•
•
•
•

Strategia rozwoju gminy Raciechowice do 2020 r.
4 cele strategiczne
rozwinięta infrastruktura techniczna gminy;
wysoka jakość środowiska naturalnego;
wysoki poziom życia mieszkańców gminy;
wysoki poziom rozwoju gospodarczego gminy.

Rada Konsultacyjna

UMOWA
UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE

18.06.2014 r.

SPOTKANIE
KONSULTACYJNE

28.10.2014 r.

W skład Rady weszło 20 osób z 35 uczestniczących w spotkaniu konsultacyjnym.

UCHWAŁA RADY
GMINY O POWOŁANIU
RK

07.11.2014 r.

Karpacki Uniwersytet Partycypacji
Rada Konsultacyjna ma za zadanie opracowanie Strategii Promocji
Gminy w oparciu o rozwój wiosek tematycznych. W skład Rady
wchodzą przedstawiciele Gminy, Stowarzyszeń, KGW, oświaty oraz
Spółdzielni działających na naszym terenie.

Partycypacja społeczna- szkolenie dwudniowe w Raciechowicach

Komunikacja interpersonalna i współpraca- wizyta studyjna w Gminie Zarszyn 01-02.12.2014 r.
Konwencja Karpacka- 13.02.2015 r.
Współpraca NGO z administracją- 10.03.2015 r.

Idea założenia wioski tematycznej w
Gminie Raciechowice pojawiła się już
kilka lat temu. Początkowo miała
obejmować jedną miejscowość.

Zadaniem RK, w trakcie trwania projektu,
było stworzenie
OFERTY WIOSKI TEMATYCZNEJ.
Inspiracją była wizyta studyjna w gminie
Zarszyn (wioska „Bajkowa kraina”)

WIOSKA
TEMATYCZNA

SPOTKANIA Z EKSPERTEM
Tworzymy wioskę tematyczną- I SPOTKANIE 03.08.2015 r.
Etapy zakładania wioski tematycznej krok po kroku:
 Etap I: diagnoza miejscowości (określaliśmy, co mamy do zaoferowania, co nas
wyróżnia);
 Etap II: wizyta studyjna;
 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).

„Długi łańcuch korzyści”- to własna oferta warsztatów, produktów, miejsc
związanych z wioską tematyczną- IM DŁUŻSZY ŁAŃCUCH TYM BOGATSZA OFERTA.

Mapa środowiska lokalnego- II SPOTKANIE17.08.2015 r.
Kontury Gminy Raciechowice wraz z rozmieszczeniem kolejnych warstw:
– warunki przestrzenne (rzeki, góry, drogi itp.);
– zabytkowe miejsca (kościoły, dwory, zabudowa wiejska, dworkowa, kapliczki
itp.);
– ciekawostki przyrodniczo- kulturowe (Grodzisko, Diabelski Kamień, Kamień
Grzyb, cmentarzysko koni, pomniki, miejsca związane z legendami i historią
danych miejscowości itp.);
– instytucje, miejsca ważne dla społeczności lokalnej (agroturystyka, świetlice,
siedziby NGO i Gminy itp.).
Początkowo Rada Konsultacyjna planowała założenie WIOSKI TEMATYCZNEJ obejmującej
jedną miejscowość, jednak to spotkanie uświadomiło nam, że:
 gmina dysponuje ogromną ilością ciekawych i atrakcyjnych turystycznie miejsc, historii,
legend rozmieszczonych na całym jej terenie;
 nie chcemy się ograniczać i tworzyć jednotorowej oferty.
Wnioski wypływające ze spotkania to:
 na terenie Gminy Raciechowice większe szanse na sukces będzie miało założenie „Gminy

tematycznej”, a nie wioski;
 należy znaleźć wspólny dla nich temat (wokół niego stworzymy ofertę turystyczną Gminy tematycznej);

Prace nad tematem przewodnim wioski- III SPOTKANIE 25.08.2015 r.
DWA HASŁA:

 JABŁKO
 HISTORIA I KULTURA DWORKOWA (XIX- XX wiek)
Nie chcemy wracać do historii średniowiecznej (temat jest popularny, ale co się z tym wiąże- mało oryginalny).
Na terenie naszej Gminy istnieją do dziś budynki oraz miejsca (kuźnie, młyny, cegielnie, mleczarnia,
kamieniołom) z przełomu XIX i XX wieku, stąd pomysł na wykorzystanie tych lokalizacji do stworzenia
oferty warsztatów związanych ze starymi zawodami.
•
„Szlak rzemiosła wiejskiego”
chcemy oznakować tablicami (ze zdjęciami i krótką historią) miejsca w gminie, w których wytwarzano
regionalne produkty i używano technik rzemiosła.
Drugi motyw, jaki chcemy wykorzystać z gminą tematyczną to JABŁKO. Nasz ekspert- p. Marta
Lulewicz przedstawiła nam:
 symbolikę tego owocu (symbol wstydu, wygnania, przejścia z jednego okresu do drugiego,
władzy);
 obrzędy, w których wykorzystywano jabłko (śluby, wróżby takie jak: rzucanie skórką jabłka w
celu ustalenia imienia przyszłego męża, obrzędy słowiańskie itp.);
 baśnie, w których „występuje” jabłko: Śpiąca Królewna, Śnieżka i siedmiu krasnoludków,
Wilhelm Tell, Złote jabłko.

Oferta gminy tematycznej- IV SPOTKANIE 07.09.2015 r.
Cel: połączyć logistycznie i powiązać ze sobą temat zarówno jabłka, jak i historii szlacheckiej przełomu XIX i XX w.
Dzięki „burzy mózgów” zebraliśmy pomysły, które odpowiednio ze sobą połączone, stworzą ofertę naszej Gminy
tematycznej.

Obrzędy chłopskie i szlacheckie
„Szlak rzemiosła
wiejskiego”
 pokazy i warsztaty, w trakcie których uczestnicy poznaliby bliżej kulturę dworkową i obrzędy z


nią związane,
np. wesele
chłopskie
i szlacheckie,
„darcie
oznakowanie 24. tablicami informacyjnymi obiektów
i zabytków
z całej gminy,
które
stworzą szlak,
a w pierza”. To wszystko połączone z
opowieściami
o życiu
ludzi
na wsi zsąprzełomu
XVII/ XIX i XX w.
których w XIX i XX w. wytwarzano produkty rzemieślnicze.
Wśród
tych
obiektów
m. in. cegielnia,
kamieniołom, lamusy, kuźnie, mleczarnia, młyny i inne zabudowania gospodarcze, miejsca z historią, o
Tabory
obwożące
których warto coś więcej wiedzieć. Jest to nasze dziedzictwo kulturowe,
związane
tematycznie z historią
przejażdżki
wozami
podawnych
szlakach dworach.
rzemiosła,Szlak
dworów,
wokół
sadów w gminie, na trasie których
szlachecką- większość tych obiektów
znajduje
się przy
będzie
pierwszą
istniałoby kilka przystanków (miejsce, gdzie można kupić pamiątki i gadżety- „Kuźnia smaku”,
propozycją w ofercie Gminy tematycznej.
miejsce
odbywania się warsztatów- dwór w Mierzniu, sad, w którym organizowany byłby
 nawiązywać będzie do niego „Szlak
dworów”
„Uniwersytet Ogrodniczy
najmłodszych”).
Publikacja zawierająca
historiedla
rodzin
z Gminy Raciechowice
 nie monografia, a zbiór ciekawych opowieści o rodzinach szlacheckich, zasłużonych. Wśród
tych historii powinna się znaleźć chociażby ta o zamordowaniu
szlachcica,
Kacpra Bilińskiego
z
Uniwersytet
Ogrodniczy
w Raciechowicach
Zegartowic podczas rabacji galicyjskiej
w 1846
w latach
60.r.);
organizowano na terenie Raciechowic kursy dla rolników i sadowników. W ofercie
„Ścieżka pszczół”
wioski mogłyby się znaleźć kursy dla dzieci- „Uniwersytet Ogrodniczy dla najmłodszych”);
 będzie ona położona na szlaku rzemiosła;
 W ofercie znajdzie się ul pokazowy (możliwość bezpośredniego poznania pracy i życia
pszczół), opowieści o życiu tych owadów, warsztaty plastyczne
 produkty z wosku, mini- miody na sprzedaż.

Prace nad ofertą gminy tematycznej- ciąg dalszy- V SPOTKANIE 17.09.2015 r.
NAZWA GMINY TEMATYCZNEJ
Zrobiliśmy „wywiady” wśród znajomych, rodziny, mieszkańców Gminy, z których wynikało, że nie zawsze
skojarzenia związane z daną nazwą są adekwatne do tego, co chcieliśmy jako Rada przekazać odbiorcom.
„Gmina szlachecka” oddawała jedynie część naszej oferty dotyczącą kultury dworskiej, z kolei „Szlachetne
jabłko” kojarzyło się jedynie z dobrej jakości owocem i sadownictwem.

„RACIECHOWICE- DWORSKIE WROTA”
Oferta wioski wraz z ustaleniem osób/ organizacji odpowiedzialnych:

 WYCIECZKA „NA SZLAKU DWORÓW RACIECHOWICKICH”
•

dostosowana do różnych grup wiekowych, obejmująca przejażdżkę wozami po trasie szlaku, opowieści o
życiu na dworze, przyśpiewki staropolskie oraz „popas” z poczęstunkiem w dworze na zakończenie.
Zaangażowani w organizację będą:
– Agroturystyka pod Tuszyną- wozy, konie;
– Dwór w Mierzniu i/lub Komornikach- poczęstunek, zwiedzanie części dworu.

SZLAK RZEMIOSŁA WIEJSKIEGO I DWORÓW RACIECHOWICKICH
opracowanie trasy z tablicami informacyjnymi nt. dworów i miejsc związanych z rzemiosłem, z opisem
historii i walorów architektonicznych obiektów. Zaangażowany w opracowanie będzie głównie Referat
Promocji, Kultury i Sportu z Urzędu Gminy.

KSIĄŻKA KUCHARSKA

z przepisami kuchni dworskiej, którą można będzie nabyć jako pamiątkę, ale i będzie wykorzystywana
do prowadzenia warsztatów kulinarnych. Zaangażowane w jej tworzenie będzie KGW oraz
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zegartowic.

KULTURA DWORSKA

Stroje szlacheckie, zwyczaje, kuchnia, pieśni związane z kulturą dworską. Za pozyskanie funduszy oraz
kontakt z Muzeum etnograficznym odpowiedzialny będzie RPKiS.

ŚPIEWNIK SZLACHECKI

RPKiS już rozpoczął akcję wśród mieszkańców mającą na celu skompletowanie pieśni, przyśpiewek
patriotycznych i dawnych. Śpiewnik wykorzystywany będzie w trakcie wycieczek po szlaku dworów.

WARSZTATY

Od kwiatu do pasieki- czyli zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z pszczołami i produkcją miodu. Jeden
z członków Rady ma własne ule oraz doświadczenie pszczelarskie. Jedyne czego nam brakuje to ul
pokazowy- ze szklaną szybą, przez którą uczestnicy zajęć będą mogli „podejrzeć” życie pszczół.

Warsztaty od ziarenka do bochenka- zajęcia przybliżające dzieciom i młodzieży produkcję mąki i wypiek
pieczywa. Pragniemy, aby na miejsce warsztatów zaadaptować dawny budynek kuźni w
Raciechowicach. Należy zakupić piec i inne niezbędne do zajęć wyposażenie oraz oczywiście produkty
spożywcze. Pozyskaniem funduszy zajmie się RPKiS.

PRODUKTY PAMIĄTKOWE
znajdą się w ofercie Gminy tematycznej (związane z kulturą szlachecką i jabłkiem):
 książka „Kuchnia dworska” z lokalnymi i staropolskimi przepisami;
 magnesy, ryciny z motywami dworu, strojów szlacheckich;
 gadżety wykorzystujące motyw jabłka- magnesy, biżuteria, przetwory z jabłka;
 mini- miody, bakalie w miodzie.
Sprzedaż odbywałaby się w „Kuźni pomysłów” oraz sklepiku Spółdzielni Kuźnia Smaku, część tych
produktów jest już do nabycia.

Kuźnia pomysłów
 co należy zrobić? - remont budynku dawnej kuźni w
Raciechowicach z przeznaczeniem na Dom Kultury (brak tego typu
miejsca w naszej gminie),
 cel - rozwój turystyki, miejsce na spędzanie czasu wolnego dla
dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców, „zaplecze” gminy
tematycznej
 co powstanie?
 sala z przeznaczeniem na warsztaty rękodzielnicze, taneczne,
 piec do wypalania wyrobów z gliny,
 sklep z wyrobami regionalnymi (przetwory, nalewki, dzieła
miejscowych rzemieślników i artystów)

Wioska tematyczna
 „spuścizna” Rady Konsultacyjnej Gminy Raciechowice, utworzonej w ramach członkostwa
w Karpackim Uniwersytecie Partycypacji,
 rozwój turystyczny Gminy- innowacyjna oferta na terenie Beskidu Wyspowego,
 miejsce promujące regionalną kulturę i łączące lokalnych artystów dzięki możliwości prowadzenia
warsztatów czy produkcji pamiątek,
 miejsce łączące dwa motywy: JABŁKO i HISTORIĘ

KULTURY SZLACHECKIEJ XVIII- XIX w.

www.raciechowice.pl
www.facebook.com Gmina
Raciechowice
sskuzniasmaku.pl

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

