Gmina Głuszyca, Województwo dolnośląskie
58 – 340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

GRZMIĄCA
NA LATA 2010 -2020

Kościół w Grzmiącej na rysunku Rudolfa Kramarczyka.

Listopad 2009
opracowany przez: lidera grupy – koordynatora projektu - Henryka Janasa,
na bazie materiałów dostarczonych przez następujących członków grupy inicjatywnej :
Marię Sokołowską, Beatę Żytkiewicz,
Katarzynę Łazanowską, Krzysztofa Milczarka,
oraz informacji uzyskanych od pani dyrektor Danuty Rech z Urzędu Pracy w Głuszycy
i pani dyrektor Joanny Fornalskiej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy.
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*
Projekt powstał z inicjatywy „STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GRZMIĄCEJ”.
Na zebraniu zwołanym przez Stowarzyszenie w dniu 07.10. 2009r. w obecności przybyłych
mieszkańców , w tym członków Rady Sołectwa , Ewy Jerzyk, Krzysztofa Milczarka, radnego naszego
sołectwa Wiesława Nogawki oraz zaproszonych gości, pana Wojciecha Duraka Burmistrza Głuszycy,
i pana Tomasza Gromali zastępcy Burmistrza, powołano GRUPĘ INICJATYWNĄ ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI.
Na lidera wybrano Henryka Janasa.
Zadaniem Grupy było przygotowanie materiałów do PROGRAMU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI,
wykonania powyższego
PROJEKTU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRZMIĄCA podjął się Henryk Janas.

*
Celem Projektu jest wskazanie kierunków rozwoju
naszego sołectwa w powiązaniu z planami i działaniami naszej
gminy – Głuszycy.
Planowane zadania powinny spowodować :
rozwój i odnowę oraz pozwolić na zniwelowanie dysproporcji
standardów życia nie tylko wśród mieszkańców naszej wsi,
ale szerzej – wyrównując poziom i szanse życiowe mieszkańców
obszarów wiejskich i miejskich.

*
„ Każdy z nas
jest wart tyle ,
ile daje z siebie innym…”
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I -

WSTĘP

Wieś

(łac. pagus, rus) - jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących
funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub
statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych).

Liczba polskich wsi wynosi 42.835, a wraz z podległymi im koloniami, przysiółkami i osadami 56.537.

Sołectwo – współcześnie w Polsce jest to jednostka pomocnicza gminy, której siedzibą jest zazwyczaj wieś
sołecka, jednak duże wsie mogą składać się nawet z kilku sołectw. W gminach miejskich odpowiednikiem
sołectwa jest osiedle (ewentualnie dzielnica), choć zdarzają się wyjątki, gdy sołectwo wchodzi w skład gminy
miejskiej - tak jest na przykład we Władysławowie, Mikołowie, czy nawet w Warszawie (np. w dzielnicy
Białołęka istnieją trzy sołectwa). Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy
w statucie.
Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), wykonawczym sołtys
(przewodniczący zarządu dzielnicy), który ma prawo do brania udziału i występowania na forum rady gminy
(nie ma on jednak tam prawa głosu). Organem doradczym jest zaś rada sołecka.
( na podstawie Wikipedia, wolna encyklopedia.)

Wieś polska dzięki poszanowaniu tradycji i uporczywej walce o przetrwanie, pomimo
półwiecza panowania
systemu nieprzyjaznego własności prywatnej, zachowała swój
charakter.
Na wschodzie Europy struktura wsi została zniszczona w wyniku błędnej koncepcji
o własności prywatnej.
Na zachodzie na skutek uprzemysłowienia i bezwzględnej kalkulacji ekonomicznej wieś
zatraciła specyficzny charakter.
W Polsce pomimo nacisków politycznych, siłowemu uprzemysławianiu życia, próbie
zacierania tożsamości społecznej poszczególnych grup ludności, wieś uniknęła jednego
i drugiego.
Spowodowało to z jednej strony zepchnięcie mieszkańców wisi na margines życia
społecznego w naszym kraju, a równocześnie umocniło więzi społeczne samych mieszkańców
wsi.
Szczególnie uwidoczniło się to w warunkach życia pomiędzy mieszkańcami miast i wsi po
przemianach polityczno - gospodarczych 1989r.
Przemiany spowodowały, że wieś polska zaczęła zmieniać swoje oblicze, tracąc swój
charakter.
Przez dwadzieścia ostatnich lat w ślepej pogoni za zyskiem spowodowano więcej strat
w kulturze, środowisku i architekturze obszarów wiejskich , niż w poprzedniej epoce.
PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI może przyczynić się do zniwelowania dysproporcji
w standardach życia mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich, przy jednoczesnym
zachowaniu wszystkich atutów życia na wsi.
Szczególnie ważne jest aby mieszkańcy wsi zachowali swoją tożsamość i mogli z dumą
utożsamiać się z miejscem swojego pochodzenia.
Henryk Janas
Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwości aktualizacji w zakresie potrzeb
społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to że mogą być dopisywane nowe zadania,
a także może zmieniać się kolejność ich realizacji w zależności od dostępu do funduszy UE.
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II -

PODSTAWOWE INFORMACJE O SOŁECTWIE

GRZMIĄCA
1. - POŁOŻENIE
Wieś łańcuchowa na wsch. zboczach środkowej części Gór Suchych.

Uchodzi za jedną z najładniej położonych w Górach Kamiennych. Zajmuje
dolinę potoku, prawego dopływu Rybnej, wcinając się pomiędzy Jeleniec i Jeleniec
Mały od północnego zachodu, a Gomulnik Mały od południa, ku wschodowi, dolne
zabudowania sięgają doliny Rybnej u podnóży Rybnickiego Grzbietu w Górach
Wałbrzyskich i Obniżenia Bystrzycy w rejonie linii kolejowej
Kłodzko - Wałbrzych.
Wieś ciągnie się około 1,9 km na wysokości ok. 460 – 620 m.
W miarę podnoszenia się dolina zwęża się i staje bardziej stroma. Roztaczają się
z niej widoki na okoliczne szczyty oraz Obniżenie Górnej Bystrzycy z Głuszycą
i Górami Sowimi w tle.
Grzmiąca leży w najatrakcyjniejszym przyrodniczo rejonie Gór Suchych.
Budowa geologiczna tego obszaru należy do najbardziej zróżnicowanych.
Występuje tu bogata mineralizacja i okruszcowanie skał. Grzbiet Gór Suchych
tworzą
permskie porfiry (trachity) i melafiry (trachybazalty), występujące na powierzchni
w postaci licznych skałek. Niżej ciągną się permskie i karbońskie piaskowce oraz
zlepieńce. Występuje w nich mineralizacja uranowa w postaci czerni uranowej,
metaautunitu i uraninitu, którym towarzyszy piryt, chalkopiryt, bornit, galena,
sfaleryt,
markasyt, goethyt, lepidokrokit i chalkozyn. Znane też były niewielkie pokłady
węgla kamiennego.

Powyżej wsi na zboczu Jeleńca , ciągnie się stare osuwisko o powierzchni ok.
30 ha, stanowiące projektowany pomnik przyrody.
Przy drodze do Głuszycy rosną 2 olsze czarne (Alnus glutinosa) – pomniki
przyrody o obwodach ok. 1,6 – 2,0 m.
Zbocza Gór Suchych nad wsią porastają gęste lasy świerkowe
i świerkowo – bukowe regla dolnego, częściowo zniszczone w ostatnich latach.
Niżej ciągną się zarastające łąki i pastwiska, a w Obniżeniu Górnej Bystrzycy
użytki rolne.

Wieś posiada wysokiej klasy walory krajobrazowe i krajoznawcze.
( na podstawie: SŁOWNIK geografii turystycznej Sudetów)
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2. - HISTORIA
Grzmiąca należy do starych wsi. Powstała prawdopodobnie w XV wieku, być może
po wojnach husyckich, które zniszczyły okolicę. Jednak mogła istnieć znacznie
wcześniej, nawet w końcu XIII wieku jako osada związana z pobliskim zamkiem
Rogowiec.
Pierwsza wzmianka o wsi z 1497 r. mówi o opuszczonej wsi, należącej do zamku,
a więc na pewno już wcześniej istniejącej.

Ewenementem jest nazwa wsi, która wyjątkowo utrzymała się w pierwotnym
brzmieniu i zapisie.
Późniejsze dzieje Grzmiącej wiążą się ściśle z ogromną posiadłością hr. von
Hochbergów z Książa, a właściwie z pobliską Głuszycą, również do nich należącą.
Grzmiąca mogła powstać przy starym trakcie handlowym, który wiódł z Mieroszowa
przez Sokołowsko, Radosno, Przełęcz Trzech Dolin, i dolinę Rybnej u podnóża
Rogowca i nosił nazwę Wysokiej Drogi.
Być może do ponownego zasiedlenia osady przyczyniły się poszukiwania rud metali,
prowadzone w tym rejonie w początkach XVI w. Z 1548 r. pochodzi wzmianka
o istniejących w okolicy jakichś starszych wyrobisk , nie ma natomiast informacji
o rezultatach robót. Poszukiwano tu głównie rud srebra i ołowiu, które z przerwami
eksploatowano do początków wojny 30 – letniej.
Około połowy XVI wieku we wsi wzniesiono drewniany kościół, który po licznych
remontach przetrwał do dziś.
Większy rozwój wsi nastąpił dopiero w pierwszej połowie XVIII wieku.
W 1747 r. Wieś liczyła 28 kmieci oraz 42 zagrodników i chałupników.
W 1765 r. mieszkało nadal 28 kmieci, 3 zagrodników i 38 chałupników, wśród nich
aż 30 rzemieślników, głównie tkaczy chałupników.
W 1782 r. był kościół, młyn wodny i 5 bielników, a wśród mieszkańców 31 kmieci
oraz 41 chałupników, w tym 14 tkaczy.
W 1799 r. rozpoczęła się ponowna kariera górnicza Grzmiącej, sztygar Reiter założył
tu kopalnię węgla kamiennego „ Unverhofft Glück ” działała ona jednak tylko do
1801r. i została zlikwidowana ze względu na nieopłacalność wydobycia.
W XIX w. Grzmiąca nadal rozwijała się dość szybko. W 1825 r. liczyła 83 budynki,
w tym kościół filialny katolicki i szkolę ewangelicką z 1 nauczycielem, szpital –
przytułek, wolne sołectwo, młyn wodny, młyn do mielenia kory dębowej, gorzelnię,
tartak, 3 bielniki i folusz.
Działały 3 krosna bawełniane i 23 lniane, wymieniano też kopalnię węgla
kamiennego.

Jak widać Grzmiąca rozwijała się głównie dzięki rzemiosłu i przemysłowi.
W 1840 r. nadal stanowiła własność hr. von Hochberga. Liczba domów nie wzrosła,
ale był kościół katolicki i szkoła ewangelicka, (już z 2 nauczycielami), wolne
sołectwo, gorzelnia, 2 młyny wodne, 2 tartaki, 2 młyny do mielenia kory dębowej, już
7 bielników, 5 foluszy i 2 kopalnie węgla.
W 1836 r. kupiec Döring z Wałbrzycha do spółki z hr. von Hochbergiem uruchomił
kopalnię węgla „ Christian Gottfried ” która działała do 1880r., już jako wyłączna
własność ks. von Hochberga. W 1880 r. dała 17 ton węgla. W tym samym roku
w Grzmiącej pracowało 35 krosien bawełnianych i 11 lnianych, a ponadto było 23
rzemieślników ( nawet zegarmistrz i złotnik ) oraz 10 handlarzy.
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Była to więc bogata, dobrze rozwinięta wieś, znaczny ośrodek przemysłowy głównie
tkactwa chałupniczego.
Po upadku tkactwa chałupniczego i górnictwa węgla kamiennego w 2. połowie XIX w.
Grzmiąca zaczęła przekształcać się w wieś letniskową. Działała tu polecana przez
przewodniki gospoda, prowadziła uczęszczana trasa z Głuszycy na Rogowiec.
W 1880 r. pomiędzy Grzmiącą, a Głuszycą przeprowadzono linię kolejową z Kłodzka
do Wałbrzycha i na polach należących do wsi zbudowano stację „GŁUSYCA” przy
której rozwinęła się Kolonia Kolejowa, nominalnie należąca do Grzmiącej. W dole
wsi, nad Rybną powstały duże zakłady drzewne, na bazie starszego tartaku.
W okresie między wojennym stały się największą w Europie fabryką drewnianych
szpul dla przemysłu włókienniczego i fototechnicznego. Jej wyroby eksportowano do
wielu krajów europejskich, a nawet do Indii.
Duże połacie lasów należących do wsi były przyczyną, że istniała tu leśniczówka.
Wieś odgrywała znaczącą rolę w ruchu turystycznym. Działały w niej przed 1939 r. aż
3 gospody.
W czasie wojny Niemcy podjęli próby eksploatacji rud uranu.
Po 1945 r. Grzmiąca pozostała osadą przemysłowo – rolniczą. Zakłady Drzewne
uruchomiono już w1946 r., ale zmieniono nieco profil, urządzając też odlewnię.
Zakłady drzewne działały pod nazwą Dolnośląskie Zakłady Artykułów Technicznych
i specjalizowały się w produkcji cewek dla przędzalni.
Następnie działały pod nazwą Zakład Artykułów Technicznych „ NOWAR”.
Miejscowe złoże rud uranowych wzbudziło zainteresowanie władz radzieckich, które
podjęły prace badawczo eksploatacyjne.
Ich efektem jest hałda urobku w górze wsi i ślady wykopów. Dopiero w 1964 r.
przeprowadzono ponowne badania złóż, które potwierdziły występowanie
mineralizacji uranowej, ale o koncentracji wykluczającej opłacalną eksploatację.
Bliskość Głuszycy i miejscowy przemysł były powodem, że Grzmiąca przez cały czas
zachowała ustabilizowaną sytuację ludnościową i nie wyludniała się. W ostatnich
latach ponownie znaczenie we wsi zyskuje funkcja letniskowa.

Grzmiąca w pełni zachowała układ wsi łańcuchowej i posiada jeden
z cenniejszych zespołów zabytków w regionie:
- Kościół filialny Narodzenia NMP – jeden z nielicznych zachowanych
- w Sudetach kościołów drewnianych.
- Ruiny zamku Rogowiec
- Dwór z ok połowy XIX w.
- dom w Rybnicy Małej z 1713r.
- we wsi zachował się bardzo interesujący zespół budynków mieszkalnych
i mieszkalno- gospodarczych o zróżnicowanej konstrukcji i formach
typowych dla budownictwa ludowego regionu.
( Na podstawie : SŁOWNIK geografii turystycznej Sudetów)
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Zamek Rogowiec

PLAN RUIN ZAMKU ROGOWIEC:
1. ZAMEK WYSOKI, 2. WIEŻA CYLINDRYCZNA, 3. WIEŻA MIESZKALNA,4. ZAMEK
NISKI, 5. BASZTA NA ZAMKU NISKIM
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III –
1.

ANALIZA STANU AKTUALNEGO

DEMOGRAFIA

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wiek

lata urodzenia

ilość osób

0- 2
3- 5
6 – 12
13- 18
19- 30
31- 45
46- 60
60-

2009 – 2007
2006 – 2004
2003 – 1997
1996 – 1991
1990 – 1979
1978 – 1964
1963 – 1949
1948-

20
18
46
39
116
104
133
90
566

Razem

MIESZKAŃCY SOŁECTWA –PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIEK
- WIEK PRZEDPRODUKCYJNY
- 123 OSOBY
- WIEK PRODUKCYJNY
- 353 OSOBY
- WIEK POPRODUKCYJNY
- 90 OSÓB
RAZEM - 566 OSÓB
MIESZKAŃCY SOŁECTWA – PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
- KOBIETY
- MĘŻCZYŹNI
RAZEM

- 295
- 271
- 566

OSÓB

2. STRUKTURA UŻYTKOWANIA I WŁASNOŚCI GRUNTÓW
ŁĄCZNA
POWIERZCHNIA GRUNTÓW

GMINY GŁUSZYCA

- 6 192, 00

ha

ŁĄCZNA
POWIERZCHNIA GRUNTÓW SOŁECTWA GRZMIĄCA
STANOWI 22,67 % GRUNTÓW W GMINIE GŁUSZYCA

- 1 405, 0522 ha

W TYM :

GRUNTY ORNE

-

110, 1972 ha

PASTWISKA I ŁĄKI

-

252, 6651 ha
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3. GOSPODARKA
Na terenie miejscowości Grzmiąca funkcjonuje 9 podmiotów gospodarczych.
Wszystkie są podmiotami prywatnymi.
W Grzmiącej zarejestrowane są 3 gospodarstwa agroturystyczne , 2 działające od kilku lat
i 1 w fazie organizacji.
Funkcjonuje 1 artystyczna pracownia „ PROJEKTOWANIA I METALOPLASTYKI”
Henryka Janasa specjalizująca się w:
- projektach graficznych znaków firmowych, szyldów,
plakatów, i reklamie graficznej
- projektów wnętrz, i małej architektury
- metaloplastyce w zakresie : grawerstwa, cyzelerstwa,
repusu i brązownictwa od biżuterii, znaczków,
statuetek po wielkoformatowe realizacje do wnętrz,
ogrodów i nie tylko.

4.

RYNEK PRACY

W całej gminie Głuszyca, podobnie jak w całym powiecie wałbrzyskim poziom
bezrobocia utrzymuje się na wysokim poziomie.
Spowodowane jest to sytuacją gospodarczą w kraju i recesją w gospodarce światowej,
a także błędnymi, często niekompetentnymi decyzjami gospodarczymi likwidującymi dobrze
funkcjonujące zakłady przemysłowe, szczególnie na Dolnym Śląsku.
W gminie zarejestrowanych jest 812 osób bezrobotnych
w tym 401 kobiet i 411 mężczyzn.
Z Grzmiącej zarejestrowanych jest 68 osób bezrobotnych
w tym 34 kobiety i 34 mężczyzn.

5.

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczną mieszkańcom Grzmiącej zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głuszycy.
POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZONA MIESZKAŃCOM GMINY GŁUSZYCA w 2008 r.
RODZAJ
LICZBA OSÓB
KWOTA
LICZBA OSÓB
KWOTA
ŚWIADCZEJNIA
(gosp. domowych)
zł.
(gosp. domowych)
zł.
w GMINIE
w GRZMIĄCEJ
Świadczenia
pieniężne

Dodatki
mieszkaniowe

580 osób
(363 gosp. domowe)

663 763,00

377

279 008,00

49 646,67
43 osoby

9 osób

9 065,00

str. 10

6.

OŚWIATA

Grzmiąca nie posiada własnej placówki oświatowej .
W naszej wiosce mieszka 89 uczniów, w tym 46 uczęszcza do szkół podstawowych Nr 2
i Nr 3 w Głuszycy, a 43 uczniów w wieku gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym uczęszcza do
Gimnazjum Publicznego w Głuszycy oraz Gimnazjów i Liceów w Wałbrzychu.

7.

KULTURA

Na terenie Grzmiącej działa świetlica wiejska i filia biblioteki gminnej.
W pomieszczeniach świetlicy odbywają się zebrania wiejskie, a tylko dzięki olbrzymiemu
zaangażowaniu i pomysłowości osób prowadzących organizowane są: spotkania i zabawy dla
wszystkich mieszkańców naszej wioski z różnych okazji ( Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień
Matki, Babci, Dziadka, Kobiet, spotkania okazji świąt oraz zabawy i bale , a także spotkania
z ciekawymi ludźmi)
Prowadzący szczególnie dbają o najmłodszych mieszkańców organizując pomimo skromnych
środków zajęcia i zabawy.
Świetlica zlokalizowana jest w budynku wymagającym gruntownego remontu.
Składa się z sali zajęć, zaplecza kuchennego i węzła sanitarnego.

8.

OCHRONA ZDROWIA

Grzmiąca nie posiada ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej.
Mieszkańcy w zakresie opieki medycznej korzystają z usług jednostek mieszczących się na
terenie Głuszycy. ( NZOZ „ UNIMED” , NZOZ PRO – MED )
Podobnie w środki farmaceutyczne zaopatrują się w aptekach znajdujących się na terenie
Głuszycy.
Pierwsza pomoc medyczna w ramach Zintegrowanego Systemu Ratownictwa dla
mieszkańców Grzmiącej realizowana jest przez Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu.
W przypadku hospitalizacji korzystają ze Specjalistycznego Szpitala im. A Sokołowskiego
i Specjalistycznego Szpitala Ginekologicznego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu.

9.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
9. – 1. SIEĆ DROGOWA

Sieć drogowa Grzmiącej stanowi dobre połączenie z zewnętrznym
układem komunikacji regionu.
Przez teren wsi przebiegają następujące drogi:
droga wojewódzka Nr 380 – Wałbrzych / Unisław Śląski – ul. Turystyczna
nawierzchnia asfaltowa – stan zły
droga powiatowa Nr3378D – ul. Wiejska ( długości 2182m)
nawierzchnia asfaltowa – stan dobry
droga powiatowa Nr3381D – ul. Spółdzielców ( długości 397m)
nawierzchnia asfaltowa – stan zły
droga gminna
Nr11781D – ul. Zdrojowa ( długości 240m)
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nawierzchnia asfaltowa – stan dobry
Nr11780D – ul. Lipowa ( długość 1485m)
Nawierzchnia asfaltowa – stan zły
linia kolejowa Wałbrzych / Kłodzko – stan linii jest zły , wymaga gruntownego remontu
pozwoli to na skrócenie czasu przejazdu
Stacja kolejowa „Głuszyca” znajduje się w niewielkiej odległości od naszej wioski,

a na trasie Wałbrzych / Kłodzko kursują nowoczesne szynobusy.
Na trasie składami towarowymi przewożony jest także kamień do budowy dróg z pobliskich
kamieniołomów.

9. – 2. SIEĆ WODNA

Grzmiąca jest w pełni zwodociągowana.
Dostawcą wody dla grzmiącej jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Woda dostarczana jest z ujęć znajdujących się na terenie Gminy Głuszyca w wioskach
Grzmiąca i Łomnica.
Stan techniczny sieci wodociągowej jest zły.

9. – 3. SIEĆ KANALIZACYJNA
Wioska nie posiada sieci kanalizacyjnej.
Ścieki odprowadzane są do przydomowych osadników bezodpływowych i wywożone
cysternami do kolektora zbiorczego.

9. – 4. SIEĆ GAZOWA
Wioska nie posiada sieci gazowej.
Gospodarstwa domowe korzystają z przenośnych butli gazowych, lub przydomowych
zbiorników zasilających wewnętrzne instalacje gazowe.

9. – 5. SIEĆ CIEPŁOWNICZA
Wioska nie posiada sieci ciepłowniczej.
Przydomowe kotłownie są opalane węglem, drewnem, gazem, olejem opałowym, rzadziej
energią elektryczną. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się też kolektory

słoneczne i inne alternatywne sposoby pozyskiwania energii cieplnej.
9. – 6. SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
W Grzmiącej jedynym operatorem telefonii stacjonarnej jest Telekomunikacja
Polska S.A., dostępna jest usługa szerokopasmowego Internetu Neostrada.
Cały teren sołectwa pokryty jest zasięgiem sieci komórkowej wszystkich operatorów
działających w kraju.
Poziom sygnału sieci komórkowej jest dobry.
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9. - 7. BUDYNKI KOMUNALNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
ul. Lipowa
ul. Spółdzielców
ul. Turystyczna
ul. Zdrojowa
ul. Wiejska

10.

–
-

budynki
budynki
budynki
budynki
budynki

nr:
nr:
nr:
nr:
nr:

1 , 3 , 5.
3 , 5.
5 , 7.
1 , 3.
1, 2 , 6 , 10 , 15 , 20 , 31.

OCHRONA ŚRODOWISKA

10.- 1. GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady komunalne mieszkańcy gromadzą
pojemnikach przydomowych,
odbierane są przez dwie firmy Alba Dolny Śląsk z Wałbrzycha i Maxer sp. z o.o.
z Grzmiącej. Odpady deponowane są na składowiskach odpadów w Wałbrzychu.
Teren wioski objęty jest systemem zbiórki segregowanych odpadów .

Zbiórka surowców wtórnych realizowana jest poprzez wystawienie
oznaczonych pojemników na szkło / bezbarwne i kolorowe /, makulaturę oraz
tworzywa sztuczne typu PET.
10.- 2. ZASOBY WODNE
Oś hydrologiczną Grzmiącej stanowi Ciek wodny R-20,
oraz w Rybnicy (ul. Turystyczna) Potok Rybny. Ciek R-20 łączy się z Potokiem Rybnym,
który w miejscowości Głuszyca uchodzi do Bystrzycy, jednej z najgroźniejszych Gorskich
rzek w Polsce.
Ciek R-20 i Potok Rybny są lewobrzeżnym dopływem Bystrzycy.
Wszystkie cieki wodne Grzmiącej leżą dorzeczu Odry.
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IV –

ATUTY I BRAKI - analiza SWOT
MOCNE STRONY

Lp.

POŁOŻENIE - malowniczy teren, piękne
krajobrazy, bogata flora i fauna,
bliskość dużej ilości obiektów
zabytkowych

1.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO – brak

ZABYTKI

2.

INFRASTRUKTURA
- brak kanalizacji sanitarnej
- zły stan dróg
- niedostateczny stan
zabezpieczenia
cieków wodnych
ROLNICTWO – brak perspektyw rozwoju
gospodarstw rolnych
spowodowany
nieopłacalnością upraw (
warunki glebowe i nakład
pracy w terenie górskim),
niska opłacalność hodowli .
DECYDENCI- ich mnogość
- dotyczy własności dróg
(województwo, powiat, gmina,
sołectwo)
- wodociągi
- cieki wodne
MIESZKAŃCY –apatia i zrezygnowanie
części mieszkańców po utracie
miejsc pracy spowodowane
likwidacją zakładu DMW
w Grzmiącej
- niska świadomość społeczna
części
mieszkańców
- ubóstwo spowodowane recesją

– ruiny zamku z XIV w.,drewniany
kościół z XVI w., zabudowania
gospodarcze z XVIII/XIX
i początku XX wieku.

HISTORIA – bogata udokumentowana historia,
bardzo stara nazwa

3.

USYTUOWANIE
GEOPOLITYCZNE- bliskość dużych miast,
pięć stolic europejskich
w promieniu 500km.

4.

SĄSIEDZTWO- miejscowości historycznych,
uzdrowiskowo – leczniczych oraz
obiektów zabytkowych .
- osobliwości przyrodniczych
i gospodarczych.
- obiektów turystycznych
schroniska, wyciągi narciarskie,
trasy turystyczne

5.

INFRASTRUKTURA- istniejąca:
- boiska sportowe i plac zabaw
- świetlica i biblioteka
- stacja kolejowa
- istniejące zabytki i ciekawe
miejsca i obiekty (hałda uranowa,
najdłuższy tunel)
ZAPROJEKTOWANIE – od podstaw:
- brakujących zapleczy
(turystycznego, noclegowego
gastronomicznego)
- małej architektury (drogowskazy,

6.

SŁABE STRONY

7.
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tablice informacyjne, ławki )
- spójnej – wspólnej szaty
graficznej wyróżniającej naszą
miejscowość
- brakującej infrastruktury
( kanalizacji sanitarnej, gazowej)
- geoparków i turystycznych tras
naukowo dydaktycznych
- tras turystyki zaawansowanej
STWORZENIE MIEJSC PRACY
- dla mieszkańców na bazie:
- obsługi zapleczy turystycznego
i gastronomicznego
- przy realizacji już przyjętych
i nowoprojektowanych zadań
- przy modernizacji i utrzymaniu
istniejących obiektów
infrastruktury sołectwa
(drogi, cieki wodne, obiekty
użyteczności publicznej)
MIESZKAŃCY – umiejętność mobilizacji
i pomocy sąsiedzkiej
w kryzysowych sytuacjach
- różnorodność zawodowa
mieszkańców
SZANSE

8.

9.

Lp.

ZAGROŻENIA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
- możliwość opracowania planu

1.

PROMOCJA
GRZMIĄCEJ I OKOLIC
- zabytków
- oferowanych usług turystycznych
- geoparków i tras turystycznych
- miejscowej flory i fauny

2.

STWORZENIE
MIEJSC PRACY – przy:
- obsłudze zaplecza turystycznego
i gastronomicznego
- rozwoju agroturystyki

3.

DECYDENCI
– zmiany spowodowane
uwarunkowaniami
politycznymi
nie gwarantują ciągłości
projektów gospodarczych
- mnogość decydentów
opóźnia
realizację zadań
MIESZKAŃCY
- starzenie się społeczeństwa
- brak pracy
- emigracja młodzieży
- brak wiary w możliwość
poprawy warunków życia i
ich wpływu na zmianę
sytuacji
w regionie,
kraju
GOSPODARKA
- recesja
- bardzo wysokie koszty
związane
z
prowadzeniem
firmy
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- konserwacji i utrzymaniu
Infrastruktury

i utrzymaniem stanowisk
pracy
- ilość przepisów (często
sprzecznych)
- brak stabilności w
przepisach

INFRASTRUKTURA
- modernizacja i remont istniejącej
(drogi, cieki wodne, boiska)
- zaprojektowanie i wykonanie
brakującej (sanitarno
kanalizacyjnej)
MIESZKAŃCY
- podniesienie standardu życia
mieszkańców
- uaktywnienie i podniesienie
świadomości społecznej
mieszkańców
SĄSIEDZTWO
- nawiązanie współpracy z sąsiadami,
połączenie sił przy realizacji
wspólnych przedsięwzięć

FUNDUSZE
- możliwość pozyskania środków
na realizację poszczególnych zadań
z różnych funduszy krajowych
i europejskich

4.

5.

6.

i ich jasnej wykładni
INFRASTRUKTURA
- bardzo wysokie koszty
inwestycji
- mnogość przepisów i brak
profesjonalnej pomocy w
pilotowaniu przedsięwzięć
FUNDUSZE
- zawiłość przepisów i brak ich
jednoznacznych wykładni
powodujący dowolność
interpretacji przez urzędy
INNE
- coraz wyższe koszty życia
- zbyt duża ilość czasu potrzebna
do załatwiania spraw
formalnych
- brak wykwalifikowanych kadr
w
urzędach i instytucjach
mających
wspomagać inicjatywy
oddolne.

7.
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V - ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA GRZMIACA
Rodzaj zasobu

Brak

znaczenie
małe

znaczenie
średnie

znaczenie
duże

Przykłady
i uwagi

Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazowe

***
- walory klimatyczne

**
- walory szaty roślinnej

**
***
***

- cenne przyrodniczo obszary
- osobliwości przyrodnicze
- świat zwierzęcy / siedlisko /

***
- wody powierzchniowe
/stawy, rzeki/
- gleby, kopaliny

*
**

Piękne panoramy,
ciekawe miejsca i
zabytki.
Klimat górski,
gwarancja śniegu w
zimie
Różnorodność,
Otulina parku
krajobrazowego
Osuwisko skalne,
Płazy (salamandry) ,
gady , muflony
,zwierzyna płowa,
borsuki, czarny bocian
Strumienie, źródełka,
stawy
Zlepieńce, melafiry,
uran, węgiel, srebro,

Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej
i osobliwości kulturowe

*

- walory zagospodarowania
przestrzennego

*

- zabytki

**
- zespoły artystyczne, twórcy

*

Zabudowania z
przełomu XVIII/XIX i
początku XXw.
Wieś
łańcuchowa
położona
w kotlinie
Kościół z XVI w.
Ruiny zamku
Rogowiec,
zabudowania
gospodarcze.
Pracownia
projektowania
i metaloplastyki
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Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, przedmioty kultu
- święta, odpusty, pielgrzymki
- tradycje, obrzędy, gwara

Kościół z XVI w.

*
*
-

- legendy, podania i fakty
historyczne

**

- ważne postacie historyczne

*

- specyficzne nazwy

**

Różaneczniki
w
Grzmiącej
Nie występują z powodu
przesiedleń po 1945r.
Zamek zbójnicki,
wysoka droga, nazwa
wioski
Hr. Von Hochberg,
Grzmiąca – Donnerau,
Rogowiec, Rybna

Obiekty i tereny
- działki pod zabudowę
mieszkaniową
- działki pod domy letniskowe

Na
prywatnych
posesjach
Do wygospodarowania

*
*

Pełnowymiarowe boisko
do piłki nożnej, plac
zabaw
Budynki po zakładzie
DMW

- sport i rekreacja

*
- pustostany mieszkaniowe,
magazynowe,
poprzemysłowe
- tradycyjne obiekty
gospodarskie wsi

*

Zabytkowe zabudowania
gospodarcze z
XVIII/XIX w
Świetlica wiejska,
boisko sportowe

*

- place i miejsca publicznych
spotkań
Sąsiedzi i goście

*

- korzystne, atrakcyjne
sąsiedztwo (duże miasta,
atrakcja turystyczna)

***

- goście

**

W promieniu 500 km
pięć stolic europejskich
(Praga, Berlin, Wiedeń,
Bratysława, Warszawa)
zamek Książ, inne
zespoły pałacowe,
Andrzejówka – szlak
bursztynowy, podziemia
w Osówce i Walimiu,
Lotniarze , kolarze
górscy
– turystyka
zaawansowana, artyści
plastycy, turyści i
wczasowicze
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Instytucje
- placówki opieki społecznej
- szkoły

brak

-

- Dom Kultury

Zlikwidowana w 1989
roku
Świetlica wiejska
i biblioteka

*
Ludzie, organizacje społeczne

nowi
mieszkańcy
(przeprowadzili się z miast
Wrocławia, Warszawy itp.)
- wyjazdy mieszkańców do
pracy za granicą i do dużych
miast
- Stowarzyszenia

Duże zainteresowanie,
bardzo atrakcyjne
miejsce
Nowe doświadczenia
i wzorce

**
**

Stowarzyszenie
przyjaciół Grzmiącej
im. dh. Krystyny
Pabich

*
Legenda:

*

- występuje,

**

- występuje często,

***

- występuje bardzo często,

-

brak , nie występuje
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VI -

ZADANIA
Nazwa zadania
cel zadania

Elementy składowe zadania
etapy realizacji
a/

„ GRZMIĄCA ZAPRASZA”
- rozwój turystyki i promocja
sołectwa.

Realizacja
w latach

Koszty
szacunkowe

zaprojektowane nowych
elementów,
2010 – 2017 3 350 000,00
oraz modernizacja
i rozbudowa istniejących
infrastruktury turystycznej.

- inwentaryzacja posiadanych
zasobów
- wytyczenie i oznakowanie
GEOPARKÓW i tras
naukowo / dydaktycznych,
- zaprojektowanie i wykonanie
małej architektury na
trasach turystycznych
( tablice informacyjne,
drogowskazy, wiaty, ławki )
- modernizacja i rozbudowa
istniejącego zaplecza
rekreacyjno/wypoczynkowego
- promocja sołectwa poprzez:
przygotowanie i zaprojektowanie
materiałów
informacyjno /promocyjnych
( strona www. „Grzmiąca”
informator turystyczny, ulotki,
herb wsi Grzmiąca, konkursy
i plenery – fotograficzne /
malarskie / rzeźbiarskie / dla
pisarzy i poetów)
b/

stworzenie profesjonalnego
zaplecza turystycznego,
bazy dla turystyki
2010 -2015
kwalifikowanej

1 100 000,00

800 000,00

1 200 000,00

250 000,00

4 400 000,00

- inwentaryzacja posiadanych
zasobów
- trasy dla rowerowej turystyki

500 000,00
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górskiej
- lotniarze, stworzenie bazy
( w porozumieniu z P. Wojtkiem )

300 000,00

- sporty zimowe
( trasy do uprawiania
narciarstwa biegowego,
zjazdowego, snowboardowe )

3 000 000,00

- zaprojektowanie i budowa wiat
i „ścieżek zdrowia” przy trasach
turystycznych.

500 000,00

- utworzenie Galerii Rzemiosła
Artystycznego i Sztuki Użytkowej

100 000,00

a/
„WSZYSTKIE DROGI
PROWADZĄCE
DO GRZMIĄCEJ ”
- modernizacja i rozwój infrastruktur
* drogowej
* wodociągowej
* kanalizacyjnej
* melioracyjnej

remont i modernizacja
2010 – 2015 1 000 000,00
dróg
- gminnej (chodniki , pobocza )
- powiatowej (chodniki, pobocza )
- wojewódzkiej(chodniki, pobocza)
oczyszczenie poboczy z drzew
i krzewów

b/
budowa parkingów i zatok 2010 – 2015
- dla autobusów
- dla samochodów osobowych
- chodników i tras dla rowerów
c/
d/

600 000,00

modernizacja wodociągu

2012 – 2017 1 500 000,00

budowa kolektora
zbiorczego

2010 - 2015 5 500 000,00

e/

regulacja cieku
wodnego R – 20
- mury oporowe
- mostki nad korytem cieku
- oczyszczenie i udrożnienie
koryta cieku

a/
„ NASZA WIEŚ
– NASZĄ SPRAWĄ ”
-rozwój i poprawa warunków
życia w naszym sołectwie

2010 – 2011 1 500 000,00

remont i modernizacja
2010 – 2011 780 000, 00

- istniejących obiektów
użyteczności publicznej
* przystanek
* kościół -wnętrze

30 000,00
300 000,00
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* świetlica
* biblioteka
* place zabaw i
boiska sportowego
b/

zaprojektowanie
i realizacja nowych
elementów małej
architektury

100 000,00
100 000,00
250 000,00

300 000,00
2010 – 2015

- program spójnej wizualizacji
wsi, poprzez wprowadzenie
jednolitych elementów małej
architektury
* zieleń ozdobna
* ławki , wiaty
tablice ogłoszeniowe
informacyjne i drogowskazy

50 000,00
250 000, 00

c/
d/

organizacja cyklicznych
imprez
1 650 000,00
250 000,00
sportowych
2010 - 2017
200 000,00
oświatowych
targowych
1 000 000,00
200 000,00
szkolenia kursy
uaktywnienie mieszkańców
zminimalizowanie skutków
recesji w gospodarce
poprzez

2010 - 2020

- stworzenie miejsc pracy na bazie
naszego projektu
* baza noclegowa
* baza gastronomiczna
* obsługa obiektów
turystycznych
* obsługa i utrzymanie obiektów
infrastruktury sołectwa
* utworzenie przedszkola
* imprezy okolicznościowe
Organizacje społeczne
a/
„ DOBRE SĄSIEDZTWO ”
nawiązanie współpracy,
połączenie i skoordynowanie
wysiłków w realizacji zbieżnych
zadań

500 000,00
100 000,00

skoordynowanie programów
o wspólnej tematyce
2010 – 2015

- trasy
* turystyczne
* dydaktyczno naukowe
* rowerowe
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* turystyki kwalifikowanej
- remontu i modernizacji
* dróg
* innych obiektów służących
wspólnemu dobru
b/

planowanie wspólnych
przedsięwzięć
- budowa obiektów służących
mieszkańcom kilku sąsiednich
sołectw
- wspólna organizacja imprez
dla mieszkańców
i turystów – gości

2010 - 2015
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ZADANIA – analiza SMART
Lp.

1.

S

M

A

R

T

ZADANIE

niezbędność

mierzalność

akceptacja

( cel zadania)

(konieczność zadania)

(długość,
kubatura,
powierzchnia
itp.)

( przez
mieszkańców,
organizacje
społeczne itp.)

możliwość
wykonania

czas
wykonania

( w planach
gminy lub przez
mieszkańców)

( kiedy,
według
priorytetów)

- inwentaryzacja
- wytyczenie
GEOPARKÓW
- zaprojektowanie
i wykonanie
m. architektury na
trasach turystycznych
- modernizacja
i rozbudowa zaplecza
- promocja sołectwa
- Galeria Rzemiosła
Artystycznego i
Sztuki Użytkowej

***
***

***

- inwentaryzacja
- trasy dla rowerowej
turystyki górskiej
- lotniarze ,
stworzenie bazy
- sporty zimowe
- zaprojektowanie i
budowa wiat ,
„ścieżek zdrowia”
przy trasach
turystycznych

***
***

- inwentaryzacja
- gminnej
- powiatowej
- wojewódzkiej

***
***
***
***

- inwentaryzacja
- dla autobusów
- dla samochodów
osobowych
- chodników i tras
rowerowych

GRZMIĄCA
ZAPRASZA
a/
projekty nowych
elementów,
modernizacja,
rozbudowa
istniejących
infrastruktury
turystycznej

b/
profesjonalne
zaplecze
turystyczne

2.

WSZYSTKIE
DROGI
PROWADZĄCE
DO
GRZMIACEJ
a/
remont
i modernizacja
dróg
b/
budowa
parkingów
i zatok

-

G/S
G/S/Z

-

P
II e

***

-

G/S

-

Ie

***

-

G/S/Z

-

Ie

***
***

-

G/S/Z
G/Z

-

P
Ie

-

G/S
G/S/Z

-

P
Ie

***

-

G/S/Z

-

Ie

***
***

-

G/S/Z
G/S

-

II e
II e

-

G/S/Z

-

P
Ie
Ie
Ie

***
***
***

-

G/S
G/S

-

P
Ie
Ie

***

-

G/S

-

P

***

a/

b/

***
Z/G
Z

***
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c/
modernizacja
wodociągu
d/
budowa kolektora
zbiorczego
e/
regulacja cieku
wodnego R-20

3.

NASZA WIEŚ
NASZĄ
SPRAWĄ
a/
remont
modernizacja

b/
zaprojektowanie
i realizacja
nowych
elementów małej
architektury

c/
organizacja
cyklicznych
imprez

d/
uaktywnienie
mieszkańców
zminimalizowanie
skutków recesji

- inwentaryzacja
- remont generalny

***
***

c/

***

-

G/Z
G/S/Z

-

P
P

- inwentaryzacja
- projekt
- budowa

***
***
***

d/

***

-

G/Z
G/Z
G/S

-

P
P
P

- inwentaryzacja
- mury oporowe
- mostki
- oczyszczenie
i udrożnienie

***
***
***
***

e/

***

-

G/S
G/S
G/S
G/S

-

P
P
P
P

a/

***

- inwentaryzacja
- remont
istniejących
obiektów
użyteczności
publicznej

***
***

-

G/ S
G/S

-

P
P

- inwentaryzacja
- projekt spójnej
wizualizacji wsi
*zieleń ozdobna
*ławki, wiaty
*tablice ogłoszeniowe
- realizacja

***
***

-

G/S
S

-

P
Ie

***

-

G /S

-

Ie

- sportowych
- oświatowych
- targowych

***
***
***

- stworzenie miejsc
pracy
*baza noclegowa
*baza gastronomiczna
*obsługa obiektów
turystycznych
*obsługa i utrzymanie
obiektów
infrastruktury
sołectwa
*utworzenie
przedszkola

***

b/

***

c/

***

d/

***

-

G/S/Z
G/S/Z
G/S/Z

-

Ie
P
II e

-

G/S/Z

-

P
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4.

DOBRE
SĄSIEDZTWO
a/
skoordynowanie
programów
o wspólnej
tematyce

b/
planowanie
wspólnych
przedsięwzięć

a/

**

- trasy
*turystyczne
*dydaktyczno
Naukowe
*rowerowe
*turystyki
kwalifikowanej
- remontu
i modernizacji
*dróg
*innych obiektów
służących
wspólnemu dobru

***

-

G/S

-

P

***

-

G/S

-

P

- budowa obiektów
służących
mieszkańcom kilku
sąsiednich sołectw
- wspólna organizacja
imprez dla
mieszkańców
i turystów – gości

***

-

G/S/Z

-

II e

***

-

G/S

-

Ie

b/

**

Legenda:
mierzalność /akceptacja:

*

- wystarczająca ,

**

- większościowa,

***-

możliwość wykonania :

G

- gmina ,

S

- sołectwo,

Z - zlecenie zewnętrzne

czas wykonania :

P

- priorytet ,

I e - pierwszy etap,

całkowita

II e - drugi etap
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VII-

„GRZMIĄCA DAWNIEJ I DZISIAJ”
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GRZMIĄCA – PIERWSZY ATAK ZIMY

str. 28

str. 29

str. 30

TO NASZA GRZMIĄCA I JEJ OKOLICE

str. 31

str. 32

str. 33
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HISTORIA
GRZMIACEJ – DONNERAU
JEST ŻYWA
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VIII - ZAŁĄCZNIKI
Załącznik NR 1 - WYKAZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH,
GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH,
i innych form działalności na terenie
SOŁECTWA GRZMIĄCA
PODMIOTY GOSPODARCZE
1. WARSZTAT SAMOCHODOWY - Kwartnik Łukasz
Grzmiąca ul. Spółdzielców 3 58-340 Głuszyca
2.

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE „SOB-BUD” - Sobiś Maciej
Grzmiąca ul. Turystyczna 11 58-340 Głuszyca

3. TIR PIOTR – Piotr Ferenczuk
Grzmiąca ul. Spółdzielców 1 58-340 Głuszyca
4. P.H.U. RUBIK - Waldemar Rubik
Grzmiąca ul. Wiejska 29 58-340 Głuszyca
5. Biuro rachunkowe „ABAK” - Maria Huculak
Grzmiąca ul. Wiejska 44 58-340 Głuszyca
6. USŁUGI TRANSPORTOWE - Mirosław Kuska
Grzmiąca ul. Wiejska 32 58-340 Głuszyca
7. Przerób Kamienia Budowlanego Kamieniarstwo Import-Export-Handel
Usługi transportowo-sprzętowe Handel-sprzedaż własnych wyrobów kamieniarskich
Grzmiąca ul. Turystyczna 13 58-340 Głuszyca
8. Mechanika Pojazdowa - Andrzej Kwartnik
Grzmiąca ul. Spółdzielców 3 58-340 Głuszyca
9. Instalatorstwo sanitarne i ogrzewania - Konstanty Konik
Grzmiąca ul. Wiejska 27 58-340 Głuszyca
GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE
1. „Przy Sadzie” - Edward Rutkowski
Grzmiąca ul. Wiejska 39 58-340 Głuszyca
2. Gospodarstwo Agroturystyczne - Walerian Urbaniak
Grzmiąca ul. Turystyczna 13 58-340 Głuszyca
3. „AGA” - Agnieszka Arumińska – Janas
Grzmiąca ul. Wiejska 35 58-340 Głuszyca

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE
1. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I METALOPLASTYKI
mistrza rzemiosła artystycznego, artysty plastyka Henryka Janasa
Grzmiąca ul. Wiejska 35 58-340 Głuszyca
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Załącznik NR 2 - OPIS INWESTYCJI I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
PRIORYTETOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE
Lp
1.

Zadanie

Cel zadania

!!!
3.

!!

Harmonogram

Wartość

Źródła finansowania

modernizacja pomieszczeń
BIBLIOTEKI

Poprawa infrastruktury
Społecznej

Wzrost czytelnictwa
wśród
mieszkańców.

2010 – 2011

100 000,00

- PROW 2007 - 2013
- Gmina Głuszyca
- LGD

utworzenie PUNKTU
PRZEDSZKOLNEGO
Z adaptacją świetlicy

Wyrównanie szans
edukacyjnych dzieci

Objęcie nauczaniem
przedszkolnym dzieci
w wieku 3 – 5 lat

2010 - 2012

500 000,00

- PROW 2007 - 2013
- EFS
- Gmina Głuszyca

Zagospodarowanie terenu
boiska sportowego i terenów
przyległych.
- boisko :
*wyrównanie boiska,
*odnowienie murawy,
*remont ogrodzenia,
*ławki dla kibiców,
*zakup sprzętu piłkarskiego.
- tereny przyległe :
*plac zabaw dla dzieci
*alejki – chodniki,
*scena i ławki dla widowni,
*wiaty - zadaszenia i stoły,
* paleniska pod ognisko
i rożen,
*kosze na śmieci

Poprawa jakości
organizowanych imprez
sportowo – rekreacyjnych,
koncertów i festynów.

Rozwój i podniesienie
kultury, oraz sprawności
fizycznej mieszkańców.

2010 - 2011

350 000.00

- PROW 2007 –
2013
- RPO
- Gmina Głuszyca
- LGD

!!!
2.

Przeznaczenie
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Zagospodarowanie wsi poprzez
!! :
*budowę parkingów,
*wykonanie :
- ławek
- koszy na śmieci
- oznakowanie zabytków
- oznakowanie szlaków
Turystycznych

Poprawa estetyki sołectwa

Podniesienie
atrakcyjności
miejscowości.
Zwiększenie natężenia
ruchu turystycznego.

2010 - 2014

1 000 000,00 - PROW 2007 –
2013
- Gmina Głuszyca
- Powiat Wałbrzych
- RPO
- LGD

Renowacja zabytkowego
kościoła p.w. Narodzenia NMP
w Grzmiącej
*odnowienie ścian i podłogi,
*renowacja ołtarza,
*renowacja ambony,
*uporządkowanie terenu
Cmentarza.

Poprawa infrastruktury
dziedzictwa kulturowego

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego

2011 - 2015

300 000,
00

Zagospodarowanie ruin
Zamku Rogowiec
*tablice informacyjne,
*drogowskazy
– oznakowanie szlaku,
*ławki , kosze na śmieci,
*wytyczenie ścieżki
dydaktycznej i punktów
widokowych.

Poprawa infrastruktury
dziedzictwa narodowego

Zachowanie dziedzictwa
narodowego i
podniesienie
atrakcyjności
miejscowości
Zwiększenie natężenia
ruchu turystycznego.

2011 - 2017

4.

5.

!!

6.

!!

- PROW 2007 –
2013
- RPO
- środki parafii

800 000,00 - PROW 2007 2013
- Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
- Gmina Głuszyca
- LGD
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7.

!!!

8.

!!!

Uporządkowanie gospodarki
wodnej cieku R – 20
*oczyszczenie koryta cieku,
*odbudowa i budowa
nowych murów oporowych.

Zabezpieczenie przed
i zapobieżenie skutkom
powodzi

Poprawa jakości życia
mieszkańców wsi

2010 - 2012

1 500 000,00 - Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji
- Gmina Głuszyca

Uporządkowanie gospodarki
wodno – kanalizacyjnej
*budowa kolektora
*remont wodociągu

Poprawa warunków życia
mieszkańców wsi,
zabezpieczenie cieku R –
20
przed zanieczyszczeniami

Poprawa jakości życia
mieszkańców wsi

2012 - 2017

5 500 000,00 - Gmina Głuszyca
- Powiat Wałbrzych

Poprawa oświetlenia ulicznego
!! *budowa linii energetycznej
ul. Spółdzielców
*budowa linii energetycznej
ul. Turystyczna

9.

10.

Budowa wierzy widokowej

Podniesienie atrakcyjności
miejscowości i poprawa
bezpieczeństwa

Podniesienie atrakcyjności
miejscowości

Poprawa jakości życia
mieszkańców wsi

Zwiększenie natężenia
ruchu turystycznego.

2012 - 2015

- Gmina Głuszyca
- LGD

2013 - 2018

- LGD
- Gmina Głuszyca

!!
LEGENDA PRIORYTETÓW :
!!! – NAJWAŻNIEJSZE – NIEZBĘDNE DLA MIESZKAŃCÓW
!! – WAŻNE – BARDZO POTRZEBNE MIESZKAŃCOM
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PRZEDSIĘWZIĘCIA AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
Lp.
1.
S
O
M

zadanie

cel

przeznaczenie

harmonogram

wartość

Źródła finansowania

Reaktywowanie działalności
lokalnych organizacji
społecznych:
*KGW,
*drużyny harcerskiej

Integracja mieszkańców,
aktywizacja działań
lokalnej społeczności.

Promocja sołectwa,
Poprawa jakości życia

od 2010 r.
akcja
o charakterze
ciągłym

- Sponsorzy ,
- środki własne,
- LGD

Konkurs plastyczny na
„HERB GRZMIACEJ”

Aktywizacja
mieszkańców,

Promocja sołectwa

2010 r.

- Stowarzyszenie
Przyjaciół Grzmiącej

Konkursy:
„MOJE PODWÓRKO”
- najbardziej zadbana posesja
„DOMY w KWIATACH”
- najpiękniejsze ogródki
i kwietniki przy domach

Aktywizacja
mieszkańców, poprawa
wizerunku wsi,

Promocja sołectwa,
poprawa estetyki i
dbałości
o środowisko

2010 r. akcja
o charakterze
ciągłym
corocznym

- fundusz sołecki
- LGD
- środki własne
- sponsorzy

Organizacja spotkań
z okazji:
„DZIEŃ BABCI”
„DZIEŃ DZIADKA”
„DZIEŃ MATKI”
„DZIEŃ KOBIET”
„DZIEŃ DZIECKA”
„MIKOŁAJKI” i inne okazje.

Integracja mieszkańców,
aktywizacja działań
lokalnej społeczności,
edukacja społeczno kulturalna

Dbałość o dobre relacje
między mieszkańcami,
kultywowanie tradycji
i obrzędów

2010 r. akcja
o charakterze
ciągłym
corocznym

- środki własne
- fundusz sołecki
- sponsorzy

2.
O

3.
S
O

4.
S
O
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5.
P
S

Odpust parafialny i festyn
„RÓŻANECZKI”

Integracja i aktywizacja
mieszkańców, edukacja
społeczno - kulturalna

Kultywowanie tradycji
i obrzędów

2010 r. akcja
o charakterze
corocznym

- Parafia
- sponsorzy

Szkolenia tematyczne
dla mieszkańców:
*AGROTURYSTYKA,
*JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ
FIRMĘ,
*DODATKOWE ŹRÓDŁA
DOCHODU,

Aktywizacja, edukacja
i podniesienie statusu
społecznego
mieszkańców

Poprawa warunków
życia,
podniesienie kwalifikacji
mieszkańców

2010 – 2015
minimum jedno
szkolenie w
roku

- środki pozyskane
z PUP
- LGD

Szkolenia , kursy , warsztaty,
zajęcia tematyczne dla
młodzieży i dorosłych:
*SZKOLENIA i KURSY
zawodowe
*WARSZTATY i KURSY
teatralne, muzyczne,
języków obcych, tańca,
plastyczne, i inne.

Aktywizacja, edukacja
i podniesienie statusu
społecznego
mieszkańców

Podnoszenie
kwalifikacji, poprawa
warunków życia

2010 - 2015

- środki pozyskiwane
z zewnątrz
- LGD

Plenery artystyczne , warsztaty
Rzemiosła Artystycznego
i Sztuki Użytkowej

Promocja sołectwa i
okolic stworzenie miejsc
pracy dla mieszkańców

Zwiększenie natężenia
ruchu turystycznego

2011 r. akcja
o charakterze
ciągłym
organizator
GALERIA RA

- środki pozyskiwane
z zewnątrz
- LGD
- Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

6.
S
O

7.
O
S

8.
M
O
S
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9.
M
O
S

Organizacja imprez turystyki
kwalifikowanej dla:
*LOTNIARZY
*TURYSTYKI KONNEJ
*TURYSTYKI
ROWEROWEJ
*INNYCH FORM
AKTYWNEGO
WYPOCZYNKU

Promocja sołectwa i
okolic,
stworzenie miejsc pracy
dla mieszkańców

Zwiększenie natężenia
ruchu turystycznego

2011 r. akcja
o charakterze
ciągłym
organizowana
przez podmioty
lub
mieszkańców
naszej wsi

- środki własne
organizatorów
- LGD
- sponsorzy
- środki pozyskiwane
z zewnątrz

LEGENDA PRZEDSIĘWZIĘĆ:
S - organizowane przez Radą Sołecką
O – organizowane przez Stowarzyszenie i inne organizacje społeczne
M – organizowane przez mieszkańców i prywatne podmioty
P - organizowane przez Parafię
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