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"Historia powstania stowarzyszenia" 

Pierwowzorem Stowarzyszenia była Grupa Odnowy Wsi a powodem powstania G O W było wejście 

sołectwa Rachowice w PROGRAM ODNOWY WSI., Co to jest i skąd to u nas? Odnowa wsi to proces 

kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest 

społeczność lokalna. Wywołuje osobiste zaangażowanie mieszkańców, wypływające z odpowiedzialności 

za własną przyszłość, daje możliwość samorealizacji i poczucia uczestnictwa we wspólnocie 

i współtworzeniu, uaktywnia, bowiem podstawowy zasób, jakim dysponuje społeczeństwo, tj. 

zaangażowanie ludzi. Mobilizuje siły i zasoby własne, wykorzystuje posiadane atuty i szanse, jakie znajdują 

się w otoczeniu. Odnowa wsi to poprawa stosunków międzyludzkich, umocnienie więzi z naturą, dbałość 

o tradycje. Odnowa wsi to wypróbowana w niemieckojęzycznym obszarze koncepcja rozwoju obszarów 

wiejskich w formie najlepiej odpowiadającej społeczności lokalnej i przez nią samą wybranej. Skąd to 

u nas? Program ten przywędrował do nas, konkretnie na śląską wieś z Opolszczyzny, a tam prace nad 

wdrożeniem PROGRAMU podjął w1996 roku Sejmik Samorządowy Województwa Opolskiego. 

Wdrażaniem PROGRAMU na Śląsku zajmuje się Ś Z G I P. W ramach programu pilotażowego ODNOWA 

WSI ŚLĄSKIEJ zaproszenie do udziału zostało przyjęte przez cztery sołectwa z powiatu gliwickiego, 

i cztery z powiatu cieszyńskiego. Nasz udział w PROGRAMIE rozpoczął się wyjazdem studialnym na 

Opolszczyznę by zapoznać się z efektami działania PROGRAMU na opolskiej wsi. Odwiedziliśmy siedem 

sołectw, które uczestniczą w PROGRAMIE od kilku lat. Zapoznaliśmy się z projektami wdrażanymi 

w ramach PROGRAMU ODNOWY WSI OPOLSKIEJ w poszczególnych sołectwach. Kolejne etapy 



działania w PROGRAMIE to ciąg szkoleń prowadzonych pod patronatem Ś Z G I P. Po każdym szkoleniu 

następowało opracowanie materiałów w ramach GRUPY ODNOWY WSI na terenie sołectwa i przesyłanie 

materiałów do Ś Z G I P. Jednym z efektów tych prac był obraz wsi, jaki uzyskaliśmy poprzez analizę 

zasobów wsi oraz jej słabych i silnych stron, jak i szans i zagrożeń płynących z otoczenia. Na podstawie 

tych opracowań przystąpiliśmy do przygotowania planu rozwoju wsi. Analizując różne propozycje oraz 

wizje wsi, wsparci przez specjalistów opracowaliśmy krótkoterminowy plan rozwoju wsi, obejmujący lata 

2002-2005, oraz plan wieloletni. Kolejne ze szkoleń obejmowało temat "zarządzanie projektami". Jako 

GRUPA ODNOWY WSI przedstawiliśmy do opracowania projekt "Obchody 700-lecia Rachowic". Projekt 

ten jest naszym finalnym w ramach planu krótkoterminowego. Jako sołectwo jesteśmy w początkowej fazie 

wdrażania PROGRAMU ODNOWY WSI. Na przestrzeni ostatniego roku zawiązaliśmy grupę odnowy 

i podjęliśmy wiele mniejszych inicjatyw i przedsięwzięć, które udało nam się zrealizować bazując na 

zaangażowaniu członków grupy oraz korzystając ze środków Rady Sołeckiej.  Zorganizowaliśmy min.:  

1.. SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM- Grudzień 2002 - przygotowanie inscenizacji oraz oprawy muzycznej, 

dekoracja kościoła, pozyskanie sponsorów-dla ok. 100 dzieci  

  2.. SPOTKANIE SENIORÓW- Styczeń2003 - przygotowanie drobnych upominków, oprawa muzyczna 

artystyczna -dla ok. 70 osób  

3.. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - 2x w tygodniu dla grupy 15-20 dzieci  

4.. PREZENTACJA PRAC PLASTYCZNYCH -przygotowanie oraz ekspozycja prac wykonanych przez 

dzieci na ŚWIĘCIE MIASTA w Sośnicowicach.  

  5.. PRZEJAŻDŻKA NA FURMANKACH -zorganizowanie wycieczki po okolicach Rachowic dla gości 

zagranicznych uczestniczących w ŚWIĘCIE MIASTA w Sośnicowicach - Maj 2003  

  6.. DOŻYNKI POWIATOWE- członkowie GRUPY ODNOWY przygotowali koronę oraz korowód na 

udział w Dożynkach Powiatowych w Chudowie.  

  7.. DOŻYNKI GMINNE - przygotowanie dekoracji oraz korowodu na Dożynki Gminne  

  8.. GAZETKA RACHOWICKA -z inicjatywy GRUPY ODNOWY powstała gazetka zawierająca 

informacje dotyczące spraw sołectwa.  

  9.. ALEJKA DO GROTY - podjęliśmy prace przy uporządkowaniu alejki do Groty.  

Projekt, który podjęliśmy obecnie wymaga poważnych jak na nasze możliwości środków finansowych. Jako 

GRUPA ODNOWY WSI będziemy podejmować starania o pozyskanie środków z zewnątrz, jednak bez 

wsparcia Gminy nasze działania mogą okazać się mało skuteczne.  Zwracam się w imieniu GRUPY z 

prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2004 rok na wsparcie działań w ramach 

PROGRAMU ODNOWY WSI.  

 

Po roku działalności nastąpiło podsumowanie działań w ramach realizacji krótkoterminowego Programu 

Odnowy Wsi. Projektem pierwszoplanowym był projekt o nazwie "Promocja Programu Odnowy" wśród 

mieszkańców. Naszą działalność rozpoczęliśmy od Zebrania Wiejskiego, na którym zostały przedstawione 



cele i założenia programu. Następnym etapem było powołanie Grupy Odnowy Wsi, której trzon tworzy 

10 osób natomiast w spotkaniach uczestniczy grupa 15-20 osób. Dla szerszego rozpropagowania Programu 

Odnowy Wsi w "Gazetce Rachowickiej" ukazał się artykuł przedstawiający Program Odnowy Wsi oraz 

działalność Grupy Odnowy. Tym sposobem doszliśmy do następnego projektu, jakim było Wydawanie 

Gazetki, nie był to ważny projekt, w hierarchii ważności znalazł się na ostatnim miejscu, ale jego realizacja 

została już rozpoczęta. Projektem drugim w kolejności przyznanych punktów była "Budowa Alei do Groty". 

W zamyśle projekt ten obejmował krótki odcinek tejże alei, ok.80-100m, natomiast po szerszej dyskusji w 

ramach grupy, oraz po konsultacjach z Burmistrzem projekt ten urósł do bardzo poważnej inwestycji. Na 

dzień dzisiejszy planujemy utwardzenie podłoża, zagospodarowanie poboczy, montaż oświetlenia, ławek, 

zazielenienie i uporządkowanie na odcinku ok.500m.Kolejny projekt to zobowiązanie właścicieli 

opuszczonych posesji do uporządkowania terenu wokół nich. Projekt, który wydawał się bardzo prosty, 

chodziło o wysłanie pism do właścicieli, trochę się zagmatwał. Jedna z posesji została sprzedana i nowy 

właściciel ją uporządkował, kolejna jest w trakcie sprzedaży, następna w krótkim czasie zmieniała 

właścicieli-ten projekt na dziś jest w trakcie realizacji.  

 

Panie prowadzące zajęcia świetlicowe opracowały Kronikę Świetlicy. Mieszkanka Rachowic członkini 

Grupy Odnowy prezentuje swoje prace na różnych regionalnych imprezach. Grupa Odnowy Wsi podjęła 

działania w kierunku zarejestrowania Stowarzyszenia, mamy opracowany statut-wersja robocza-który jest 

sprawdzany obecnie przez prawnika, przygotowujemy wnioski potrzebne do rejestracji. Po pomyślnym 

przebiegu prac związanych z rejestracją zostało zwołane Walne Zebranie Stowarzyszenia, na którym został 

wybrany zarząd oraz komisja rewizyjna oraz przedstawiono plan działań na najbliższy czas, który był 

kontynuacją działań G O W 

 

Po przystąpieniu do Programu Odnowy Wsi, pojawiająca się inicjatywa wśród mieszkańców została 

zauważona, w wyniku, czego O D R zaproponował organizację kursów dokształcających dla mieszkańców 

naszego Sołectwa, które odbyły się w okresie jesienno-zimowym.  

 

Teraz chciałbym wrócić do naszego projektu finalnego „Obchody 700-lecia Rachowic" realizacja, którego 

przypada na rok 2005, czyli na rok zamykający nasz plan krótkoterminowy. Przygotowując się do realizacji 

tego projektu zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli grup działających na terenie Sołectwa, OSP, 

Caritas, przedszkole, szkoła, orkiestra, Mniejszość Niemiecka, KS-94,ks.Proboszcz, świetlica, radny oraz 

pan Burmistrz. Grupa Odnowy teraz występująca już, jako Stowarzyszenie przedstawiła wstępny projekt 

obchodów "Jubileuszu" w celu zapoznania obecnych z naszymi propozycjami. Powołano komitet 

organizacyjny, oraz został ustalony termin następnego spotkania, na którym każda z grup określi swój udział 

w Projekcie. Program spotkania przewiduje podział na grupy tematyczne i opracowanie harmonogramu prac 

dla każdej z grup.  

 



Efektem podjętych dyskusji w tak szerokim gronie była propozycja wystosowana do Burmistrza o 

zorganizowanie dorocznego Święta Miasta na terenie Rachowic i połączenie z obchodami 700-lecia 

Rachowic. Rozmowy na szczeblu Gminy doprowadziły do porozumienia i można było przystąpić do prac 

przygotowawczych. 

"Bieżąca działalność" 

Stowarzyszenie zostało formalnie zarejestrowane w sądzie. Trzon stowarzyszenia tworzą ludzie z 

G.O.W. Zaproszenie do udziału w pracach zostało wystosowane do przedstawicieli wszystkich 

organizacji działających na wsi, co zostało odzwierciedlone w składzie zarządu. 

Stowarzyszenie bardzo mocno zaangażowało się do obchodów Jubileuszu 700-lecia miejscowości. 

Staraniem osób ze stowarzyszenia zostały zebrane i spisane a następnie wydane wspomnienia 

najstarszych mieszkańców  Rachowic. Zostało opracowane i wydane Kalendarium 700-lecia 

Rachowic. Stare widokówki Rachowic wydane w formie folderu to efekt działalności 

stowarzyszenia. Inne gadżety związane z obchodami 700-lecia jak kubki, długopisy, naklejki, są 

również pomysłami, które powstały w gronie ludzi ze stowarzyszenia. Coroczne imprezy takie jak: 

Mikołaj, Spotkanie Seniorów są firmowane przez Stowarzyszenie. ··Zbliża się czas podsumowania 

2-letniej działalności - okres wyborów nowego zarządu i nowe zadania, plany. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 

"NASZE RACHOWICE" ZA OKRES KADENCJI 2003-2005 

 

  

Sprawozdanie z działalności należałoby zacząć od spotkania założycielskiego, na którym to grupa 

osób tworzących człon G O W wyszła z inicjatywą powołania stowarzyszenia. Dzięki 

zaangażowaniu wielu osób udało nam się doprowadzić do rejestracji i po przeprowadzeniu zebrań, 

na których został wybrany zarząd oraz komisja rewizyjna Stowarzyszenie formalnie zaistniało pod 

nazwą "NASZE RACHOWICE". Rozpoczęły się przygotowania do obchodów 700-lecia Rachowic, 

w które Stowarzyszenie się mocno zaangażowało. 

 

Było to główne zadanie w obecnej kadencji. Pierwszą inicjatywą stowarzyszenia było spisanie 

wspomnień mieszkańców Rachowic. To było czasowo i praco- chłonne zadanie, w które 

zaangażowanych było parę osób. Główna praca to dzieło Agaty Flis, która zebrała wspomnienia, 

spisała je i przeprowadziła korekty. Osobiście pilotowałem sprawy już w procesie składu i druku. 



Udało nam się zdążyć z wszystkim na czas. Równolegle do tych działań szły inne projekty takie jak 

opracowanie okolicznościowych nalepek, uzgodnienia w sprawie wydania widokówki tzn. zdjęcie 

projekt całości i decyzja o druku. Kolejnym wielkim dziełem było kalendarium. Dzięki 

zaangażowaniu Józka Glagli i Tomka Bierkowskiego pozostało mi skupić się na skompletowaniu 

zdjęć do tego kalendarium. Jeżeli chodzi o zdjęcia do wszystkich projektów, duża pomoc była ze 

strony pana Mirka Kułakowskiego, który robił ujęcia "na zamówienie". Kalendarium zostało 

ukończenie również przed imprezą. Jeszcze jedno zadanie jubileuszowe, w które zaangażowałem 

się osobiście i które pozostało całkowicie na mojej głowie to folder "stare Rachowice". Kolejnym 

projektem jubileuszowym była prezentacja "700lat Rachowic". W ten projekt zaangażowanych było 

również klika osób, ale głównie było to dzieło pana Wyrozumskiego. Nie udało się jej pokazać na 

imprezie, ale obecnie jest systematycznie rozpowszechniane. Kubki porcelanowe z nadrukiem 

jubileuszowym i podobne długopisy dopełniają całości naszych projektów. Pod kierunkiem pani 

Weroniki Morcinek została przygotowana wystawa plastyczna oraz staroci na głównej imprezie. Na 

wystawie był również kącik poświęcony pani Wandzie Sachnik. Swoje prace plastyczne 

prezentował pan Mirosław Kułakowski. Nasz wkład w imprezę to także występ Cherubina z Bratem 

oraz namiot handlowy i loteria, w której główną nagrodą był rower. Osobną sprawą związaną 

z powyższymi projektami były fundusze. Główny ciężar finansowy spoczywał na radzie sołeckiej, 

ale były projekty, które miały innych sponsorów i tak było między innymi z folderem "stare 

Rachowice”, którego sponsorem była firma pana Świgosta wspólnie z Radą Sołecką. Natomiast 

firma Urban Metal sponsorowała druk kalendarium oraz wspomnień "Tabulka i Sztyft". Po imprezie 

odbyło się spotkanie podsumowujące z burmistrzami na terenie Rachowic. Były podziękowania 

i słowa uznania ze strony burmistrzów dla organizatorów. Z zaproszenia na imprezę nie skorzystały 

GOW, natomiast doszło do spotkania na terenie Rachowic w czasie późniejszym. Przedstawiliśmy 

nasze działania oraz przebieg imprezy jak i została pokazana prezentacja "700lat Rachowic". 

Oczywiście tradycyjnie angażujemy się w przygotowanie Mikołaja oraz spotkania dla seniorów z 

Rachowic.  

Stowarzyszenie w omawianym okresie nie dysponowało żadnymi finansami w związku, z czym nie 

ma powodu przedstawiania sprawozdania z działalności finansowej.  

 

 


