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ANALIZA ZASOBÓW CZ III
Znaczenie zasobu
Rodzaj zasobu
1

Gospodarka, rolnictwo
- Miejsca pracy (gdzie, ile? )..................................
-znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe.........
i ich produkty..........................................................
-gastronomia...........................................................
-miejsca noclegowe................................................
-gospodarstwa rolne ...............................................
-uprawy hodowle,....................................................
-możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
-zasoby odnawialnych energii..................................

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
-środki udostępniane przez gminę..........................
- środki wypracowywane

Opis (nazwanie) zasobu jakim
wieś dysponuje
2
-7 rolników utrzymujących się z pracy na
roli
-25 miejsc pracy
-ludność głownie pracuje w mieście
Kłodzko i Polanica Zdrój
-firma „Bruk-bud” produkująca kostkę
brukową
-sklep spożywczy Czesława Śledź
-sklep spożywczy Ryszard Bieniasz
-laboratorium techniki dentystycznej
Krzysztof Brogowski
-piekarnia „Jaruś” Filip Jakubowski
-prywatne, małe firmy budowlane
-mechanika pojazdowa
-agroturystyka „U PIĄTKA – WILCZEK”
Państwo Ewa i Wiliam Piątek
-prywatne, małe firmy usługowe
-uprawy hodowlane: zboże, rzepak, buraki,
gryka
-hodowle koni; owiec; hodowla pszczół
-prywatne panele słoneczne

-5tys.zł z festynów i konkursów wiejskich
-5tys.zł z za konkursy gminne
-2tys.zł z konkursu powiatowego

( odpowiednio wstaw X)
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Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
-Autorytety i znane postacie we wsi.........................
-Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą........
-Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i
umiejętnościach, m.in. studenci..............................
-Przedsiębiorcy, sponsorzy.....................................
-Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach
informatycznych......................................................
-Pracownicy nauki....................................................
-Związki i stowarzyszenia........................................
-Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)....................
-Współpraca zagraniczna i krajowa..............................
.................................................................................................
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Informacje dostępne o wsi
-Publikatory, lokalna prasa......................................
-Książki, przewodniki...............................................
-Strony www............................................................

Zasoby – jak w części pierwszej

-ksiądz proboszcz Henryk Dereń oo.ss.cc
-sołtys Stanisław DąbeK
-artyści: Jadwiga Łazarowicz; Tadeusz
Świniarski
Studenci np:
- turystyka i rekreacja, zarządzanie
- dietetyka
- teleinformatyka
-dr.inż Dariusz Felcenloben
-mgr.Dariusz Kłonowski dyrektor Szkoły
Podstawowej nr2 w Polanicy Zdrój, radny
powiatowy
-Marek Mazurkiewicz dyrektor Miejskiego
Centrum Kultury w Polanicy Zdroju.
animator kultury, pedagog, aktor
-Marta Brogowska asystent
Wicemarszałka woj. Dolnosląskiego
-liczni policjanci, lekarze, doradcy
rolniczy

X

X

X

-działające związki i stowarzyszenia:
Ochotnicz Straż Pożarna, Kolo Gospodyń
Wiejskich, Rada Parafialna, Rada Sołecka,
Róże Różańcowe
-gazeta „Euroregio Glacencis”;
-gazeta prowincjonalna „Brama”
-gazeta „Euroregio Glacencis”;
-gazeta prowincjonalna „Brama
-Almanach Ziemi Kłodzkiej
-„Pod kłodzką gruszą” Marek Perzyński
-„Na granicy legendy i wiary” Marek
Sikorski
-informator Ziemia Kłodzka
-„Igłą, dłutem, kowadłem…” Marek
Perzyński”
-„Kłodzkie smaki i klimaty” Marek
Perzyński
-„Gminy Kłodzko skarby i osobliwości”
Marek Perzyński
-„Niezwykła Gmina Kłodzko” Marek
Perzyński
-„Dolny Śląsk jakiego nie znacie” Joanna
Lamparska
-„Miejsca niezwykłe i ciekawe” Gminne
Centrum Informacji
-gmina.klodzko.pl
-naszaklasa.pl/Stary Wielisław
-wikipedia.org
-Sudety.it
-naszesudety.pl
-polskaniezwykła.pl
-europoland.com
Opracowanie: Ryszard Wilczyński
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