
UCHWAŁA NR XII/137/19
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi: Karwiniec, Kijowice, Kruszowice oraz Paczków 
w Mieście i Gminie Bierutów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Karwiniec”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2) „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Kijowice”, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3) „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Kruszowice”, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) „Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Paczków”, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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SOŁECKA STRAGEDIA ROZWOJU WSI KARWINIEC

Miasto i Gmina Bierutów
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W opracowaniu dokumentu udział wzięli:

1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Karwiniec

 Marszałek Dorota
 Kaśków Ewa
 Kaśków Agnieszka
 Lisowski Marek
 Śliwiany Tomasz
 Seweryńska Beata
 Szejno Marek

2. Gminny Koordynator Programu “Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

 MAGDALENA MIELCARSKA

Warsztaty z cyklu “Planowanie w procesie odnowy wsi” przeprowadzili:

Moderatorzy Programu “Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

 JOLANTA BEKER
 PIOTR GŁOWACKI
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ANALIZA ZASOBÓW
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane 
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na 
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

Znaczenie
 zasobu

Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 
dysponuje

M
a
ł
e

D
u
ż
e

W
y
r
ó
ż
n
i
a
j
ą
c
e

Przyrodniczy

Walory krajobrazu, rzeźby terenu Wieś położona w dolinie rzeki Widawy. Teren 
równiny moreny dennej o rzeźbie płaskiej lub 
lekko falistej. Obszar w większości użytkowany 
rolniczo z bogatym kompleksem leśnym.

X

Stan środowiska We wsi znajdują się nieszczelne, przesiąkające 
szamba i brak kanalizacji. X

Walory klimatu Łagodny klimat o charakterze przejściowym 
pomiędzy klimatem kontynentalnym a łagodnym 
klimatem oceanicznym o długim okresie 
wegetacyjnym i umiarkowanej liczbie opadów.

X

Walory szaty roślinnej Lasy zajmują 1,5 tys. ha (drzewa iglaste, 
liściaste). Gatunki chronionej flory: barwinek 
pospolity, kalina koralowa, bluszcz pospolity.

X

Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Park wiejski z ponad stuletnim drzewostanem, 
kompleks leśny. X

Świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Zwierzęta leśne (sarny, dziki, kuny leśne). 
Gatunki chronione: nietoperze nocek duży i 
mopek.

X

Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Rzeka Widawa X
Wody podziemne Dwie czwartorzędowe studnie wiercone  X
Gleby Dominują gleby pseudobielicowe lekkie i 

średnie. X

Kopaliny

Walory geotechniczne

Kulturowy

Walory architektury Pozostałości zabudowań folwarcznych, budynek 
dawnej szkoły, leśniczówka, stare budynki 
mieszkalne.

X

Walory przestrzeni wiejskiej publicznej Świetlica wielofunkcyjna z terenem sportowo- 
rekreacyjnym, placem zabaw i siłownią 
zewnętrzną

X

Walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Zabudowania gospodarcze i jednorodzinne X
Zabytki i pamiątki historyczne Park podworski z ponad stuletnim 

drzewostanem. Zabudowania gospodarcze i 
brama ogrodowa dworku z 1870r.

X

Id: E37213FF-644B-4D3C-BF6F-9137FAF302C3. Podpisany Strona 4



Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego                                                                        

5

Osobliwości kulturowe

Miejsca, osoby i przedmioty kultu Kapliczka z granitowym krzyżem i głazem 
postawionym na pamiątkę przybyłych 
mieszkańców z Wilna. Całości strzeże 150-letni 
dąb o czterometrowym obwodzie.

X

Święta, odpusty, pielgrzymki Wielkanocne święcenie koszyków przy 
kapliczce.
Dożynki wiejskie, festyn z okazji dnia dziecka, 
mikołajki.

X

Tradycje, obrzędy, gwara  Tradycyjne goszczenie pieszej pielgrzymki 
wrocławskiej z mszą św. w plenerze. X

Legendy, podania i fakty historyczne Wśród starszych mieszkańców krąży opowieść o 
głazie, który zdobi kapliczkę z krzyżem. 
Pamiątkowy głaz z godłem państwa polskiego i 
ryngrafem Matki Boskiej Ostrobramskiej- na 
pamiątkę przybyłych tu Wilniaków w 1945r.

X

Przekazy literackie

Ważne postacie i przekazy historyczne

Specyficzne nazwy Nazwa Karwiniec jest tworem zupełnie 
sztucznym, ustalonym przez Komisję Ustalania 
Nazw Miejscowości w 1945r.

X

Specyficzne potrawy

Dawne zawody

Zespoły artystyczne, twórcy

Obiekty i tereny

Działki pod zabudowę mieszkaniową Tak X
Działki pod domy letniskowe Nie
Działki pod zakłady usługowe i przemysł Tak X
Pustostany mieszkaniowe Tak X
Pustostany poprzemysłowe Tak X
Tradycyjne nie użytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.)

Stodoły, spichlerz
X

Infrastruktura społeczna

Place publicznych spotkań, festynów Teren w obrębie świetlicy wiejskiej, teren w 
parku, stanica leśna. X

Sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica wielofunkcyjna, stanica leśna. X
Miejsca uprawiania sportu Tereny zielone przy świetlicy, siłownia zew. w 

parku, nieoznaczone trasy biegowe i rowerowe 
w lesie.

X

Miejsca rekreacji Plac zabaw przy świetlicy i w parku. X
Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Rowerowa trasa myśliwska (grzybowa)- dł. 

ok.18km średni stopień trudności. X

Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Placówki opieki społecznej
Placówki służby zdrowia

Infrastruktura techniczna

Wodociąg Tak X
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Kanalizacja Brak
Drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie)

Drogi asfaltowe, tłuczniowe i polne. 
Oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie 
uliczne.

X

Chodniki, parkingi tak X
Przystanki tak  X
Sieć telefoniczna i dostępność internetu tak- stacjonarna i mobilna X
Telefonia komórkowa tak- kilka sieci X
Inne

Gospodarka, rolnictwo

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) ANNA PLUS, CYBOR-TECH, JANMAR-tartak, 
PACAR-części samochodowe, KLUGRO, DOBRY 
BRUK-kostka brukowa

X

Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i 
ich produkty

ANNA PLUS-przetwórnia owoców i warzyw, 
CYBOR-TECH-hurtownia sprzętu elekt., 
KLUGRO-usługi leśne.

X

Gastronomia Brak
Miejsca noclegowe Brak
Gospodarstwa rolne Tak X
Uprawy hodowle Zboże, rzepak, kukurydza, ziemniaki X
Możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne

trociny, kora X

Zasoby odnawialnych energii Panele słoneczne-EKOSOLAR X

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy

Środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki X
Środki wypracowywane Wynajem świetlicy X

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

Studenci X

Przedsiębiorcy, sponsorzy ANNA plus-przetwórnia owoców i warzyw, 
JANMAR-tartak X

Osoby z dostępem do Internetu
 i umiejętnościach informatycznych

Tak X

Pracownicy nauki Nauczyciele X
Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Publikatory, lokalna prasa

Książki, przewodniki Gmina Bierutów sołectwa „Są ludzie…” X
Strony www FACEBOOK KARWINIEC X
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ANALIZA SWOT

MOCNE SŁABE

1. Dobre położenie komunikacyjne.
2. Atrakcyjny przyrodniczo obszar (las, 
park, rzeka).
3. Atrakcyjne działki budowlane.
4. Aktywność i wielofunkcyjność świetlicy 
wiejskiej (zajęcia dla dzieci, gimnastyka 
dorosłych, wynajem sali).
5. Chodniki, oświetlenie uliczne, 
przystanki.
6. Plac zabaw i siłownia zewnętrzna.
7. Zadbane posesje.
8. Zakłady pracy.
9. Funkcjonująca strona internetowa 
miejscowości.

1. Zagrożenie ekologiczne - brak kanalizacji 
i niewystarczająca sieć wodociągowa.
2. Migracja młodych ludzi i starzejące się 
społeczeństwo.
3. Zły stan dróg gminnych wewnętrznych.
4. Niedostateczna infrastruktura sportowo-
rekreacyjna (ścieżka, trasa rowerowa, 
boisko).
5. Niewystarczająco wyposażony plac 
zabaw i siłownia zewnętrzna.
6. Słaba oferta spędzania wolnego czasu.
7. Słaba aktywność społeczna.
8. Mało miejsc pracy.
9. Zagrożenie bezpieczeństwa-ruiny.

                            SZANSE ZAGROŻENIA

1. Bliskość miasta (lekarz, szkoła, bank).
2. Rozwój turystyki rowerowej z 
wykorzystaniem walorów terenu -
oznaczenie tras i budowa ścieżek 
rowerowych.
3. Zabytkowy park przypałacowy.
4. Założenie stowarzyszenia wioskowego.
5. Pozyskiwanie funduszy z różnych 
programów (Dobra Widawa, Odnowa 
Wsi).
6. Udział w szkoleniach i warsztatach.
7. Współpraca z pobliskimi sołectwami.
8. Napływ nowych mieszkańców.

1. Niewystarczające środki na modernizację 
infrastruktury technicznej i sportowo-
rekreacyjnej.
2. Zagrożenie bezpieczeństwa-droga 
wojewódzka (wzmożony ruch drogowy).
3. Izolowanie się mieszkańców i 
nieangażowanie się w życie społeczne.
4. Wymogi konserwatora zabytków, 
utrudniające realizację założeń.
5. Niska umiejętność pozyskiwania 
funduszy i dotacji zew.
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SILNE 
STRONY

SŁABE 
STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

Analiza potencjału rozwojowego wsi

4

2

1

1

( + ) =
obszar silny

otoczenie obojętne

( + ) –
2

4

3

2

( - ) +
obszar słaby

otoczenie sprzyja

1

1

3

1

( = ) +
obszar obojętny

otoczenie sprzyja

2

2

1

1

( = ) =
obszar obojętny 

otoczenie obojętne

3,5,6,7,,1,3,1,4 1,4,4,5,6,9,2,6,8,2,4

8,9,2,8, 5 1

2,7, 3,4,7, 3
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Wizja odnowy i rozwoju wsi KARWINIEC

KARWINIEC – WŚRÓD LASÓW I ZIELENI

PRZYJAZNA WIEŚ POŁOŻONA W DOLINIE RZEKI WIDAWY Z BOGATYM 
KOMPLEKSEM TERENÓW ZIELONYCH, STWARZAJĄCYCH  DOSKONAŁE 
WARUNKI DO AKTYWNEGO WYPOCZYNKU. ŻYJEMY SPOKOJNIE  W 
POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA I W PRZYJAZNYM OTOCZENIU Z 
ROZWINIĘTĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I SPORTOWO – 
REKREACYJNĄ. NASZA MIEJSCOWOŚĆ TO ATRAKCYJNE I GOŚCINNE 
MIEJSCE, DBAJĄCE O WARTOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO.  
MIESZKAŃCY ZAŚ STANOWIĄ ZINTEGROWANĄ I OTWARTĄ 
SPOŁECZNOŚĆ, REALIZUJĄC  SWOJE ZAINTERESOWANIA.

Id: E37213FF-644B-4D3C-BF6F-9137FAF302C3. Podpisany Strona 9



Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego                                                                        

10

Program krótkoterminowy odnowy wsi - KARWINIEC

Czy nas stać na 
realizację?
(tak/nie)

Punktacja HierarchiaKluczowy 
problem Odpowiedź Propozycja 

projektu
(nazwa)

Organiz
acyjnie

Finanso
wo

Co nas 
najbardziej 
zintegruje?

Wspólna 
działalność  na 
rzecz wsi.

1.Festyn rodzinny
2.Majówka na sportowo
3.Dożynki  

tak tak

2,5,3,3,3,4, III

Na czy nam 
najbardziej 
zależy?

Poprawa 
funkcjonalności i 
atrakcyjności 
terenu w obrębie 
świetlicy 
wiejskiej.

1.Doposażenie placu 
zabaw
2.Budowa drewnianej 
wiaty rekreacyjnej z 
zapleczem 
gospodarczym
3.Doposażenie świetlicy

tak tak

5,4,5,5,4,5     I

Co nam 
najbardziej 
przeszkadza?

Nieprzychylność i 
wymogi 
konserwatora 
zabytków. 
Ograniczony 
budżet.

1.Doposażnie placu 
zabaw i siłowni zew.
2.Budowa rekreacyjnej 
wiaty drewnianej z 
zapleczem 
gospodarczym

tak nie

4,3,4,4,5,3 IV

Co najbardziej 
zmieni nasze 
życie?

Integracja oraz 
podniesienie 
wiedzy i 
umiejętności 
mieszkańców.

1.Utworzenie 
stowarzyszenia
2.Szkolenia i warsztaty

tak tak

3,1,2,1,2,2 II

Co nam 
przyjdzie 
najłatwiej?

Poprawa 
atrakcyjności i 
estetyki sołectwa

1.Kolorowa i zadbana 
wieś – konkurs
2.Czysty  Karwiniec

tak tak

1,2,1,2,1,1 V
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Plan i program odnowy wsi - KARWINIEC  na lata 2019-2029
Wizja wsi Karwiniec.
KARWINIEC – WŚRÓD LASÓW I ZIELENI
Przyjazna wieś położona w dolinie rzeki Widawy z bogatym kompleksem terenów zielonych, stwarzających doskonałe warunki do aktywnego 
wypoczynku. Żyjemy spokojnie w poczuciu bezpieczeństwa i w przyjaznym otoczeniu z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i sportowo-
rekreacyjną. Nasza miejscowość to atrakcyjne i gościnne miejsce, dbające o wartości środowiska naturalnego. Mieszkańcy zaś stanowią 
zintegrowaną i otwartą społeczność, realizując swoje zainteresowania.

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju

2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 3. Co nam może 
przeszkodzić?1. Cele jakie musimy 

osiągnąć by urzeczywistnić 
wizję naszej wsi

ZASOBY
Czego użyjemy?

ATUTY
Silne strony i szanse 
jakie wykorzystamy

BARIERY
Słabe strony jakie 
wyeliminujemy
ZAGROŻENIA

Czego unikniemy?

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO
1. Ochrona zabytków, miejsc 
kultu i tradycji.

2. Kultywowanie i rozwijanie 
poczucia wspólnoty.

1.1.Miejscowa 
kapliczka z krzyżem i 
przyległym terenem.
1.2. Zasoby ludzkie.

2.1. Świetlica z 
terenem zielonym.
2.2. Środki finansowe 
z funduszu sołeckiego.
2.3. Zasoby ludzkie.

1.1. Mobilizacja 
mieszkańców wsi.
1.2. Współpraca ze 
sponsorami.
1.3. Program Odnowy 
Wsi.

2.1. Umiejętności 
organizacyjne grupy 
aktywistów.

1.1. Wymogi 
konserwatora 
zabytków.
1.2. Niedostateczne 
środki finansowe.

2.1. Słabe 
zaangażowanie 
mieszkańców.

1.1. Projekt pozyskania środków finansowych na ochronę 
zabytków i miejsc historycznych.
1.2. Renowacja kapliczki z krzyżem granitowym. Odnowa 
kamienia wileńskiego i nadanie tabliczki info.
1.3. Prace konserwacyjne i porządkowe przyległego do 
kapliczki terenu.

2.1. Festyny sportowo-kulturowe wspierające wartości 
rodzinne.
2.2. Dożynki wiejskie kultywujące tradycje.
2.3. Kino „pod chmurką” promujące rozwój kultury z 
wykorzystaniem walorów otoczenia.
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B. STANDARD  ŻYCIA
1.Poprawa ekologicznego stanu  
środowiska.

2. Poprawa infrastruktury 
technicznej - drogowej.

1.1. Teren wiejski.

2.1. Dofinansowanie z 
gminy.
2.2.Środki finansowe z 
funduszu sołeckiego.

1.1. Skuteczne 
negocjacje z gminą.

2.1.Współpraca z 
gminą

1.1.Brak gminnych 
środków finansowych 
na inwestycję.
1.2.Niewystarczająca 
dokumentacja  i 
projekty.

2.1. Niedostateczna 
ilość środków 
finansowych w gminie.
2.2.Brak inwestorów.
2.3.Brak projektów 
budowlanych  na 
większość dróg 
wymagających 
remontu.

1.1.Budowa kanalizacji sanitarnej.
1.2.Uzupełnienie sieci wodociągów na terenie wsi.

2.1.Remont dróg gminnych wewnętrznych.
2.2.Zakup kruszywa do utwardzenia i wyrównania dróg.
2.3.Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi w sołectwie.

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA
1.Poprawa infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej.

2.Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom i dorosłym.

1.1.Zasoby ludzkie.
1.2.Środki finansowe 
z funduszu sołeckiego.

2.1.Zasoby ludzkie.
2.2.Współpraca z 
innymi sołectwami.
2.3.Pomoc 
pracowników z OKiS.

1.1.Tereny zielone w 
obrębie świetlicy.
1.2.Teren w parku.
1.3.Współpraca z 
miejscowymi 
zakładami pracy.

2.1.Budynek świetlicy.
2.2.Tereny zielone w 
obrębie świetlicy i w 
parku.

1.1.Wymogi 
konserwatora 
zabytków.
1.2.Niewystarczająca 
ilość środków 
finansowych.

2.1.Niska frekwencja i 
małe zaangażowanie 
społeczne.
2.2.Niedostateczna 
ilość środków 
finansowych.

1.1.Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej.
1.2.Budowa wiaty rekreacyjnej drewnianej.
1.3.Utwardzenie alejek parkowych do jazdy na rolkach 
rowerach, hulajnogach, deskach.
1.4.Wytyczenie trasy rowerowej, ścieżki biegowej i do 
Nordic Walking.

2.1.Dzieci na świetlicy. Zajęcia techniczno-plastyczne oraz 
sportowo-rekreacyjne i kulinarne dla dzieci i młodzieży.
2.2.Zajęcia sportowo-ruchowe dla dorosłych.
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D. BYT
1.Założenie stowarzyszenia.

2. Promocja walorów i atrakcji 
sołectwa.

1.1.Umiejętności 
mieszkańców.

2.1.Istniejąca 
infrastruktura 
krajobrazu.
2.2.Zasoby ludzkie.
2.3.Zadbane posesje 
prywatne.
2.4.Zabytki i ciekawe 
historycznie miejsca.

1.1.Aktywność 
społeczna grupy 
mieszkańców.

2.1.Współpraca z 
sąsiadującymi 
sołectwami.
2.2.Funkcjonująca 
strona internetowa 
miejscowości.
2.3.Kreatywność 
zaangażowanej grupy 
społeczników.

1.1.Niskie 
zaangażowanie reszty 
mieszkańców.     

2.1. Brak środków 
finansowych.
2.2. Nadmierna 
biurokracja w 
pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych.

1.1.Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, pisania 
wniosków i projektów pozyskiwania funduszy zew.
1.2.Warsztaty kulinarne kuchni tradycyjnej i ekologicznej - 
propagowanie zdrowego odżywiania się.
 

2.1.Projekt tablicy informacyjnej odnośnie historii wsi i jej 
walorów.
2.2.Pocztówka i koszulka promująca zasoby sołectwa.
2.3.Konkurs zachęcający do dbania o własną posesję-
„Kolorowy i zadbany Karwiniec”.
2.4.Pomysłowe chochoły dożynkowe przykuwające uwagę 
przejezdnych.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI KARWINIEC

ŚWIETLICA WIOSKOWA Z PLACEM ZABAW

PARK PODWORSKI Z PONAD STULETNIM DRZEWOSTANEM
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PAŁAC Z 1870R.

PODWORSKIE ZABUDOWANIA  FOLWARCZNE
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STANICA LEŚNA KOŁA ŁOWIECKIEGO „PONOWA”

 DROGI LEŚNE UCZĘSZCZANE PRZEZ BIEGACZY I ROWERZYSTÓW
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KAPLICZKA Z KRZYŻEM GRANITOWYM I PAMIĄTKOWYM GŁAZEM 

OSADNIKÓW WILEŃSKICH Z 1945R.
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI POWSTAŁA W RAMACH 

UCZESTNICTWA SOŁECTWA W PROGRAMIE

„ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”,

ZARZĄDZANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO I JEST EFEKTEM WARSZTATÓW

„PLANOWANIE W PROCESIE ODNOWY WSI”

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU ZOSTAŁA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MIASTA I GMINY BIERUTÓW

Urząd Miejski w Bierutowie

ul. Moniuszki 12

56-420 Bierutów

woj. dolnośląskie

Skład i opracowanie graficzne:
Piotr Głowacki
Jolanta Beker
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WSPÓŁAUTORZY OPRACOWANIA: 
 

W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 

 

1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Kijowice 

 

 

 Małgorzata Bączek 

 Elżbieta Bączek 

 Małgorzata Chodorowska 

 Krystyna Smolińska 

 Dorota Puchała 

 Ilona Bartosiewicz-Korczyńska 

 Mieczysław Łuczak 

 

 

 

2. Gminny Koordynator Programu “Odnowa Wsi Dolnośląskiej” 

 

 Magdalena Mielcarska 

 

 

 

 

Warsztaty z cyklu “Planowanie w procesie odnowy wsi” przeprowadzili: 
 

Moderatorzy Programu “Odnowa Wsi Dolnośląskiej” 

 

 Jolanta Beker 

 Piotr Głowacki 
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WPROWADZENIE  

 

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków Grupy Odnowy Wsi - 

sołectwa Kijowice, biorących udział w warsztatach w Paczkowie w ramach programu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. 

Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków życia w sołectwie. Służy 

jej rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy społeczności 

lokalnej.  

 

 

ANALIZA ZASOBÓW 

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które 

mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych 

przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). 

Opracowanie: Ryszard Wilczyński 

 

 

Rodzaj zasobu 

 

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje 

Znaczenie  

zasobu 

M
a

łe
 

D
u

że
 

W
y

ró

żn
ia

ją

ce
 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, 

rzeźby terenu 

Obszar stanowi kompleks łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk po obu 

stronach rzeki Widawy, Lasy mieszane 
  x 

stan środowiska Dobry, bez zanieczyszczeń przemysłowych , obszar chroniony Natury 2000 

(PLH020065)   x 

walory klimatu Klimat typowo nizinny  x  

walory szaty roślinnej Szata roślinna typowa dla obszarów nizinnych, bardzo urozmaicona  

Bogate zalesienie iglaste-lasy sosnowe 

Rzadki na Nizinie Śląskiej zespół łąk wilgotnych z rdestem 

wężownikiem(Polygonum bistorta) rośliną żywicielską gąsienic 

czerwończyka fioletka 

  x 

cenne przyrodniczo 

obszary lub obiekty 

Pomniki przyrody; 

Aleja drzew wpisana do ewidencji zabytków   x 

świat zwierzęcy 

(ostoje, siedliska) 

Zwierzyna typowa dla terenów leśnych otaczających miejscowość: jelenie, 

dziki, sarny, zwierzyna drobna, bobry,  Obszar Natura 2000, Specjalny obszar 

ochrony siedlisk na Dolnym Śląsku motyla Czerwończyka Fioletka  

i Czerwończyka Nieparka 

Teren do obserwacji ornitologicznych(żurawie i inne dzikie ptactwo) 

  x 

wody 

powierzchniowe 

(cieki, rzeki, stawy) 

Rzeka Widawa 

Stawy – własność prywanta   x 

wody podziemne     

gleby grunty klasy RV, RVI, ŁIV, Lzr-ŁIV.  x  

kopaliny     

walory geotechniczne     

Kulturowy 
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walory architektury  

 

Stara zabudowa (stodoły,domy ) 

Historyczny układ ruralistyczny wsi 
 x  

walory przestrzeni 

wiejskiej publicznej 

100 letnia Aleja Lipowa 
  x 

walory przestrzeni 

wiejskiej prywatnej 

Zabudowa mieszkalna 
x   

zabytki i pamiątki 

historyczne 

Budynki i zabytki. Pośrodku wsi znajduje się kapliczka słupowa z figurką 

Matki Bożej Różańcowej z okresu przedwojennego – murowana, zamknięta 

łukiem odcinkowo, zwieńczona krzyżem i otoczona metalowym ogrodzeniem. 

Zachował się budynek szkoły z 1902 r. (nr 18), obecnie używany jako 

budynek mieszkalny, oraz kilka stodół szachulcowych. Od strony północnej 

znajduje się Kirkut (cmentarz żydowski z końca XIX w.), w latach 90. 

wpisany do rejestru zabytków, z dobrze zachowanym murem ceglanym, 

ozdobnymi słupami i zaledwie dwa fragmenty macew, oraz dom 

przedpogrzebowy z 1865 r. (dziś mieszkalny). Od strony Bierutowa 

zachowała się polna aleja wysadzona lipami i kasztanowcami (ok. 100-letnie) 

prowadząca do restauracji zwanej Harmonie, gdzie urządzano eleganckie 

przyjęcia i koncerty. Pałacyk otoczony jest parkiem (wpisanym do rejestru 

zabytków razem z budynkiem) z drzewostanem o wymiarach pomnikowych 

(graby, lipy, świerki, olchy, dęby, kasztanowce, buki, klony, robinie, głogi), 

dziś zrujnowany przez niedokończony remont i brak nadzoru 

konserwatorskiego. W lesie na skrzyżowaniu duktu leśnego ok. 1 km od wsi, 

w kierunku północno-zachodnim, znajduje się największy na Dolnym Śląsku 

średniowieczny krzyż pokutny – granitowy, o wysokości 241 cm i rozpiętości 

ramion 109 cm, z wyrytym krucyfiksem i klęczącą u jego stóp postacią, 

narzędziami zbrodni oraz datą: 1357 r. Napisy na krzyżu są w większości 

niewidoczne, z wyjątkiem niektórych wyrazów z modlitwy Ojcze Nasz  

i tytularnym JNRJ 

Źródło: 

http://www.dobrawidawa.pl/images/slownik/S%C5%82ownik%20historyczno

-geograficzny.pdf 

  x 

osobliwości 

kulturowe 

 
   

miejsca, osoby i 

przedmioty kultu 

Kapliczka 

Kurhany/Kopce morowe w lesie(dawne miejsca pochówku) 
  x 

święta, odpusty, 

pielgrzymki 

 
   

tradycje, obrzędy, 

gwara 

Wielkanocne święcenie potraw 
 x  
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legendy, podania i 

fakty historyczne 

Wieś w gminie Bierutów. Oddalona ok. 2 km od miasta Bierutowa, 

rozproszona, położona na południowym brzegu Widawy, w okolicy tej rzeki i 

na jej południowej skarpie, 150 m n.p.m. Pierwsza wzmianka. Z 1300 r. o 

osadzie pod nazwą Kyowitz, 1743 r. Vogelgesang, 1785-1945 Vogelgesang. 

Nazwa. Od XVII w. do 1945 r. występuje pod nazwą Vogelgesang (śpiew 

ptaków). Krótko po 1945 r. posługiwano się nazwą Ptaszków lub Ptaszkowo, 

by wrócić do pierwotnej nazwy patronimicznej Kijowice, pochodzącej 

zapewne od imienia właściciela osady Kija. Stanowiska archeologiczne 

odkryły pozostałości dymarek, w których wytapiano żelazo z rudy darniowej, 

odkryto 19 też części naczyń, a w pobliskim lesie dwa kopce, które zapewne 

były cmentarzyskami kurhanowymi. Właściciele. Od 1574 r. własność księcia 

Henryka III, później Karola II, a następnie rodu von Schindel. W latach 1785-

1884 Kijowice dzieliły się na własność książąt brunszwicko-oleśnickich i na 

własność należącą do urzędu kameralnego miasta Bierutowa, 1884-1945 

własność następcy tronu- Kronprinza który posiadał 243 ha. Liczba 

mieszkańców: 1785 r.- 81, 1845 r.- 115, 1933 r.- 128, 1939 r.- 111, 1970 r. – 

214 osób, 1990 r.- 149, 2000 r. – 150 osób, 2010 r. 170 osób. Rolnictwo, 

rzemiosło i przemysł. W 1785 r. we wsi był folwark, 16 zagrodników, w 1845 

r. był folwark, 23 domy, młyn wodny, piekarnia i szewc. W 1939 r. był 

folwark z 243 ha, 20 rolników, 1 ogrodnik. W 1990 r. było 27 zagród, 10 

gospodarstw ponad 5 ha i 7 do 5 ha. W 2010 r. jest 36 domów, 5 rolników do 

100 ha. Szkoła. Przed 1902 r. dzieci z Kijowic chodziły do szkoły w 

Kruszwicach. W 1902 r. wybudowano budynek szkolny z jedną izbą do nauki 

i z mieszkaniem dla nauczyciela. Ostatnim niemiecki nauczycielem był Alfred 

Schwefel.  

Źródło: 

http://www.dobrawidawa.pl/images/slownik/S%C5%82ownik%20historyczno

-geograficzny.pdf 

  x 

przekazy literackie     

ważne postacie i 

przekazy historyczne 

 
   

specyficzne nazwy Nazwa Kijowice- opisana powyżej  x  

specyficzne potrawy „Karkówka z przystawką porową”  x  

dawne zawody     

zespoły artystyczne, 

twórcy 

 

 

 

 

   

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę 

mieszkaniową 

Występują 
 x  

działki pod domy 

letniskowe 

Występują 
 x  

działki pod zakłady 

usługowe i przemysł 

Teren przemysłowy przy drodze wojewódzkiej nr 451 
 x  

pustostany 

mieszkaniowe 

 
   

pustostany 

poprzemysłowe 

 
   

tradycyjne nie 

użytkowane obiekty 

gospodarskie 

(stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 

 

   

Infrastruktura społeczna 
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place publicznych 

spotkań, festynów 

Plac rekreacyjny-plac zabaw z wiatą 
 x  

sale spotkań, 

świetlice, kluby 

 
   

miejsca uprawiania 

sportu 

Leśne ścieżki 
  x 

miejsca rekreacji Plac rekreacyjny-plac zabaw z wiatą  x  

ścieżki rowerowe, 

szlaki turystyczne 

2,4km Trasa Myśliwska 

`3,1 km Trasa Doliny Widawy 
   

szkoły Szkoła Podstawowa w Bierutowie  x  

przedszkola Przedszkole Miejskie w Bierutowie  x  

biblioteki Miejska biblioteka w Bierutowie  x  

placówki opieki 

społecznej 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie 
 x  

placówki służby 

zdrowia 

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie 
 x  

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Sołectwo w 100 % zwodociągowane - łączna długość 2,1 km.  x  

kanalizacja Teren nie jest skanalizowany x   

drogi (nawierzchnia, 

oznakowanie 

oświetlenie) 

Drogi; 182/1 i 182/14 205 i 207 (drogi o nawierzchni gruntowej w części 

utwardzana kruszywem), Kijowice - Kruszowice- droga nr 1536D 4,7 km x   

chodniki, parkingi     

przystanki 1 przystanek komunikacji szkolnej i gminnej  x  

sieć telefoniczna i 

dostępność internetu 

Sieć telefoniczna i internetowa w 100% jest dostępna.  

Od niedawna istnieje sieć światłowodowa.  
 x  

telefonia komórkowa Zasięg telefonów różny w zależności od operatora   x  

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, 

ile? ) 

Mieszkańcy dojeżdżają doo zakładów przemysłowych w innych miastach np. 

Jelcz-Laskowice, Oława, Oleśnica, Namysłów, Wrocław 
 x  

znane firmy 

produkcyjne i zakłady 

usługowe. i ich 

produkty 

Smoliński Party Service-usługi- Wypożyczalnia sztućców, porcelany, krzeseł, 

stołów, podgrzewaczy do potraw, namiotów wraz z oświetleniem, oraz wiele 

innych produktów niezbędnych do zorganizowania różnego rodzaju imprez 

w plenerze oraz bankietów 

F.H.U. Met-Car-Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i 

furgonetek 

P.P.H.U. Rock Fol-Producent folii bąbelkowej 

 x  

gastronomia     

miejsca noclegowe     

gospodarstwa rolne >10 x   

uprawy hodowle Plantacja truskawek, Ziemniaki, Zboża x   

możliwe do 

wykorzystania 

odpady produkcyjne 

 

   

zasoby odnawialnych 

energii 

 
   

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane 

przez gminę 

Fundusz sołecki  
 x  
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środki 

wypracowywane 

 

 

   

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 

Małe firmy 1 osobowe, rodzinne 

Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we wsi 

Kijowice najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są 

Budownictwo (47.1%) oraz Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle (23.5%).(ŹRÓDŁO: GUS, 

31.XII.2017) 

 x  

Osoby z dostępem do 

Internetu  

i umiejętnościach 

informatycznych 

 

   

Pracownicy nauki     

Związki i 

stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
 x  

Kontakty zewnętrzne 

(np. z mediami) 

 
   

Współpraca 

zagraniczna i krajowa 

 
   

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki http://www.dobrawidawa.pl/images/slownik/S%C5%82ownik%20historyczno

-geograficzny.pdf 

 

 x  

Strony www https://pl.wikipedia.org/wiki/Kijowice 
https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-

zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/DLN-rej.pdf 

 

http://bierutow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=32&strona=1&sub=11 

 

https://www.palaceslaska.pl/index.php/indeks-alfabetyczny/k/540-kijowice 

 

Grupa Facebook- „KIJOWICE-TO NAS DOTYCZY” 

 x  

 

 

ANALIZA SWOT 

 

Analiza SWOT (SWOT – skrót od angielskich słów odpowiadającym silnym i słabym stronom, 

szansom i zagrożeniom) służy przeanalizowaniu sytuacji obecnej, a także najbliższej przewidywalnej 

przyszłości pod kątem tego, czym dysponujemy, czego nam brakuje, co nam może pomóc, a czego 

powinniśmy starać się uniknąć – aby nam nie szkodziło. Wynikiem analizy jest zestawienie atutów 

(mocne strony), braków (słabe strony), szans i zagrożeń. Pomaga to planować działania, zaspokajać 

potrzeby, wypełniać braki w sposób realny, w oparciu o zasoby, wykorzystując szanse i wkalkulowując 

ryzyko zagrożeń lub eliminując je. 
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MOCNE 

(atuty wewnętrzne) 

SŁABE 

(słabości wewnętrzne) 

1. Krzyż pokutny-XIVw-241cm 

2. Aleja Lipowa- 100 letnia 

3. Nadleśnictwo Oleśnica Śląska 

3.1. Bliskość natury, mikroklimat, 

bogate zalesienie iglaste , mieszane 

olchowe 

4. Teren rekreacyjny, plac zabaw, wiata , 

siłownia plenerowa (zaplanowana na 

08.2019) 

5. Górki w lesie (Kurchany) 

6. Rezerwat przyrody – motyle 

7. Kapliczka 

8. Wodociągi – 100% 

 

1. Zła jakość infrastruktury drogowej 

2. Niewystarczająca ilość oświetlenia-50%-

zagrożenie bezpieczeństwa 

3. Brak świetlicy 

4. Zagrożenie bezpieczeństwa- 

0%chodników 

5. Słaba infrastruktura turystyczna i 

sportowa 

6. Zagrożenie bezpieczeństwa 

ekologicznego-brak kanalizacji miejskiej 

7. Nieuzbrojony teren przemysłowy w 

Gminie Bierutów 

8. Natura 2000 (wstrzymany proces 

rozbudowy domów) 

9. Promocja wsi 

10. Zbyt mała aktywność mieszkańców 

11. Spadek urodzeń 

12. Stara zabudowa objęta ochroną 

konserwatorską 

 

SZANSE 

(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 

(zagrożenia płynące z otoczenia) 

 

1. Natura 2000 

2. Rozwój turystyki pieszo –rowerowej 

3. Bliskość do miejscowości 

Bierutów(Ośrodek Zdrowia, 

Przedszkole, Szkoła Podstawowa i 

Średnia) 

3.1. Współpraca z innymi sołectwami 

3.2. Uwzględnienie rozwoju w Budżecie 

Gminy 

3.3. Teren przemysłowy 

4. Rzeka Widawa – wodospad – rozwój 

turystyki (kajaki) 

5. Obszar działania Grupy Dobra Widawa 

6. Stowarzyszenie Koła Gospodyń 

Wiejskich( KRS) 

7. Prywatne stawy hodowlane i pasieki 

pszczele 

8. Plan zagospodarowania przestrzennego 

9. Możliwość korzystania przez rolników i 

inny grupy uprawnione z dotacji 

Unijnych 

10. Cmentarz Żydowski z 1865r- własność 

prywatna 

11. Pałacyk - własność prywatna 

 

1. Brak oświetlenia drogi do Bierutowa- 

dot. ul. Spacerowej 

2. Uszkodzona nawierzchnia dróg lokalnych 

– 9 0% 

2.1. Niewystarczające wsparcie i brak 

środków finansowych 

przeznaczonych na poprawę 

warunków infrastruktury drogowej, 

trudność w zdobyciu środków w 

Gminie 

2.2. Połączenie komunikacyjne 

(Oleśnica, Wrocław, Namysłów dot. 

szkół i pracy) 

3. Zagrożenie bezpieczeństwa – brak 

chodników wzdłuż drogi powiatowej 

3.1. Ignorowanie potrzeb mieszkańców 

przez Gminę 

4. Przejazd ciężkiego transportu przez 

miejscowość 

5. Zaniedbane koryto rzeki Widawy 

6. Ochrona Archeologiczna wydłuża proces 

decyzyjny 
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Analiza potencjału rozwojowego ma na celu gruntowne przemyślenia nad charakterem  

i związkami przyczynowo skutkowymi elementów wcześniej przeprowadzonych analiz. 

Ma ona pomóc znaleźć faktycznie najważniejsze cele ogólne, wspomagać równomierny, 

zrównoważony rozwój wsi, poprzez zastosowanie wszystkich sfer życia, które z nich były dotąd słabiej 

rozwijane, które wymagają szczególnej uwagi, na których można budować przyszłość wsi. Pomaga 

również doprecyzować sformułowania użyte we wcześniejszych analizach.  

 

Kategorie analizy potencjału rozwojowego ( 4 sfery/aspekty życia):  
 

 Standard życia: stanowią czynniki materialne, infrastruktura techniczna i społeczna  

w przestrzeni publicznej (ilość, dostępność i stan), np.: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie 

uliczne, wodociąg, kanalizacja, sieć telefoniczna, dostęp do Internetu, świetlica, dom kultury, 

boisko, plac zabaw dla dzieci, przedszkole, szkoła, biblioteka, placówki usługowe, wyposażenie 

oraz stan posesji i budynków  

 Jakość życia: stanowią czynniki niematerialne – tworzą atmosferę między ludźmi np.: relacje 

sąsiedzkie, współpraca sąsiedzka, życzliwość, akceptacja postaw aktywnych, poczucie 

współuczestnictwa i współtworzenia, możliwość samorealizacji, oferta kulturalna, edukacyjna, 

wypoczynku i rekreacji oraz życia społecznego, poziom samoorganizacji społecznej, poczucie 

bezpieczeństwa, zagrożenia, dostępność komunikacyjna, zaopatrzenie w towary i usługi, stan 

środowiska, poziom wykształcenia.  

 Byt: oznacza możliwości ekonomiczne mieszkańców, elementy wpływające na ich możliwości 

i źródła zarobkowania np.: rozstrzygnięcia planistyczne, wsparcie postaw przedsiębiorczych, 

zorganizowanie się przedsiębiorców i producentów rolnych, usługi i produkcja, produkty, 

możliwości pozyskiwania dochodu przez społeczność lokalną na cele publiczne, promocja.  

 Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego: to jakość niemożliwa do uzyskania w dużym 

mieście, charakterystyczna dla małych społeczności tj.: kultura, tradycje, obyczaje, gwara, 

kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty, wzorce wychowawcze i wieź 

międzypokoleniowa, uroczystości i rocznice, lokalny kult, pamięć o wybitnych mieszkańcach  

i wydarzeniach, lokalny, indywidualny styl osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy  

i przyrodniczy, charakterystyczne elementy architektury i urządzenia przestrzeni publicznej, 

lokalna kuchnia i potrawy.  

Wynikiem analizy potencjału rozwojowego jest liczbowe określenie stosunku pozytywów 

(mocnych stron, zasobów i szans) do negatywów (słabych stron, braków, niedogodności i zagrożeń)  

w odniesieniu do każdego z czterech aspektów życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analiza potencjału rozwojowego wsi Kijowice 
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SILNE 

STRONY 

SŁABE 

STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

3

6

1

5

0

3

6

5

0

0

2

0

6

3

5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Standard: Obszar generalnie na minus. Silne strony wraz z szansami w mniejszości do słabych 

i zagrożeń w stosunku 4/11. Stosunek silnych stron do słabych 3/6, szanse do zagrożeń obojętne 

(1/5). Największą bolączką mieszkańców sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura tak 

techniczna jak i społeczno-kulturalna, wymagająca uzupełnienia, doposażenia i modernizacji. 

Największym problemem w tym obszarze są fundusze, a szansą na rozwój tej płaszczyzny 

środki zewnętrzne.  

 

2. Jakość: : Obszar całościowo obojętny. Stosunek silnych stron wraz szansami do słabych stron  

i zagrożeń 2/0. Wewnętrznie obszar obojętny, zewnętrznie płaszczyzna jakości na plus – 

stosunek silnych stron do słabych 0/0, szanse do zagrożeń w stosunku 2/0.Pomocą w rozwijaniu 

tego obszaru, byłoby niewątpliwie wzmocnienie płaszczyzny standardu, poprzez rozbudowę 

infrastruktury społecznej. Zaleca się dalszą integrację mieszkańców oraz włączanie ich w życie 

wsi i działanie na rzecz jej rozwoju.  

 ( + ) - 
2,3.1 4,7,8,3,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5 

 

(= ) +  

(Obszar 

obojętny) 

Otoczenie 

sprzyja 

 

( - ) - 

 

(Obszar słaby) 

Otoczenie nie 

sprzyja 

1,2,3,3.1,5,6,1,4,7,10,11,9,10,11 

 ( + ) + 

(Obszar silny) 

Otoczenie 

sprzyja 

 ( - ) + 

(Obszar słaby) 

Otoczenie sprzyja 

3.2/3.3,5,6,8,9,7,8,12,2.1/2.2/3.1,6,7 
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3. Byt: Obszar generalnie na minus. Silne strony wraz szansami do słabych stron i zagrożeń  

w stosunku 6/8. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną podobnie- silne do 

słabych 0/3 szanse do zagrożeń dodatnie 6/5. Mieszkańcy czują potrzebę pobudzenia działań, 

mających na celu poprawę warunków bytowych. Sołectwo ma taką szansę i upatruje jej  

w środkach zewnętrznych i rozwoju drobnej przedsiębiorczości, w tym agroturystyki. Zaleca się 

przede wszystkim promocję miejscowości i propagowanie jej walorów przyrodniczo-

historycznych, a także wspieranie postaw przedsiębiorczych. 

 

4. Tożsamość: Obszar zdecydowanie na plus. Mieszkańcy mają silne poczucie przynależności  

i tożsamości opartej głównie na jej walorach przyrodniczych, dziedzictwie historycznym wsi. 

Silne strony wraz szansami do słabych i zagrożeń 11/3. W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną 

i zewnętrzną, ta pierwsza przedstawia się dużo lepiej. Stosunek silnych stron do słabych 6/3. 

Zewnętrznie otoczenie sprzyja- nic tej tożsamości nie zagraża. Zaleca się dalsze kultywowanie 

owego poczucia przynależności i budowania wspólnoty bazując na edukacji w tym zakresie 

młodego pokolenia. 
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Wizja odnowy i rozwoju wsi Kijowice 

 
NASZE KIJOWICE ZIELONE, PIĘKNE I BEZPIECZNE OKOLICE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś aktywnych i ambitnych ludzi, słynąca z 

nowoczesnej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, 

kulturalno-społecznej i technicznej, o bogatej historii, 

kultywująca lokalne tradycje, otwarta na nowych 

mieszkańców i turystów. Położona malowniczo wśród 

lasów, gdzie w otoczeniu natury żyje się spokojnie i 

dostatnio. Cisza, spokój i piękno otaczającej przyrody 

zachęcają do wypoczynku w tle malowniczej scenerii. 
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Program krótkoterminowy odnowy wsi - Kijowice 

 

 

Kluczowy 

problem 

 

Odpowiedź 
 

Propozycja projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na 

realizację? 

(tak/nie) 

Punktacja Hierarchia 

Organiz

acyjnie 

Finanso

wo 

  

 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

 

 Wspólna 

działalność 

 

 Dzień Kobiet 

 Dzień Motyla 

 Wiosenne Porządki 

 Festyn Rodzinny 

 Ziemniak 

 Dożynki  

 Dzień Babci i Dziadka 

 Mikołaj 

TAK TAK 
2+5+3+5+3=

18 II 

 

Na czy nam 

najbardziej 

zależy? 

 

 Wykorzystanie 

walorów natury 

i krajobrazu 

 Na 

kultywowaniu 

tradycji i 

historii wsi 

 Kartki świąteczne, 

pocztowe, 

widokówki, koszulki 

z motylem  z Kijowic 

 Postawienie tablicy 

informacyjnej – 

Krzyż Pokutny 

 Postawienie tablicy 

informacyjnej o 

historii Kijowic 

 Postawienie tablicy 

witaczy 

 Tabliczki 

informacyjne z 

numeracją domów  

 Tablice Natura 2000- 

Motyle 

TAK NIE 
3+4+5+4+2=

18 II 

 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

 

 Uszkodzona 

nawierzchnia 

dróg 

 Natura 2000 i  

zwiazane z tym 

procedury 

 Brak miejsca 

spotkań 

 Przygotowanie 

dokumentacji 

projektowej na drogi 

203 i 205 

 Budowa świetlicy na 

terenie Kijowic 

NIE NIE 
5+3+4+3+5=

20 I 

 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

 

 Poprawa 

struktury 

drogowej 

 Budowa siłowni 

plenerowej 

(08.2019) 

 Uczestnictwo w 

programie 

odnowy wsi 

 Budowa drogi 

gminnej asfaltowej 

181/2 i 181/14 

 Budowa siłowni 

plenerowej 

 Wyjazdy studyjne, 

szkolenia 

NIE NIE 
4+2+1+2+4=

13 III 

 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

 

 Poprawa 

estetyki wsi 

 Wiosenne porządki 

 Konkurs na 

najpiękniejszą posesję 
TAK TAK 

1+1+2+1+1=

6 IV 
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Plan i program odnowy wsi - Kijowice na lata 2019-2029 

Wizja wsi NASZE KIJOWICE ZIELONE, PIĘKNE I BEZPIECZNE OKOLICE! 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 
 

1. Cele jakie musimy 

osiągnąć by urzeczywistnić 

wizję naszej wsi 

2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 
3. Co nam może 

przeszkodzić? 

 

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 
 

ZASOBY 

Czego użyjemy? 

ATUTY 

Silne strony i szanse 

jakie wykorzystamy 

BARIERY 

Słabe strony jakie 

wyeliminujemy 

ZAGROŻENIA 

Czego unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

1. Dbałość o zabytki 

2. Budowanie tożsamości i 

poczucia wspólnoty, 

kultywowanie tradycji  

 

Lasy, rzeki , położenie 

geograficzne, krzyż 

pokutny, przydrożna 

kapliczka, zabytkowa 

aleja lipowa 

Chęci mieszkańców 

Zaangażowanie 

Środki finansowe z 

budżetu samorządu 

gminnego, środków 

unijnych,  

Obszar Natury 2000 
Niewystarczający stan 

środków finansowych, 

brak współpracy 

między mieszkańcami, 

1.1. Promocja Krzyża Pokutnego- tablice informacyjne i 

upamiętniające 

1.2. Promocja Alei lipowej 

1.3. Instalacja ławek wraz z koszami przy drodze leśnej 
2.1.Kultywowanie obrzędów religijnych-święcenie 

pokarmów 

B. STANDARD  ŻYCIA 
1. Rozwój infrastruktury 

technicznej 

2. Poprawa infrastruktury 

społecznej, kulturalnej, 

rekreacyjnej i sportowej  

3. Kanalizacja 

Środki finansowe z 

gminy i powiatu 

Istniejąca 

infrastruktura gminna 

– drogowa i około 

drogowa,  
Bezpieczeństwo 

Poprawa walorów 

miejscowości 

Estetyka wsi 

 

 

Niewystarczające bądź 

brak środków 

finansowych, 

niewystarczające 

zaangażowanie 

mieszkańców,  
-  

1.1. Drogi gminne asfaltowe/kostka z okoronowaniem 

1.2. Naprawa drogi i budowa chodnika wzdłuż drogi 

powiatowej 

1.3. Trasa pieszo/rowerowe 

1.4. Chodniki przy drodze gminnej i powiatowej 

1.5. Uzupełnienie  brakującego oświetlenia 

1.6. Rozbudowa placu zabaw 

1.7. Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej do 

Bierutowa- ul. Spacerowa 

1.8. Widawa- plaża, miejsce rekreacyjno- wypoczynkowe 

1.9. Oświetlenie drogi do Bierutowa 

2. Budowa świetlicy 

2.1. Doposażenie świetlicy wiejskiej 

2.2. Doposażenie placu zabaw 

2.3. Monitoring placu zabaw i siłowni 

3. Budowa sieci kanalizacyjnej 
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C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 
1. Poprawa estetyki 

miejscowości 

2. Zwiększenie oferty 

kulturalnej, społecznej, 

rekreacyjnej -Integracja 

mieszkańców 

 

Walory szaty roślinnej 

i krajobrazu, 

zaangażowanie 

mieszkańców, 

istniejąca 

infrastruktura 

sportowo-rekreacyjna,  
 

Zaangażowanie 

mieszkańców sołectwa,  

Fundusz sołecki, 

pozyskane środki 

unijne, środki 

pozyskane od 

sponsorów, krajobraz i 

tereny leśne 

sprzyjające rekreacji i 

wypoczynkowi  
 

Niewystarczająca ilość 

środków finansowych, 

niewystarczające 

zaangażowanie 

mieszkańców, 

biurokracja związana z 

pozyskiwaniem 

środków zewnętrznych  

 

1.1. Uporządkowanie terenów w miejscowości 

1.1.1. Teren przy placu zabaw 

1.1.2. Teren przy drogach gminnych i powiatowej 

1.2. Organizacja Wiosennych Porządków  

2.1. Organizacja Dnia Rodziny  

2.2. Organizacja corocznych Mikołajek  

2.3. Organizacja “Ziemniaka” 

2.4. Organizacja Dożynek 

2.5. Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych  

2.6. Organizacja wyjazdów integracyjnych w ramach 

partnerstwa gmin  

D. BYT 
1. Promocja wsi 

2. Poprawa warunków 

bytowych mieszkańców 

Opracowane już 

materiały z wiedzy o 

sołectwie, miejsce do 

zamieszczenia witacza  
 

Sami mieszkańcy, 

istniejące publikacje, 

współpraca z 

samorządem, bogata 

historia miejscowości,  

-  

 Niewystarczające 

środki finansowe, 

niewystarczające 

zaangażowanie i 

zainteresowanie 

mieszkańców, bariery 

formalno-prawne  

 

 

1.1. Budowa witacza  

1.2. Bieżąca aktualizacja profilu na FB-KIJOWICE-TO 

NAS DOTYCZY” 

1.3. Budowa strony internetowej sołectwa 

1.4. Wydanie widokówek promujących miejscowość 

2.1. Organizacja szkoleń z zakresu pozyskania środków  

zewnętrznych 

2.2. Organizacja szkoleń z zakresu pozyskania środków 

z funduszy unijnych 

2.3. Organizacja zbiórek pieniężnych 
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Dokumentacja fotograficzna dotycząca zasobów wsi Kijowice: 
 

 
1."Wilcze doły" 

 

 
2."Wilcze doły" 
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3.Część drogi 1536D - wjazd do Kijowic 

 
4.Część drogi gminnej 181/2 
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5.Kapliczka 

 
6.6Leśne ścieżki rowerowe 
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7.Ścieżki leśne 

 

 
8.Krzyż Pokutny 
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9.W pobliżu placu zabaw, wycieczki piesze 

 

10.Plac zabaw z miejscem ogniskowym 
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11.Miejsce ogniskowe 

  

13.Miejsce ogniskowe, widok na Bierutów i ul. Spacerową 

 12.Droga gminna 182/14 
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14.Rzeka Widawa 

    

15. Dożynki 
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI POWSTAŁA W RAMACH 

UCZESTNICTWA SOŁECTWA W PROGRAMIE 

„ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”, 

ZARZĄDZANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO I JEST EFEKTEM WARSZTATÓW 

„PLANOWANIE W PROCESIE ODNOWY WSI” 

 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU ZOSTAŁA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW  

MIASTA I GMINY BIERUTÓW 

 

 

 

Urząd Miejski w Bierutowie  
 

ul. Moniuszki 12 
 

56-420 Bierutów 
 

woj. dolnośląskie 
 

 

Skład i opracowanie graficzne: 
Mieszkańcy Kijowic 

Jolanta Beker 

Piotr Głowacki 
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SOŁECKA STRATEGIA
ROZWOJU WSI

KRUSZOWICE

Miasto i Gmina Bierutów

Czerwiec 2019
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W opracowaniu dokumentu udział wzięli:

1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi KRUSZOWICE

 Zdzisław Czarnecki
 Krystyna Zamiara
 Urszula Charlicka
 Paweł Soroczyński

2. Gminny Koordynator Programu “Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

 Magdalena Mielcarska

Warsztaty z cyklu “Planowanie w procesie odnowy wsi” przeprowadzili:

Moderatorzy Programu “Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

 Jolanta Beker
 Piotr Głowacki
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ANALIZA ZASOBÓW
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane 
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na 
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

Znaczenie
 zasobu

Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 
dysponuje

M
a
ł
e

D
u
ż
e

W
y
r
ó
ż
n
i
a
j
ą
c
e

Przyrodniczy

walory krajobrazu, rzeźby terenu Obszar Natura 2000 X
stan środowiska X
walory klimatu X
walory szaty roślinnej X
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty X
świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Zespół łąk wilgotnych z rdestem wężownikiem –
rośliną żywicielską gąsienic czerwończyka 
fioletka. Strefa ochrony krajobrazu. Ochrona 
ekspozycji zieleni zabytkowej( MPZP)

X
wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Rzeka Widawa i młynówka, stawy hodowlane, 

tama na rzece X

wody podziemne X
gleby Gleby słabe, klasy IV-VI X
kopaliny X
walory geotechniczne X

Kulturowy

walory architektury budynek byłej szkoły, stare budynki mieszkalne i 
gospodarcze X

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Świetlica wiejska, wiata, plac zabaw, boisko X
walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Sklep spożywczy X
zabytki i pamiątki historyczne Miejscowość objęta ochroną konserwatorską – 

strefa ochrony historycznego układu 
ruralistycznego wsi. Strefa obserwacji 
archeologicznej obszaru ujętego w wykazie 
zabytków archeologicznych.

X

osobliwości kulturowe X
miejsca, osoby i przedmioty kultu Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej z 1945r. – 

pamiątka powrotu Narodu Polskiego na prastare 
Ziemie Piastowskie

X

święta, odpusty, pielgrzymki Dożynki Wiejskie X
tradycje, obrzędy, gwara Obchody świat okolicznościowych: Dzień Kobiet, 

Dzień Dziecka X

legendy, podania i fakty historyczne Nie X
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przekazy literackie Nie X
ważne postacie i przekazy historyczne Nie X
specyficzne nazwy Kunzendorf X
specyficzne potrawy Nie X

dawne zawody cieśla, szewc, kowal, ślusarz, stolarz, krawiec X
zespoły artystyczne, twórcy Nie

X

Obiekty i tereny

działki pod zabudowę mieszkaniową TAK – głównie własność prywatna X
działki pod domy letniskowe X
działki pod zakłady usługowe i przemysł Tak X
pustostany mieszkaniowe Nie X
pustostany poprzemysłowe Nie X
tradycyjne nie użytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.)

Nie
X

Infrastruktura społeczna

place publicznych spotkań, festynów świetlica wiejska, wiata, boisko, siłownia 
plenerowa X

sale spotkań, świetlice, kluby X
miejsca uprawiania sportu Boisko, siłownia plenerowa X
miejsca rekreacji Boisko, siłownia plenerowa X
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Trasa Dolina Widawy X
szkoły Nie X
przedszkola Nie X
biblioteki Nie X
placówki opieki społecznej Nie X
placówki służby zdrowia Nie X

Infrastruktura techniczna

wodociąg Tak X
kanalizacja Nie
drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie)

Droga asfaltowa oraz drogi utwardzone, 
oświetlenie uliczne przy głównej drodze, 
pozostała część wsi nieoświetlona

X

chodniki, parkingi brak X
przystanki Wiata i zatoczka na przystanku autobusowym X
sieć telefoniczna i dostępność internetu Telefony i internet – stacjonarny i mobliny X
telefonia komórkowa Dobry zasięg X
inne

Gospodarka, rolnictwo

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) Nie X
znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i 
ich produkty

Nie X
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gastronomia Nie X
miejsca noclegowe Nie X
gospodarstwa rolne X
uprawy hodowle Zboża, kukurydza, ziemniaki, rzepak, hodowla 

drobiu X

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne

Nie X

zasoby odnawialnych energii Nie X

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy

środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki X
środki wypracowywane Wynajem świetlicy

X

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)

Autorytety i znane postacie we wsi X
Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą nie X
Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i 
umiejętnościach, m.in. studenci

Nauczyciele, informatycy, osoby znające języki 
obce X

Przedsiębiorcy, sponsorzy Tak X
Osoby z dostępem do Internetu
 i umiejętnościach informatycznych

Tak X

Pracownicy nauki Nie X
Związki i stowarzyszenia Nie X
Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Nie X
Współpraca zagraniczna i krajowa X

Publikatory, lokalna prasa

Książki, przewodniki Między Widawą a Dobrą,
od zarania dziejów do współczesności.
Słownik historyczno – geograficzny miejscowości
z terenu LGD Dobra Widawa; Aneta Fiskies, 
Zdzisław Nowakowski

X

Strony www Nie X
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ALIZA SWOT

MOCNE SŁABE

1. Świetlica wiejska
2. Wiata
3. Plac zabaw, siłownia, boisko
4. Rzeki ( Widawa, Młynówka), tama, 

zbiorniki wodne(stawy hodowlane)
5. Aktywność mieszkańców (grupa)
6. Walory przyrodnicze
7. Trasa rowerowa Doliną Widawy
8. Dobra organizacja

1. Stan dróg (gminnych i powiatowej)
2. Braki w oświetleniu – 

niewystarczająca liczba lamp
3. Zagrożenie ekologiczne – brak 

kanalizacji
4. Zagrożenie w ruchu drogowym brak 

chodników
5. Małe zaangażowanie części 

mieszkańców
6. Małe finansowanie ze środków 

publicznych
7. Znikoma ilość publikacji i informacji 

na temat miejscowości
8. Niewykorzystana infrastruktura 

turystyczna

SZANSE ZAGROŻENIA

1. Możliwość pozyskania środków z 
funduszy unijnych, zewnętrznych

2. Założenie stowarzyszenia
3. Udział w Programie Odnowy Wsi
4. Promocja miejscowości
5. Bliskość dużych miejscowości np. ze 

względu na zatrudnienie
6. Współpraca z różnymi organizacjami 

np. sportowymi
7. Budowa kanalizacji, chodników - 

poprawa warunków bytowych
8. Uzupełnienie oświetlenia – poprawa 

bezpieczeństwa
9. Modernizacja i powstanie nowych 

dróg – rozwój miejscowości
10. Turystyka kajakowa i rowerowa
11. Rozwój współpracy z sąsiednimi 

sołectwami
12. Położenie geograficzne
13. Napływ nowych mieszkańców
14. Współpraca z LGD

1. Zagrożenie powodziowe
2. Brak dostępu ( bliskości) do usług 

medycznych
3. Nierówne szanse rozwoju dzieci w 

stosunku do obszarów miejskich
4. Przejazd ciężkiego transportu przez 

wieś
5. Słaba promocja wsi
6. Utrudniony dostęp do placówek 

kulturalno-oświatowych, sportowych
7. Niesprawiedliwy podział funduszy w 

gminie ( słaba dotacja)
8. Wzrost opłat ( podatków)
9. Ignorancja potrzeb mieszkańców 

przez gminę
10. Miejscowość objęta ochroną 

konserwatorską
11. Miejscowość objęta ochroną 

archeologiczną
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SILNE 
STRONY

SŁABE 
STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

Analiza potencjału rozwojowego wsi

4

5

4

1

(-) +
OBSZAR
SŁABY

OTOCZENIE
SPRZYJA

(+) -

2

1

5

5

(+)  =
OBSZAR

SILNY 
OTOCZENIE 
OBOJĘTNE

2

2

2

2

(=) =
OBSZAR 

OBOJĘTNY 
OTOCZENIE 
OBOJĘTNE 0

3

3

3

(=) =
OBSZAR

OBOJĘTNY
OTOCZENIE 
OBOJĘTNE

1,2,3,4,1,2,3,4,6,5,7,8,9,9 5,8,5,13,6,10,11,14,1,2,3,4,6

1,3,4,5,7,8

6,7,7,8,12,2,10,11
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Wizja odnowy i rozwoju wsi KRUSZOWICE

Kruszowice – to może być Twoje miejsce na ziemi.

Kruszowice to miejscowość położona w malowniczej Dolinie Widawy. Nasza 
wieś jest piękna, czysta, zintegrowana z dużą grupą aktywnych, twórczych, 
ambitnych mieszkańców, otwartych na nowych ludzi i nowe pomysły.
W dobrze wyposażonej świetlicy „sercu wsi” tętni życie kulturalne i 
rozrywkowe. Z naszych zasobów chętnie korzystają mieszkańcy okolicznych 
miejscowości.
Na łonie natury, wśród malowniczego krajobrazu lasów, rzek możesz odpocząć 
po ciężkiej pracy.
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Program krótkoterminowy odnowy wsi - KRUSZOWICE

Czy nas stać na 
realizację?
(tak/nie)

Punktacja HierarchiaKluczowy 
problem Odpowiedź Propozycja 

projektu
(nazwa)

Organiz
acyjnie

Finanso
wo

Co nas 
najbardziej 
zintegruje?

WSPÓLNA 
DZIAŁALNOŚĆ
SPOTKANIA 
MIESZKAŃCÓW

DOŻYNKI, DZIEŃ 
KOBIET, DZIEŃ 
DZIECKA, 
MIKOŁAJKI, 
PIECZONY 
ZIEMNIAK, 
POWITANIE LATA, 
AEROBIC, KINO 
POD GWIAZDAMI, 
STREFA KIBICA

TAK TAK

5+5+5+5=20 I

Na czy nam 
najbardziej 
zależy?

ATRAKCYJNOŚĆ 
WSI

TABLICA 
INFORMACYJNA O 
WSI
UPORZĄDKOWANI
E ZANIEDBANYCH 
OBSZARÓW

TAK

TAK

NIE

TAK 3+4+4+4=15 IV

Co nam 
najbardziej 
przeszkadza
?

BRAK 
BEZPIECZEŃSTWA 
DROGOWEGO
NATURA 2000
KONSERWATOR 
ZABYTKÓW

REGULARNE 
KOSZENIE 
POBOCZY, 
ODŚNIEŻANIE

TAK NIE

3+5+5+5=18 II

Co 
najbardziej 
zmieni nasze 
życie?

UCZESTNICTWO W 
PROGRAMIE 
ODNOWY WSI

REALIZACJA 
PROJEKTU, UDZIAŁ 
W SZKOLENIACH I 
WARSZTATACH

TAK NIE

5+4+3+4=16 III

Co nam 
przyjdzie 
najłatwiej?

POPRAWIENIE 
ESTSTYKI WSI

KONKURS NA 
NAJPIĘKNIEJSZĄ 
POSESJĘ
ZAGOSPODAROWA
NIE NIEUŻYTKÓW

TAK TAK

3+4+4+3=14 V
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Plan i program odnowy wsi - KRUSZOWICE  na lata 2016-2026
Wizja wsi KRUSZOWICE:
Kruszowice to miejscowość położona w malowniczej Dolinie Widawy. Nasza wieś jest piękna, czysta, zintegrowana z dużą grupą aktywnych, twórczych, 
ambitnych mieszkańców, otwartych na nowych ludzi i nowe pomysły.
W dobrze wyposażonej świetlicy „sercu wsi” tętni życie kulturalne i rozrywkowe. Z naszych zasobów chętnie korzystają mieszkańcy okolicznych 
miejscowości.
Na łonie natury, wśród malowniczego krajobrazu lasów, rzek możesz odpocząć po ciężkiej pracy.

I. Plan rozwoju
II. Program rozwoju

2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 3. Co nam może 
przeszkodzić?1. Cele jakie musimy 

osiągnąć by urzeczywistnić 
wizję naszej wsi

ZASOBY
Czego użyjemy?

ATUTY
Silne strony i szanse 
jakie wykorzystamy

BARIERY
Słabe strony jakie 
wyeliminujemy
ZAGROŻENIA

Czego unikniemy?

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO
1. Ochrona i rozwój 

krajobrazu

2. Integracja 
mieszkańców 
sołectwa

1. Lasy, rzeki, 
tama,

2. Położenie 
geograficzne

3. Świetlica, 
boisko, wiata, 
plac zabaw

4. Mieszkańcy wsi
5. Świetlica 

wiejska, plac 
zabaw, boisko

1. Walory 
krajobrazu

2. Mieszkańcy wsi – 
ich 
zaangażowanie, 
umiejętności

3. Program Odnowy 
Wsi

1. Obszar Natura 
2000

2 Trudność w 
pozyskaniu środków 
finansowych

3 Słabe wsparcie ze 
strony gminy

4. Niska frekwencja

1.1 Trasy rowerowe, biegowe, nordic walking
1.2 Plaża przy tamie na rzece Widawa
1.3 Odrestaurowanie tamy
1.4 Stanowiska wędkarskie
1.5 Przystań kajakowa
1.6 Ścieżki piesze i rowerowe
1.7 Odbudowa deptaka drewnianego na rzece 

Widawa łączącego wieś z Bierutowem
1.8 Kwiaty, klomby, ławki

2.1 Spotkania integracyjne ( zwyczajowe 
imprezy okolicznościowe: Dzień kobiet, 
Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki, 
Pieczony Ziemniak)

2.2 Spotkania międzypokoleniowe
2.3 Wycieczki
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B. STANDARD  ŻYCIA
1. Poprawa 

bezpieczeństwa i 
infrastruktury 
technicznej

2. Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej

1. Dofinansowania

2. Zasoby ludzkie

1.Zasoby ludzkie
2. Program Odnowy 
Wsi
3. Duży teren do 
wykorzystania

1. Zbyt małe środki 
finansowe lub ich brak
2. Słabe wsparcie ze 
strony gminy
3. Niskie 
zaangażowanie 
mieszkańców

1.1Uzupełnienie oświetlenia
1.2 Budowa chodników
1.3 Budowa kanalizacji
1.4 Remont dróg gminnych  i powiatowych we wsi
1.5 Remont mostu na rzece Młynówka oraz mostu na 

rzece Widawa
1.6 Monitoring wokół świetlicy wiejskiej, placu 

zabaw i wiaty

2.1 Budowa parkingu przed świetlicą
2.2 Podjazd dla wózków inwalidzkich
2.3 Rozbudowa siłowni zewnętrznej
2.4 Zagospodarowanie boiska wiejskiego
2.5 Wykonanie przyłącza energetycznego na     

boisku wiejskim
2.6 Kontener sanitarny na boisku wiejskim
2.7 Kosze na śmieci
2.8 Tablice informacyjne (oznakowanie dróg, 

kierunków) do posesji – z numerami budynków –
w celu  łatwiejszego dojazdu dla służb 
ratowniczych, listonoszy, kurierów, itp.
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C. JAKOŚĆ  ŻYCIA
1. Wyrównanie szans 

mieszkańców w 
kulturze i sztuce

2. Zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci 
i seniorów

1. Świetlica, 
boisko, 
wiata, plac 
zabaw

2. Mieszkańcy 
wsi

3. Świetlica 
wiejska, plac 
zabaw, 
boisko

1. Wykorzystanie 
walorów 
krajobrazu

2. Zaangażowanie 
mieszkańców

3.  Zaangażowanie 
mieszkańców

1. Niewystarczające 
środki finansowe

2. Słabe wsparcie 
ze strony gminy

3. Niska frekwencja

1.1 Spotkania integracyjne
1.2 Wycieczki

2. Udział mieszkańców w wydarzeniach 
kulturalnych (teatr, kino, opera)

2.1 Dzieci na świetlicy /wakacjach/feriach
2.2 Organizowanie zajęć artystycznych,    

kulturalnych, sportowych dla dzieci,        
młodzieży, seniorów

2.3 Wyposażenie świetlicy w materiały niezbędne 
do prowadzenia zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych dla dzieci ( np. gry 
edukacyjne, książki, zabawki, materiały 
biurowe)

2.4 Wyposażenie świetlicy w sprzęt do zajęć 
sportowych dla seniorów - aerobic, zumba (np. 
maty, piłki, ciężarki, stepy)

D. BYT
1. Założenie 

Stowarzyszenia

2. Promocja walorów i 
atrakcyjności wsi

1. Świetlica 
wiejska

2. Teren wsi

1. Program 
Odnowy wsi

2. Współpraca z 
pobliskimi 
sołectwami

3. Współpraca z 
LGD

1. Procedury 
formalne

2. Ograniczone 
środki 
finansowe

3. Niskie 
zaangażowanie 
mieszkańców

4. Anomalia 
pogodowe

1.9 Pozyskanie środków z różnych źródeł
1.10  Szkolenia i warsztaty w zakresie 

pisania projektów (np. pozyskania środków 
zewnętrznych, tworzenia stowarzyszenia)

2.1 Zagospodarowanie nieużytków wiejskich
2.2 Konkurs na najładniejszą posesję
2.3 Ogródki przydomowe
2.4 Opracowanie materiałów promocyjnych 

(foldery, pocztówki, itp.)
2.5 Tablice wjazdowe do miejscowości - witacze
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI KRUSZOWICE

Świetlica wiejska

Kapliczka Matki Boskiej Różańcowej z 1945r. – pamiątka powrotu Narodu Polskiego na prastare 
Ziemie Piastowskie
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Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej

Siłownia plenerowa przy świetlicy wiejskiej
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Wiata przy świetlicy wiejskiej

Rzeka Widawa
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Tama na rzece Widawa

Organizacja dożynek gminnych 2015r.
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Dożynki gminne 2015r.
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI POWSTAŁA W RAMACH 

UCZESTNICTWA SOŁECTWA W PROGRAMIE

„ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”,

ZARZĄDZANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO I JEST EFEKTEM WARSZTATÓW

„PLANOWANIE W PROCESIE ODNOWY WSI”

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU ZOSTAŁA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
MIASTA I GMINY BIERUTÓW

Urząd Miejski w Bierutowie

ul. Moniuszki 12

56-420 Bierutów

woj. dolnośląskie

Skład i opracowanie graficzne:
Jolanta Beker
Piotr Głowacki
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W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 
 

1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Paczków  
 Barbara Najman 
 Andrzej Iżykowski 
 Wioleta Najman  
 Ewa Iżykowska  
 Małgorzata Rak 
 Piotr Olczyk  
 Krzysztof Najman  
 Katarzyna Zadka  

 

2. Gminny Koordynator Programu “Odnowa Wsi Dolnośląskiej” 
 

o Magdalena Mielcarska 
 

 

Warsztaty z cyklu “Planowanie w procesie odnowy wsi” przeprowadzili: 
 

Moderatorzy Programu “Odnowa Wsi Dolnośląskiej” 
 

 Jolanta Beker. 
 Piotr Głowacki 

 

 

 

PACZKÓW – Sołectwo w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, w gminie Bierutów. Wszystkie 

szlaki komunikacyjne przebiegające przez wieś to drogi gminne, oświetlone jednakże do pokrycia nawierzchnią 
asfaltową. Budynki usytuowane są wzdłuż dróg – zabudowa mieszkaniowa mieszana – miejscami zwarta, 
miejscami rozproszona. Domostwa to w większości domki jednorodzinne i jeden blok z mieszkaniami dla 12 
rodzin. Część budynków to zabytki w większości nadające się do kapitalnego remontu lub rozbiórki. Około dwa 
km od wsi w stronę Zbytowej znajduje się założona w 1857 r. Osada Leśna, która od 1945 r. nosi nazwę – 
Korea. Mieszkają tam dwie rodziny. Miejscem najczęstszych spotkań jest świetlica wiejska, znajdująca się  
w budynku, w którym do 1998 roku była szkoła. Część budynku który został przeznaczony na świetlice wewnątrz 
jest wyremontowany, lecz niszczeje z powodu zalewania, ponieważ jest zniszczone pokrycie dachowe. Przy 
świetlicy wiejskiej znajdują się: sklep spożywczy, boisko, plac zabaw, a także dużo terenu 
niezagospodarowanego, wykorzystywanego na spotkania integracyjne, imprezy integracyjne-sportowe pod 
chmurką.  
Miejscem kultu religijnego jest niewielki Kościół koło którego znajduje się kapliczka z figurą Matki Boskiej. 
Sołectwo jest w 100% zwodociągowane, brak jest kanalizacji sanitarnej. Funkcjonuje tu niesformalizowana 
Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka, a także grupa osób w większości kobiet, które chętnie biorą udział  
w organizowaniu dożynek, czy też innych akcjach organizowanych w Sołectwie.  
Wieś korzysta z funduszu sołeckiego i wsparcia gminy, a także jest zawsze chętnie wspierana przez leśniczego 
Nadleśnictwa Oława, który jest mieszkańcem Sołectwa.  
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ANALIZA ZASOBÓW 
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane 
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na 
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński 
 

Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje 

Znaczenie  
zasobu 

Małe Duże Wyróżniające 

Przyrodniczy 

walory 
krajobrazu, 
rzeźby terenu 

Lasy mieszane, obszar chroniony Natura 2000 (PLH020065), 
nizina oleśnicko-bierutowska ozy polodowcowe   X  

stan środowiska Dobry, bez zanieczyszczeń przemysłowych    X 

walory klimatu Nizina znajduje się pod wpływem efektu fenowego, dzięki 
któremu należy do najcieplejszych regionów w Polsce. Zima 
jest tu stosunkowo krótka, a lato ciepłe i suche 

 X  

walory szaty 
roślinnej 

zespół łąk wilgotnych z rdestem wężownikiem (Polygonumbi
storta) rośliną żywicielską gąsienic czerwończyka, bogate 
zalesienie zarówno iglaste jak i liściaste 

  X 

cenne 
przyrodniczo 
obszary lub 
obiekty 

Stawy hodowlane, park z wyróżniającym się jednym wielkim 
Platanem  

 X  

świat zwierzęcy 
(ostoje, siedliska) 

Czerwończyk fioletek – gatunek motyla z rodziny 
modraszkowatych, zwierzyna typowa dla obszarów leśnych: 
dziki, sarny, bobry, zające, lisy. Dzikie ptactwo tj. bażanty, 
żurawie, orły 

  X  

wody 
powierzchniowe 
(cieki, rzeki, 
stawy) 

Dwie rzeki; Widawa i Młynówka 

 X  

wody podziemne Źródełko, studnie przydomowe  X  

gleby Mało żyzne gleby pseudobielicowe, przeważnie zajęte 
pod uprawę 

X   

kopaliny     

walory 
geotechniczne 

  
   

Kulturowy 

walory 
architektury  
 

Młyn, dwór książęcy i pałacyk Willmanna 
 X  

walory 
przestrzeni 
wiejskiej 
publicznej 

Świetlica wiejska, budynek dawnej szkoły 

 X  

walory 
przestrzeni 
wiejskiej 
prywatnej 

Pałacyk, kaflarnia, elektrownia wodna niedziałająca 

 X  
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zabytki i pamiątki 
historyczne 

1.Tablica hołdu poległych mieszkańców w latach 1914-1918 
2.Kamień Fryderyka, kapliczka   

X 
 

X 
osobliwości 
kulturowe 

    

miejsca, osoby i 
przedmioty kultu 

Kościół p. w. Św. Aniołów Stróżów wybudowany w latach 
1984-1986, z 1984 r. - pamiątką powrotu ludności polskiej na 
ziemię zachodnie 

 X  

święta, odpusty, 
pielgrzymki 

Odpust w 1-szą niedziele października  
 X  

tradycje, obrzędy, 
gwara 

Dożynki 
 X  

legendy, podania i 
fakty historyczne 

 
   

przekazy 
literackie 

 
   

ważne postacie i 
przekazy 
historyczne 

 
   

specyficzne 
nazwy 

1743 r. Patschkey, 1785 r. - Patschkey, Patschkei, 1830-1935 
Patschkey, 1936-1945 r. Weidenfließ, 1945-1948 r. Poczekaj 
od 1949 r., do dziś Paczków  

 X  

specyficzne 
potrawy 

    

dawne zawody     

zespoły 
artystyczne, 
twórcy 
 

 

 

   

Obiekty i tereny 

działki pod 
zabudowę 
mieszkaniową 

działki 
X   

działki pod domy 
letniskowe 

    

działki pod 
zakłady usługowe 
i przemysł 

działki 
X   

pustostany 
mieszkaniowe 

pustostany 
X   

pustostany 
poprzemysłowe 

    

tradycyjne nie 
użytkowane 
obiekty 
gospodarskie 
(stodoły, 
spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.) 

remiza strażacka  

   

Infrastruktura społeczna 

place publicznych 
spotkań, festynów 

Plac zabaw, boisko za budynkiem świetlicy  
 X  

sale spotkań, 
świetlice, kluby 

Świetlica wiejska 
 X  
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miejsca 
uprawiania sportu 

Teren rekreacyjno-sportowy kolo świetlicy wiejskiej 
 X  

miejsca rekreacji Teren rekreacyjno-sportowy koło świetlicy wiejskiej   X  
ścieżki rowerowe, 
szlaki turystyczne 

Szlak myśliwski, szlak rowerowy 
  X 

szkoły     
przedszkola     
biblioteki     
placówki opieki 
społecznej 

    

placówki służby 
zdrowia 

    

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Tak  X  
kanalizacja     
drogi 
(nawierzchnia, 
oznakowanie 
oświetlenie) 

Przede wszystkim drogi tłuczniowe około 5 km, asfaltowe ok. 
1,5 km w tym ok 1 km do kapitalnego remontu,  
Oświetlenie uliczne 

 
X 

 
X 

 

chodniki, parkingi Nie  X  
przystanki Tak  X  
sieć telefoniczna i 
dostępność 
internetu 

Internet mobilny i stacjonarny, sieć telefoniczna 
 X  

telefonia 
komórkowa 

Dostępne kilka sieci 
 X  

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy 
(gdzie, ile? ) 

Ferma drobiu Kaczała Józef w Paczkowie, zakłady 
przemysłowe w innych miastach, np. Jelcz-Laskowice 

 X  

znane firmy 
produkcyjne i 
zakłady 
usługowe. i ich 
produkty 

Sklep spożywczo-przemysłowy M. Wachowska 

 X  

gastronomia     
miejsca 
noclegowe 

    

gospodarstwa 
rolne 

Gospodarstwa indywidualne 
 X  

uprawy hodowle Stawy hodowlane, zboża, hodowla drobiu  X  
możliwe do 
wykorzystania 
odpady 
produkcyjne 

 

   

zasoby 
odnawialnych 
energii 

 
   

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki 
udostępniane 
przez gminę 

Fundusz sołecki 
 X  

środki 
wypracowywane 

Wynajem świetlicy wiejskiej  
 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 

Rękodzielnicy, wiklina papierowa, szydełkowanie 

  X 

Przedsiębiorcy, 
sponsorzy 

    

Osoby z dostępem 
do Internetu  
i umiejętnościach 
informatycznych 

Tak 

 X  

Pracownicy nauki     
Związki i 
stowarzyszenia 

    

Kontakty 
zewnętrzne (np. z 
mediami) 

 
   

Współpraca 
zagraniczna i 
krajowa 

 
   

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, 
przewodniki 

"Kraina nad Widawą", „Barwy ziemi bierutowskiej” Zbigniew 
Podurgiel 

 X  

Strony www Facebook Paczków koło Bierutowa   X  
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3. ANALIZA SWOT 
Analiza SWOT (SWOT – skrót od angielskich słów odpowiadającym silnym i słabym stronom, szansom 
i zagrożeniom) służy przeanalizowaniu sytuacji obecnej, a także najbliższej przewidywalne przyszłości pod kątem 
tego, czym dysponujemy, czego nam brakuje, co nam może pomóc, a czego powinniśmy starać się uniknąć – aby nam 
nie szkodziło. Wynikiem analizy jest zestawienie atutów (mocne strony), braków (słabe strony), szans i zagrożeń. 
Pomaga to planować działania, zaspokajać potrzeby, wypełniać braki w sposób realny, w oparciu o zasoby, 
wykorzystując szanse i wkalkulowując ryzyko zagrożeń lub eliminując je.  
 

MOCNE SŁABE 

1.Świetlica wiejska, boisko 
2.Kościół, kapliczka 
3.Działki budowlane 
4.Przyroda: stawy, dwie rzeki Widawa i Młynówka, lasy, park, 
tereny objęte ochroną Natura 2000 
5.Zabytki: tablica hołdu poległych mieszkańców  wsi w I 
wojnie światowej, kamień Fryderyka 
6.Szlak rowerowy 
7.Infrastruktura : dwa zabytkowe pałace, młyn, stara kaflarnia 
(komin), niedziałająca elektrownia wodna 
8.Rolnictwo: gospodarstwa rolne i rybackie, hodowla drobiu 
9.Aktywność niewielkiej grupy mieszkańców 
10.Leśniczówka Nadleśnictwa Oława 
11.Wodociągi 
12.Niewielki plac zabaw 
13.Szlak myśliwski 

1. 14. Budynek remizy strażackie 
15. Sieć telefoniczna 
16. Źródełko  
 

1.N  1. Nierozwinięta sieć komunikacyjna 
1. 2. Brak infrastruktury technicznej (drogi, 

kanalizacja) 
2. 3. Słaba oferta spędzania wolnego czasu  
3. 4. Słaba aktywność mieszkańców  
4. 5. Trudności w pozyskiwaniu środków  
5. 6. Brak rozwiniętego przemysłu 
6. 7. Słabe gleby 
7. 8. Brak organizacji pozarządowych  
8. 9. Migracja młodych ludzi  
9. 10. Zaniedbane tereny 
11.  11.Zły stan dróg  
12.  12.Niewystarczająca ilość środków finansowych  
13.  13.Brak informacji o wsi w Internecie  
14.  14.Brak zakładów pracy 
15.  15.Zły stan obiektów dziedzictwa kulturowego 

 
 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 
1. Tereny pod zabudowę 
2. Możliwość udziału w szkoleniach 
3. Plan zagospodarowania przestrzennego  
4. Możliwość skorzystania z dotacji z UE 
5. Możliwość uzyskania funduszy ze środków zewnętrznych 
6. Założenie stowarzyszenia 
7. Możliwość zdobywania sponsorów  
8. Współpraca z innymi Sołectwami 
9. Współpraca ze stowarzyszeniem Dobra Widawa 
10. Udział w  Programie Odnowy Wsi i pozyskiwanie środków 
finansowych na rozwój wsi 
11.Wykorzystanie rękodzieła wiklina papierowa i 
szydełkowanie 
12.Ogrody przydomowe 
13. Turystyka kajakowa na rzece Widawie 

1. Zagrożenie powodzią  
2. Migracja młodych ludzi za pracą  
3. Zwierzęta leśne niszczą uprawy  
4. Utrudniony dostęp młodych ludzi do obiektów 
rekreacyjno-sportowych 
5. Niekorzystne położenie geograficzne (odległości 
od miast)  
6. Zagrożenie ekologiczne (zagrożenie związane z 
brakiem kanalizacji)  
7. Brak chodników 
8. Słaba znajomość lokalnej historii, dziedzictwa 
kulturowego 
9. Izolowanie sie mieszkańców i nieangażowanie się 
w życie społeczne  
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Analiza potencjału rozwojowego wsi 

 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 
ZAGROŻENIA 

 

3 

3 

3 

2 

2 

6 

  8 

      1 

6 

2 

0 

2 

( + ) - 

6,9,13, 2,6,8, 1,3,4, 4,5 
( = ) + 

obszar 

obojętny 

otoczenie 

sprzyja  

(+) -  obszar 

silny 

otoczenie nie 

sprzyja  

2,4,5,7,14,16, 14,15,  

8,9  

(+) – 

(obszar silny) 

otoczenie nie 

sprzyja 
3,8, 1,3,4,5,7,9,10,11, 

5,6,7,8,9,12, 3 

(-) + 

(obszar słaby) 

otoczenie 

sprzyja  

5 

4 

   2 

4 

1,10,11,12,15, 12, 13, 2,10, 

11,13, 1,2,6,7 
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Wizja odnowy i rozwoju wsi Paczków  
 

 
       Paczków – wioska z bijącym źródłem nadziei na Odnowę Wsi 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paczków to czysta, zadbana i atrakcyjna wieś, tętniąca życiem aktywnych 
mieszkańców pielęgnujących wielokulturowe tradycje przekazywane z pokolenia na 
pokolenie w otoczeniu czystego powietrza. Nowa infrastruktura drogowa, sportowa  
i rekreacyjna, zadbane posesję i wspólna historia, którą tworzą mieszkańcy sprawiają 
że jesteśmy częścią naszego Sołectwa. Jak za dawnych czasów źródełko artezyjskie 
płynące w kompleksie dworsko- parkowym dało nadzieję mieszkańcom na 
przetrwanie czasu suszy, tak teraz program Odnowy wsi stał się nadzieją i szansą na 
lepsze życie pełne pasji, odwagi, świadomi swej tożsamości dzięki konsekwentnie 
realizowanym zaplanowanym projektom. 
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Program krótkoterminowy odnowy wsi Paczków 

 

 

Kluczowy 

problem 

 

Odpowiedź 

 

Propozycja 

projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na 

realizację? 

(tak/nie) 

Punktacja Hierarchia 

Organiz

acyjnie 

Finanso

wo 

  

 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

 

Wspólne 

działania na rzecz 

Sołectwa i 

spotkania 

integracyjne 

Dzień Kobiet, 

Mikołajki, dożynki, 

Sylwester, sprzątanie 

świata, wiosenne 

porządki 

 

 

     TAK 

 

 

TAK 
          8 IV 

 

Na czy nam 

najbardziej 

zależy? 

 

 Podniesienie 

wiedzy 

mieszkańców o 

historii wsi- 

wzmacnianie 

wiedzy o 

tożsamości wsi 

„Paczków - miejsce z 

przeszłością sprawia, że 

jesteśmy ludźmi z 

przyszłością” - 

Wykonanie tablicy 

informacyjnej i broszury 

przedstawiającej  

historie naszego 

sołectwa  

 

   TAK 

 

   NIE 

16     II 

 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

 

Zaniedbane 

miejsca.  

Zagospodarowania 

terenu przy dębach na 

skrzyżowaniu dróg- 

wykonanie klombu i 

wyeksponowanie płyty 

upamiętniającej 

mieszkańców Paczkowa 

poległych w latach 

1914-1918. 

 

 

 

 

    TAK 

 

 

 

 

   NIE 20 I 

 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

 

Uczestnictwo w 

Programie 

„Odnowa Wsi 

Dolnośląskiej „ 

Udział w szkoleniach i 

warsztatach, realizacja 

projektów dzięki którym 

będzie się nam lepiej 

żyło w naszej małej 

ojczyźnie  

 

 

 

  TAK 

 

 

 

    TAK 
5 V 

 

Co nam Z  

przyjdzie 

najłatwiej? 

 

Poprawa estetyki 

wsi 

Sprzątanie wspólnych 

terenów zielonych w 

Sołectwie   

 

   TAK 

 

     TAK 

11 III 
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Plan i program odnowy wsi Paczków na lata 2019-2029 

Wizja wsi Paczków: 
Paczków to czysta, zadbana i atrakcyjna wieś, tętniąca życiem aktywnych mieszkańców pielęgnujących wielokulturowe tradycje przekazywane z pokolenia na 
pokolenie w otoczeniu czystego powietrza. Nowa infrastruktura drogowa, sportowa i rekreacyjna, zadbane posesję i wspólna historia, którą tworzą mieszkańcy 
sprawiają że jesteśmy częścią naszego Sołectwa. Jak za dawnych czasów źródełko artezyjskie płynące w kompleksie dworsko- parkowym dało nadzieję 
mieszkańcom na przetrwanie czasu suszy, tak teraz program Odnowy wsi stał się nadzieją i szansą na lepsze życie  pełne pasji, odwagi, świadomi swej tożsamości 
dzięki konsekwentnie realizowanym zaplanowanym projektom. 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 
 

1. Cele jakie musimy 

osiągnąć by urzeczywistnić 

wizję naszej wsi 

2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 
3. Co nam może 

przeszkodzić? 
 

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 
 

ZASOBY 

Czego użyjemy? 

ATUTY 

Silne strony i szanse jakie 

wykorzystamy 

BARIERY 

Słabe strony jakie 

wyeliminujemy 

ZAGROŻENIA 

Czego unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO  

1.Budowanie tożsamości, 

poczucia wspólnoty, 

kultywowanie wartości 

patriotycznych i tradycji.  

2. Dbanie o zabytki, miejsca 

kultu i przyrodę  

 

 

 

 

Kościół, kapliczka, 

walory przyrodnicze, 

źródełko, budynek 

remizy, tablica hołdu, 

kamień Fryderyka, 

obszar Natura 2000, 

Świetlica wiejska 

Zaangażowanie 

mieszkańców wsi, środki 

z budżetu samorządu 

gminnego, środki unijne, 

współpraca z LGD Dobra 

Widawa 

Brak zaangażowanie 

mieszkańców, wymarcie 

starszych mieszkańców i 

migracja młodych, brak 

środków finansowych, 

ochrona konserwatorska 

1.1 Udział w dożynkach 

1.2 Tworzenie wieńca dożynkowego 

1.3 Kultywowanie tradycji przez organizacje wspólnej 

biesiady 

1.4 Święto flagi 

1.5 Zakup i montaż masztu i uchwytów na flagę koło 

Świetlicy wiejskiej ich ważnych miejscach w Sołectwie 

1.6 Utworzenie „kroniki Sołectwa Paczków„ 

1.7 Udział w Odpuście 

2.1 Rewitalizacja parku w kompleksie dworsko-parkowym 

2.2  Montaż ławek i koszy w parku 

2.3 Odbudowa fontanny w parku 

2.4 Promocja źródełka i uzdatnianie z niego wody 

2.5 Doprowadzenie wody ze źródełka artezyjskiego  do 

fontanny 

2.6 Zakup i montaż dzwonu koło Kościoła 

2.7 Wykonanie klombu koło kapliczki 

2.8 Renowacja budynku remizy i modernizacja syreny w 

budynku remizy 

2.9 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół 

budynku remizy 
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B. STANDARD  ŻYCIA 
1.Poprawa i rozwój 

infrastruktury technicznej wraz 

z poprawą bezpieczeństwa 

2.Poprawa i rozwój 

infrastruktury rekreacyjno-

sportowej, społecznej i 

publicznej  

3. Poprawa estetyki wsi  

Duża ilość miejsca 

niezagospodarowaneg

o koło świetlicy 

wiejskiej, 

niezagospodarowane 

tereny gminne, boisko, 

świetlica wiejska, 

przystanek 

autobusowy 

Zaangażowanie 

mieszkańców wsi, 

własny sprzęt, 

wypracowanie 

wspólnie z władzami 

strategii utwardzenia 

dróg, współpraca z 

LGD Dobra Widawa, 

pozyskiwanie funduszy 

zewnętrznych, fundusz 

Sołecki  

 

Brak dokumentacji 

technicznej, 

Niewystarczające środki 

finansowe, 

Niewystarczające 

zaangażowanie 

mieszkańców wsi, brak 

wsparcia ze strony urzędu 

gminy, ochrona 

konserwatorska 

1.1 Przebudowa drogi gminnej gruntowej na nawierzchnie 

bitumiczną w stronę Leśniczówki 

1.2 Wykonanie dokumentacji na drogi gminne we wsi i drogę 

dojazdową do wioski 

1.3 Przebudowa drogi gminnej gruntowej na nawierzchnie 

bitumiczną w stronę Korei 

1.4 Przebudowa drogi gminnej gruntowej na nawierzchnie 

bitumiczną w stronę stawów hodowlanych 

1.5 Remont zniszczonej drogi gminnej asfaltowej we wsi 

1.6 Utwardzenie drogi gminnej w stronę budynku nr 51 

1.7 Budowa chodnika przy drodze głównej od budynku nr8 do 

świetlicy wiejskiej 

1.8 Budowa parkingu przy kościele 

1.9 Odbudowa istniejącej sieci melioracyjnej przy drogach 

gminnych 

1.10 Remont mostka melioracyjnego na wjeździe do wioski 

2.1  Rewitalizacja boiska sportowego 

2.2  Zakup i montaż ławek i koszy koło boiska 

2 3  Budowa siłowni zewnętrznej 

2.4  Budowa ścieżki rowerowej i pieszej w kierunku Kijowic i 

Posadowic 

2.5  Budowa Skateparku 

2.6  Budowa siłowni wewnątrz budynku stodoły 

2.7  Budowa boiska do gry w siatkówkę  

2.8 Budowa przystani kajakowe na rzece Widawie.  

2.9  Plaża i kąpielisko przy rzece Widawa 

2.10 Doposażenie świetlicy wiejskiej 

(sprzęt komputerowy, multimedialny, AGD itp.)  

2.11 Remont Sali świetlicy środowiskowej 

2.12  bieżące remonty świetlicy wiejskiej (malowanie 

2. 13 Internet dostępny dla osób na terenie świetlicy wiejskiej  

3.1  Poprawa estetyki wsi- zakup sadzonek, drzew, krzewów  

3.2  Remont przystanku autobusowego i zagospodarowanie terenu 

wokół 

3.3  Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw  

3.4 Budowa witaczy i tablic informacyjnych 

 

 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 
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1.Wzrost poziomu 

zaangażowania i współdziałania 

mieszkańców, zwiększenie 

integracji  

2.Zwiększenie oferty 

kulturalnej i rekreacyjnej 

3.Edukacja i zdobywanie 

nowych umiejętności przez 

mieszkańców 

4.Zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców 

 

Świetlica wiejska, 

boisko, tereny 

zagospodarowane 

wokół świetlicy  

Współpraca z OKIS, 

współpraca z LGD 

Dobra Widawa, 

współdziałanie 

mieszkańców, 

wsparcie ze strony 

gminy, współpraca z 

Nadleśnictwem Oława  

Niewystarczające 

zaangażowanie 

mieszkańców, 

Niewystarczające 

środki finansowe  

1.1 Organizacja wycieczki krajoznawczej 

1.2 Organizacja warsztatów np. kulinarnych 

1.3 Założenie stowarzyszenia 

1.4 Organizacja Mikołajek  

2.1 Spacery z kijkami po terenach leśnych 

2.2 Rajdy rowerowe po terenach wiejskich 

2.3 Rozrywki piłkarskie „sołectwo kontra Sołectwo” 

2.4 Zakup wyposażenia do spotkań, rozgrywek piłkarskich 

p. Stroje, piłki, siatki, aparat fotograficzny 

3.1 Kurs komputerowy dla każdego 

3.2 Kurs florystyczny 

3.3 Kurs zdrowego życia „żyjmy zdrowo, kolorowo” 

3.4 Budowa szlaku naukowo-przyrodniczego 

3.5 Oznakowanie szlaku myśliwskiego 
D. BYT 
1.Promocja wsi 

2.Stworzenie Oferty turystycznej 

3.Poprawa warunków bytowych 

mieszkańców 

4 Przyciągnięcie nowych 

mieszkańców  

Świetlica wiejska, 

walory przyrodnicze, 

boisko sportowe  

Współpraca z 

samorządem, 

zaangażowanie 

mieszkańców, 

pozyskanie funduszy 

zewnętrznych  

Brak noclegów, brak 

współpracy między 

mieszkańcami, 

niewystarczające 

środki finansowe, małe 

zaangażowanie 

mieszkańców  

1.1 Utworzenie strony internetowej o wsi 

1.2 Udział w okolicznych dożynkach 

1.3 Wydanie informatorów o wiosce 

2.1 Stworzenie punktu informacyjnego dla turystów  

2.2 Stworzenie miejsc wędkarskich 

2.3 Stworzenie miejsc odpoczynku przy trasie rowerowej 

2.4 Stworzenie tablic informacyjnych o gatunkach ryb przy 

łowiskach 

3.1 Szkolenia dla rolników  

3.2 Szkolenia z pisania i rozliczania wniosków  

3.3 Organizacja zbiórek zasilających fundusz Sołecki  

4.1 Wyznaczenie działek budowlanych  

4.2 Informowanie na stronie Sołectwa o przetargach działek 

gminnych 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI PACZKÓW : 

 

 

 

Kościół p. w. Św. Aniołów Stróżów wybudowany w latach 1984-1986, z 1984 r.- pamiątką powrotu ludności 
polskiej na ziemię zachodnie 

 

 

 

 
Dożynki Wiejskie w Paczkowie 2006 r. 
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Tworzenie Sołeckiej Strategii Odnowy Wsi w Paczkowie 

 

 
 

 

 Dwór wybudowany w 1870 r. 
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Budynek remizy strażackiej 

 
 

 

 

Młyn 
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                   Tablica pamięci poległym mieszkańcom wsi Paczków w 1914-1918 

 

 

 

 

 

 

Id: E37213FF-644B-4D3C-BF6F-9137FAF302C3. Podpisany Strona 18



2 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego                                                    

                     

 

  

1

9 

 

 

Przygotowywanie zbóż do wieńca dożynkowego w 2017 r. 

 

 

 

Plecenie wieńca dożynkowego w 2017 r. 

 

 

Przystrajanie wsi Paczków na dożynki Wiejskie  
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI POWSTAŁA W RAMACH 

UCZESTNICTWA SOŁECTWA W PROGRAMIE 

„ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ”, 

ZARZĄDZANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 

DOLNOŚLĄSKIEGO I JEST EFEKTEM WARSZTATÓW 

„PLANOWANIE W PROCESIE ODNOWY WSI” 

 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU ZOSTAŁA SFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

MIASTA I GMINY BIERUTÓW  

 

  

 

 

Urząd Miejski w Bierutowie 
 

ul. Moniuszki 12  
 

56-420 Bierutów  
 

woj. dolnośląskie 

 

 

 

 

Skład i opracowanie graficzne: 
Piotr Głowacki 
Jolanta Beker  
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UZASADNIENIE

Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi: Karwiniec, Kijowice, Kruszowice oraz Paczków, wypracowane
zostały przez członków Grup Odnowy Wsi przy współudziale moderatorów odnowy wsi w ramach
programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Odnowa Wsi Dolnośląskiej". Strategie
określają drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków życia w sołectwie. Służą jej
rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej.
Sołecka Strategia Rozwoju jest dokumentem, w którym została opisana obecna sytuacja sołectwa i na tej
podstawie zdefiniowano podstawowe obszary problemowe. Niezbędne działania w celu uzyskania poprawy
sytuacji rozwoju lokalnego mają doprowadzić do tego, aby sołectwo było przyjaznym i atrakcyjnym
miejscem zamieszkania, pracy i odpoczynku. Sołecka Strategia Rozwoju Wsi jest podstawowym
dokumentem długookresowej polityki rozwoju sołectwa. Uchwalenie strategii umożliwi pozyskanie
środków na realizację zadań z różnych źródeł zewnętrznych. Sołecka Strategia jest dokumentem otwartym,
który ze względu na zmianę istotnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wsi może ulec zmianie.
Komunikowanie Strategii poprzez konsultacje z mieszkańcami, zebrania wiejskie oraz działania promocyjne
będą miały istotny wpływ na kształtowanie przyszłościowego wizerunku wsi.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.
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