
Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gniewomierz w Gminie Legnickie Pole 

                                                                                                            

                                                                                                                       

 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 

SOŁECTWA GNIEWOMIERZ 

w GMINIE LEGNICKIE POLE 

 

 

Wizja hasłowa: „Czas na rozwój - czas na Gniewomierz" 

                                                  

luty – lipiec 2020 



2 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gniewomierz w Gminie Legnickie Pole  

 

Spis treści 
ANALIZA ZASOBÓW .......................................................................................................... 3 
ANALIZA SWOT ................................................................................................................. 9 
ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI ................................................................... 11 
WIZJA ............................................................................................................................. 13 
PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI ............................................................. 14 
PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI .............................................................. 15 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ................................................................................. 19 
UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO ...................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

 

AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Gniewomierz, w składzie: 

Jadwiga Gawron, Krzysztof Woźniak, Jacek Kanas, Sebastian Gawron  

 

MODERATOR: 

Irena Krukowska-Szopa 

Marta Kamińska 

  

Herb Gminy 

 

 

 

Przeprowadzenie warsztatów zostało sfinansowane ze środków Gminy Legnickie Pole  

Koordynator gminny – Regionalnej Odnowy Wsi Dolnośląskiej – Magdalena Borkowska, e-mail: 

magdalena.borkowska@legnickiepole.pl  

 

 

 

mailto:magdalena.borkowska@legnickiepole.pl


3 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gniewomierz w Gminie Legnickie Pole  

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 

Wieś od strony wschodniej otoczona 
pagórkami: Wieśnica 156 m.n.p.m. 
Psiarska Góra 164 m.n.p.m. i lasami: 
akacjowym, iglastym i mieszanym 

 X  

stan środowiska dobry  X  

walory klimatu Umiarkowany, zmienny,  częściej ciepły i 
suchy 

X   

walory szaty roślinnej Robinie akacjowe na drodze za wsią w 
kierunku Psar oraz na ścieżce edukacyjno-
historycznej za Psarami; trzcinowiska na 
Mokradłach Gniewomierskich 

  X 

cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty 

Mokradła Gniewomierskie ZP-K ok. 16 ha, 
Poniemiecki dąb we wsi, aleje akacjowe, 
laski 6 obszarów, zadrzewienia przy 
mostach nad autostradą 

  X 

świat zwierzęcy (ostoje, 
siedliska) 

Bardzo duża ilość zwierząt leśnych: sarny, 
dziki, borsuki, lisy; Ptaki: sowy uszate, 
kosy, dzięcioły, sikory, bociany; inne: 
nietoperze, żaby zielone, ropuchy,  

  X 

wody powierzchniowe 
(cieki, rzeki, stawy) 

Rzeka Wierzbiak, część niezarurowanej 
Młynówki, staw prywatny, poniemiecki 
basen fabryczny, duża ilość rowów 
melioracyjnych 

X   

wody podziemne brak    

gleby Pszenno - buraczane X   

kopaliny Pospółka: 2 nieużytkowane stanowiska X   

walory geotechniczne Nie dotyczy    

Kulturowy 

walory architektury  
(rodzaj zabudowy) 
 

Wieś o strukturze zwartej, domy 
mieszkalne o charaktere kamienic, 
wolnostojące, przedwojenne, wąskie 
uliczki rodem ze średniowiecza, dużo 
okazałych domostw oraz budynków 
gospodarskich, wskazujący na miniony 
blask miejscowości i zasobność 

  X 
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mieszkańców. Dużo zabytków, piękny 
kościół romański otoczony wysokim 
murem. 
 
 

walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 
(zabudowa zwarta lub 
rozproszona) 

Zabudowa zwarta, typowo niemiecka, 
drogi biegną do rynku i rozchodzą się w 3 
strony świata – północ, południe i zachód; 
wiele budynków zabytkowych 
(szacunkowo w wieku 100 – 200 lat); 
Sklep spożywczo-przemysłowy,  świetlica 
wiejska, plac zabaw, wiata piknikowa przy 
placu zabaw, 
 

  X 

elementy krajobrazu 
(wzniesienia, aleje itp.) 

Aleja robiniowa, (akacjowa) na drodze za 
wsią w kierunku Psar i na szlaku Bitwy - 
ścieżce  j.w.  pagórki: Wieśnica 156 
m.n.p.m., Psiarska Góra 164 m.n.p.m. 

  X 

walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

Domy i kamienice w większości 
jednorodzinne, gospodarstwa z 
zabudowaniami gospodarskimi, w 
większości zadbane, estetyczne.  
 

 X  

zabytki i pamiątki 
historyczne 

Zabytkowy kościół p.w. Św. Antoniego 
Padewskiego z XV w. (wieża) i wnętrze: 
gotyckie portale, ambona, ołtarz, organy, 
ława z XVIII w. Epitafium drewniane z 
1615 r. Podwójny kamienny nagrobek 
rodzinny Sonnersów z XVIII w., krzyże 
pokutne w murze przykościelnym - 2 szt. 
Młyn z końca XIX w.,  resztki zespołu 
folwarcznego, przy bramie kościelnej  1 
tablica: tj. początek ścieżki  eduk. -histor. 
bitwy w 1241r. - kierunek Psary . 
 

  

 
X 
 
 

osobliwości kulturowe brak    

miejsca, osoby i 
przedmioty kultu 

kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego, 
krzyż przy wjeździe do wsi 

 X  

święta, odpusty, 
pielgrzymki 

Odpust św. Antoniego w dniu 13 czerwca 
(niedziela przed lub po 13) 

 X 
 
 

tradycje, obrzędy, gwara tzw. majówki przed lub w kościele, festyn 
"Gniewomierskie Babie Lato", Dzień 
Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki i 
Andrzejki. 
W Gniewomierzu jest dość duża 
społeczność łemkowska 

  X 

legendy, podania i fakty 
historyczne 

Koło przysiółka  Psary prawdopodobnie 
znajduje się  teren Bitwy Legnickiej w 
1241 r.  

 
 
 

X 

przekazy literackie brak    

ważne postacie i przekazy brak    
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historyczne  

specyficzne nazwy Historyczna nazwa miejscowości - Oyas. 
Osada wzmiankowana w 1201 r. jako 
"Viazd i Gneumir", Obecna nazwa 
pochodzi od słowiańskiego imienia 
Gniewomir.  
 W odległości 1,5 km na półn. wschód od 
wsi- przysiółek Psary.  Nazwa pochodzi od 
ludzi zajmujących sie hodowla psów 
myśliwskich dla dworu książęcego. 

 X 

 

specyficzne potrawy Sery podpuszczkowe, smakowe  i pierogi   X 

produkty lokalne i 
regionalne 

Sery podpuszczkowe, smakowe  i pierogi 
  

X 

dawne zawody Masarstwo i stolarstwo  X  

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

dużo 
  X 

działki rekreacyjno - 
letniskowe 

brak 
   

działki pod zakłady 
usługowe i przemysł 

Są dostępne - LSSE 
  X 

działki gminne na cele 
społeczne 

brak 
   

pustostany mieszkaniowe Nieliczne 
  

X   

pustostany 
poprzemysłowe 

Dwie fermy trzody chlewnej – zniszczone, 
opuszczone, zaniedbane X   

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

stodoły prywatne i obiekty po byłym PGR, 
młyn 

X   

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Jest  
 X  

inne     

Infrastruktura społeczna 

place publicznych 
spotkań, festynów 

Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej, obok 
wiata piknikowa, jednakże bardzo mały 
teren przyległy uniemożliwiający 
zorganizowanie imprezy np. dla dwóch 
miejscowości 

  X 

sale spotkań, świetlice, 
kluby 

Świetlica wiejska na max 55 miejsc  
  X 

miejsca uprawiania 
sportu 

Trawiaste, niezagospodarowane boisko, 
zlokalizowane daleko poza wsią, bez 
mediów, z ograniczonym dostępem - 

  X 
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przejście przez bardzo ruchliwą drogę 
powiatową łączącą strefę z Legnickim 
Polem 

miejsca rekreacji Plac zabaw i wiata piknikowa   X 

ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

Przez wieś przebiegają: szlak Bitwy 1241, 
szlak dookoła Legnicy, ścieżka edukacyjno 
- historyczna 

  X 

szkoły brak    

przedszkola brak    

biblioteki brak    

placówki opieki 
społecznej 

brak 
   

placówki służby zdrowia brak    

Infrastruktura techniczna 

wodociąg jest  X  

Kanalizacja i inne 
rozwiązania 

jest 
 X  

drogi (nawierzchnia, 
oznakowanie 
oświetlenie) 

Droga we wsi w trakcie budowy, brak 
zjazdów na posesję, brak chodników, brak 
oznakowania 

X   

chodniki, parkingi brak    

przystanki Trzy nowe (szklane) przystanki 
autobusowe  

 X  

Dostęp do technologii 
teleinformatycznych 

Dobry zasięg dla sieci internetowej 
stacjonarnej lecz nie wszyscy mieszkańcy 
mają podłączenie, niedostateczny dla fal 
radiowych- bardzo słaby sygnał 

X   

telefonia komórkowa Dostępne wszystkie, nie wszystkie sieci 
mają dobry zasięg 

X   

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile?) Gospodarstwa rolne, LSSE   X 

znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe. i ich 
produkty 

Stolarnie, sklep spoż. - przem. zakłady w 
LSSE podstrefa Legnickie Pole   X 

gastronomia Hotel Dworek w obrębie wsi Gniewomierz X   

miejsca noclegowe Dużo prywatnych miejsc dla pracowników 
LSSE 

 X  

gospodarstwa rolne 
(liczba) 

średnie i małe 23 
X   

uprawy hodowle Rzepak, zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, 
kukurydza, bydło opasowe i mleczne 

 X  

możliwe do 
wykorzystania odpady 
produkcyjne 

słoma 
 X  

zasoby odnawialnych 
energii 

Fotowoltaika prywatna w 2 
gospodarstwach domowych 

X   
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Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane 
przez gminę (np. fundusz 
sołecki) 

Fundusz sołecki 39 788 zł (2019 r.), środki 
na inicjatywę lokalną, dotacje celowe w 
ramach konkursów dla organizacji 
pozarządowych 

  X 

środki wypracowywane 
(np. projekty) 

Wysłano projekt i pozyskano środki z  tzw. 
"Małe Granty". Praca własna 
mieszkańców, wykorzystanie własnego 
sprzętu i transportu, sprzedaż własnych 
produktów i wyrobów na okolicznych  
imprezach 

  X 

Środki  rzeczowe Własny transport i sprzęt oraz produkty   X 

inne     

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Liczba mieszkańców Gniewomierz 462 osoby 
Przysiółek Psary 19 osób 

  X 

Autorytety i znane 
postacie we wsi 

Sołtys jako organizator 
  X 

Krajanie znani w regionie, 
w kraju i zagranicą 

brak 
   

Osoby o wyjątkowej 
wiedzy lub 
umiejętnościach ważnych 
dla sołectwa, m.in. 
informatycznych 

2 osoby prowadzą stronę internetową 
sołectwa 

X   

Przedsiębiorcy, sponsorzy 2 stolarnie, rzeźnik, spawalnictwo, firma 
transportowa, sprzedaż maszyn 
rolniczych, usługi około rolnicze i 
kilkunastu drobnych jednoosobowych 
działalności. Łącznie zarejestrowanych 23 
działalności gosp. Sponsor to  LEAR z LSSE 

 X  

Organizacje 
pozarządowe, grupy 
nieformalne 

KGW Gniewomierz (reaktywowane  w 
lipcu 2019 r.), Stowarzyszenie 
"WIERZBIANKI" (brak działalności), 
Stowarzyszenie Historyczno -
Eksploracyjne Księstwa Legnickiego, 
Grupa nieformalna "Gniewomierzanie 
Razem" - projekt z Małych Grantów 

  X 

Zespoły artystyczne, 
twórcy 

Twórcy: wiklina papierowa, 
szydełkowanie 

 X  

Kontakty zewnętrzne (np. 
z mediami) 

Gazetka gminna 
X   

Współpraca zagraniczna i 
krajowa 

brak 
   

Aktywność sołectwa 
(imprezy i wydarzenia 
cykliczne, działalność 
edukacyjna, działania na 
rzecz wsi) 

Uczestnictwo w imprezach, festynach 
organizowanych na terenie Legnicy i 
powiatu legnickiego, zabawy integracyjne, 
warsztaty dla dzieci, budowanie ścieżki 
histor. - eduk. organizowanie kursów 

  X 
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Rysunek 1: Plan miejscowości oczami mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unijnych: 4 w 2018r.  i 2 w 2019/2020r. 
Organizowanie wyjazdów i wycieczek 

Sukcesy sołectwa 
(nagrody, dyplomy itp.) 

Dyplomy , nagrody rzeczowe, 

 X  

inne Kursy finansowane ze środków UE  X  

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki brak 
 

 
 

 

Strony www Profil na portalu Facebook, gminna strona 
internetowa sołectwa  

 
 

X 

Inne sposoby promocji Fotorelacja – kronika życia wsi na 
Facebooku i w świetlicy wiejskiej 

  X 
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ANALIZA SWOT                                  
SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1.  Aktywnie działające:  KGW, Stowarzyszenie 
Historyczno-Eksploracyjne Księstwa Legnickiego 
i Stowarzyszenie Wierzbianki J 
 
2. Cykliczne imprezy: Zabawa Karnawałowa, 
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Gniewomierskie 
Babie Lato, Andrzejki, Mikołaj J 
 
3. Ścieżka historyczno-edukacyjnej  Bitwa  1241 
r. T 
 
4. Duże  zaangażowanie mieszkańców w prace 
na rzecz sołectwa (ścieżka edukacyjna, dbałość 
o zieleń, budowa wiat, montaż grilla itp.) . J 
 
5. Nasadzenie drzewek owocowych na 
pierwszym miejscu postojowym ścieżki 
historyczno -edukacyjnej T 
 
6. Utworzenie klombów i ustawienie gotowych 
elementów betonowych J 
 
7. Zagospodarowanie klombów roślinami 
ozdobnymi  i krzewami (dwa wydzielone 
miejsca we wsi  oraz przy placu zabaw i 
świetlicy) T 
  
8. Zbudowanie przez mieszkańców wsi dwóch 
wiat integracyjnych (jedna zabudowana,  druga 
otwarta) J 
 
9. Montaż  betonowego, stacjonarnego grilla 
oraz  wykonanie przez mieszkańców  mobilnego 
stalowego grilla S 
 
10.  Zamontowanie przy placu zabaw 
profesjonalnej siłowni zewnętrznej S 
 
11. Postawienie nowych  urządzeń na placu 
zabaw S 
 
12. Posadowienie nowych ławek z zadaszeniem 
i bez zadaszenia przy placu zabaw S 
 
13. Atrakcyjne tereny widokowe (z tzw. "Górki 
Gniewomierskiej" na Pogórze Kaczawskie i 
Legnicę) T 
 
14. Sołectwo posiada duża ilość działek 

 
1. Niedostateczna dbałość niektórych 
mieszkańców o estetykę swoich posesji J 
 
2. Brak świadomości/zbyt niska świadomość 
mieszkańców o szkodliwości spalania w piecach 
domowych różnego typu odpadów zagrażających 
środowisku J 
 
3. Brak drużyny piłkarskiej (a była i prężnie 
działała - "ZNICZ GNIEWOMIERZ") T 
 
4. Brak atrakcyjnych szlaków rowerowych oraz 
ścieżek rowerowych. J 
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przeznaczonych pod budownictwo 
jednorodzinne i zagrodowe B 
 
15. Aktywnie działająca świetlica: warsztaty, 
spotkania imprezy, pracownia komputerowa, 
zajęcia dla dzieci w świetlicy J 
 
 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1.  Dostępność  zewnętrznych środków 
finansowych na działalność stowarzyszeń i KGW 
B 
 
2. Duże  zainteresowanie zakupem działek 
budowlanych  i osiedlaniem się we wsi 
Gniewomierz (budowa nowego osiedla)  B 
 
3. Postępujący wzrost liczby  mieszkańców wsi 
B 
 
4. Bliskość i łatwość pozyskania nowych miejsc 
pracy (LSSE - ok. 300 metrów od wsi)  B 
 
5. Rozwijająca się współpraca z sąsiednimi 
sołectwami T 
 
6. Planowana rewitalizacja otoczenia 
zabytkowego  kościoła (wyłożenie kostką 
bazaltową placu przed kościołem i drogi wzdłuż 
zabytkowego muru kościelnego) S 
 
7. Rosnące zainteresowanie ścieżką 
historyczno-edukacyjną J 
 
8. Spodziewany napływ turystów B 
 
9. Lepsze zagospodarowanie dostępnych 
punktów widokowych T 
 

1.  Nadmierny hałas i ruch tirów oraz 
samochodów osobowych na drodze powiatowej 
J 
 
2.  Brak przystanków na drodze powiatowej  
(wysiadający z Busa wchodzą do rowu) J 
 
3.  Brak chodnika  i przejścia dla wysiadających 
przy drodze powiatowej S 
 
4. Niebezpieczne i zagrażające bezpieczeństwu  
rondo J 
 
5. Rosnące zagrożenie spalinami (smog) J 
 
6. . Mosty na rzece Wierzbiak w bardzo złym 
stanie technicznym (zagrożenie życia i zdrowia 
mieszkańców oraz osób postronnych) J 
 
7. Zniszczona droga powiatowa S 
 
8. Nadmierny ruch przeładowanych tirów 
spowodował powstanie niebezpiecznych tzw.  
"hopek"  na mostach Wierzbiaka i Młynówki J 
 
8.  Pogarszający się zły stan nawierzchni dróg 
gminnych łączących Gniewomierz z sołectwem 
Raczkowa i sołectwem Bartoszów - są to tzw. 
"skróty"  do LSSE J 
  
9. Zagrożenie hałasem z autostrady A4 ze 
względu na brak ekranów J 
 
13. Brak sieci gazowej S 
 
14. Brak chodnika  z wydzieloną ścieżką  
rowerową do Legnickiego Pola S 
 
7. Niedostateczne połączenia komunikacji 
publicznej z Legnicą i Legnickim Polem B 
 
8. Brak połączeń j.w. w dni wolne od pracy B 
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9. Wylewająca rzeka Wierzbniak (brak 
zabezpieczenia wsi przed podtopieniami) J 
 
10. Brak konserwacji rowów melioracyjnych J 
 
12. Słaby zasięg internetu radiowego S 
 
 
 

 

 

ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI 
 

 

 

 

 

 

 

Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego    (+) + 

4 2 

1 0 

 

 

Wnioski: Obszar i otoczenie mocne.  

Zalecenia: Wykorzystać mocne strony i szanse w procesie Odnowy Wsi. 

 

 

 

 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 
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Standard życia (warunki materialne)     (+) - 

4 1 

0 5 

 

Wnioski: Obszar mocny, otoczenie bardzo słabe.  

Zalecenia: Wykorzystać mocne strony i szanse obszaru w celu wyeliminowania słabych stron i 

przeciwdziałania zagrożeniom.  

 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  (+) - 

6 1 

2 10 

 

Wnioski: Obszar bardzo mocny a otoczenie  bardzo słabe. 

Zalecenia: Wykorzystać liczne mocne strony w poszukiwaniu szans, w celu eliminacji słabych stron i 

poradzenia sobie z dużą liczbą zagrożeń.  

 

Byt (warunki ekonomiczne)    (+) + 

1 5 

0 2 

 

Wnioski: Obszar mocny  a otoczenie bardzo mocne.  

Zalecenia: Wykorzystać silne strony i szanse i niwelować zagrożenia w procesie odnowy wsi. 
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WIZJA 
 

Wizja hasłowa: 
„Czas na rozwój - czas na Gniewomierz” 

 

Wizja opisowa: 

Nasze sołectwo jest prężnie działającą wspólnotą aktywnych mieszkańców. 

Charakteryzują nas dobre relacje międzysąsiedzkie, które przekładają się na 

wiele wspólnych projektów w rozwój obywatelski sołectwa. Infrastruktura 

społeczna i drogowa jest zadbana, ludziom dobrze się żyje i jest bezpiecznie. 

Przybywa nowych mieszkańców, którzy wzmacniają naszą wspólnotę. 

 

 

Rysunek 2: Grupa Odnowy Wsi przy pracy. 
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI 
na okres: lipiec 2020 – lipiec 2021  

 

Kluczowy 

problem 

 

Odpowiedź 

 

Propozycja projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na 

realizację? 

(tak/nie) 
Punkta

cja 
Hierarchia 

Organizac

yjnie 

Finansow

o 

 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

 

 

Wspólne 

zainteresowania 

mieszkańców 

sportem 

 

Rozgrywki sportowe  tak tak 5 I 

 

Na czy nam 

najbardziej 

zależy? 

 

Na integracji 

młodzieży 

Stworzenie wspólnie z 

młodzieżą kalendarza 

imprez dla młodzieży 

tak tak 4 II 

 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

 

Brak 

zaangażowania 

młodzieży w 

sprawy wsi 

Zaproszenie młodzieży 

do wspólnego ułożenia 

kalendarza imprez dla 

młodzieży. 

tak tak 3 III 

 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

 

Likwidacja tzw. 

"Tumiwisizmu" 

Wspólna organizacja 

imprezy integracyjnej 

dla mieszkańców. 

tak tak 2 IV 

 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

 

Organizacja 

wycieczki 
Wyjazd krajoznawczy tak nie 1 V 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI  

Wizja: „Czas na rozwój - czas na Gniewomierz" 
I. Plan rozwoju na lata 2021 – 2027 II. Program rozwoju 

 
1. Cele jakie musimy osiągnąć by 
urzeczywistnić wizję naszej wsi 

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

szkodzić? 
 

Projekty, przedsięwzięcia 
 jakie wykonamy? 

 
Zasoby  

Czego użyjemy? 

ATUTY 
 Silne strony 

i Szanse  
Co wykorzystamy? 

BARIERY 
Słabe strony 

Co wyeliminujemy? 
Zagrożenia 

Czego  unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

1. Zachowanie krajobrazu przy-
rodniczego wsi. 
 
2. Ochrona wartości przyrodni-
czych. 
 
3. Rozwijanie tożsamości i 
wspólnoty.  
 
4. Kultywowanie pamięci o 
historii sołectwa.  

Ścieżka edukacyjno-
historyczna  
 
Aleje drzew (robinia)  
 
Świetlica wiejska  
 
Przydomowe ogrody 
 
KGW  
 
Stowarzyszenie 
„Wierzbianki” 
 
Stow. Historyczno-
Eksploracyjne Ks. 
Legnickiego  
 
GN Gniewomierzanie 
Razem  

 
Duża aktywność 
mieszkańców  
 
Duże zaangażowanie 
mieszkańców w prace 
na rzecz sołectwa  
 
Doświadczenie w na-
sadzeniach i pielęgna-
cji zieleni  
 
 
 
 
 

Obojętność dużej gru-
py mieszkańców  
 
Niedostateczna dba-
łość pewnych osób o 
estetykę swoich pose-
sji  
 
Zbyt niska świadomość 
o szkodliwości palenia 
odpadów. 

1. Kontynuacja nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów cha-
rakterystycznych dla wiejskiego krajobrazu przyrodniczego 
– tradycyjnie wiejskich.  
2. Organizacja wirtualnych biegów ścieżką  
     historyczno – edukacyjną.  
3. Przygotowanie questów – „wypraw odkrywców” po 
ścieżce edukacyjno-historycznej, umożliwiających zwiedza-
nie i poznawania historii w dogodnym czasie i towarzy-
stwie.   
4. Uczestnictwo w festiwalach zdrowej żywności  
   i zielarstwa. 
5. Wymiana doświadczeń ogrodniczo-zielarskich z wioską 
Kłębanowice (wspólne warsztaty o tematyce zielarskiej, 
medycyny naturalnej, roli ziół i roślin w pielęgnacji skóry, 
włosów, zapobiegania chorom, budowania odporności itp.)  
6. Zorganizowanie spotkań/warsztatów dot. szkodliwość 
palenia śmieci, konieczności segregacji, zasad segregacji 
odpadów, unikania produkowania śmieci itp.  
7. Utworzenie i  prowadzenie kroniki KGW. 



16 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Gniewomierz w Gminie Legnickie Pole  

B. STANDARD  ŻYCIA 
 

1. Rozwój infrastruktury spo-
łecznej i technicznej na terenie 
wsi. 
 
2. Poprawa estetyki wsi. 
 
3. Poprawa warunków życia.  

Duża aktywność 
mieszkańców. 
 
Miejsce na 
inwestycje.  
 
Działki budowlane. 
 
Plan 
zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
Planowana 
rewitalizacja 
zabytkowego 
otoczenia kościoła. 
 
 
 
 

 
Duża aktywność 
mieszkańców.  
 
Duże zaangażowanie 
mieszkańców w prace 
na rzecz sołectwa.  
 
Dostępność środków 
zewnętrznych na in-
westycje.  
 
Chęć osiedlania się 
nowych mieszkańców.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brak chodnika.  
 

Brak przystanków przy 
drodze powiatowej. 
  
Zły stan techniczny 
drogi powiatowej. 
 
Słaba jakość internetu 
 
Brak gazu.  
 
Brak infrastruktury 
technicznej w miejscu 
powstawania nowego 
osiedla.  
 

1. Budowa chodników we wsi. 
 
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego. 
 
3. Przebudowa mostów na rzece Wierzbiak. 
 
4. Dokończenie przebudowy drogi powiatowej tj. od ronda 
    w kierunku Legnickiego Pola wraz z chodnikiem. 
 
5. Budowa przystanków na drodze powiatowej. 
 
6. Budowa sieci gazowej. 
 
7. Poprawa zasięgu internetu radiowego. 
 
8. Wybudowanie infrastruktury technicznej pod  
    nowopowstające osiedle. 
 
9. Cykliczne nowe nasadzenia oraz pielęgnacja istniejących 
nasadzeń.  
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C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 
 

1. Podnoszenie świadomości 
mieszkańców nt. dbania o    
estetykę własnych posesji i 
terenów przyległych. 
 
2. Zwiększanie poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców.  
 
3. Ograniczenie hałasu.  
 
4. Zwiększenie połączeń ko-
munikacyjnych.  
 
5. Podniesienie poziomu inte-
gracji mieszkańców.  
 
 
 
 

Aleja robiniowa.  
 
Plac zabaw.  
 
Wiaty z grillem.  
 
Świetlica.  
 
Miejsca widokowe.  
 
Ścieżka edukacyjno-
historyczna.  
 
Klomby.  
 
 

Aktywność mieszkań-
ców.  
 
Chętne włączanie się 
w działania na rzecz 
sołectwa.  
 
Aktywne KGW.  
 
Stowarzyszenia i grupy 
nieformalne.  
 
Cykliczne imprezy. 
 
 

Bierność wielu miesz-
kańców.  
 
Słabe więzi międzypo-
koleniowe. 
 
Nadmierny hałas i ruch 
na drogach.  
 
Niebezpieczne rondo. 
 
Brak szlaków i ścieżek 
rowerowych. 
 
Słaba dostępność ko-
munikacyjna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wspólne akcje zazieleniania sołectwa oraz posesji pry-
watnych.  
 
2. Organizacja cyklicznej giełdy ogrodniczej w celu sąsiedz-
kiej wymiany nasion, sadzonek, dekoracji ogrodowych.  
 
3. Organizowanie międzypokoleniowych wyjazdów  
    i imprez integracyjnych. 
 
4. Organizacja wycieczek krajoznawczych po Dolnym Śląsku 
i sąsiednich regionach. 
 
5. Budowa ekranów wygłuszających  autostradę A-4. 
 
6. Zmiana organizacji ruchu na niebezpiecznym rondzie. 
 
7. Ograniczenia w ruchu tirów.  
 
8. Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych, 
uwzględniających punkty widokowe.  
 
9. Budowa ścieżek rowerowych. 
 

10. Zwiększenie połączeń komunikacyjnych z Legnicą i Le-
gnickim Polem. 
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D. BYT 

1. Promowanie walorów 
wsi. 

2. Wspieranie przedsię-
biorczych postaw 
wśród mieszkańców. 

3. Pozyskanie sponsorów 
na działania na rzecz 
wsi. 
 

Firmy, przedsiębior-
stwa. 
 
Profil FB  
 
Świetlica 
 

 
Aktywni mieszkańcy  
 
Stowarzyszenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słaba promocja sołec-
twa. 
 
Bierność mieszkań-
ców.  
 
 

1. Ustawienie witaczy – tablic na wjazdach do miejscowo-
ści.  
 
2. Założenie albumu na profilu FB i umieszczaniu tam zdjęć 
atrakcji Gniewomierza. 
 
3. Wydanie pocztówek promujących walory Gniewomierza. 
 
4. Nawiązanie współpracy z firmami z LSSE.  
 
5. Organizacja warsztatów z przedsiębiorczości.  
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UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO  


