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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 Duż
e 

wyróżnia
jące 

Przyrodniczy 
walory krajobrazu, rzeźby 
terenu 

Rezerwat przyrody Jezioro Koskowickie, 
jezioro, rzeka, lasy, niewielkie wzniesienia 

  x 

stan środowiska Dobry x   
walory klimatu Umiarkowany x   
walory szaty roślinnej Drzewa, z przewagą liściastych, krzewy, pola 

rolne 
x   

cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty 

Rezerwat przyrody Jezioro Koskowickie 
(polodowcowe) 

  x 

świat zwierzęcy (ostoje, 
siedliska) 

Kaczki krzyżówki, bociany, łabędzie, dziki, 
sarny, lisy 

  x 

wody powierzchniowe 
(cieki, rzeki, stawy) 

Jezioro Koskowickie, rzeka Wierzbiak   x 

wody podziemne Studnie głębinowe x   
gleby III i IV klasa x   
kopaliny     
walory geotechniczne     

Kulturowy 
walory architektury  
(rodzaj zabudowy) 

 

Kościół, świetlica, przedwojenna remiza i park 
znajdują się w centralnej części wsi. Stara 
część wsi prezentuje zabudowę 
przedwojenną. Miejscowość silnie 
rozbudowująca się. Z każdej strony powstało 
osiedle nowych domów 

  x 

walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 
(zabudowa zwarta lub 
rozproszona) 

Plac zabaw, boisko, altanki z grilem, boisko 
wielofunkcyjne, siłownia   x 

elementy krajobrazu 
(wzniesienia, aleje itp.) 

    

walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

Zadbane prywatne posesje, ogrody  x  

zabytki i pamiątki 
historyczne 

Kościół z XVIII wieku, cmentarz przykościelny 

 x 

 
 
 

 
osobliwości kulturowe Kresowe korzenie  x  
miejsca, osoby i 
przedmioty kultu 

Kosciół, cmentarz, przydrożny Krzyż  x  

święta, odpusty, 
pielgrzymki 

Odpust parafialny (29 wrzesień ), pielgrzymka 
na Jasną Górę, pielgrzymka do Legnickiego 
Pola 

  
 

x 
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tradycje, obrzędy, gwara Śmigus dyngus, Biesiada sąsiedzka, odpust 
parafialny, wspólne kolędowanie 

  x 

legendy, podania i fakty 
historyczne 

Legenda głosi, że do Jeziora Koskwickiego 
Tatarzy wrzucili ściętą, w czasie bitwy głowę 
Henryka Pobożnego. 

 
x          

 
 

przekazy literackie     
ważne postacie i 
przekazy historyczne 

Daniel Czepko von Reigersfeld 
x  

 
 

specyficzne nazwy     
specyficzne potrawy Kutia, Święconka wielkanocna (smażonka) z 

chrzanem i ćwikłą. 
x  

 

produkty lokalne i 
regionalne 

 
  

 

dawne zawody Kowal, rzeźnik x   
Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Koskowic 

 x  

działki rekreacyjno - 
letniskowe 

Położone przy rzece Wierzbiak 
x   

działki pod zakłady 
usługowe i przemysł 

Wyznaczone w MPZP  x  

działki gminne na cele 
społeczne 

 
   

pustostany mieszkaniowe     
pustostany 
poprzemysłowe 

    

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

 

   

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 
   

inne     
Infrastruktura społeczna 

place publicznych 
spotkań, festynów 

Plac w centrum miejscowości, boisko  x  

sale spotkań, świetlice, 
kluby 

Świetlica wiejska  x  

miejsca uprawiania 
sportu 

Boisko, boisko wielofunkcyjne w centrum 
miejscowości 

 x  

miejsca rekreacji Boisko, jezioro, tereny zielone wokół 
miejscowości, plac zabaw, park, altany z 
grilem, świetlica. 

 x  

ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

    

szkoły     
przedszkola     
biblioteki Biblioteka mieści się w świetlicy wiejskiej x   
placówki opieki 
społecznej 

    

placówki służby zdrowia     
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Infrastruktura techniczna 
wodociąg Woda miejska x   
Kanalizacja i inne 
rozwiązania 

stara część wsi i częściowo nowe osiedla x   

drogi (nawierzchnia, 
oznakowanie 
oświetlenie) 

Zniszczona droga powiatowa, częściowy brak 
chodników  x  

chodniki, parkingi W części wsi chodniki x   
przystanki Cztery x   
Dostęp do technologii 
teleinformatycznych 

Internet bezprzewodowy, sieć 
telekomunikacyjna 

 x  

telefonia komórkowa 4G LTE x   
inne     

Gospodarka, rolnictwo 
Miejsca pracy (gdzie, ile? 
) 

Sklep,bar, stacja paliw, kilkanaście 
zarejestrowanych przedsiębiorstw 

 x  

znane firmy produkcyjne 
i zakłady usługowe. i ich 
produkty 

Ekoprod, Orlik, Alwer, Pikolo, Kobi 
 x  

gastronomia Bar pod wierzbą x   
miejsca noclegowe Bar pod wierzbą x   
gospodarstwa rolne 
(liczba) 

Kilka większych gospodarstw x   

uprawy hodowle Hodowla drobiu x   
możliwe do 
wykorzystania odpady 
produkcyjne 

 
   

zasoby odnawialnych 
energii 

Wiatraki, fotowoltaika  x  

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 
środki udostępniane 
przez gminę (np. fundusz 
sołecki) 

Fundusz sołecki 36 000 zł  
 x  

środki wypracowywane 
(np. projekty) 

 
   

Środki  rzeczowe Sprzęt sportowy, do utrzymania czystości, 
sprzęt rekreacyjny 

x   

inne     
Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Liczba mieszkańców 500   x 
Autorytety i znane 
postacie we wsi 

Zespół Struktura,  Przyjaciele, Teatr dzieciecy, 
Dzieci Dawida, Klub Sportowy Błękitni 
Koskowice  

  x 

Krajanie znani w regionie, 
w kraju i zagranicą 

    

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

 

   

Przedsiębiorcy, 
sponsorzy 
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Organizacje 
pozarządowe, grupy 
nieformalne 

Stowarzyszenie LKS Błękitni Koskowice, 
Stowarzyszenie Nasze wspólne Koskowice   x 

Zespoły artystyczne, 
twórcy 

Zespół Struktura,  Przyjaciele, Teatr dzieciecy    x 

Kontakty zewnętrzne (np. 
z mediami) 

lca.pl, e-legnickie.pl, Radio Plus  x  

Współpraca zagraniczna i 
krajowa 

    

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

Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, odpust 
parafialny, Biesiada sąsiedzka, kolędowanie, 
sylwester   x 

Sukcesy sołectwa 
(nagrody, dyplomy itp.) 

Nagrody za działalność artystyczną   x 

inne     
Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki  
 

 
 

 

Strony www koskowice.pl   x 
Inne sposoby promocji fb.: Koskowice-moje miejsce na ziemi; 

fb:Stowarzyszenie Nasze Wspólne Koskowice; 
fb.: Błękitni Koskowice 

 x  
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ANALIZA SWOT                                   

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1.Aktywne społeczeństwo i lokalne organizacje 
- J 
2.Wykształceni mieszkańcy - J 
3. Więzi międzypokoleniowe - pochodzenie, 
historia, lokalna kuchnia, potrawy – T  
4. Zagospodarowane miejsca integracji -boiska, 
altany z grilem, park, plac zabaw - S 
5. Rozwinięte grupy kulturalne - zespoły 
muzyczne, teatralne, sportowe stowarzyszenia, 
koło gospodyń wiejskich - J 
6. Dobra dostępność mediów- prąd, woda, 
kanalizacja, internet - S 
7. Coroczne, cykliczne imprezy, wydarzenia 
(Orszak III Króli, Dzień Kobiet, Przywitanie 
wiosny, Dzień dziecka, Biesiada Sąsiedzka, Bal 
karnawałowy, Mikołajki ) - J 
8. Aktywnie działająca świetlica z biblioteką - J 
9. Zabytkowy kościół i cmentarz - T 
10. Funkcjonujący rezerwat przyrody - Jezioro 
Koskowickie  - T 
11. Zaangażowanie miejscowych 
przedsiębiorców w rozwój wsi - B 
12. Estetyczna zabudowa - S 
13. Stale rozbudowująca się miejscowość - S 
14. Działające placówki usługowe - J 
15. Miejsca noclegowe - B 
16. OZE (wiatraki) – B 
17. Działające podmioty gospodarcze - B  
18. Funkcjonujący system komunikacji o 
sprawach wsi – FB – J 
19. Wysoki fundusz sołecki - B 
 
 

1. Zniszczona główna droga, drogi boczne, 
chodniki - S 
2. Brak dróg i kanalizacji na nowych osiedlach - S 
3. Brak gazociągu - S 
4. Niedostateczna ilość oświetlenia w 
miejscowości - S 
5. Brak ścieżki rowerowej - S 
6. Ograniczone usługi komunikacji publicznej - J 
7. Duży ruch na  drodze powiatowej - J 
8. Niewielka ilość terenów zielonych w 
miejscowości – T 
9. Słaba promocja miejscowości – B  
10. Niedostateczna integracja stałych i 
napływowych mieszkańców  – J  
11. Niedostateczna ilość miejsc rekreacji dla 
dzieci i dorosłych - S 
12. Zły stan niektórych przedwojennych 
budynków i zabytków  - S 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Dobra lokalizacja - bliska odległość od 
Legnicy i strefy ekonomicznej - B 
2. Napływ nowych mieszkańców - rozwój 
infrastruktury i całej wsi - S  
3. Przystąpienie do Programu Odnowy wsi - B 
4. Wdrażanie programów OZE - S 
5.Kultywowanie pamięci i tradycji kresowej T 
6. Połączenie z Legnicą i okolicą siecią tras 
rowerowych - J 
 

1. Zanikająca tożsamość wiejska - T 
2. Smog w okresie grzewczym - J 
3. Zmiany klimatu negatywnie wpływające na 
poziom wody – J 
4. Presja warunków klimatycznych i zabudowy 
na rezerwat Jezioro Koskowickie – J 
5. Zwiększający się ruch samochodowy na 
głównej drodze - J 
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ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI 
 

Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego    (+) = 

3 1 

1 1 

Wnioski: obszar mocny  a otoczenie objętne 

Zalecenia: wykorzystać mocne strony w procesie Odnowy Wsi 

Standard życia (warunki materialne)     (-) + 

     4 2 

7 - 

Wnioski: obszar słaby a  otoczenie mocne 

Zalecenia: wyeliminować słabe strony i oprzeć rozwój na szansach 

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

7 1 

3 4 

Wnioski: obszar bardzo mocny a otoczenie  słabe 

Zalecenia: wykorzystać liczne mocne strony w poszukiwaniu szans w tym obszarze 

Byt (warunki ekonomiczne)    (+)+ 

5 2 

1 - 

 

Wnioski: obszar mocny  i otoczenie mocne 

Zalecenia: wykorzystać silne strony w procesie Odnowy wsi. 
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WIZJA 

Wizja hasłowa 

Koskowice – Moje miejsce na ziemi 

 

 

Wizja opisowa 

Koskowice to duża, atrakcyjna dla mieszkańców wieś, z dobrej jakości główną i 

bezpieczną drogą. Wieś połączona jest dobrymi i doświetlonymi  drogami a 

mieszkańcy mogą korzystać z sieci dróg rowerowych. Koskowice  posiadają 

dobrze wyposażone miejsca rekreacji, sportu i rozrywki dla dzieci i dorosłych.  

Mieszkańcy są otwarci, pełni inicjatyw i ducha sportowego i artystycznego. 

Integrują się w trakcie licznych imprez i wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych. 

Kultywują  tradycję i historię miejscowości, dbają o przyrodę i malowniczy 

krajobraz oraz tereny przylegające do rezerwatu Jezioro Koskowickie.   
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI 

na okres: czerwiec  2020 – czerwiec  2021 r. 

 

Kluczowy 

problem 

 

Odpowiedź 

 

Propozycja 

projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na 

realizację? 

(tak/nie) Punktacja Hierarchia 

Organizacy

jnie 
Finansowo 

 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

 

Wydarzenie 

kulturalno-

rozrywkowe 

Organizacja 

“Biesiady 

Sąsiedzkiej” 

tak tak 1 V 

 

Na czy nam 

najbardziej 

zależy? 

 

Zachowanie i 

pielęgnowani

e tożsamości 

Zaprojektowanie i 

montaż tablicy z 

opisem 

historycznym 

tak tak 3 III 

 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

 

Brak lokalnej 

prasy/publika

tora 

Opracowanie 

pierwszego 

koskowickiego 

biuletynu 

tak tak 4 II 

 

Co 

najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

 

Zobaczenie 

projektów 

rozwojowych 

innych wsi 

Organizacja wizyty 

tematycznej 
tak tak 2 IV 

 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

 

Założenie 

organizacji 

Założenie Koła 

Gospodyń 

Wiejskich 

tak tak 5 I 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI Koskowice 
Wizja: Koskowice – najlepsze miejsce na Ziemi 

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  
Co wykorzystamy? 

BARIERY 
Słabe strony 

Co wyeliminujemy? 
Zagrożenia 

Czego  unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

Pielęgnowani
e tożsamości 
kulturowej i 
przyrodniczej 
wsi 

Rezerwat 
Jezioro 
Koskowickie 
Rzeka 
Wierzbiak 
Kaczki, łabędzie 
, liczne gatunki 
ptaków  
Kosciół  
Cmentarz 
przykościelny 
 Przedwojenna 
remiza 

Aktywne 
społeczeństwo 
Zabytkowy 
kościół i 
cmentarz 
Rezerwat 
przyrody Jezioro 
Koskowickie 
Wiezi 
międzypokolenio
we  

Niewielka ilość 
terenów zielonych  
Zły stan niektórych 
przedwojennych 
budynków i 
zabytków  
Zanikająca 
tożsamość wiejska 

1.Utworzenie ścieżek edukacyjno-historyczno- 
przyrodniczych przy jeziorze Koskowickim 
2.Organizacja obserwacji ornitologicznych w 
okolicy jeziora 
3.Rozbudowa i nasadzenia na terenach zielonych 
4.Założenie kroniki- albumu miejscowości 
5.Montaż tablicy upamiętniającej historię 
miejscowości 
6.Renowacja tablic na murze kościoła 
7.Opracowanie i zamontowanie tabliczek z 
opisem historycznych/zabytkowych budynków 
wsi  
8.Opracowanie historii AK w Koskowicach 
 

B. STANDARD  ŻYCIA 

Poprawa 
standardu 
życia 
mieszkańców  

Miejscowy plan 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 
Plac w centrum 
wsi, boisko 
Świetlica 
wiejska 
 

Zagospodarowan
e miejsca 
integracji 
Dobra 
dostępność 
mediów 
Estetyczna 
zabudowa 
Stale 
rozbudowująca 
się miejscowość 
Rozwój 
infrastruktury 
wsi 

Zniszczona droga 
główna, drogi 
boczne, chodniki 
Brak dróg i 
kanalizacji na 
nowych osiedlach 
Niedostateczna 
ilość oświetlenia 
Brak ścieżki 
rowerowej 

1.Modernizacja drogi powiatowej 
2.Budowa kanalizacji 
3.Budowa chodnika na ul. Wrocławskiej 
4.Doświetlenie nowych osiedli 
5.Stworzenie miejsca rekreacji na osiedlu 
“trójkąt” 
6.Modernizacja dróg na ulicy: Dębowej, 
Wrzosowej, Stokrotek, Brzoskwiniowa. 
7.Budowa ścieżek rowerowych 
8.Wyposażenie świetlicy wg. potrzeb 
9.Zaplecze sanitarne 
10.Zalożenie OZE na budynkach publicznych 
11.Zadaszdenie sceny w parku 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

Wzrost 
integracji i 
aktywności 
mieszkańców  

Plac w centrum 
wsi, boisko 
Świetlica 
wiejska 
Biblioteka 
Zespół 
Struktura, 
Przyjaciele, 
Teatr dziecięcy 
Klub sportowy 

Aktywne 
społeczeństwo i 
lokalne 
organizacje 
Rozwinięte grupy 
kulturalne 
Aktywnie 
działająca 
świetlica z 
biblioteką  

Brak usług 
komunikacji 
publicznej 
Niedostateczna 
integracja 
mieszkańców 
Smog w okresie 
grzewczym  
Zmiany klimatu 

1.Założenie Koła Gospodyń Wiejskich 
2.Organizacja cyklicznych imprez i wydarzeń: 
Orszak III Króli, Dzień Kobiet, Przywitanie wiosny, 
Dzień Dziecka, Biesiada Sąsiedzka, Dzień 
Niepodległości, Bal karnawałowy, Mikołajki itd. 
3.Opracowanie oferty edukacyjnej dla różnych 
grup wiekowych 
4.Organizacja wizyty studyjnej 
5.Kontynuacja Fb i strony www miejscowości 
6.Wydawanie biuletynu sołeckiego wg.potrzeb 
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Stowarzyszenie 
Nasze wspólne 
Koskowice  
Fundusz sołecki 

Wysoki Fundusz 
sołecki 

Presja na Jezioro 
Koskowickie 

7.Prowadzenie zebrań wiejskich w sposób 
angażujący mieszkańców 

D. BYT 

Promocja wsi  

Fundusz sołecki 
Podmioty 
gospodarcze 

Zaangażowanie 
miejscowych 
przedsiębiorców 
Dobra lokalizacja 
– blisko Legnicy i 
strefy 
ekonomicznej 
Działające 
podmioty 
gospodarcze 
 

Słaba promocja 
miejscowości 
 

1.Zaprojektowanie i założenie witaczy 
2.Założenie tablicy z planem i opisem 
miejscowości 
3.Branie udziału w szkoleniach z Odnowy 
Miejscowości, pisania projektów, aktywizacji 
mieszkańców 
4. Wydawanie materiałów promocyjnych o 
miejscowości 
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UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 
 


