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ALIZA 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 położona wśród pól, teren równinny, w 
pobliżu las i jeziora 

 X  

stan środowiska Ekologiczny  X  

walory klimatu Klimat łagodny, najcieplejszy region Polski, 
najwyższe średnie roczne temperatury 

 X  

walory szaty roślinnej Duży obszar trzcinowy, różne rodzaje 
roślinności 

 X  

cenne przyrodniczo obszary 
lub obiekty 

Rezerwat przyrody, występowanie gatunku 
róży chronionej 

 X  

świat zwierzęcy (ostoje, 
siedliska) 

Bogate tereny łowieckie, duże populacje 
dzików, saren, lisów, borsuków, bociany, 
żurawie 

 X  

wody powierzchniowe 
(cieki, rzeki, stawy) 

Dwie rzeki- Kopanina i Chłodnik 
 X  

wody podziemne Wysoki poziom wód gruntowych, źródełko 
Św. Jadwigi w lesie  

  X 

gleby Gleby urodzajne- II i III klasa gruntów X   

kopaliny brak    

walory geotechniczne Nie dotyczy     

Kulturowy 

walory architektury  (rodzaj 
zabudowy) 
 

Wieś w zabudowie przydrogowej, budynek 
mieszkalny z 1806 roku, zabytkowy Kościół 
pw. Św. Jadwigi Śląskiej z XVI w.   

 X  

walory przestrzeni wiejskiej 
publicznej (zabudowa 
zwarta lub rozproszona) 

Zabudowa zwarta, na terenie wsi- kościół, 
cmentarz, plac zabaw  X  

elementy krajobrazu 
(wzniesienia, aleje itp.) 

Zadrzewienia na prywatnych posesjach, lipy 
wokół kościoła  

 X  

walory przestrzeni wiejskiej 
prywatnej 

Ogrody przydomowe, domy i obejścia czasem 
zaniedbane.  

 X  

zabytki i pamiątki 
historyczne 

Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej z XVI w.(do 
1945 roku jedyny kościół katolicki na tym 
terenie), a w nim zabytkowe freski z XVII w. 
odkryte podczas renowacji ok. 30 lat temu, 

  

 
X 
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pieta gotycka, Droga Krzyżowa na szkle, Krzyż 
pokutny   

osobliwości kulturowe brak    

miejsca, osoby i przedmioty 
kultu 

Kościół Św. Jadwigi, przydrożny krzyż, Krzyż 
pokutny 

 X  

święta, odpusty, pielgrzymki Odpust Św. Jadwigi 16 X 
 X 

 
 

tradycje, obrzędy, gwara Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, 
Międzynarodowy Turniej ZRYW CUP, Dożynki 
Wiejskie 

  X 

legendy, podania i fakty 
historyczne 

Źródełko Św. Jadwigi w lesie 
 

 
 

X 

przekazy literackie Brak     

ważne postacie i przekazy 
historyczne 

Wieś jest silnie związana z postacią św. 
Jadwigi. 

  
X 
 

specyficzne nazwy Brak     

specyficzne potrawy Brak     

produkty lokalne i 
regionalne 

Brak  
  

 

dawne zawody Brak     

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

Dużo  
  X 

działki rekreacyjno - 
letniskowe 

Brak  
   

działki pod zakłady 
usługowe i przemysł 

Brak  
   

działki gminne na cele 
społeczne 

Brak  
   

pustostany mieszkaniowe Istnieją  X  

pustostany poprzemysłowe Brak     

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

Stodoły, obory 

X   

miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Istnieje   
  X 

inne     

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, 
festynów 

Boisko sportowe 
  X 

sale spotkań, świetlice, 
kluby 

Świetlica wiejska 
  X 
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miejsca uprawiania sportu Boisko sportowe   X 

miejsca rekreacji Plac zabaw   X 

ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

Trasy wokół miejscowości 
  X 

szkoły Brak    

przedszkola brak    

biblioteki brak    

placówki opieki społecznej brak    

placówki służby zdrowia brak    

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Tak  X  

Kanalizacja i inne 
rozwiązania 

Tak 
 X  

drogi (nawierzchnia, 
oznakowanie oświetlenie) 

Drogi asfaltowe i utwardzone, w większości 
oświetlone 

 X  

chodniki, parkingi Chodnik z jednej strony ulicy  X  

przystanki Przystanek-dwie wiaty  X  

Dostęp do technologii 
teleinformatycznych 

Sieć telefoniczna, internet radiowy  
 X  

telefonia komórkowa Ogólnodostępna  X  

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) We wsi 2 zakłady i w pobliskim mieście  X  

znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe. i ich 
produkty 

KMS- obróbka metali 
WIRTECH  X  

gastronomia Brak 
 

   

miejsca noclegowe Brak 
 

   

gospodarstwa rolne (liczba) Brak  
 

   

uprawy hodowle Zboże, buraki, rzepak, bydło opasowe 
 

   

możliwe do wykorzystania 
odpady produkcyjne 

brak 
   

zasoby odnawialnych 
energii 

Farma wiatrowa 
   

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez 
gminę (np. fundusz sołecki) 

Fundusz sołecki w wys. 18 206,68 zł (2020 
r.) 

  X 

środki wypracowywane (np. 
projekty) 

 
   

Środki  rzeczowe  
 

   

inne     

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Liczba mieszkańców 132 osoby    X 
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Autorytety i znane postacie 
we wsi 

Były wójt gminy Legnickie Pole, pani historyk  
  X 

Krajanie znani w regionie, w 
kraju i zagranicą 

MISTRZ FIDE w szachach  
   

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

brak 

   

Przedsiębiorcy, sponsorzy KMS WIRTECH PZŁ 
 

 X  

Organizacje pozarządowe, 
grupy nieformalne 

KS ZRYW KŁĘBANOWICE 
KGW KŁĘBANOWICE   X 

Zespoły artystyczne, twórcy Brak     

Kontakty zewnętrzne (np. z 
mediami) 

Kontakt z gminnymi i powiatowymi mediami 
 X  

Współpraca zagraniczna i 
krajowa 

Współpraca z sąsiednimi miejscowościami i 
gminami 

 X  

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

Piknik Rodzinny-Dzień Dziecka 
Udział w Gminnych Dożynkach 
Turniej ZRYW CUP 
Wspólne kolędowanie 
Dzień kobiet 
Andrzejki 
Sylwester   

  X 

Sukcesy sołectwa (nagrody, 
dyplomy itp.) 

Za udział w Dożynkach- wieniec, stoisko z 
żywnością 

  X 

inne  
 

  
 

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki brak 
 

 
 

 

Strony www Brak 
 

 
 

 

Inne sposoby promocji Brak  
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Plan miejscowości oczami mieszkańców  
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ANALIZA SWOT 
SILNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Wyremontowana i wyposażona 
świetlica wiejska. S 

2. Boisko sportowe dla młodzieży i 
dorosłych. S 

3. Altana rekreacyjna z grillem dla 
mieszkańców. S 

4. Zestaw do ćwiczeń na świeżym 
powietrzu. S 

5. Cykliczne wydarzenia dla mieszkańców: 
dzień kobiet, dzień dziecka, Mikołaj J 

6. Chodnik wzdłuż drogi, zapewniający 
bezpieczeństwo pieszym. J 

7. Oświetlenie uliczne wpływa na 
poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. 
J 

8. Nowa kanalizacja i wodociąg. S 
9. Zabytkowy kościół T 
10. Aktywy Klub Sportowy J 
11. Aktywne KGW J 
12. Cicha, spokojna wieś, położona na 

uboczu J  
13. Wiele ciekawych legend wiąże się z tym 

miejscem – źródełko św. Jadwigi, pobyt 
Napoleona…. T 

 

1. Zły stan chodnika S  
2. Brak oświetlenia przy nowych domach J 
3. Szatnia sportowa połączona jest z 

kuchnią w świetlicy wiejskiej (KGW nie 
ma dla siebie miejsca gdy odbywa się 
mecz….) S 

4. Nie ma we wsi sklepu. Do sklepu trzeba 
dojeżdżać do sąsiednich miejscowości. J  

5. Słaba komunikacja z sąsiednimi 
wioskami, Legnickim Polem czy Legnicą J  

6. Brak parkingu przy kościele i boisku, 
ludzie parkują gdzie się da S  

7. Niska aktywność mieszkańców. J  
8. Mała liczba dzieci i młodzieży we wsi, 

większość to osoby starsze.  J  
9. Słabe oznakowanie wsi, brak promocji. B 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Atrakcyjne tereny wokół sołectwa, 
idealne do rekreacji (szlaki rowerowe, 
ścieżki) J  

2. Dobra lokalizacja – bliskość Legnicy – 
ułatwia dostęp do pracy B  

3. Wzrost przedsiębiorczości, 
niezależności zarobkowej mieszkańców 
B  

4. Bliskość rezerwatu przyrody J  
5. Osiedlanie się nowych mieszkańców B 
6. Legenda o Napoleonie może pomóc w 

wykreowaniu tożsamości wsi, reklamie 
T  

7. Legenda związana ze źródełkiem św. 
Jadwigi i samo źródełko jako element 
wyróżniający i budujący wspólną 
tożsamość mieszkańców oraz 
unikatowość wsi  T  

 

1. Wzrastający ruch samochodowy, który 
zagraża rowerzystom J  

2. Hałas od autostrady J  
3. Pogarszający się stan dróg S  
4. Starzejący się mieszkańcy i zbyt niski 

przyrost naturalny. J  
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ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI 
 

 

 

 

 

Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego    (+) + 

2 2 

0 0 

 

Wnioski: Obszar mocny  a otoczenie słabe. 

Zalecenia: Wykorzystać mocne strony w procesie Odnowy Wsi. 

 

Standard życia (warunki materialne)     (+) - 

     5 0 

3 1 

 

Wnioski: Obszar mocny, otoczenie słabsze.  

Zalecenia: Wyeliminować słabe strony, poszukać szans.  

 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  (=) = 

6 2 

5 3 

Wnioski: Obszar mocny, ale równoważy się z negatywnie oddziałowującym słabym otoczeniem. 

Zalecenia: Wykorzystać liczne mocne strony w poszukiwaniu szans i eliminacji słanych stron.  

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 
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Byt (warunki ekonomiczne)    (=)= 

0 3 

1 0 

 

Wnioski: Nie wskazano (nie dostrzeżono) mocnych stron w obszarze.  

Zalecenia: Wykorzystać szanse, żeby wzmocnić silne strony.  

WIZJA 

Wizja hasłowa 

Kłębanowice – zaciszna wieś z własną legendą 

Wizja opisowa 

Kłębanowice to mała wieś zintegrowanych mieszkańców, położona z dala od dużych 

ośrodków. Ludzie żyją tu w zgodzie i harmonii, pielęgnując pamięć o św. Jadwidze Śląskiej, 

patronce wsi. Mieszkańców łączy kult świętej, dbają o jej źródełko, organizują wydarzenia 

sławiące mądrość i dokonania świętej, integrują mieszkańców wokół ogrodów, zdrowego 

stylu życia, medycyny naturalnej. Wieś jest wyposażona w niezbędną infrastrukturę 

techniczna – społeczną. Zgrana wspólnota wciąż przyciąga nowych mieszkańców.  
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI  
na okres: lipiec 2020 – lipiec 2021 r. 

 

Kluczowy 

problem 

 

Odpowiedź 

Propozycja projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na 

realizację? 

(tak/nie) 
Punkta

cja 
Hierarchia 

Organizac

yjnie 

Finansow

o 

 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

 

Spotkania, 

wspólne imprezy 

Festyn Jadwiżański 

połączony z dożynkami 

wiejskimi 

tak tak 15 I 

 

Na czy nam 

najbardziej 

zależy? 

 

Zaangażowaniu 

większej liczby 

mieszkańców we 

wspólne działania 

Wspólna organizacja 

zabawy sylwestrowej 
tak tak 6 IV 

 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

 

Brak wsparcia ze 

strony 

mieszkańców  

Dzielenie się 

doświadczeniami i 

motywacja – wyjazd 

studyjny chętnych 

mieszkańców do 

aktywnie działającej 

wsi tematycznej, która 

podzieli się swoimi 

doświadczeniami w 

angażowaniu 

mieszkańców. 

tak tak 3 V 

 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

 

Poznanie historii 

naszej wsi  

Spotkanie z panią 

historyk – mieszkanką 

sołectwa; drążenie 

tematu św. Jadwigi – 

patronki wsi. 

tak tak 12 II 

 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

 

Nasadzenia, 

spotkania 

tematyczne 

Jadwiżańskie Warsztaty 

Zielarskie 
tak tak 9 III 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI  
Wizja: Kłębanowice – zaciszna wieś z własną legendą 

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. Dbanie o dziedzictwo kultu-
rowe.  
 
2. Kultywowanie tradycji. 
 
3. Zwiększanie wiedzy nt. tra-
dycji kulinarnych. 
 
4. Budowanie tożsamości i 
tworzenie wspólnoty. 

Leśne źródełko św. 
Jadwigi  
 
Przydomowe ogrody 
  
Kościół 
 
Zabytkowe domy z 
historią 
 
Osoby z wiedzą histo-
ryczną  

Aktywne KGW  
 
Ciekawe legendy o św. 
Jadwidze 
 
Atrakcyjne położenie 
na uboczu. 

Niska aktywność 
mieszkańców 

1. Nasadzanie drzew i krzewów wokół wsi – drzewa 
owocowe, nektarodajne, pożyteczne dla zapylaczy, 
ważne w zielarstwie i ziołolecznictwie.  

2. Wspólne sadzenie łąk kwietnych. 
3. Warsztaty ogrodnicze dla mieszkańców – edukacja 

nt. tradycyjnych roślin ważnych w ekosystemie, 
pożytecznych w ogrodach ze względu na przycią-
ganie owadów. 

4. Giełda nasion i sadzonek – wiosenna wymiana są-
siedzka kwiatów i krzewów.  

5. Jadwiżańskie Warsztaty Kulinarne – zastosowanie 
kwiatów i owoców w kuchni oraz w naturalnym le-
czeniu – np. mniszek lekarski, czarny bez, pędy so-
sny, akacja itp.   

6. Jadwiżańskie Warsztaty Zielarskie – zioła i rośliny 
ogrodowe, łąkowe jako naturalna medycyna, nau-
ka rozpoznawania i przetwarzania ziół.  

7. Montaż tablic informacyjnych o św. Jadwidze w 
pobliżu jej źródełka.    
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B. STANDARD  ŻYCIA 

1. Rozwój infrastruktury spo-
łecznej i technicznej. 
 
2. Poprawa estetyki wsi. 
 

Aktywny klub 
sportowy  
 
Rozbudowana 
infrastruktura wsi  
 

Aktywni sportowcy  
 
Aktywne KGW  
 
 

Szatnia sportowa po-
łączona z kuchnią 
 
Brak parkingu przy 
kościele i boisku  
 
Słaby stan techniczny 
chodników  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Budowa szatni dla sportowców. 
 

2. Budowa parkingu przy kościele oraz boisku. 
 

3. Modernizacja chodników.  
 

4. Budowa oświetlenia przy nowych domach. 
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C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1. Podniesienie poziomu inte-
gracji mieszkańców. 
 
2. Zwiększenie zaangażowania 
mieszkańców w życie wsi.  
 
3. Podniesienie poziomu świa-
domości ekologicznej miesz-
kańców.  
 
4. Zwiększenie poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców.  

Świetlica,  
 
boisko,  
 
aktywne KGW, 
 
 osoby z wiedzą 
historyczną  
 
położenie wsi na 
uboczu  
 
 

aktywne KGW, 
 
osoby z wiedzą 
historyczną  
 
położenie wsi na 
uboczu  
 

Niska aktywność 
mieszkańców  
 
Brak oświetlenia przy 
nowych domach.  

1. Organizacja cyklicznych wydarzeń dla mieszkań-
ców: spotkania kolędowe, Dzień Kobiet, Festyn 
Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Dożynki, Festyn z 
okazji patronki wsi św. Jadwigi. 

 
2. Organizacja warsztatów ogrodniczych dla miesz-

kańców – nt. pożytecznych w ogrodach kwiatów, 
krzewów, owoców i warzyw, naturalnego nawo-
żenia.  

 

3. Organizacja warsztatów zielarskich dla dzieci, mło-
dzieży, seniorów.  

 

4. Wspólna organizacja imprez tj. Andrzejki i Sylwe-
ster po „kłębanowicku” (wspólne wymyślenie z 
mieszkańcami formuły „kłębanowickiej”).  

 
5. Spotkanie z sąsiednimi KGW – wymiana doświad-

czeń i umiejętności. 
 

6. Spotkania i współorganizacja cyklicznego „Festynu 
Jadwiżańskiego” wspólnie z sołectwem Gniewo-
mierz.  

 

7. Organizacja wizyty studyjnej do aktywnych sołectw 
na Dolnym Śląsku, w tym do sołectw o charakte-
rze „jadwiżańskim”. 

 

8. Budowa oświetlenia przy nowych domach.  
 

 
 
  



15 

Sołecka Strategia Rozwoju Wsi KŁĘBANOWICE w Gminie LEGNICKIE POLE 

D. BYT 
 

1. Promocja wsi. 
 

2. Podniesienie poziomu 
przedsiębiorczości i 
niezależności ekono-
micznej mieszkańców.  

Świetlica wiejska, 
Fundusz sołecki  
Firmy na terenie so-
łectwa 

Świetlica wiejska 
 
Aktywne KGW  
 
Legendy i fakty histo-
ryczne o św. Jadwidze 
związane z miejscowo-
ścią 

 
Niska aktywność 
mieszkańców 
 
Słabe oznakowanie 
wsi.  
 
Słaba promocja wsi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wykonanie tablicy o walorach wsi.  
 

2. Wykonanie witaczy na wjazdach do miejscowości, 
figur św. Jadwigi  
 

3. Wykreowanie produktu lokalnego – np. syrop z 
mniszka lekarskiego św. Jadwigi  

 

4. Organizacja warsztatów z przedsiębiorczości.  
 

5. Utworzenie strony internetowej, profilu FB  
 

6. Uszycie strojów dla KGW.  
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 

 

Rysunek 1: świetlica wiejska  

 

 

 

Rysunek 2: boisko z siłownią zewnętrzną. 
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Rysunek 3: Źródełko św. Jadwigi 
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Rysunek 4: Źródełko św. Jadwigi 



 

 

 

           
 

UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 
 


