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ANALIZA ZASOBÓW CZ I
Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu jakim
wieś dysponuje

1

2

Przyrodniczy
-walory krajobrazu, rzeźby terenu.....................

- teren pagórkowaty

-stan środowiska................................................

- środowisko czyste

-walory klimatu..................................................

- klimat zróżnicowany

-walory szaty roślinnej........................................

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
Małe Duże Wyróż
niające

3

4

5

x
x
x

- łąki porośnięte wieloma gatunkami traw i
ziół. Na mokradłach występują kaczeńce
oraz toplamek plamisty gatunek roślin
objęty ścisłą ochroną. W zbiornikach
wodnych w pobliżu miejscowości
występują także objęte ścisłą ochroną
ropucha zielona oraz rzekotka drzewna.
We wsi jest wiele sadów przydomowych ze
starymi odmianami drzew owocowych np.:
jabłonie, czereśnie, wiśnie i wiele innych
odmian

x

-cenne przyrodniczo obszary lub obiekty..........
-świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)...................
-wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy).......

- sarny, zające, lisy, bażanta,jastrzębie,
wiewiórki, nietoperze, ropucha zielona,
-rzeka Jagodnica, stawy, źródełko

x

- I,II,III,IV klasa – dobre

x

x

-wody podziemne...............................................
-gleby.................................................................
-kopaliny............................................................
-walory geotechniczne.......................................

Kulturowy
-walory architektury ............................................
-walory przestrzeni wiejskiej publicznej...............
-walory przestrzeni wiejskiej prywatnej .............
-zabytki i pamiątki historyczne ..........................

x
-świetlica, rzeka przepływająca przez wieś

x
x
x

- sady owocowe, rozległe łąki, pagórki
okalające wieś
- stara szkoła
- kaplica, przydrożny krzyż, kapliczka

-osobliwości kulturowe.......................................
-miejsca, osoby i przedmioty kultu...................
-święta, odpusty, pielgrzymki............................
-tradycje, obrzędy, gwara.................................
-legendy, podania i fakty historyczne..............

- kwietniowy odpust przy kaplicy p. w.
Bożego Miłosierdzia
- Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet

x
x

-przekazy literackie...........................................
-ważne postacie i przekazy historyczne.............
- dawne zawody... ............................................

- zespoły artystyczne, twórcy..............................

- kowal
- było Koło Gospodyń, chór, Zespół Tańca
Ludowego, kino objazdowe, Gośćmi
naszymi byli: Marek Perepeczko, hrabia
Wojciech Dzieduszycki
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ANALIZA ZASOBÓW CZ II
Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu
jakim wieś dysponuje

1

2

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
Małe Duże Wyróżniające

3

4

5

Obiekty i tereny
-działki pod zabudowę mieszkaniową..................

- kilka działek pod zabudowę

x

- kuźnia, stodoły

x

- boisko
- świetlica wiejska, kaplica

x
x

- boisko, ścieżka rowerowa

x
x

-działki pod domy letniskowe...............................
-działki pod zakłady usługowe i przemysł............
-pustostany mieszkaniowe....................................
-pustostany poprzemysłowe.................................
-tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie
(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)..............
..............................................................................
..............................................................................

Infrastruktura społeczna
-place publicznych spotkań, festynów..................
-sale spotkań, świetlice, kluby.............................
-miejsca uprawiania sportu................................
-miejsca rekreacji................................................

- boisko

-ścieżki rowerowe, szlaki turyst. ...........................

- ścieżka rowerowa
- była szkoła z zabytkowym dzwonem

-szkoły...................................................................

x
x

-przedszkola.........................................................
-biblioteki..............................................................
-placówki opieki społecznej.................................
-placówki służby zdrowia....................................
............................................................................
.............................................................................

Infrastruktura techniczna
-wodociąg, kanalizacja.........................................
..............................................................................
-drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie)...............
..............................................................................

- droga powiatowa w bardzo złym
stanie, drogi gminne w złym stanie
szutrowe i częściowe braki w
oświetleniu
- 2 przystanki autobusowe

x

x

chodniki, parkingi, przystanki..............................
.............................................................................
sieć telefoniczna .i dostępność internetu.............

- dostęp do Internetu i tel. stacjonarnego
dobry

telefonia komórkowa............................................

- słaby zasięg

x

x

inne......................................................................
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ANALIZA ZASOBÓW CZ III
Znaczenie zasobu
Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu jakim
wieś dysponuje
2

1

( odpowiednio wstaw X)

Małe

Duże

Wyróżniające

3

4

5

Gospodarka, rolnictwo
- Miejsca pracy (gdzie, ile? )..................................
-znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe........
i ich produkty..........................................................
-gastronomia...........................................................
-miejsca noclegowe................................................
-gospodarstwa rolne ...............................................
-uprawy hodowle,....................................................

- kilka gospodarstw rolnych

x

- zboża, buraki, kukurydza, rzepak

x

- fundusz pozyskiwany z zewnątrz i od
mieszkańców
- zajęcie 2 miejsca za wieniec dożynkowy
i stoisko

x

-możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
-zasoby odnawialnych energii..................................
................................................................................

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

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
-Autorytety i znane postacie we wsi.........................

- była reprezentantka drużyny Gaudia
Trzebnica w piłkę ręczną

x

-Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą........
-Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i
umiejętnościach, m.in. studenci..............................
-Przedsiębiorcy, sponsorzy.....................................
-Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach
informatycznych......................................................

- studenci, pielęgniarka, policjant,
strażak, murarz, stolarz, tokarz,
mechanik, nauczyciel
- f. transportowa, zakład mechaniczny,
zakł. budowlany, księgarnia
- wielu mieszkańców posiada dostęp do
Internetu

x
x
x

-Pracownicy nauki....................................................
-Związki i stowarzyszenia........................................

- stowarzyszenie SMERF

x

-Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)....................
-Współpraca zagraniczna i krajowa..............................
Informacje dostępne o wsi
-Publikatory, lokalna prasa......................................

- gazeta NOWA

x

- WWW.trzebnica.pl

x

-Książki, przewodniki...............................................
-Strony www............................................................
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ANALIZA SWOT
MOCNE

SŁABE

1. Malowniczy i zrównoważony
krajobraz naturalny
2. Bogactwo zasobów roślinnych i
zwierzęcych
3. Żyzne i urodzajne gleby- liczne
sady
4. Dogodne położenie, blisko
aglomeracji miejskich
5. Duże zaangażowanie mieszkańców
6. Wykształcona młodzież
7. Duży przyrost naturalny
8. Wzrost zainteresowania
mieszkańców rozwijaniem własnej
przedsiębiorczości
9. Powszechny dostęp do Internetu
10. Własna świetlica i teren
rekreacyjny
11. Liczne działki budowlane
12. Zaplecze w postaci : sieć
wodociągowa, sklep, kaplica
13. Brak zakładów produkcyjnych
zanieczyszczających środowisko
14. Tradycyjne zawody: kowal, stolarz,
tokarz, murarz

1. Nieistniejąca sieć kanalizacyjna i
gazociągowa
2. Bardzo zły stan nawierzchni, drogi
powiatowej i dróg gminnych
3. Świetlica o bardzo słabym standardzie
(brak zaplecza i sanitariatów)
4. Brak placu zabaw
5. Niewystarczająca ilość oświetlenia
6. Duże zagrożenie komunikacyjne na
skutek nieistniejącego chodnika
7. Niska jakość życia w aspekcie
kulturalnym i rekreacyjnym

ZAGROŻENIA

SZANSE
1. Dobra współpraca z sąsiednimi
sołectwami
2. Rozwój turystyki
3. Dobra lokalizacja
4. Dobry dostęp do węzłów
komunikacyjnych
5. Dobra współpraca z gminą
6. Utworzenie funduszu sołeckiego
7. Promocja wsi
8. Bardzo dobry dostęp do Internetu
9. Pozyskiwanie funduszy z zewnątrz
10. Uchwalenie planu
zagospodarowania przestrzennego
11. Udział w programie Odnowa wsi
12. Założenie stowarzyszenia
13. Ożywienie gosp. Na terenie gminy
Trzebnica

1. Wzrost podatków
2. Zagrożenie spowodowane przez
samochody ciężarowe
3. Niepewna sytuacja prawna, ciągłe
zmiany przepisów prawnych
4. Migracja młodzieży
5. Niska opłacalność produkcji rolnej
6. Wysokie koszty za wywóz nieczystości
7. Niski stopień melioracji
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Analiza potencjału rozwojowego wsi

SILNE
STRONY
SŁABE
STRONY

SZANSE
ZAGROŻENIA

(+)-

4,9,10,12,13,1,2,3,4,5,6, 8,13,6,7

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

2

5

0

1

5

2

(+)+

6

2

obszar silny
otoczenie sprzyja

(-)obszar słaby
otoczenie
równoważne

1,2,3,5,14,4,7

5

0

1

1

(+)–
obszar silny
otoczenie nie
sprzyja

2

6
8,11,6,7,9,10,11,12,1,3,5

0

3

(+)+
obszar silny
otoczenie sprzyja

\
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Wizja odnowy i rozwoju wsi TACZÓW WIELKI

TACZÓW WIELKI PIĘKNY JEST MOŻESZ TU ZAMIESZKAĆ JEŚLI CHCESZ

Taczów Wielki to wieś czysta, zadbana i skanalizowana. Wybudowane chodniki,
zainstalowane dodatkowe oświetlenie oraz poprawiona nawierzchnia sprawiły, że nasza
przestrzeń stała się bezpieczna.
Odnowiona i rozbudowana świetlica zintegrowała społeczność wiejską a wybudowane
boisko i plac zabaw stworzyły naszym dzieciom i młodzieży bezpieczne miejsce do zabawy i
rozwijania swoich zainteresowań.
Dzięki w/w czynnikom mieszka nam się lepiej, uniknęliśmy migracji młodzieży,
stworzyliśmy idealne miejsce dla ludzi, którzy chcą uciec od miejskiego zgiełku.
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Program krótkoterminowy odnowy wsi – TACZÓW WIELKI
Kluczowy
problem

Odpowiedź

Propozycja
projektu
(nazwa)

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Na czy nam
najbardziej
zależy?

Co nam
najbardziej
przeszkadza?

Co najbardziej
zmieni nasze
życie?

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

-wspólna
działalność
mieszkańców

-poprawa jakości
życia
mieszkańców

- brak
bezpieczeństwa

- możliwość
pozyskiwania
środków
- uczestnictwo w
programie
Odnowy wsi
- promocja
miejscowości

-organizowanie imprez
okolicznościowych
(dzień kobiet, dzień
dziecka, andrzejki,
mikołajki)
-sprzątanie wioski
- budowa miejsca na
ognisko
- plac zabaw

Czy nas stać na
realizację?
(tak/nie)

Punktacja

Hierarchia

13

III

25

I

10

IV

8

V

19

II

Organiz Finanso
acyjnie
wo

TAK

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

- zainstalowanie siatki
(piłkołapacza)

-wzięcie udziału w
szkoleniu dotyczące
pisania projektów

- witacze, tab.
informacyjna
- zrobienie parkingu
przed świetlicą

Gmina Trzebnica
KWIECIEŃ 2011

1

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Plan i program odnowy wsi – TACZÓW WIELKI na lata 2011-2025
Wizja wsi : Taczów Wielki to wieś czysta, zadbana i skanalizowana. Wybudowane chodniki, zainstalowane dodatkowe oświetlenie oraz poprawiona nawierzchnia sprawiły,
że nasza przestrzeń stała się bezpieczna.
Odnowiona i rozbudowana świetlica zintegrowała społeczność wiejską a wybudowane boisko i plac zabaw stworzyły naszym dzieciom i młodzieży bezpieczne miejsce do
zabawy i rozwijania swoich zainteresowań.
Dzięki w/w czynnikom mieszka nam się lepiej, uniknęliśmy migracji młodzieży, stworzyliśmy idealne miejsce dla ludzi, którzy chcą uciec od miejskiego zgiełku.

I. Plan rozwoju
1. Cele jakie musimy
osiągnąć by urzeczywistnić
wizję naszej wsi

2. Co nam pomoże osiągnąć cel?

ZASOBY
Czego użyjemy?

ATUTY
Silne strony i szanse
jakie wykorzystamy

II. Program rozwoju
3. Co nam może
przeszkodzić?
BARIERY
Słabe strony jakie
wyeliminujemy
ZAGROŻENIA
Czego unikniemy?

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
- poprawa integracji
mieszkańców,

- świetlica,
- boisko,
- zaangażowanie
mieszkańców,
-tradycyjne zawody,

- inicjatywa
mieszkańców,
- działalność
stowarzyszenia,
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-zła pogoda,
- mało funduszy,
- brak sanitariatów i
zalecza kuchennego,

-organizowanie imprez okolicznościowych ( Dzień
Kobiet, święto plonów, zabawy karnawałowe)
-wypromowanie wsi,
-coroczne przygotowywanie ozdób świątecznych,
malowanie jajek ,robienie palm itp.
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B. STANDARD ŻYCIA
- poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców,
- podniesienie poziomu
standardów życiowych,

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
-poprawa estetyki
miejscowości,
-stworzenie oferty kulturalnej
i edukacyjnej dla dzieci i
młodzieży,
-dobra współpraca z
sąsiednimi sołectwami
i gminą,
- zagospodarowanie terenu
użyteczności publicznej,
D. BYT
- wypromowanie wsi,
- pozyskiwanie środków
zewnętrznych,

- wykształcona
młodzież
- własna świetlica,
- stowarzyszenie
- wykorzystanie
mieszkańców o
różnych zawodach
- własne boisko

-własny wkład pracy
- zaangażowanie
mieszkańców,
stowarzyszenie
- własna świetlica

- świetlica,
- przynależny
teren rekreacyjny,
- własny wkład
pracy,

- świetlica,
- boisko,
- zaangażowanie
mieszkańców

- pogoda,
- brak funduszy,
- brak sanitariatów

- własna
kreatywność i
zaangażowanie,
- stara szkoła

- częściowy wkład
środków prywatnych,
- dodatkowe
zaangażowanie
mieszkańców,
- stowarzyszenie,

- nie wystarczająca - utworzenie witacza i tablicy informacyjnej,
ilość funduszy , - utworzenie strony internetowej,
- utworzenie materiałów reklamowych,
- organizowanie festynów, święto ziemniaka,
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- pogoda,
-mało funduszy,
- przeszkody
administracyjne
- dłuższy kryzys
gospodarczy,
- brak prądu i wody,

- wytyczenie i położenie chodnika na terenie wsi oraz
uzupełnienie oświetlenia,
- poprawa nawierzchni drogi powiatowej i gminnych,
- ustawienie we wsi znaków zwalniających,
- wyposażenie świetlicy w zaplecze kuchenne i
sanitariaty,
- budowa placu zabaw i modernizacja boiska,
- budowa miejsc parkingowych przed świetlicą,
- skanalizowanie wsi,

- sprzątanie sołectwa i prywatnych posesji,
- organizacja festynów, dożynek,
- organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- nasadzenie krzewów i kwiatów na trenie wsi,
- budowa miejsc parkingowych przed świetlicą,
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI :

Stara szkoła

Panorama miejscowości
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU 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
GMINY TRZEBNICA

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Skład i opracowanie graficzne:
Piotr Głowacki
Jolanta Pindera
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