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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 

M
a

łe
 

D
u

że
 

W
y

ró
ż

n
ia

ją
c

e
 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Teren głównie równinny, w dużej części zalesiony 
naturalną roślinnością 
1 rzeka, stawy,  
wykopaliska gliny, tereny po wykopaliskach gliny 

 x  

stan środowiska Nie zanieczyszczony przez przemysł,   x 

walory klimatu Klimat umiarkowany, typowy dla równin  x  

walory szaty roślinnej Miejscowość otoczona lasami, bogate runo leśne 
(grzyby, jagody, borówki, jeżyny, maliny, głóg, zioła) 
Stare dęby (pomnik przyrody). 

  x 

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty     

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Dziki, sarny, jelenie, kuropatwy, bażanty, inne 
ptactwo, jeże, lisy, bobry, żurawie, wydry, orzeł 
Liczne mrowiska w formie okazałych kopców, 
otoczone troskliwą opieką leśników 

   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Rzeka  
Dwa stawy hodowlane 
Zbiornik po wykopaliskach gliny (glinianka) 

 x  

wody podziemne Studnie głębinowe x   

gleby Od III do VI klasy bonitacyjnej X   

kopaliny Glina, Żwir i piasek   x 

walory geotechniczne     

Kulturowy 

walory architektury  
 

    

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Wiejska przestrzeń publiczna jest mocno 
zdewastowana, w szczególności: stara szkoła, 
boisko, kaplica z zapleczem, 

 x  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Domy zadbane, mieszkańcy w miarę możliwości 
opiekują się otoczeniem 

x   

zabytki i pamiątki historyczne Obiekt wpisany do ewidencji zabytków to podjazd 
do willi pałacowej  
 

 x  

osobliwości kulturowe     

miejsca, osoby i przedmioty kultu Kapliczka, Krzyż  x  

święta, odpusty, pielgrzymki Odpusty:  
Dożynki sołeckie 
Pielgrzymki parafialne, przez wieś przechodzi piesza 
pielgrzymka z Sycowa na Jasną Górę 

  x 

tradycje, obrzędy, gwara Majowe przy kapliczce, Spotkanie opłatkowe, 
Kultywowanie gwary śląskiej, Mecz odpustowy 
„Floriana” 

  x 
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legendy, podania i fakty historyczne Legenda o zapadniętym zamczysku  X  

przekazy literackie     

ważne postacie i przekazy historyczne     

specyficzne nazwy Żabi-Kruk, Żurawinie, Przymiarki, Piaski, Kamienic, 
Folwark 

 X  

specyficzne potrawy Kluski śląskie, rolada, czerwona kapusta, placki tarte, 
żurek śląski, gołąbki, makówki, pieczonki. 

  X 

dawne zawody Kowal, młynarz, robotnik leśny, rolnik, pszczelarz  x  

zespoły artystyczne, twórcy     

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
  

Istnieją w licznych fragmentach wsi 
 

X   

działki pod domy letniskowe     

działki pod zakłady usługowe i przemysł     

pustostany mieszkaniowe     

pustostany poprzemysłowe zdemontowana kolej wąskotorowa do przewozu 
gliny do cegielni, zdewastowane pozostałości po 
cegielni 

 x  

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

    

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Plac, boisko,   
park przy pałacu, świetlica wiejska 

  x 

sale spotkań, świetlice, kluby     

miejsca uprawiania sportu Boisko  
Boisko w parku  
Lasy, stawy, teren nad rzeką 

  x 

miejsca rekreacji     

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Ścieżka rowerowa w trakcie budowy 
Trasa rowerowa 

  x 

szkoły     

przedszkola     

biblioteki Biblioteka objazdowa  x  

placówki opieki społecznej     

placówki służby zdrowia     

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Wieś jest zwodociągowania  
Brak kanalizacji i gazociągu 

 X  

kanalizacja Wyłącznie szamba przydomowe i oczyszczalnie  X  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Drogi asfaltowe lub żwirowe, wymagające remontu 
Nieliczne lampy oświetlenia ulicznego, brak 
oznakowań świetlnych 

 X  

chodniki, parkingi Brak chodników i parkingów 
Dwa przystanki autobusowe 

 X  

przystanki     

sieć telefoniczna i dostępność internetu Utrudniony dostęp do Internetu   X 

telefonia komórkowa Sieć telefoniczna jest dostępna 
 

 X  

inne     
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Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) Pojedyncze gospodarstwa domowe utrzymują się z 
rolnictwa 
Część osób pracuje sezonowo 
Część osób pracuje za granicą 

 X  

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i ich 
produkty 

We wsi nie ma takich firm  X  

gastronomia Zajazd na Rozdrożu, 
Prywatne miejsca noclegowe 

  X 

miejsca noclegowe     

gospodarstwa rolne Kilka dużych gospodarstw 
Nieliczni drobni rolnicy 

  X 

uprawy hodowle Hodowla trzody, indywidualne hodowle w 
gospodarstwach 
Zboża, ziemniaki, kukurydza 
Hodowla ryb i bydła 

  X 

możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne     

zasoby odnawialnych energii We wsi nikt nie korzysta z odnawialnych źródeł 
energii 

 x  

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki, Środki udostępniane przez gminę w 
ramach gminnego programu odnowy wsi 
Budżet gminy 

  X 

środki wypracowywane Społeczność pozyskuje środki dzięki tzw. pracom 
społecznym 

  x 

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi Aktualnie nie ma takich osób X   

Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą     

Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i 
umiejętnościach, m.in. studenci 

 
   

Przedsiębiorcy, sponsorzy Drobni przedsiębiorcy, malarze, elektrycy 
Firma stolarska „Borex” 
Pan Bogdan Hamela 

 X  

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych 

 
   

Pracownicy nauki     

Związki i stowarzyszenia Sołtys 
Rada Sołecka 
Grupa Odnowy Wsi 
Rada Parafialna 
Koło łowieckie „Bażant” 
OSP Boroszów 

  X 

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Aktualnie wieś nie współpracuje z żadnym 
partnerem zagranicznym 

 X  

Współpraca zagraniczna i krajowa     

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki Z dziejów kultury i życia religijnego Biskupic 
k/Olesna, Dzieje Parafii Kościeliska 

  x 

Strony www www.boroszow.opx.pl     x 

 

 

http://www.boroszow.opx.pl/
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Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT) 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Zabytkowy , drewniany kościół. T 
2. Otwarty na potrzeby społeczeństwa 

ksiądz. J 
3. Duża ilość pomników przyrody. T 
4. Bogata szata roślinna i zwierzęca. J 
5. Starodrzew w parku i aleja lipowa. T 
6. Śródleśny staw  z przylegającą aleją 

dębową („Żurawiniec”). T 
7. Opracowanie historyczne o miejscowości 

i ludziach. T  
8. Czyste środowisko, klimat śródleśny. J 
9. Plac spotkań i rekreacji (boisko). S 
10. Świetlica wiejska. S 
11. Plac w parku – miejsce relaksu i 

integracji. S 
12. Biegnący przez wieś szlak rowerowy. S 
13. Wodociąg we wsi. S 
14. Utwardzone drogi. S 
15. Działająca we wsi Ochotnicza Straż 

Pożarna. J 
16. Strona internetowa miejscowości. B 
17. Przydrożne kapliczki. T 
18. Pozostałe elementy posiadłości 

dworskiej. T 
19. Nieczynna cegielnia z wyrobiskiem gliny. 

B 
20. Duże zaangażowanie mieszkańców w 

realizację przedsięwzięć J 
21. Inicjatywy strojenia kościoła i domostw 

w okresach świątecznych J 
22. Zdobywanie nowych umiejętności przez 

mieszkańców J 
23. Lokalizacja terenów OSP S 
24.  Mocne zaplecze żywnościowe B 
25. Wewnętrzny wolontariat J  
26. Przywiązanie do miejscowości J  
27. Działania zmierzające do „niebycia 

samotnym” J  
28. Dużo zieleni J 
 

1. Niski poziom integracji mieszkańców. J 
2. Niewykorzystany potencjał młodzieży i jej 

małe zaangażowanie w sprawy wsi. J 
3. Migracja ludności w celach zarobkowych. 

B 
4. Niski przyrost naturalny. J 
5. Zbiornik wodny usytuowanie blisko 

pastwisk S 
6. Tereny do zagospodarowania na 

inicjatywy społeczne we władaniu leśnictwa 
S 

7. Zaniedbywanie „ogniska” rodzinnego J 
8. Ruchliwa droga główna przebiegająca 

przez wieś. S 
9. Niedobry w oświetleniu wsi (niektóre 

ulice) S 
10. Konflikty sąsiedzkie J 
11. Niski budżet wsi na realizację różnych 

przedsięwzięć B 
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SZANSE 
ZAGROŻENIA 

1. Dobre położenie komunikacyjne, łatwy 
dojazd do miejscowości. S 

2. Stosunkowo łatwy dostęp do 
szkolnictwa i lecznictwa. J 

3. Budowa ścieżki rowerowej na byłym 
torowisku. S 

4. Utrzymanie czystego środowiska i 
„specjalnego – leśnego” klimatu. J 

5. Uporządkowanie sieci stawów, ich dobre 
zagospodarowanie. B 

6. Możliwość pozyskiwania funduszy z 
Gminnego Programu Odnowa Wsi. S 

7. Przychylności gminy J 
 

1. Przeznaczona do rozbiórki cegielnia. S 
2. Ruiny byłego spędowiska. S 
3. Zaniedbane stawy. S  
4. Duży ruch pojazdów na drodze 

wojewódzkiej. S  
5. Niebezpieczny zakręt na tej samej drodze. S 
6. Niskie poczucie bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców. S 
7. Braki w oświetleniu wsi. S 
8. Słabe napięcie prądu. S 
9. Brak źródeł finansowania inwestycji S 
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Analiza  Potencjału  Rozwojowego  Wsi  BOROSZÓW 

 
 
silne strony  szanse 
 
słabe strony  zagrożenia 
 

 
  7 3                                                               11            3 
 
                7 9                          5             0 

 
   (+ ) +                                                               ( - ) + 

 
 
 
   
 
 
          
            
 
 
 
 
 
 7    0 
        
    0        0 
 
 
              ( + ) -     
 
 
     
                                                                         (+)+ 
 
      3     1 
 
                                                                              2     0

 

Analiza potencjału rozwojowego wsi 

CHRÓSTNIK 
 

Standard 

życia 
Jakość życia 

Tożsamość 

           Byt 
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Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego    (+) = 
7 0 

0 0 

Wnioski:  Obszar ogólnie słaby. Widać wyraźnie mocne strony w obszarze tożsamości, lecz są 
one nie wykorzystanie 
Zalecenia: np. Wykorzystać mocne strony w procesie rozwoju. Położyć nacisk na i realizacje 
projektów wykorzystujących silne strony 
 
 

Standard życia (warunki materialne)     ( = ) - 
7 3 

7 9 

Wnioski: Wewnętrzny obszar bardzo stabilny. Widać wyraźnie, że silne strony dogoniły słabe 
i są efektywnie wykorzystywane. Element zewnętrzny słabszy. Przeważają zagrożenia, które 
nie są optymistyczne dla realizacji 
Zalecenia: standard wymaga programowania długoterminowego. Duzy wpływ na ten obszar 
ma jakość życia mieszkańców i wykorzystywanie tej infrastruktury. 
 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  ( + ) +  
11 3 

5 0 

Wnioski: Jakość życia bardzo mocna i ugruntowana. Mieszkańcy zaczynają wchodzić w 
obszary dotąd nie zauważone. Widać dużą dojrzałość w realizacji przedsięwzięć. 
Zalecenia: dalsza praca w tym kierunku. Identyfikacja nowych obszarów związanych z 
rozwojem mieszkańców. 
 
 

Byt (warunki ekonomiczne)    ( + ) + 
  

3 1 

2 0 

 
Wnioski: Obszar wewnątrz na plus, lecz obszar jako całościowy jest dość słaby. 
Zalecenia: Mieszkańcy wsi są na etapie dobrej współpracy między sobą. Należy wykorzystać 
ten potencjał do tworzenia inicjatyw przedsiębiorczych 
 
Miejscowość Boryszów. Silne i bezpośrednie związki gospodarczo – przestrzenne oraz 
przebieg drogi wojewódzkiej to bardzo mocne strony mające wpływ na rozwój gospodarczy 
sołectwa i lokalizowanie potencjalnych przedsiębiorstw.  

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 
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Sołectwo pomimo dobrych gleb i dogodnych warunków klimatycznych charakteryzuje się 
mieszanymi funkcjami, rolniczymi i turystycznymi. Mocne strony to także dobrze rozwinięta 
infrastruktura techniczna, wymagające jeszcze rozbudowy w niektórych obszarach. 
Sołectwo charakteryzują się również aktywnością „domu kultury – sala spotkań”, klubów i 
zespołów sportowych, a mieszkańcy chętnie uczestniczą w imprezach rekreacyjnych i 
sportowych. Na podkreślenie zasługuje fakt bogactwa naturalnego. Mocnym stronom 
towarzyszą słabości które są istotnymi barierami rozwoju społecznego tego obszaru. 
Sołectwo nie wykorzystuje swojego potencjału do rozwoju funkcji rekreacyjnych i 
wypoczynkowych dla mieszkańców. Słaba infrastruktura gastronomiczna, noclegowa, istotne 
braki – choć bardzo już poprawione i doinwestowane - w oznakowaniu szlaków i tras nie 
zachęcają do wypoczynku na łonie natury. Istniejące atrakcje: zabytki, ciekawe obiekty 
przyrodnicze są albo w złym stanie albo nie oznakowane.  
 
 
 

WIZJA 

 

Wizja hasłowa:  
Wsi wesoła wsi zadbana z natury smaków znana. 
 

Wizja wsi opisowa:   
 
Spokojna, zadbana wieś ekologiczna, bogata w tradycyjne produkty rolne, oferująca 
odpoczynek na łonie natury, powrót do smaków przeszłości i niezapomniane biesiady, gdzie 
każdy poczuje się jak w domu. Wieś otwarta na współpracę wielokulturową i 
międzynarodową o zrdrowych i smakowitych rolnych produktach ekologicznych. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU SOŁECTWA BOROSZÓW NA LATA 2015-2020 
 
*należy uzupełnić informacje, jeśli są znane 

Cele jakie musimy osiągnąć Projekty, przedsięwzięcia służące osiągnięciu celów Termin 
realizacji* 

Źródła finansowania* 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

1. Kultywowanie lokalnych tradycji 
 

  Organizowanie spotkań byłych i obecnych mieszkańców 
Boroszowa. 

2015-2020 

Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

  Promocyjna walorów mikroregionu: wydawnictwa 
promujące 

2015 

 Pobudzenie świadomości mieszkańców o  historyczno – 
kulturowej wartości wsi. 

2015-2017 

 Konkurs Fotograficzny pt. ,,Dębowiec w obiektywie” 2015-2020 

 Multimedialna wystawa  gromadząca zdjęć, dokumentów 
oraz przedmiotów związane z przeszłością Dębowca.  

2015-2020 

2.Poprawa wizerunku wsi 
 

 Wykonanie tablic informacyjnych o walorach miejscowości. 2016 

 Włączenie wsi w system ścieżek rowerowych (gminny, 
powiatowy). 

2016/2017 

B. STANDARD  ŻYCIA 

1. Poprawa infrastruktury społecznej  Plac zabaw dla dzieci 2016 

Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

 Budowa profesjonalnego kompleksu boisk do uprawiania 
różnych sportów 

2016/2017 

 Rekultywacja zbiornika wodnego 2018/2019 

  Rozwijanie infrastruktury związanej z bezpieczeństwem 
mieszkańców - CHODNIKI 

2015-2022 

 Rozwijanie infrastruktury związanej z bezpieczeństwem 
mieszkańców - OŚWIETLENIE 

2015-2022 

 Remonty dróg – kontynuacja inwestycji drogowych 2015-2022 
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 Lepszy dostęp do Internetu – szybszego Internetu – realizacja 
inwestycji 

2015/2016 

 Modernizacja ścieżek rowerowych – połączenie z sąsiadami 2015/2016 

 Doposażenie sali wiejskiej 
 

2016 

2. Powstanie infrastruktury „III wieku”  Dom Seniora 2017/2018 Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

 Miejsca odpoczynku i rekreacji z ułatwieniami dla osób starszych 2016 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1. Wzrost atrakcyjności miejscowości 
 

 Opracowanie kalendarza imprez organizowanych we wsi. 2015 

Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

 Kontynuacja działań rozpowszechniających  informacje o 
ścieżkach rowerowych 

2015 

 Spotkania poświecone działalności Koła Gospodyń 
racjonalnemu żywieniu oraz zagospodarowaniu ogródka 
przydomowego  

2015 

 Coroczne spotkania wigilijne i noworoczne, połączone z 
występami jasełkowymi młodzieży oraz dorosłych 

2015-2020 

 Coroczny Bal sylwestrowy. 2015-2020 

 Corocznie  spotkania z okazji Dnia Kobiet, połączone z 
występami młodzieży jak i spotkaniami z interesującymi ludźmi 

2015-2020 

 Spotkania z osobami zajmującymi się sportem w celu 
propagowania zdrowego trybu życia 

2015-2020 

Zwiększenie integracji mieszkańców 
 

 Organizowanie cyklicznych imprez dla mieszkańców – andrzejki, 
dzień kobiet, spotkania opłatkowe itp.  

2015-2020 

 Urządzenie przystani rowerowej. 2017 

 Powstanie serwisu rowerowego na wsi 2018 

Edukacja dla wszystkich mieszkańców.  Organizacja kursów: florystyka,  2015-2020 
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Zdobywanie wiedzy, umiejętności i 

doświadczeń przez mieszkańców wsi.           

 

 Organizacja spotkań dla dzieci związanym z bezpieczeństwem i 

zagrożeniami 

2015-2020 

 Warsztaty kulinarne – dla dorosłych, młodzieży i dzieci 2015-2020 

 Urządzenie użytku ekologicznego. 2018 

Rozwój sportu 
 

 Inicjatywa powstania szkółki piłkarskiej 2018 

 Szkolenia dla instruktorów sportu (nordic walking-u, siłowni 

itd..) 

2017 

D. BYT 

1. Promocja wsi  Wydanie informatora o Boroszowie. 2015/2016 Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

 Rozwinięcie informacji o wsi w portalach społecznościowych 2015/2016 

 Strona internetowa jako źródło informacji dla mieszkańców 2015/2016 

 Projekt – dla szkół jak wypromować naszą wieś  2016 

 Nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami z innych 
miejscowości w celu realizacji wspólnych projektów 

2015/2016 

1. Rozwój przedsiębiorczości oraz 
zarobkowanie przez mieszkańców wsi. 

2. Stwarzanie warunków sprzyjających 
rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej 

 

 Powstanie serwisu rowerowego na wsi 
 

2018 

Środki własne/Środki 
Gminne/Programy 

operacyjne 
Województwa 

opolskiego/Regionalne i 
ponadregionale 

programy operacyjne 

 Organizacja imprez kulturalnych w celach zarobkowych  2015-2020 

 Punkty regionalnych produktów 2018 

 Uruchomienie nowych firm – szkolenia z przedsiębiorczości – 
produkt i nasza usługa 

2015-2020 

 Nawiązanie współpracy z oleski inkubatorem przedsiębiorczości 2015 

 Doradztwo dla przedsiębiorstw – współpraca z Izbą 
Rzemieślnicza 

2016 

 Wspólne projekty z innymi miejscowościami pozwalającymi 
poszerzyć ofertę turystyczną 

2015/2016 

 Zbudowanie oferty handlowej dla powstałego domu seniora 
połączona z obsługą 

2017/2018 
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Zdjęcia sołectwa 

 

 
Boroszów. Panorama wsi. 

 

   
Staw nazywany „Żurawińcem” 
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Boroszów. Widok na kościół pw. Św. Marii Magdaleny. 

 

 
Kościół w Boroszowie 
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 Załączniki: 

Zał. 1 Wyniki ankietyzacji mieszkańców sołectwa 

Zał. 2   System komunikacji pomiędzy mieszkańcami sołectwa 


