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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

Wyróż
niające

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Duże

Rodzaj zasobu

Małe

Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

stan środowiska
walory klimatu
walory szaty roślinnej
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
wody podziemne
gleby

- Położenie – Pogórze Izerskie – lewy brzeg rzeki
Kwisy na wys. 360 – 390m n.p.m
- Powierzchnia: 648ha
- bez zanieczyszczeń
- zmienność pogody, wahania temperatury
- wiatry fenowe
- gwałtowne topnienie śniegu
- bogactwo szaty roślinnej
- aleja kasztanowa
- droga z kasztanowcami – tzw. ALEJA
KASZTANOWA
-aleja świerkowa wzdłuż torowiska,
-starodrzew wzdłuż drogi wojewódzkiej
- tereny łowieckie z wieloma gatunkami
zwierząt: bażanty, kuropatwy, sarny, jelenie i
inne
- dzikie kaczki na rzece
- Rzeka – Kwisa
- Rzeka – Czarny Potok
- studnie przydomowe

kopaliny

- III, IV, V klasa bonitacyjna
- gleby brunatno – wyługowane i kwaśne
-

walory geotechniczne

-

x
x
x
x

x

x
x
x
x

Kulturowy
walory architektury

- Pojedyncze domy przysłupowe

walory przestrzeni wiejskiej publicznej

-

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

- system zabudowy: „ulicówka” w przewadze

zabytki i pamiątki historyczne

-

osobliwości kulturowe

- Podgórzanie

miejsca, osoby i przedmioty kultu

- Krzyż przydrożny – nowy wzniesiono w roku
bieżącym: 2015
- Droga Krzyżowa przez Mroczkowice i Kamień
przed Wielkanocą
- Coroczne spotkania opłatkowe dla dzieci
- Coroczne spotkania opłatkowe dla dorosłych
- Spotkania Mikołajkowe dla dzieci
- Obchody Dnia Dziecka
- Wieńce Dożynkowe

święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara

x

x

x
x

x
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przekazy literackie

- udział w gminnych zawodach sportowopożarniczych,
-"Omłoty" i "Wesele" (inscenizacje Podgórzan)
- W 1346r. Mroczkowice pozostały przy Śląsku
pomimo przejścia Okręgu Kwisy pod panowanie
czeskie
- W 1557 osadzono w Mroczkowicach górników
pracujących w Gierczynie
- W XVIII – XIX wieku czynna była fabryka
papieru
- Przed wojną na terenie Mroczkowic istniała
restauracja, klub, piekarnia, szkoła (obecnie
budynek mieszkalny, w którym po wojnie
również był klub i biblioteka)
- Na terenie Mroczkowic mieścił się Klasztor
Zakonnic
- Dawna nazwa Egelsdorf
- W latach 1945 – 47 Mroczkowice nosiły nazwę
Genin
- W okresie przedwojennym oraz po wojnie
istniał piękny plac z fontannami
- Od 1976 roku prowadzona jest Kronika przez
Towarzystwo Kulturalne Podgórzanie
- Wieś wielokrotnie cierpiała z powodu powodzi
– położenie nad Kwisą
-

ważne postacie i przekazy historyczne

-

specyficzne nazwy

-

specyficzne potrawy

- różne kulturowo kulinaria

dawne zawody

- stolarz, tokarz, kaletnik i rymarz

x

zespoły artystyczne, twórcy

-Zespół „Podgórzanie”
- malarka

x

legendy, podania i fakty historyczne

x

x

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

-Liczne działki pod zabudowę – głównie po
jednej stronie drogi wojewódzkiej
są
jest
-

x

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola

-Boisko
- dostęp do świetlicy w Kamieniu, dostęp do
remizy OSP w Kamieniu
-boisko
- strzelnica myśliwska
-niezagospodarowany plac
- szlak niebieski z Wolimierza w kierunku
Kamienia kasztanową drogą
-

x

x
x
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biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

Infrastruktura techniczna

wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)

- jest (z wyjątkami)
- jest (z wyjątkami)
- drogi gminne asfaltowe i szutrowe częściowo
oświetlone
- droga wojewódzka częściowo oświetlona
- 3 przystanki PKS
- Światłowody
- Wszystkie sieci
-

chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa
inne

x
x
x

x
x
x

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )
znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe.
i ich produkty

gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

- Lederzentrum – renowacja i czyszczenie skór
- Elmech – zakład produkcyjno - usługowy
- Jamax - zakład produkcyjno – usługowy
- Rose Art.
- Biuro Rachunkowe
- Mechanika Pojazdowa
- Auto Handel
- Pralnia
- Zakład krawiecki
- Zakład Usług Budowlanych
- Pomniki, nagrobki
- Sklep Spożywczy
-usługi fotograficzne
-5 zakładów ogólnobudowlanych
-usługi wykańczania wnętrz
-2 zakłady mechaniki pojazdowej
-usługi wyburzeniowe
-usługi konserwacji wyciągów narciarskich i
ratraków
-kaletnictwo i rymarstwo
-instalacje gazowe, wodne
-obiekt turystyczno-noclegowy
-obsługa obiektu noclegowego
-pracownia promocji
12 gospodarstw rolnych
- zboża, gryka, rzepak, ziemniaki
- krowy, opasy
- trociny
- zrzynki drewna
- solary na prywatnym budynku

x

x
x
x
x

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę
środki wypracowywane

- Fundusz Sołecki
- sponsorzy, nagrody

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

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
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

- mgr Teresa Malczewska – geograf, posłanka na
Sejm IX i X kadencji, przewodnicząca
Towarzystwa Kulturalnego „Podgórzanie”
- Bronisława Chmielowska – zdobywczyni I
miejsca na Festiwalu Pieśni Ludowej w
Kazimierzu
- grupa odnowy wsi
- Zespół „Podgórzanie”
- wielokulturowa społeczność
-p. Wszoła pieczenie ciast i tortów
- osoby fizyczne
- Stowarzyszenie „Mroczkowice – Nasza Mała
Ojczyzna”
- Towarzystwo Kulturalne „Podgórzanie”
- Stowarzyszenie sportowe Kwisa – Mroczkowice
- Ochotnicza Straż Pożarna Kamień Mroczkowice
- z Gminą, z sąsiednimi sołectwami, z Powiatem
- gminny miesięcznik „Wieści Mirska"
-

x

x
x
x

x

x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www

-Przewodnik po gminie Mirsk oraz mapa gminy
Mirsk
-www.mirsk.pl
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ANALIZA SWOT
SILNE STRONY
1. Aktywni, zintegrowani mieszkańcy w
różnym wieku
2. Umiejętność zarządzania funduszem
sołeckim,
3. Funkcjonowanie NGO aktywizujących
wieś w różnych obszarach,
4. Liczne podania i fakty historyczne o
miejscowości
5. Atrakcyjne położenie sołectwa
z pięknymi widokami niedaleko
Wolimierza i Świeradowa Zdroju,
6. Zespół „podgórzanie” rozsławiający
miejscowość z czterdziestoletnią
tradycją,
7. Bogactwo krajobrazowo – przyrodnicze,
8. Dostęp do telefonii komórkowej
wszystkich sieci,
9. Liczne miejsca i zakłady pracy na terenie
wsi,
10. Występowanie wielokulturowości
i pochodzenia mieszkańców
11. Jest rozwinięta infrastruktura techniczna
12. Rozbudowana sieć dróg,
13. Mieszkańcy kultywują tradycje
katolickie, rolnicze,
14. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł
energii,
15. Funkcjonowanie dawnych zawodów na
terenie wsi
16. Na terenie wsi znajdują się 3 przystanki
PKS,
17. Liczne uprawy i hodowle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

SZANSE
Plany budowy chodnika,
Możliwość pozyskiwania funduszy,
Kontakty z powiatem i LGD,
Napływ nowych mieszkańców,
Współpraca z gminą i sąsiednimi
sołectwami,
Rozwój polityki rolnictwa

SŁABE STRONY
1. Droga wojewódzka (nr 361) nie jest w
całości oświetlona,
2. brak sygnalizacji świetlnej i przejść dla
pieszych,
3. Brak zatoczek, parkingów,
4. Po jednej stronie drogi wojewódzkiej
nieoświetlone drogi wymagające remontu
5. Mniejsza część miejscowości nie posiada
wodociągu i kanalizacji,
6. Niewystarczająca kooperacja organizacji
sołeckich,

ZAGROŻENIA
1. Szybki ruch transportu drogowego przez
drogę wojewódzką nr 361
2. Zagrożenie powodzią i podtopieniami,
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ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJU WSI Mroczkowice
SILNE
STRONY
SŁABE
STRONY

SZANSE
ZAGROŻENIA

Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego

(+) -

7
0
0
0
Wnioski: Obszar MOCNY, a otoczenie OBOJĘTNE
Zalecenia:. Należy wykorzystać silne strony w procesie Odnowy Wsi

Standard życia (warunki materialne)

(=) -

4
0
4
0
Wnioski: Obszar NEUTRALNY, a otoczenie OBOJĘTNE
Zalecenia: Należy wykorzystać silne strony i zniwelować słabe strony

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)
2
2
Wnioski: Obszar SŁABY, a otoczenie SŁABE
Zalecenia: Należy zniwelować słabe strony

Byt (warunki ekonomiczne)

(-) +

2
2

(-)+
4
0

4
0

Wnioski: Obszar MOCNY, a otoczenie KORZYSTNE
Zalecenia: Należy wykorzystać szanse
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WIZJA
Wizja hasłowa

Mroczkowice – wioska sekretów
Wizja opisowa
Mroczkowice to tajemnicze miejsce z bogatą historią do odkrywania przez turystów goszczących w
kurortach i miejscowościach turystycznych Pogórza Izerskiego. To miejscowość z rozwiniętą
infrastrukturą społeczną, licznymi miejscami rekreacji i spotkań. Wysoki standard warunków
technicznych zapewnia bezpieczne i dobre życie mieszkańcom, współuczestniczącym w życiu wsi, oraz
umożliwia realizację oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych w oparciu
o tradycje i dziedzictwo historyczno – kulturowe tej miejscowości. Mroczkowice należą do
dolnośląskich wiosek z pomysłem i są rozpoznawalne w regionie dzięki geocashingowi oraz
atrakcyjnej ofercie wioski sekretów.
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI
na 2016 r.

Kluczowy
problem

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Odpowiedź

Wspólna zabawa

Promocja i
Na czy nam
najbardziej rozpoznawalność
sołectwa
zależy?

Propozycja
projektu
(nazwa)

Organizacja Dnia
Dziecka oraz Dnia
Kobiet

Montaż skrzynek
geocashingowych

Czy nas stać na
Punkta Hierarc
realizację?
cja
hia
(tak/nie)
Organiz Finanso
acyjnie
wo

T

T

5+5+5+
4+5

I

29

T

T

3+2+3+
3+4

III

15
Co nam
najbardziej
przeszkadza
?

Zanik tradycji

Co
najbardziej
zmieni
nasze życie?

Bycie wśród
wiosek z
pomysłem

Witacz, Logo,
Warsztaty
powstania oferty
tematycznej wioski
sekretów

T

Kooperacja i
współpraca

Organizacja
spotkania z
przedstawicielami
organizacji
pozarządowych

T

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Rekonstrukcja
kolędników,
Organizacja Jasełek

T

T

4+4+4+
4+3

II

19

T

2+3+2+
1+1

IV

9

T

1+1+1+
2+2

V

7
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI Mroczkowice
Wizja: Mroczkowice - Wieś sekretów
I. Plan rozwoju

II. Program rozwoju

3. Co nam może
przeszkodzić?
BARIERY
ATUTY
Słabe strony
Zasoby
Silne strony
Co wyeliminujemy?
Czego użyjemy?
i Szanse
Zagrożenia
Co wykorzystamy?
Czego unikniemy?
A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1.
Fundusz sołecki
•
Aktywni, zintegrowani •
Niewystarczająca
2.
mieszkańcy w różnym
kooperacja organizacji
Mieszkańcy
3.
wieku
sołeckich
GOW
4.
•
Umiejętność
Rzeka
zarządzania funduszem
Miejsca
spotkań
5.
sołeckim,
i rekreacji
6.
•
Funkcjonowanie NGO
Nazwa wsi
7.
aktywizujących
wieś
w
Tradycje
8.
różnych
obszarach,
Historia wsi
9.
•
Liczne
podania
i
fakty
Wielokulturowość
10.
historyczne o
11.
miejscowości
12.
•
Atrakcyjne położenie
13.
sołectwa
z pięknymi widokami
14.
niedaleko Wolimierza i
15.
Świeradowa Zdroju,
2. Co nam pomoże osiągnąć cel?

1. Cele jakie musimy osiągnąć by
urzeczywistnić wizję naszej wsi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
Kultywowanie tradycji i
pielęgnowanie
dziedzictwa
historycznego, przyrodniczego i
kulturowego oraz pogłębianie
więzi międzypokoleniowych.

•

•

•

Zespół „podgórzanie”
rozsławiający
miejscowość z
czterdziestoletnią
tradycją,
Bogactwo
krajobrazowo –
przyrodnicze, ,
Funkcjonowanie
dawnych zawodów na
terenie wsi

Projekty, przedsięwzięcia
jakie wykonamy?

Bieżąca konserwacja koryta rzeki
Organizacja Mikołajek
Organizacja spotkań opłatkowych
Organizacja spotkań na powitanie wiosny – Marzanna
z kluczem
Warsztaty rękodzielnicze Wielkanocne
Warsztaty rękodzielnicze związane z dawnymi zawodami
Spotkanie z wielokulturowością na powitanie Lata
Rekonstrukcja grupy kolędników
Organizacja Jasełek
Czytanie bajek, baśni i legend
Badanie historii nazwy wsi
Zrobienie wywiadu etnograficznego o kulturze mieszkańców
Postawienie tablicy opisującej wszystkie nazwy miejscowości
– Mroczkowice, Egelsdorf, Genin
Wspólne plecenie wieńca
Wyznaczenie
miejsca
wskazującego
pochodzenie
mieszkańców
16. Opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych o rzece
Kwisie
17. Utworzenie miejsc odpoczynku dla turystów (np. ławeczka
z widokiem na Góry Izerskie w alei kasztanowej)

11

•
•
•
•

Plany budowy
chodnika,
Drogi
Miejsca rekreacji
działka

•

•

•
1.

Zapewnienie
mieszkańcom
Mroczkowic dogodnych
warunków do
codziennego życia i
aktywności społecznej.

•

•
•
•
•

B. STANDARD ŻYCIA
Aktywni, zintegrowani •
Droga wojewódzka (nr
mieszkańcy w różnym
361) nie jest w całości
wieku
oświetlona,
Umiejętność
•
brak sygnalizacji
zarządzania funduszem
świetlnej i przejść dla
sołeckim,
pieszych,
Funkcjonowanie NGO •
Brak zatoczek,
aktywizujących wieś w
parkingów,
różnych obszarach,
•
Po jednej stronie drogi
Możliwość
wojewódzkiej
pozyskiwania
nieoświetlone drogi
funduszy,
wymagające remontu
Kontakty z powiatem i •
Mniejsza część
LGD,
miejscowości nie
posiada wodociągu i
Napływ nowych
kanalizacji,
mieszkańców,
Szybki ruch transportu
Współpraca z gminą i •
drogowego przez drogę
sąsiednimi sołectwami,
wojewódzką nr 361
•
Zagrożenie powodzią i
podtopieniami

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zwodociągowanie końcowej części wsi
Zakończenie skanalizowania wsi
Doświetlenie drogi wojewódzkiej poprzez postawienie
(budowę) dodatkowych punktów świetlnych
Remont i modernizacja dróg gminnych
Stworzenie koncepcji oświetlenia dróg gminnych
Automatyczna sygnalizacja świetlna z przejściami dla pieszych
Budowa miejsc parkingowych
Zaprojektowanie i budowa zatoczek
Budowa placu zabaw
Postawienie siłowni na powietrzu
Rekultywacja boiska, budowa szatni na boisku
Zakup siatki i osprzętu do piłki koszykowej
Grodzenie boiska
Wykonanie skweru z antresolą i fontanną
Budowa chodnika
Budowa świetlicy
Utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż Mroczkowic
Zagospodarowanie zieleni wiejskiej
Uporządkowanie terenu wokół przystanków PKS wraz z
drobnymi remontami wiat przystankowych

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
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•
•
•
•

Fundusz sołecki
Mieszkańcy
GOW
Miejsca spotkań
rekreacji

•
•
i
•

1.

2.

3.

Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa i dostępu
do miejsc spotkań.
Zwiększenie
współuczestnictwa w
życiu wsi
Zwiększenie oferty
rozwoju, spędzania czasu
wolnego mieszkańców
oraz oferty turystycznej.

•

•
•
•

Aktywni, zintegrowani •
mieszkańcy
Umiejętność
zarządzania funduszem •
sołeckim,
Funkcjonowanie NGO
aktywizujących wieś w
różnych obszarach,
Możliwość
pozyskiwania
funduszy,
Kontakty z powiatem i
LGD,
Napływ nowych
mieszkańców,
Współpraca z gminą i
sąsiednimi sołectwami,

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1

Wyznaczenie przejść dla pieszych
Budowa remizy strażackiej
Zakup umundurowania bojowego dla OSP
Doposażenie OSP w karcher szybkiego natarcia.
Opracowanie systemu komunikacji z mieszkańcami poprzez
ankietę
2.2 Organizacja cyklicznych spotkań z przedstawicielami
organizacji i planowanie kalendarza spotkań

Szybki ruch transportu
drogowego przez drogę
wojewódzką nr 361
Brak sygnalizacji
świetlnej i przejść dla
pieszych

3.1 Organizacja Dnia Dziecka
3.2 Organizacja sekretnych ferii w Mroczkowicach
3.3 Organizacja Walentynek
3.4 Organizacja Dnia Kobiet
3.5 Organizacja sekretnych wakacji w Mroczkowicach
3.6 Montaż skrzynek geocashingowych
3.7 Budowa ścieżki edukacyjnej
3.8 Opracowanie wyprawy odkrywców
3.9 Wykonanie ścieżki sekretnych kluczy – klucze na płotach
3.10 Warsztaty choreografii dla zespołu Podgórzanie
3.11 Warsztaty pożarnicze, piłkarskie, edukacyjne
3.12 Organizacja imprez piłkarskich
3.13 Organizacja imprezy z okazji 50-lecia klubu sportowego

•

•
•
•
•

Fundusz sołecki
Mieszkańcy
GOW
Miejsca spotkań
rekreacji

•
•
i
•

1.

Zdobywanie wiedzy,
rozwijanie
przedsiębiorczości,
wizerunku wsi oraz
promocja jej zasobów.

•

•
•
•

D. BYT
Aktywni, zintegrowani mieszkańcy
Umiejętność
zarządzania funduszem
sołeckim,
Funkcjonowanie NGO
aktywizujących wieś w
różnych obszarach,
Możliwość
pozyskiwania
funduszy,
Kontakty z powiatem i
LGD,
Napływ nowych
mieszkańców,
Współpraca z gminą i
sąsiednimi sołectwami,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wykonanie tablic informacyjnych wraz z projektem
Postawienie witaczy
Opracowanie loga dla sołectwa
Systematyczna aktualizacja strony na facebooku
Organizacja warsztatów, których efektem będzie powstanie oferty
tematycznej wioski sekretów
Nagranie płyty z oprawą Zespołu Podgórzanie.
Wydanie materiałów promocyjnych (smycze, torby, długopisy itp.)
Wydanie publikacji o miejscowości
Organizacja szkoleń rolniczych
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

W odniesieniu do historii…
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