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1. Analiza zasobów
ANALIZA ZASOBÓW CZ I
Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

1

2

Znaczenie zasobu
(odpowiednio wstaw X)
Małe Duże Wyróżniające
3
4
5

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

Podnóże Gór Izerskich, liczne potoki,
lasy i polany górskie

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

Stan bardzo dobry, czysta woda i
powietrze,

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

Klimat zaliczony do regionu
podgórskiego, piękne zimy, bujne
zielenią wiosny i kolorowe lasy jesienią

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

-cenne przyrodniczo obszary lub obiekty..........

-świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)...................

-wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy).......

x
x
x

Bogate runo leśne (grzyby, jagody),
lasy mieszane

x

Park angielski przy Pałacu Rodu
Gersdorf
Czarna Aleja
Ławeczka

x

Bażanty, sarny, sójki, żmija
zygzakowata, zaskrońce
Potok Łużyca (inaczej Granicznik),
Staw koło kina

x
x

.
-wody podziemne...............................................
-gleby.................................................................

Kl. III i IV

-kopaliny............................................................

Łupek serycytowy, gnejsy granitowe,
cyna

-walory geotechniczne.......................................
...........................................................................

Blok karkonosko-izerski, bloki
gejzerów kwarcowo-topazowych,
kwarcowo-łyszczykowych i
turmalinowych.

x
x
x

Kulturowy
-walory architektury ............................................

Miejska, poprzemysłowa zabudowa
typowa dla rejonu Łużyc

x
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-walory przestrzeni wiejskiej publicznej...............

-walory przestrzeni wiejskiej prywatnej .............

Rynek, plac zabaw, boisko,
targowisko, zabytkowy cmentarz,
przystanki, skwerki

x

Agroturystyki, dworek
•

-zabytki i pamiątki historyczne ..........................

•
•
•
•
•
•

•

x

Wieża Mon Plaisir (inaczej
Cesarza Wilhelma),
Pałac Rodu Gersdorf z
zabudowaniami folwarcznymi i
parkiem angielskim,
Cmentarz z zabytkowym
kościołem ewangelickim,
Pomniki,
Epitafia,
Domy przysłupowe,
Liczne budynki przedwojenne
(m.in.budynek byłej Poczty i
stacji PKP- obecnie Stacja
Wolimierz),
Zabytkowe budynki fabryczne

x

-osobliwości kulturowe.......................................
-miejsca, osoby i przedmioty kultu...................

Pomnik żołnierzy poległych na polach
Pierwszej Wojny Światowej

-święta, odpusty, pielgrzymki............................

Odpust kościelny, wigilia wiejska,
wspólne kolędowanie
Jak wyżej

-tradycje, obrzędy, gwara.................................

•
•
•
•
•

„Stary Generał”
„O rycerzu Wigandzie”
„Czarna Aleja”
„Stróż nocny”
O porywaczu dziewic z
Unięcickiego zamku

-przekazy literackie...........................................

•
•
•
•

„Legendy Karkonoszy”
„Polskie Górne Łużyce”
www.pobiedna.pl
www.naszesudety.pl

-ważne postacie i przekazy historyczne.............

•
•

Adolf Traugott von Gersdorf
Księżna Marie Felicitas von
Hohenlohe-Öhringen
Wigand von Gersdorff
Wolf Adolf von Gersdorf

-legendy, podania i fakty historyczne…...........

x
x
x
x

.

•
•

-specyficzne nazwy............................................

x

x

Czarna Aleja, Ławeczka, Heller, „Pod
Kasztanami”, „Za kółkiem” „pod
dębami”

x

-specyficzne potrawy..........................................

x

•

- dawne zawody... ............................................

Strażacka grochówka z
Pobiednej
Tkacze, szlifierzy szkła, farbiarze,
piekarze, rolnicy, szewcy, odlewnicy

x
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•
•

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

Zespół Łużyczanki
Pinokio Alternative (Punk
Rock)

x

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..................

Około 20

-działki pod domy letniskowe...............................

Około 20

-działki pod zakłady usługowe i przemysł............

Około 10

-pustostany mieszkaniowe....................................

Około 10

-pustostany poprzemysłowe.................................

2

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

3

X
X
x
x
X
x

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

Rynek,
Stadion
Remiza OSP
Sala gimnastyczna,
„Orlik”
Stadion

-miejsca rekreacji................................................

Plac zabaw

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

Ścieżka rowerowa - Single Track
Szlak turystyczny – Zielony
Szlak turystyczny - Czerwony
Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego w Pobiednej
Przedszkole Gminne w Pobiednej

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Biblioteka Publiczna w Leśnej / filia
Pobiedna
Dom Samotnej Matki z Dzieckiem
Monar
Ośrodek Zdrowia „Mediton”
Punkt Apteczny

X

Infrastruktura techniczna
-wodociąg, kanalizacja.........................................
..............................................................................

Wodociągi,

X
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-drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)...............
..............................................................................
chodniki, parkingi, przystanki..............................
.............................................................................

Drogi wojewódzkie, powiatowe i
gminne – zmiana nawierzchni drogi
wojewódzkiej planowana na 2018
4 przystanki PKS

sieć telefoniczna .i dostępność internetu.............

Powszechny dostęp do Internetu

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

Dobry zasięg GSM

x
x
x
x

inne......................................................................
..........................................................................

ANALIZA ZASOBÓW CZ III
Rodzaj zasobu

1
Gospodarka, rolnictwo
- Miejsca pracy (gdzie, ile? )..................................

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś
dysponuje

2
Zespół szkolno-przedszkolny, Zakłady
Usług Leśnych, Ośrodek Zdrowia,
Handel, Usługi prywatne

Znaczenie zasobu
( odpowiednio wstaw
X)
Małe Duże Wyróż
niając
e
3
4
5

x

-znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe.........
i ich produkty..........................................................
-gastronomia...........................................................
-miejsca noclegowe................................................

Pensjonaty, Agroturystyki, Pokoje
gościnne

-gospodarstwa rolne ...............................................

3 gospodarstwa

-uprawy hodowle,....................................................

Zboża, ziemniaki, kukurydza

-możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne

Drzewne (trociny, zrzyny)

x
x
x
x

-zasoby odnawialnych energii.................................

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

Fundusz Sołecki
Środki na zadania publiczne
Dotacje dla OSP i LZS Fatma
Pobiedna

x

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

.

-Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą........

Łużyczanki, Pinokio Alternative,
przewodnik górski prowadzający
dziennikarzy i potencjalnych
inwestorów

x
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-Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i
umiejętnościach, m.in. studenci..............................
-Przedsiębiorcy, sponsorzy.....................................

Znaczna część młodych mieszkańców
studiuje, moderator strony
www.pobiedna.pl,
Towarzystwo Holozoficzne,
świeradowskie hotele o wysokim
standardzie

x
x

-Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach
informatycznych......................................................
-Pracownicy nauki....................................................
-Związki i stowarzyszenia........................................

Nauczyciele
•
•
•
•
•
•

-Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)....................

-Współpraca zagraniczna i krajowa..............................
.....................................................................................

•
•
•
•
•
•
•
•
•

x

Łużyczanki
LZS Fatma Pobiedna
OSP Pobiedna
Towarzystwo Holozoficzne
Stowarzyszenie „Czas na
Pobiedną”
„Stowarzyszenie „Dzieci
przyszłością”
Klub Seniora
Rada Parafialna
Panorama Leśnej
E-Lubań
Nowiny Jeleniogórskie
Telewizja Świeradów Zdrój
TVP 3 Wrocław redakcja
aktywne wakacje/ferie
Współpraca OSP z
jednostkami z Czech,
Współpraca z Niemcami - m.
in. http://www.heimatarchivlauban.de/

x

x

x

Informacje dostępne o wsi
-Publikatory, lokalna prasa......................................

Panorama Leśnej

-Książki, przewodniki...............................................

„Legendy Karkonoszy”
„Polskie Górne Łużyce”
Słownik Geografii Turystycznej
Sudetów cz1 i cz2
www.pobiedna.pl
www.naszesudety.pl
Portale społecznościowe

-Strony www............................................................

x
x
x
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2. Analiza SWOT

SILNE

SŁABE

(ATUTY WEWNETRZNE)

(SŁABOSCI WEWNĘTRZNE)

(CZYNNIKI WEWNĘTRZNE)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ruiny Kościoła Ewangelickiego T
Atrakcyjne położenie przy szlaku Single
track B
Duże międzynarodowe festiwale w
Pobiednej B
Wiele organizacji działających społecznie J
Duża ilość zabytków T
Szereg miejscowych legend T
Rozbudowana infrastruktura (szkoła,
przedszkole, biblioteka, OSP, Orlik,
Stadion, Plac Zabaw, Klub sportowy,
agroturystyki Zespół Łużyczanki, sklepy,
przystanki) J

8.

Duża ilość osóbzaangażowanych w poprawę
życia na wsi J

9.
10.
11.
12.
13.

Urokliwe miejsce widokowe z ławeczką J
Bliskość lasów i punktów widokowych J
Atrakcyjne krajobrazy J
Dostępność działek pod zabudowę B
Atrakcje dla mieszkańców takie jak festyny,
wigilia, kolędowanie, warsztaty, występy J
Aktywni mieszkańcy z różnymi pasjami i
umiejętnościamiB
Historycznie uwarunkowane nazwy dzielnic
T
Historyczna architektura T
Historycznie uwarunkowany herb T
Dobre funkcjonowanie strony internetowej B
Stowarzyszenie „Czas na Pobiedną” B

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20. Rodzinne ogródki działkowe, jako miejsce
rekreacji i wypoczynku zwłaszcza dla
mieszkańców bloków J

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

Brak infrastruktury turystycznej B
Niedostateczna współpraca ze Stacją
Wolimierz i Atelier Wolimierz J
Duża ilość zaniedbanych budynków i
posesji prywatnych J
Mała ilość ludności napływowej J
Niedostateczna estetyka całej wsi S
Duża ilość kradzieży na terenie wsi J
Dziedziczne bezrobocie i problemy
alkoholowe wśród mieszkańców B

8.

Trudna do zmobilizowania społeczność –
dużo bezrobotnych wyspecjalizowanych w
pozyskiwaniu zapomóg z MOPSu – nie
chcących angażować się w inicjatywy
społeczne S

9.

Niewystarczająca integracja społeczna
mieszkańców J
Brak zaplecza gastronomicznego B
Brak centrum spotkań wiejskich B
Niewystarczająco wyposażone obiekty
sportowe S
Niewystarczająca promocja miejscowości B
Niezagospodarowane tereny przydrożne J
Niewystarczające środki finansowe na
działające kluby B
Niedostrzeganie potrzeb mieszkańców wsi
przez gminę B ?
Niedostateczne oświetlenie miejscowości S
Zły stan dróg S
Brak promocji miejscowych atrakcji
historycznych i turystycznych B
Niedostateczna tożsamość kulturowa i
historyczna mieszkańców T

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21. Niedostatecznie dobra współpraca z
przedstawicielami gminy.S

9

SZANSE

ZAGROŻENIA

(OKAZJE ZEWNETRZNE PŁYNACE Z
OTOCZENIA)

(ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z
OTOCZENIA)

(CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE)
1.Położenie miejscowości u podnóża Gór Izerskich
i w pobliżu Świeradowa J

1.Zwiększenie ruchu dużego transportu J
2.Wyludnianie się miejscowości B

2.Darmowa komunikacja miejska Świeradów Zdrój
J
3.Położenie przy granicy Czech J
4.Pustostany będące w ofercie inwestycyjnej
Gminy B
5. Możliwość współpracy transgranicznej ze
stowarzyszeniami niemieckimi pielęgnującymi
pamięć o wspólnej historii. T

3.Nadzór konserwatora nad miejscowością B
4.Zagrożenie niewłaściwego wykorzystania
pustostanów pofabrycznych J
5. Przedłużające się procedury urzędowe J

6. ZSP jako placówka kulturalno-oświatowa, łącząca
we współpracy różne grupy T

7.Położenie między lepiej rozwiniętymi
Świeradowem, a Wolimierzem. B
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3. Analiza potencjału rozwojowego wsi POBIEDNA

SILNE
STRONY

SZANSE

SŁABE
STRONY

ZAGROŻENIA

Wnioski: Obszar NEUTRALNY a otoczenie
NEUTRALNEZalecenia: Wykorzystać Szanse i mocne
strony w procesie odnowy wsi

0

0

5

0
Tożsamość wsi i
wartości życia
wiejskiego
1,5,6,15,16,17,
20

Wnioski: Obszar SŁABY a
otoczenie NEUTRALNE
Zalecenia: Zniwelować słabe
strony i zagrożenia w
procesie Odnowy Wsi

6
8

3

7

3

(=) =

Jakość życia
(warunki
niematerialne)
4,7,8,9,10,11,13,2
0
2,3,4,6,8,9,14,
1,2,3, 1,4,6

Standard życia
(warunki
materialne)
5,12,17,18,21

(-) =

8

6

0

1

0

(+)=
Byt (warunki
ekonomiczne)
2,3,12,14,18,19
1,7,10,11,13,15,1
6,19
4,7,2,3,

1
2

Wnioski: Obszar MOCNY a otoczenie
OBOJĘTNE
Zalecenia:. Należy wykorzystać mocne
strony w procesie odnowy wsi

(-)Wnioski: Obszar SŁABY a otoczenie NIEKORZYSTNE
Zalecenia: Zniwelować słabe strony i zagrożenia w procesie
Odnowy Wsi
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4. Wizja miejscowości

Wizja hasłowa:

"Pobiedna kraina legendą pisana"
Wizja opisowa

Pobiedna to wieś pełna uroku z odrestaurowanymi zabytkowymi
domami i wieloma niepowtarzalnymi atrakcjami turystycznymi,
które przyciągają turystów z całego świata. Rozwinięta baza
gastronomiczna i noclegowa sprawia, że Pobiedna tętni pełnią
życia. Zadowoleni z dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej
mieszkańcy chętnie integrują się w bogate życie społecznym swojej
małej ojczyzny i otaczają opieką, gościnnością tych, którzy
postanowią tu wypoczywać. Atmosfera i malownicze położenie w
Górach Izerskich powodują, że to magnetyczne miejsce pozostaje
na długo w pamięci każdemu kto tutaj zagości.
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4. Program krótkoterminowy odnowy wsi POBIEDNA na ROK 2018

Kluczowy
problem

Odpowiedź

Propozycja projektu
(nazwa)

Czy nas stać na
realizację?
(tak/nie)

Punktacja Hierarchia

Organizac Finans
yjnie
owo
Co nas
najbardziej
zintegruje?

Wspólna praca

Organizacja
cyklicznych porządków
miejscowości

TAK

TAK

4+4+4=
12

1

2+1+2=5
Na czy nam
najbardziej
zależy?

Co nam
najbardziej
przeszkadza?

Co
najbardziej
zmieni nasze
życie?

Promocja wsi

Niewystarczająca
estetyka wsi

Kultywowanie
tradycji

Projekt i wydanie
ulotek informacyjnych

Ukwiecenie terenów
przydrożnych

TAK

TAK

TAK

TAK

5
1+5+5=1
1

2

5+2+3=1
0
Organizacja wigilii dla
mieszkańców sołectwa

TAK

TAK

3
3+3+1=7

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Realizacja
projektu
sołeckiego

Montaż „witaczy”

TAK

TAK

4
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6. Plan i program odnowy wsi POBIEDNA na lata

2018-2028

I. Plan rozwoju

II. Program odnowy wsi
na lata 2018 - 2028

2. Co pomoże osiągnąć cele?
1. Cele
Co trzeba osiągnąć by
urzeczywistnić wizję wsi?

3. Co może
przeszkodzić?
BARIERY
Słabe strony
Co wyeliminujemy?
Zagrożenia
Czego unikniemy?

ATUTY
Silne strony
i Szanse
Co wykorzystamy?

Zasoby
Czego użyjemy?

Projekty
Co wykonamy?

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
Przybliżenie historii
Duża ilość zabytków
miejscowości (1)
Zachowanie dziedzictwa
kulturowego (2,3)
Budowanie tożsamości wsi (4,5)

•
•
•
•
•
•

B. STANDARD ŻYCIA
Poprawa stanu infrastruktury
drogowej (1,2,13,14)
Poprawa dostępu do
infrastruktury technicznej (3)

Drogi gminne i
powiatowe

•

Duża ilość
zabytków;
Ruiny Kościoła
Ewangelickiego;
Szereg miejscowych
legend ;
Historyczna
architektura;
Historycznie
uwarunkowane
nazwy dzielnic ;
Historycznie
uwarunkowany
herb;

•

Położenie
miejscowości u
podnóża Gór
Izerskich i w pobliżu
Świeradowa;

•

•
•

•

•

Niedostateczna
tożsamość
kulturowa i
historyczna
mieszkańców;

1.Utworzenie szlaku historycznego wraz z oznakowaniem
2.Rewitalizacja kościoła i cmentarza
3.Zakup strojów historycznych
4.Oznaczenie nazw ulic i budynków wraz z herbem
5.Organizacja jarmarku historycznego

Niedostateczna
estetyka całej wsi;
Niewystarczająca
integracja
społeczna
mieszkańców;
Niewystarczająca
promocja
miejscowości;

Niedostateczne
oświetlenie
miejscowości
Zły stan dróg

1.
2.
3.
4.
5.

Remont dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
Modernizacja oświetlenia
Budowa wodociągów i kanalizacji
Adaptacja budynku na świetlicę wiejską
Budowa placu zabaw przy przedszkolu Gminnym
14

Zwiększenie dostępu do
infrastruktury społecznej
(4,5,9,10,11,12)
Poprawa estetyki wsi (6,7,8)

C. JAKOŚĆ ŻYCIA
Podniesienie świadomości
dobra wspólnego (1,2)
Zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci (3)
Integracja mieszkańców (4,50
Zwiększenie aktywności
fizycznej mieszkańców (6)

Sala gimnastyczna,
„Orlik”
Stadion
Przystanki
Tereny wspólne

•

•

•

Sala gimnastyczna,
„Orlik”
Stadion
Wiele organizacji
działających w
miejscowości

•
•

•

Darmowa
komunikacja
miejska Świeradów
Zdrój ;
3.Położenie przy
granicy Czech;

•

Atrakcje dla
mieszkańców takie
jak festyny, wigilia,
kolędowanie,
warsztaty, występy;
Wiele organizacji
działających
społecznie;
Rozbudowana
infrastruktura
(szkoła,
przedszkole,
biblioteka, OSP,
Orlik, Stadion, Plac
Zabaw, Klub
sportowy,
agroturystyki Zespół
Łużyczanki, sklepy,
przystanki);
Urokliwe miejsce
widokowe z
ławeczką

•

•

•
•

•

•

•
•
•

Niedostateczna
estetyka całej wsi;
Niewystarczająco
wyposażone obiekty
sportowe;

6. Remonty budynków gminnych
7. Utworzenie rabat kwiatowych na terenach
przydrożnych
8. Zakup krzewów ozdobnych
9. Modernizacja istniejących obiektów sportowych
10. Doposażenie obiektów sportowych
11. Budowa wiaty biesiadnej
12. Doposażenie świetlicy wiejskiej
13. Założenie tablic informacyjnych o istniejących szlakach
turystycznych i rowerowych
14. Renowacja Przystanków

Niewystarczająca
integracja społeczna
mieszkańców;
Niezagospodarowan
e tereny przydrożne;
Duża ilość
zaniedbanych
budynków i posesji
prywatnych ;
Mała ilość ludności
napływowej ;
Zagrożenie
niewłaściwego
wykorzystania
pustostanów
pofabrycznych ;
Zwiększenie ruchu
dużego transportu;
Niedostateczna
współpraca ze
Stacja Wolimierz;
Duża ilość kradzieży
na terenie wsi;

1. Organizacja cyklicznych porządków wsi przez
mieszkańców
2. Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci
3. Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców
4. Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
5. Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców
6. Budowa siłowni zewnętrznej
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•

•
D. BYT
Promocja wsi (1,2,4,5,6)
Zwiększenie możliwości
pozyskiwania dochodów dla wsi
(3,7,8)

Duża ilość zabytków,
szereg miejscowych
legend
szereg miejscowych
legend
Rozbudowana
infrastruktura

•
•

•
•

•
•

•

Bliskość lasów i
punktów
widokowych ;
Atrakcyjne
krajobrazy;
Dobre
funkcjonowanie
strony internetowej;
Aktywni mieszkańcy
z różnymi pasjami i
osoby dawnym
fachu;
Stowarzyszenie
„Czas na Pobiedną”;
Pustostany będące
w ofercie
inwestycyjnej
Gminy;
Atrakcyjne
położenie przy
szlaku Single track;
Duże
międzynarodowe
festiwale w
Pobiednej;
Dostępność działek
pod zabudowę;

•
•
•
•

•

•
•

Brak infrastruktury
turystycznej ;
Wyludnianie się
miejscowości;
Nadzór
konserwatora nad
miejscowością;
Brak promocji
miejscowych atrakcji
historycznych i
turystycznych;
Niewystarczające
środki finansowe na
działające kluby;
Niedostrzeganie
potrzeb
mieszkańców wsi
przez gminę ;
Brak zaplecza
gastronomicznego ;
Brak centrum
spotkań wiejskich ;
Niewystarczająca
promocja
miejscowości;

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

Projekt i wydanie mapy miejscowości
Opracowanie historycznej trasy zwiedzania
Budowa wiaty grillowej z zapleczem gastronomicznym
Wstawienie tablic informacyjnych
Cykliczne wydawanie materiałów promocyjnych wsi
Projekt i wykonanie monidła
Utworzenie Skansenów tematycznych
Budowa przystanku rowerowego
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7. Fotografie

Pałac Gersdorfów- fotografia przedwojenna.

Pałac Gersdorfów.
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Przedszkole.

Ruina kościoła ewangelickiego - granicznego
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Widok z kamieniczki w rynku.

Zabytkowa zabudowa centrum.
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Główny przystanek autobusowy, po prawej budynek byłej poczty.
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