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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 

(odpowiednio wstaw X) 

 Małe Duże 
Wyróż- 
niające 

Przyrodniczy 

– walory krajobrazu, rzeźby 
terenu  

Śmiałowice położone są we wschodniej części 
Równiny Świdnickiej, będącej częścią 
Przedgórza Sudeckiego, na wysokim, prawym 
brzegu rzeki Bystrzycy – lewego dopływu Odry.  
Łagodnie pofalowany teren wsi zdecydowanie 
opada w kierunku doliny rzeki Bystrzycy, 
okalającej wieś od strony północnej. 

  x 

– stan środowiska 

Środowisko w niewielkim stopniu 
zdegradowane, zanieczyszczony kanał 
Młynówki, nieszczelne przesiąkające szamba w 
parku przypałacowym i obok budynku świetlicy, 
zniszczony drzewostan wokół kościoła i 
cmentarza, dzikie wysypiska w okolicy wsi. 

  x 

– walory klimatu 

Klimat wsi jest łagodny, ciepły i umiarkowanie 
wilgotny, z krótkotrwałą zimą, wczesną wiosną i 
ciepłym latem.  Średnie opady atmosferyczne 
wynoszą około 700 mm rocznie, z większym 
nasileniem w miesiącach wiosennych.  
Okres wegetacji trwa ok. 32 tygodnie. 

  x 

– walory szaty roślinnej   

Najcenniejsze naturalne zbiorowiska roślin 
występują na obszarze pobliskiego starorzecza 
Bystrzycy oraz niewielkich lasów i zarośli nad 
rzeką oraz nad Młynówką. 
Poza obszarami leśnymi, wiele ciekawych roślin 
ma swoje siedliska na wilgotnych łąkach i 
śródpolnych miedzach, a niektóre z nich 
napotkać można także wzdłuż polnych dróg i 
rowów melioracyjnych. 
Na terenie wsi i wokół niej występuje także 
wiele gatunków starych drzew: dęby, lipy, 
jesiony, klonów, jaworów, osik, wiązów, 
grabów, wierzb, olch i z rzadka jarzębiny, 
brzozy, buki, kasztanowce i inne. 
We wsi są także sady przydomowe ze starymi 
odmianami drzew owocowych: jabłoni, grusz, 
śliw, czereśni, wiśni oraz orzechów włoskich. 

  x 
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– obszary lub obiekty cenne 
przyrodniczo 

Wszystkie zespoły leśne otaczające wieś zostały 
uznane za lasy o wysokich walorach kulturowo- 
przyrodniczych (HCVF).  
Są to głównie wilgotne lasy łęgowe rosnące nad 
starorzeczem rzeki Bystrzycy oraz w sąsiedztwie 
Bystrzycy i Młynówki. 
Pomniki przyrody: dąb szypułkowy, aleja lipowa 
Drzewa chronione oraz drzewa o walorach 
pomnikowych: cis pospolity, morwa biała, 
magnolia Soulange’a, kilkusetletnie dęby, klony, 
jesiony i graby. 

  x 

– świat zwierzęcy (ostoje, 
siedliska)  

Z różnorodnością okolicznych siedlisk związana 
jest różnorodność tutejszej fauny: ptaków. 
płazów i gadów oraz ssaków. Wśród ptaków 
najłatwiej zauważyć różne gatunki dzięciołów, 
dzikie kaczki, czy też przelatujące bociany, 
mewy, kruki i inne ptaki drapieżne. Nad 
Bystrzycą można również dostrzec zimorodki, 
albo pliszki siwe na żwirowych łachach. Spośród 
większych ssaków łatwo natknąć się na stada 
saren, dziki i zające. Żyją tu także bobry, wydry, 
borsuki, lisy i jenoty, a z mniejszych ssaków – 
jeże i wiewiórki oraz nietoperze. 

  x 

– wody powierzchniowe (cieki, 
rzeki, stawy) 

rzeka Bystrzyca, kanał Młynówka, Dopływ z 
Klecina i Dopływ w Gołaszycach, sieć 
śródpolnych rowów i strumieni 

  x 

– wody podziemne nie ma    

– gleby 

Na przeważającym obszarze wsi dominują gleby 
brunatne właściwe. Miejscami, na niewielkich 
obszarach, spotyka się gleby bielicowe lub 
czarne ziemie. Na północ od rzeki Bystrzycy, na 
podłożu glin ciężkich i pyłów ilastych występują 
mady. Tereny nadrzeczne, porośnięte lasami, 
charakteryzują się glebami torfowymi. 

 x  

– kopaliny 

W okolicy Śmiałowic występują złoża kaolinów 
pierwotnych oraz glin kaolinitowych.  
Występują tu także czwartorzędowe złoża 
kruszyw naturalnych – piasku i żwiru.  
Jednak są to złoża niezagospodarowane ze 
względu na ich zaleganie na obszarach bardzo 
urodzajnych gleb, w strefie powierzchniowych i 
podziemnych ujęć wody oraz w bliskim 
sąsiedztwie doliny Bystrzycy. 
W pobliżu wsi, na obszarze pomiędzy 
Kraskowem a Gołoszycami znajdują się 
eksploatowane złoża granitu. 

x 
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– walory geotechniczne Grobla nad rzeką, próg wodny, most na 
Bystrzycy, grobla dawnego stawu.   x 

Kulturowy 

– walory architektury  

Pałac i budynki folwarczne, kościół, kompleks 
zabudowań młyna, zabudowania browaru, 
remiza, dawna gospoda, budynek szkoły, stare 
budynki mieszkalne i gospodarcze 

  x 

– walory przestrzeni wiejskiej 
publicznej  

Świetlica wielofunkcyjna w budynku poszkolnym,  
plac parkingowy i plac zabaw obok świetlicy,  
duży teren rekreacyjno-sportowy, 
rzeka i most na skraju wsi 

  x 

– walory przestrzeni wiejskiej 
prywatnej  

Tradycyjne domy i zabudowania gospodarcze, 
stare sady owocowe, dużo starodrzewia, 
rozlegle pola i tereny rolne okalające wieś 

  x 

– zabytki i pamiątki historyczne  

Pałac i budynki folwarczne, kościół i plebania, 
kompleks zabudowań młyna, dawny browar, 
remiza, stara kuźnia, stare budynki mieszkalne i 
gospodarcze, cmentarz, epitafia, krzyż pokutny, 
gotyckie sakramentarium, słup straży granicznej  

  x 

– osobliwości kulturowe Dwa cmentarze, duża parafia obejmująca kilka 
(siedem) miejscowości,  x   

– miejsca, osoby i przedmioty 
kultu 

Kościół p.w. św. Wawrzyńca, liczne krzyże,   x  

– święta, odpusty, pielgrzymki  Festyn pod Dębem, Odpust św. Wawrzyńca, 
Dożynki Parafialne  x  

– tradycje, obrzędy, gwara  
Obchody świąt okolicznościowych (np. Dzień 
Seniora, Dzień Kobiet, Biesiada Rodzinna z 
okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca,) 

  x 

– legendy, podania i fakty 
historyczne  

Dość dobrze poznana historia wsi    

– przekazy literackie      

– ważne postacie i przekazy 
historyczne  

zakon jezuitów, Rodzina Seidlitz, rodzina 
Barchewitz    

– – specyficzne nazwy  Dawna niemiecka nazwa Schmellwitz, zaś 
krótko po wojnie Śmiłowice.  x  

– – specyficzne potrawy Pierogi na 100 sposobów  x  

– – dawne zawody Pszczelarze,   x  

– zespoły artystyczne, twórcy Artyści rękodzielnicy,    x  

Obiekty i tereny 
– działki pod zabudowę 

mieszkaniową tak x   

– działki pod domy letniskowe     
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– działki pod zakłady usługowe  
i przemysłowe     

– pustostany mieszkaniowe tak x   
– pustostany poprzemysłowe tak x   
– tradycyjne, nieużytkowane 

obiekty gospodarskie 
(stodoły, spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.) 

młyn, browar, kuźnia  x  

Infrastruktura społeczna 
– place publicznych spotkań, 

festynów 
Polana pod Dębem, łąka za świetlicą, plac 
zabaw   x 

– sale spotkań, świetlice, kluby wielofunkcyjna świetlica złożona z kilku 
pomieszczeń   x 

– miejsca uprawiania sportu boisko trawiaste, świetlica, teren za świetlicą   x 
– miejsca rekreacji Polana pod Dębem, grobla nad Bystrzycą   x 

– ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

Okoliczne śródpolne drogi gminne 
wykorzystywane w charakterze tras 
spacerowych 

  x 

– szkoły     
– przedszkola Małe Przedszkole (bez statusu przedszkola)   x 
– biblioteki     
– placówki opieki społecznej     
– placówki służby zdrowia     

Infrastruktura techniczna 
– wodociąg tak   x 
– kanalizacja tylko burzowa w centralnej części wsi x   
– drogi (nawierzchnia, 

oznakowanie, oświetlenie) 
droga asfaltowa, oznakowanie pionowe i 
poziome, oświetlenie uliczne   x 

– chodniki, parkingi chodniki dla pieszych, nieutwardzony plac 
parkingowy obok świetlicy oraz obok sklepu   x 

– przystanki wiata i zatoczka na przystanku autobusowym,   x 

– sieć telefoniczna i dostępność 
internetu 

telefony i internet - stacjonarne i mobilne, 
istniejąca instalacja światłowodowa nie jest 
wykorzystywana na potrzeby mieszkańców 

  x 

– telefonia komórkowa dobry zasięg kilku sieci   x 
– inne     

Gospodarka, rolnictwo 

– miejsca pracy (gdzie, ile?) 
Istniejące miejscowe firmy i zakłady usługowe;   
Firmy i zakłady przemysłowe w Świdnicy i 
Żarowie   

x   

– znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe i ich 
produkty  

firmy: RSP „Odnowa”, Beyster, Scandagra, Best 
Pack, Rolmix, Hubbart Polska Sp. z o.o.  
usługi: transport, handel, krawiectwo, biuro 
rachunkowe, usługi IT, tłumaczenia, 

 x  
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– gastronomia  nie ma    
– miejsca noclegowe  nie ma    
– gospodarstwa rolne  7 gospodarstw rolniczych   x   

– uprawy, hodowle zboża, kukurydza, ziemniaki, rzepak, produkcja 
roślinna, bydło mleczne, hodowla drobiu x   

– możliwe do wykorzystania 
odpady produkcyjne     

– zasoby odnawialnych energii      
Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

– środki udostępniane przez 
gminę  fundusz sołecki   x 

– środki wypracowywane  
środki pozyskiwane przez Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Śmiałowice, organizacja imprez, 
wolontariat 

  x 

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 
– Autorytety i znane postacie 

we wsi  sołtys, radny, prezes Stowarzyszenia    

– Krajanie znani w regionie, w 
kraju i zagranicą  

     

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

nauczyciele, rękodzielnicy, rzemieślnicy, artyści, 
informatycy, osoby znające języki obce: 
angielski, niemiecki, włoski 
 

  x 

– Przedsiębiorcy, sponsorzy tak  x  
– Osoby z dostępem do 

Internetu i umiejętnościach 
informatycznych  

Tak x   

– Pracownicy nauki      

– Związki i stowarzyszenia  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Śmiałowice, 
Ochotnicza Straż Pożarna   x 

– Kontakty zewnętrzne (np. z 
mediami)  tak (portale: Świdnica24.pl, Doba.pl)  x  

– Współpraca zagraniczna i 
krajowa  

współpraca z LGD Ślężanie, z Zespołem Szkół w 
Marcinowicach, z GOK  w Marcinowicach i w 
Mietkowie, z „Kraszewicką Zagrodą” i 
stowarzyszeniem „Kooperatywa 124”, z firmą 
„Żegluj Szkoła Żeglarstwa i Pływania” oraz z 
pobliskimi sołectwami z okolicznych gmin 

  x 

Publikatory, lokalna prasa 

– Książki, przewodniki 

L. Szpilakowska, K. Rusin: „Gmina Marcinowice. 
Historia i współczesność”; 
LGD Ślężanie: Quest „O śmiałowickim baronie i 
zakonnikach”; 
R. Brzeziński: Przewodnik turystyczny „Ze Ślężą 
w tle”; 
M. Staffa: „Słownik geografii turystycznej 
Sudetów” t. 20; 

  x 
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T. Kozaczewski: „Wiejskie kościoły parafialne”; 
A. Dobkiewicz: „Gmina Marcinowice na 
dawnych pocztówkach”. 

– Strony www 

Własna strona internetowa www.smialowice.pl 
FB: @smialowice 
oraz współpraca z portalami internetowymi 
Swidnica24.pl i Doba.pl  

  X 

 
 
 

Analiza SWOT 
Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej. Nazwa metody jest akronimem angielskich słów strengths (mocne strony), 
weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia). 
 

SILNE SŁABE 
(czynniki wewnętrzne) 

1. malownicze położenie wsi nad rzeką 
Bystrzycą, w niewielkiej odległości od góry 
Ślęży  

2. historyczna architektura wsi i liczne obiekty 
zabytkowe: kościół, pałac, młyn, browar, 
krzyż pokutny, gotyckie sakramentarium, 
cmentarze    

3. stare zadrzewienia, atrakcyjne szlaki 
spacerowe i tereny rekreacyjne  

4. aktywność społeczna różnych grup 
mieszkańców: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Śmiałowice, Rada Sołecka, Świetlica 
Dziecięca, Małe Przedszkole, OSP  

5. funkcjonujące i aktualizowane strony 
internetowe miejscowości  

6. dbałość mieszkańców o estetykę wsi i 
własnych posesji 

7. bliskość miast: Świdnica, Żarów, Wrocław;  
bliskość drogi krajowej nr 35; łatwy dojazd, 
miejsca parkingowe  

8. duża ilość dzieci i młodzieży, aktywna 
świetlica, wykształcenie młodzieży  

9. podtrzymywane tradycje kulturowe 
10. dobry stan dróg, chodniki, oświetlenie 

uliczne, wiejski sklep, sieć wodociągowa 
  
 
 

1. znaczna migracja młodzieży do miast i za 
granicę 

2. słabe zaangażowanie młodzieży w sprawy wsi 
3. luki w infrastrukturze komunikacyjnej, brak 

autobusów  
4. niedostateczna infrastruktura sportowo-

turystyczna i rekreacyjno-sportowa: brak 
siłowni zewnętrznej i urządzeń 
sprawnościowych dla dzieci i młodzieży; 
zdegradowane otoczenie świetlicy, brak 
podjazdu  

5. niszczejące zabytki sakralne (sakramentarium, 
mur kościelny i cmentarny, wieża kościoła i 
in.) oraz świeckie (zaniedbany zabytkowy 
pustostan - wł. prywatna, – zaniedbany, 
nierestaurowany budynek zabytkowej remizy, 
opuszczony młyn, niszczejący browar i kuźnia) 

6. słabo rozwinięta oferta turystyczna: 
nieoznakowane szlaki i atrakcje turystyczne; 
niewykorzystany potencjał turystyczny rzeki 
Bystrzycy, brak miejsca wypoczynku nad wodą 

7. brak oświetlenia boiska i placu zabaw; 
niewystarczająco wyposażony plac zabaw dla 
najmłodszych 

8. słabe zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, brak „akcji letniej”,  

9. niedostateczna oferta zajęć dla dorosłych 
10. brak gospodarstw agroturystycznych, miejsc 

noclegowych i punktu gastronomicznego 
11. niedoposażona remiza OSP 
12. brak przedszkola 
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SZANSE ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

1. wzrost zainteresowania turystyką wiejską i 
ekoturystyką 

2. aktywna działalność stowarzyszenia 
3. możliwość pozyskiwania funduszy z 

Programu Odnowy Wsi. 
4. atrakcyjne tereny turystyczne w okolicach 

rzeki Bystrzycy 
5. zabytkowy park przypałacowy  
6. polityka sprzyjająca rozwojowi obszarów  
7. wykorzystanie miejscowych tradycji dla 

rozwoju turystyki i przedsiębiorczości 
8. współpraca z OSP w celu poprawy 

bezpieczeństwa 
9. współpraca z LGD Ślężanie oraz 

Nadleśnictwem i DZMiGW w Świdnicy 
10. możliwość pozyskiwania środków unijnych 

 
 
 

1. małe zaangażowanie mieszkańców w 
działaniach społecznych na rzecz wsi  

2. brak kapitału lokalnego i niewystarczające 
środki finansowe na zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców wsi i realizację zaplanowanych 
zadań 

3. zbyt małe wsparcie ze strony Gminy 
4. niszczejące zabytki oraz degradacja 

środowiska w pobliżu rzeki i w miejscach 
atrakcyjnych turystycznie (zanieczyszczony i 
niedrożny kanał Młynówki, uszkodzone 
szambo obok pałacu, dzikie wysypiska na 
skarpie) 

5. uszczuplony fundusz sołecki 
6. różni właściciele terenów nadających się do 

zagospodarowania na potrzeby turystyki i 
rekreacji (Nadleśnictwo, DZMiGW, parafia) 
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Analiza potencjału rozwojowego wsi 

   

(obszar) 
SILNE STRONY SZANSE 

(otoczenie) 
SŁABE STRONY ZAGROŻENIA 

 

        

 

 
 
 
 

 
 
  
   
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 ( – ) +  
obszar słaby 

otoczenie sprzyja 
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Jakość życia  

(warunki niematerialne 
i duchowe) 

 
Standard życia  

(warunki materialne) 
 

 

Tożsamość wsi  
i wartości  

życia wiejskiego 
 

 
Byt 

(warunki ekonomiczne) 
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Wizja odnowy i rozwoju wsi Śmiałowice 
 
 
   

W Śmiałowicach szumią drzewa, 
pluszcze rzeka, ptactwo śpiewa… 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Śmiałowice to wieś ludzi aktywnych, twórczych, ambitnych i 
przedsiębiorczych, otwartych na nowych przybyszów i na nowe pomysły.  

Jest to wieś z bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym przeznaczonym 
dla ludzi w każdym wieku oraz z pełną infrastrukturą techniczną. 

Śmiałowice są wsią przyjazną i gościnną, kultywującą tradycje, dbającą o 
tożsamość i integrację mieszkańców. 
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Krótkoterminowy program odnowy wsi Śmiałowice na rok 2017 
 
 

Kluczowy 
 problem Odpowiedź 

Propozycja  
projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na realizację 
(tak/nie) Punktacja Hierarchia 

Organiza- 
cyjnie 

Finansowo 

 
Co nas 
najbardziej 
zintegruje? 
 

imprezy,  
wspólne 
działania 

dożynki parafialne 
z programem 
artystycznym 

TAK TAK 16 IV 

 
Na czy nam 
najbardziej 
zależy? 
 

na włączeniu 
młodzieży do 
współpracy 

kółko teatralne, 
zawody sportowe TAK TAK 26 I 

 
Co nam 
najbardziej 
przeszkadza? 
 

nieprzychylność 
gminy i 
administratora 
parafii 

dożynki parafialne; 
realizacja projektu 
w partnerstwie z 
GOK 

TAK TAK 10 V 

 
Co najbardziej 
zmieni nasze 
życie? 
 

integracja, 
współpraca 
 

warsztaty o różnej 
tematyce; 
utworzenie „Klubu 
Śmiałowiczan” 

TAK TAK 25 II 

 
Co nam 
przyjdzie 
najłatwiej? 
 

kontynuacja 
tradycyjnych 
imprez, 
poprawa 
estetyki wsi 

konkurs „O złotą 
miotłę sołtysa”  
(na najładniej 
zagospodarowane 
otoczenie domu)  

TAK TAK 18 III 
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Plan i program odnowy wsi Śmiałowice na lata 2016-2026 
 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju na lata 2016 - 2026 
 

1. CELE  
jakie musimy osiągnąć 

 by urzeczywistnić  
wizję naszej wsi 

2. Co pomoże osiągnąć cele? 
3. Co nam może 

przeszkodzić? 
Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? ZASOBY 

których użyjemy 
ATUTY 

Silne strony i szanse 
jakie wykorzystamy 

SŁABE STRONY 
jakie wyeliminujemy 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO 
1. Wzmocnienie poczucia 

wspólnoty społeczności 
wiejskiej 

2. Aktywizacja młodzieży 
3. Zachowanie krajobrazu 

kulturowo - 
przyrodniczego.  

4. Integracja pokoleniowa 
 

Świetlica wiejska; 
miejscowi artyści i 
rzemieślnicy; 
stowarzyszenie; OSP; 
pomniki przyrody: 
dąb Śmiałek, morwa; 
zabytki historyczne; 
przedmioty kultury 
wiejskiej; 
zwierzęta hodowane 
we wsi;  
pasieki;  
bogactwo miejscowej 
przyrody; 
zaangażowanie 
mieszkańców 

zaangażowanie 
mieszkańców; 
umiejętności, wiedza, 
zdolności i 
umiejętności 
mieszkańców; 
miejscowe 
organizacje i 
stowarzyszenie; 
 
 
 
 
 
 
 
 

zbyt małe 
zaangażowanie 
mieszkańców; 
niewystarczające 
środki finansowe; 
słaba współpraca z 
administratorem 
parafii; 

1.1 coroczny udział w tradycyjnych imprezach 
lokalnych (Tradycje Stołu Wielkanocnego, Dożynki 
Gminne) 

2.1 organizowanie imprez sportowych dla dzieci i 
młodzieży 

3.1 zorganizowanie muzeum miejscowej tradycji w 
obiektach zabytkowych z wykorzystaniem 
przedmiotów pozostających w posiadaniu 
mieszkańców: MUZEUM W ODSŁONACH  

3.2 renowacja obiektów sakralnych:  
 naprawa wieży kościelnej (okien, uszkodzeń 

muru, schodów wewnątrz wieży i in.) 
 naprawa zabytkowego ogrodzenia cmentarza 
 odrestaurowanie sakramentarium 

3.3 rewitalizacja parku przypałacowego i alei:  
 ochrona starodrzewia i pomników przyrody 
 inwentaryzacja gatunków starych drzew,  
 nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów 

4.1 coroczna Biesiada pod Dębem 
4.2 organizowanie zwyczajowych imprez 

okolicznościowych dla dzieci i dorosłych 
 



Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego                                                                          
 

str. 14 
 

B. STANDARD ŻYCIA 
1. Poprawa estetyki i 

wizerunku wsi  
2. Stworzenie bazy 

edukacyjno-socjalnej dla 
najmłodszych 

3. Poprawa infrastruktury 
technicznej i sanitarnej 

4. Stworzenie bazy sportowo-
rekreacyjnej 

5. Poprawa bezpieczeństwa 

wykwalifikowana 
nauczycielka 
przedszkola; 
Świetlica i jej 
otoczenie; 
remiza strażacka; 
Polana pod Dębem  

duża liczba dzieci; 
potencjalny budynek 
na przedszkole; 
stowarzyszenie; 
współpraca z LGD; 
środki zewnętrzne; 
zaangażowanie 
mieszkańców; 

własność prywatna; 
niewystarczające 
fundusze; 
słabe wsparcie ze 
strony gminy 
 

1.1 podniesienie standardu otoczenia świetlicy: 
 budowa podjazdu dla wózków,  
 utwardzenie placu parkingowego k. świetlicy 
 wybrukowanie chodników k. świetlicy 
 naprawa szamba lub budowa oczyszczalni 

biologicznej, 
1.2 zainstalowanie oświetlenia parkingów i terenów 

rekreacyjnych 
2.1 utworzenie wiejskiego przedszkola w nowym 

obiekcie  
3.1 wykonanie przyłącza energetycznego na placu 

rekreacyjnym  
3.2 zakup i montaż infrastruktury sanitarnej na placu 

rekreacyjnym (kontener sanitarny)  
3.3 renowacja, rozbudowa i doposażenie remizy 

strażackiej (doprowadzenie wody, sanitariaty, 
pomieszczenia magazynowe, itp.) 

4.1 budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej na 
terenie Polany pod Dębem 

5.1 naprawa schodów prowadzących do kościoła  
C. JAKOŚĆ ŻYCIA 
1. Podniesienie poczucia 

bezpieczeństwa 
2. Rozbudowa bazy 

sportowo-rekreacyjnej 
3. Stworzenie oferty 

kulturalno-edukacyjnej  
4. Podniesienie poziomu 

edukacji ekologicznej 
 

most i grobla nad 
rzeką; 
Polana pod Dębem; 
świetlica; 
remiza strażacka; 
tereny atrakcyjne 
turystycznie; 
 

stowarzyszenie i inne 
lokalne organizacje; 
ochotnicy straży 
pożarnej; 
środki unijne i PROW; 
LGD; 
wsparcie gminy; 
 

niska świadomość 
ekologiczna; 
małe zaangażowanie 
młodzieży; 
niewystarczające 
środki; 
 

1.1 zainstalowanie oświetlenia terenów rekreacyjno-
sportowych 

2.1 rozbudowa świetlicy (budowa zaplecza 
kuchennego) i doposażenie świetlicy 

2.2 zagospodarowanie terenu rekreacyjno – 
wypoczynkowego na polanie pod Dębem i w 
pobliżu rzeki (altanki, ławki, kosze, grill, itp.) 

2.3 zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych: 
siłowni zewnętrznej i urządzeń sprawnościowych 
dla dzieci i młodzieży 
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2.4 wytyczenie ścieżek i szlaków spacerowych 
(pieszych, nord-walking, rowerowych) 

3.1 organizacja cyklicznych imprez i warsztatów 
3.2 coroczne zawody strażackie dla dzieci i młodzieży  
4.1 rewitalizacja i zagospodarowanie parku 

pałacowego (ścieżki, ławeczki, kosze na śmieci, 
oznakowanie roślin, itp.) 

4.2 likwidacja dzikich wysypisk śmieci 
4.3 oczyszczenie i udrożnienie kanału Młynówki  
4.4 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

D. BYT 
1. Stworzenie atrakcyjnej 

oferty turystycznej 
2. Promocja wsi 
3. Rozwój przedsiębiorczości 

wiejskiej  
4. Stworzenie nowych źródeł 

dochodów sołectwa; 
pozyskiwanie środków 
finansowych 

5. Stworzenie oferty 
rekreacyjno-kulturalnej dla 
dzieci i dorosłych 

 

turystyczne walory 
wsi – historyczne i 
przyrodnicze; 
SRW Śmiałowice; 
świetlica; 
wyroby rękodzielnicze 
i rzemieślnicze 
mieszkańców; 
strony internetowe 
wsi; 
lokalna księgowa; 

współpraca z 
Nadleśnictwem;  
estetyczne 
zagospodarowanie; 
bliskość miast oraz 
uczęszczanych tras 
komunikacyjnych; 
łatwy dojazd;  
miejsca parkingowe; 
współpraca  
z innymi 
organizacjami, 
sołectwami i 
gminami; 
środki unijne i PROW;  
 

pasywność 
mieszkańców; 
brak kapitału 
lokalnego; 
brak wolontariuszy do 
niektórych działań; 
niewystarczające 
środki finansowe; 

1.1 zagospodarowanie terenu w pobliżu rzeki i boiska 
pod kątem turystyki: przystań kajakowa, plac 
biwakowy 

1.2 budowa kładki w pobliżu progu wodnego 
1.3 stworzenie infrastruktury sanitarnej na placu 

rekreacyjnym 
2.1 opracowanie wydawnictw promocyjnych: 

folderów, pocztówek, przewodnika turystyczno-
przyrodniczego, vademecum kulinarnego w 
ramach promocji Odnowy wsi Dolnośląskiej 

2.2 i 4.1 utworzenie sklepiku z lokalnymi pamiątkami  
3.1 szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości 
3.2 uruchomienie sezonowej, letniej kawiarenki  
3.3 stworzenie bazy gastronomicznej  
4.2 cykliczna organizacja jarmarku śmiałowickiego  
4.3 stworzenie bazy noclegowej   
5.1 organizowanie corocznej akcji „Śmiałowickie lato” 
5.2 organizowanie zajęć artystycznych, kulturalnych, 

sportowych itp., dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
5.3 organizowanie wystaw i imprez tematycznych  
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI ŚMIAŁOWICE (rok 2016) 
 

 
Fot. 1   Centrum wsi – plac przed kościołem i świetlicą wiejską   

  

 
 Fot. 2   Gotyckie sakramentarium i krzyż pokutny 
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Fot. 3   Posesja w centrum wsi  
 

 
  Fot. 4   Pałac w Śmiałowicach   
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Fot. 5   Opuszczony młyn 

 

 
 Fot. 6   Remiza strażacka z pocz. XX w. 
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Fot. 7   Grobla nad Bystrzycą 
 

 
 Fot. 8   Uczestnik spływu kajakowego na rzece Bystrzycy 
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Fot. 9   Śmiałowicka prezentacja na przeglądzie Tradycji Wielkanocnych Stołów  
 

 
 Fot. 10   Uczestnicy Śmiałowickich Zabaw Strażackich 
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Fot. 11   Korowód dożynkowy 

 

 
 Fot. 12   Grupa Odnowy Wsi podczas pracy nad strategią 
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ŚMIAŁOWICE 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 MARCINOWICE 
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