
UCHWAŁA NR XIII/72/11
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia 27 września 2011 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Mokrsko na lata 2008-2015. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 )  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się aktualizację Planu Odnowy Miejscowości Mokrsko na lata 2008-2015, który 
został przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego dla sołectwa Mokrsko I w dniu 26.09.2011r. oraz dla 
sołectwa Mokrsko II w dniu 26.09.2011r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/86/08 Rady Gminy Mokrsko z dnia 7 marca 2008r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mokrsko na lata 2008-2015. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mokrsko. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Mokrsko 

Grzegorz Majtyka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr xiii/72/11 

Rady Gminy Mokrsko 

z dnia 27 września 2011 r. 

Plan Odnowy Miejscowości Mokrsko na lata 2008-2015 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

MOKRSKO 

na lata 2008-2015 

styczeń   2008 r. 

I. CHARAKTERYSTYKA  MIEJSCOWOŚCI  MOKRSKO 

Mokrsko to jedno z 12 sołectw gminy Mokrsko, położonej w powiecie wieluńskim, 
w południowo zachodniej części województwa łódzkiego. 

Plan Odnowy Miejscowości Mokrsko zawiera miejscowość Mokrsko wraz z przysiółkami: 
Korea, Majorat, Mokrsko Rządowe, Wiatraki, Wola Mokrska, Kośnik, Zimna Woda oraz 
miejscowość liczącą zaledwie 25 numerów Mokrsko Osiedle. Miejscowość Mokrsko jest 
podzielona na dwa sołectwa: Mokrsko I (od nr 1 do 138 oraz Mokrsko Osiedle) i Mokrsko II (od 
nr 138 a do 372) . 

Wg stanu na dzień 30.07.2007 r. Mokrsko liczy 1.547 mieszkańców, z których większość 
pracuje we własnych, niewielkich gospodarstwach rolnych, bądź w miejscowych zakładach, 
w pobliskim Wieluniu czy okolicach lub za pracą wyemigrowało za granicę. 

Mokrsko położone jest w centralnej części gminy, posiada zabudowę łańcuchową wzdłuż 
drogi powiatowej z równoległą zabudową przy drogach wewnętrznych osiedlowych. Można 
jednak mówić o pewnym centrum miejscowości, z uwagi na zlokalizowanie w bliskim 
sąsiedztwie instytucji publicznych, tj.: Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Publicznego 
Gimnazjum, Publicznej Szkoły Podstawowej, Publicznego Przedszkola oraz Kościoła, Banku 
Spółdzielczego, Urzędu Pocztowego i Parku Wiejskiego. 

Na obecnym terenie gminy pierwsze ślady bytności ludzi sięgają neolitu (4500- 1800 lat 
p.n.e.), choć zapewne ludzie przebywali tu już dużo wcześniej, bowiem w pobliskich Marężach 
(dawniej teren gminy Mokrsko) odnaleziono narzędzia, których wiek szacuje się 12000-8200 lat 
p.n.e. Pisane ślady dotyczące konkretnych miejscowości są jednak dużo późniejsze i sięgają 
średniowiecza. Wsie wchodzące w skład gminy były własnością książęcą, a niektóre prywatną. 
Pierwsza wzmianka o Mokrsku pochodzi z 1273 roku, kiedy to świadkiem dokumentu 
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wystawionego 9 października w Ołoboku przez Konrada sołtysa z Łubnic jest Bertram 
Zydelman sołtys „de Mogre”. Sama nazwa Mokrsko odnosi się do terenu mokrego, 
zabagnionego. Mokrsko było własnością książęcą, a w następnych latach jego część przeszła 
w ręce szlacheckie. W 1287 roku książę Henryk Wrocławski przekazał wieś tytułem 
odszkodowania, w dożywocie arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. W II poł. XIV w. 
i początku XV w. wspomniani są tutaj m.in. Wieruszowie, zaś w średniowieczu, przynajmniej na 
części działów, siedzieli we wsi Kożuchowscy, herbu Dzik alias Sokola (a może raczej Doliwa). 
XVI-wieczny obraz Mokrska to relacje wynikające z tytułu własności królewskiej (10,5 łana), 
należącej jeszcze w 2. połowie XVIII w. do starostwa wieluńskiego i trzech posiadaczy 
prywatnych (Elżbieta Potocka, Adrian Lanczki i Mikołaj Bobrownicki), chociaż w 1626 r. 
Aleksander Kożuchowski, sędzia grodzki, miał przebudowywać miejscowy kościół, co wskazuje 
pośrednio, iż rodzina ta stale pozostawała w kręgu współwłaścicieli miejscowości. W 1732 r. 
w Mokrsku ukazał się druk Stanisława Kożuchowskiego: "Constytucye, statua y przywileje 
koronne y W.K.Lit. na walnych seymach od roku pańskiego 1550 aż do roku 1726 uchwalone 
[...]". W ówczesnych szkołach pijarskich dzieło to było traktowane jako podręcznik do nauczania 
historii Polski. 

W XVII w. większość części prywatnej zostaje ponownie skupiona w rękach Wieruszów 
Walknowskich (Walichnowskich), którzy w II poł. tego stulecia wznoszą we wsi dwór na 
kopcu (obecnie wyspa na jednym ze stawów w Parku Wiejskim), funkcjonujący do II ćwierci 
XIX w. Wieruszowie utrzymują się w Mokrsku do połowy XVIII w., a ostatnim właścicielem tej 
partii wsi w czasach I Rzeczypospolitej był Adam Lasocki, stolnik sochaczewski. W okresie 
porozbiorowym "królewska" część miejscowości stanowiła dzierżawę rządową. W XIX w. jej 
dzierżawcami byli Trepkowie, pieczętujący się Toporem, do których należała także i część 
prywatna wsi. Tadeusz Sadowski z Mokrska był głównym organizatorem powstania 1863 r. 
w Wieluńskiem. W roku 1907 wybudowano nowy budynek dworski – stopniowo 
rozbudowywany. 

Dawniej istniał folwark Mokrsko, do którego włości przynależały wsie: Kazimierz, Słupsko 
i Piaski. Ostatnim jego właścicielem była Alojza Jakowicka. W 1905 r. właścicielka folwarku A. 
Jakowicka przyprowadziła do Wielunia banderię chłopską na miejsce kaźni powstańców 1863 r. 
Została za to ukarana kilkusetrublową grzywną. W okresie II wojny światowej , w 1942 r., część 
ludności polskiej wysiedlono, a na jej miejsce sprowadzono tzw. Niemców wołyńskich. Na 
cmentarzu parafialnym spoczywają liczne ofiary terroru hitlerowskiego. Po wojnie folwark 
został rozparcelowany, pozostałością będącą obecnie w administracji samorządu gminy, są 
budynki w parku (dworek oraz park wiejski z 3 stawami). Szersze informacje o dziejach 
Mokrska i miejscowości wchodzących w skład gminy Mokrsko można znaleźć w obszernej 
„Monografii Gminy Mokrsko” wykonanej na zlecenie Urzędu Gminy w Mokrsko 
a przygotowanej przez zespół autorski składający się z historyków:  „Monografia Gminy 
Mokrsko”, opr. zb. pod redakcją Tadeusza Olejnika, Wieluń 2004 r. 
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II  ZASOBY 

ŚRODOWISKO NATURALNE 

Geograficznie Mokrsko przynależy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej zaliczanej 
do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej. 
W Mokrsku znajduje się Park Wiejski wraz z dworem szlacheckim z XIX wieku i 3 stawami 
rybnymi. Eksploatowane są pokłady surowców krzemionkowo-okruchowych (piasek, żwir) oraz 
iłów, służących do wyrobu wysokogatunkowej cegły. W obrębie miejscowości działa cegielnia. 
Największy we wsi Zakład Produkcyjny „Euromeat”, zajmujący się ubojem trzody chlewnej 
oraz rozbiorem mięsa wołowego i wieprzowego posiada własną oczyszczalnię ścieków. Znajduje 
się tutaj również największe gospodarstwo rolne w gminie prowadzące tucz trzody chlewnej. 
Tereny sołectw są zmeliorowane - występuje system rowów melioracyjnych. Istnieje również 
kilka stawów i oczek wodnych. Występują zadrzewienia śródpolne, a także zagajniki drzew 
i krzewów. 
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1. Krajobraz śródpolny przy  trasie byłej kolejki wąskotorowej                    2. Punkt poboru 
wody przy trasie byłej kolejki wąskotorowej 

INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE 

Instytucje : 

1. Publiczne Gimnazjum w Mokrsku – w roku szkolnym 2007/2008- 9 oddziałów - 237 
uczniów. 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrsku – w roku szkolnym 2007/2008- 6 klas, 
7 oddziałów, 148 uczniów. 

3. Publiczne Przedszkole w Mokrsku – w roku szkolnym 2007/2008 – 3 oddziały, czynne 
9 godz. dziennie, 70 dzieci. 

4. Parafia w Mokrsku - kościół p.w. Św. Stanisława . 

5. Urząd Pocztowy w Mokrsku . 

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KAMED” w Mokrsku. 

7. Bank Spółdzielczy w Mokrsku o/Rusiec. 

8. Punkt Apteczny w Mokrsku. 

Organizacje: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrsku – rok założenia 1909 liczy 34 członków czynnych, 
3 honorowych, posiada 1 młodzieżową drużynę pożarniczą liczącą 8 członków. OSP w Mokrsku 
wyposażona jest w samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford Transit z 2004 r. i marki Star z 1990 
r. OSP w Mokrsku dysponuje także obiektem Remizy. 

2. Klub Sportowy „Sparta” w Mokrsku – prowadzi sekcje piłki nożnej, dysponuje boiskiem do 
piłki nożnej. 

3. Stowarzyszenie „Strefa Akcji” - członkami stowarzyszenia jest młodzież, która aktywnie 
działa, realizując liczne projekty, na większość z nich pozyskując środki zewnętrzne. 

4. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko założone w 2007 r. Członkami 
założycielami stowarzyszenia są, m.in.: wójt, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi. 

GOSPODARKA 

Gmina Mokrsko jest gmina rolniczą. Ogólna powierzchnia obrębu geodezyjnego wsi Mokrsko 
wynosi 1.433,44 ha. W tym grunty orne stanowią 1.303,1128 ha, łąki trwałe 115,2201 ha, 
pastwiska 2,5882 ha, pozostałe grunty to sady,  lasy, stawy, rowy i nieużytki. W Mokrsku 
występują następujące klasy gruntów: II, III,  IVa, IVb, i V. Przeważają grunty klasy IVa i IVb. 
Na ogólną liczbę 387 gospodarstw rolnych zaledwie 3% gospodarstw ma powierzchnię powyżej 
10 ha, 15 % mieści się w przedziale od 5 do 10 ha, aż 82% to gospodarstwa poniżej 5 ha. 
Prowadzona jest produkcja zarówno roślinna jak i zwierzęca. Uprawia się głównie zboże 
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i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej, pogłowie bydła jest 
bardzo niskie. Największe obszarowo gospodarstwo ma powierzchnię powyżej 70 ha(na terenie 
gminy Mokrsko) i prowadzi je Sebastian Kania. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli trzody 
chlewnej. 

Na terenie miejscowości Mokrsko wpisane są do ewidencji działalności gospodarczej 42 
podmioty gospodarcze. Ponadto funkcjonują inne  firmy (ok. 10 ), które posiadają wpisy na 
terenie kraju. Są to działalności takie jak: 

1. Zakłady Mięsne EUROMEAT 

2. HiT ASJ Warzyszczyńscy Spółka Jawna (Cegielnia) 

3. Zakład Konfekcjonowania Ziół – „FLOS” 

4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych 

5. Zakład Stolarski – p. Szymanek Mariusz 

6. Zakłady piekarniczo – cukiernicze: 

1/ Stasiak Marian i Leokadia 

2/ Nowak Zbigniew 

7. Sklepy spożywczo-przemysłowe : 

1/ Fertała Alicja 

2/ Sołtysiak Mieczysław 

3/ Doroba Tomasz 

4/ Sitek Zbigniew & Klatka Danuta 

5/ Mieczysław Sołtysiak 

6/ Stasiak Michał 

7/ Dorota Ilona – Sklep Przemysłowo - Chemiczny 

8/ Różański Zdzisław 

9/ Belka Sabina 

10/ Firma „Karol” 

11/ Krzak Agnieszka – Kiosk 

12/ Nagły Zbigniew – sprzedaż i montaż okien 

8. Sprzedaż pasz : 

1/ Leokadia Mielczarek 

2/ Panaszek Robert 

9. Zakład  meblowy 

1/„ Meblorys ” Ryszard Stępień 

10. Bar Gastronomiczny 

1/ Perka Krzysztof 

2/ Ciężkowska Zofia 

11. Stacja Paliw – „PLAN” 

12. Zakład fryzjerski Dzięcioł Zofia 

Id: FAFA4C7F-8B05-4579-9F17-A895DB04AF39
——————————————————————————————————————————————————————

Strona 5



13. Usługi naprawy pojazdów mechanicznych, instalacje gazowe: 

1/ Urbanek Franciszek 

2/ Fikus Robert 

3/ Wyrębak Witold 

14. Gabinet Weterynaryjny –Jachowicz &Wieloch 

15. Gospodarstwo Rolne – Kania Sebastian 

16. Szkółka krzewów ozdobnych – Witkowska Małgorzata 

17. Usługi transportowe : 

1/Mikulski Józef 

2/ Ciężki Zbigniew 

3/ Ciężki Arkadiusz 

4/ Gardyan Mirosław 

5/ Biedal Stanisław 

18. Apteka – Cezary Caban 

19. NZOZ „ KAMED”  Peyman Mokri 

20. Videofimowanie: 

1/ Prygiel Wiesława 

2/ Kozłowski Roman 

21. Przedstawiciel PZU – Łabędzki Michał 

22. Biuro księgowo-podatkowe – Krężel Janina 

23. Usługi medyczne – Szpikowska Chałupka Katarzyna 

Ponadto zarejestrowane są działalności związane z usługami remontowo-budowlanymi, 
handlem obwoźnym, działalnością rozrywkową, kształceniem ustawicznym osób dorosłych, 
ubojem zwierząt rzeźnych, wydobywaniem kopalin, instalatorstwem elektrycznym, itp. 

Największym pracodawcą w Mokrsku są Zakłady Mięsne „EUROMEAT” zatrudniające około 
200 osób. Po kilkadziesiąt osób zatrudniają także Cegielnia, Zakład Konfekcjonowania Ziół 
„FLOS” oraz Gospodarstwo hodowlane- Sebastian Kania. 

INFRASTRUKTURA, OBIEKTY 

1. Wodociąg 

Studnię nr 1 o głębokości 145m i wydajności eksploatacyjnej 80m3 /h wykonano w roku 
1966r. W roku 1967 wybudowano i uruchomiono stację uzdatniania wody o nominalnej 
wydajności 36m3 /h. Miejscowość została zwodociągowana w latach 70-tych. Wykonano wtedy 
ponad 10 km sieci azbestowo - cementowej ø 100 wraz z przyłączami stalowymi. W roku 1982 
wybudowano drugą studnię głębinową (awaryjną) o głębokości 146m i wydajności 
eksploatacyjnej 80m3 /h. W roku 1993 rozbudowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody 
do nominalnej wydajności 75m3 /h. W roku 1995 wykonano magistralę przesyłową ø 225 do 
Krzyworzeki. W roku 2003 wykonano modernizację sieci wodociągowej, polegającą na 
wymianie rur cementowo-azbestowych na rury ø 110 PCV o długości 4643,5 mb oraz ø 63 PE 
o długości 328,5 mb i przyłącza z rur stalowych na wąż ø 40 - 50 PE o długości 3910mb.W roku 
2004 wybudowano na „Woli” sieć wodociągową wraz z przyłączami ø 110 PCV o długości 200 
mb. 
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Obecnie w Mokrsku znajduje się: ok. 13 km sieci wodociągowej oraz ponad 7 km przyłączy, 
tj. 420 sztuk przyłączy do budynków mieszkalnych. Ze względu na własne studnie nie wszyscy 
mieszkańcy są podłączeni do wodociągu. 

2. Kanalizacja 

W roku 1998 oddano do eksploatacji kontenerową mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię 
ścieków w Mokrsku typu 2 x 200 CMM o przepustowości nominalnej - docelowej 400m3 /d. 
Obecnie pracuje jeden ciąg technologiczny 200 CMM w układzie: 

- kraty łukowej K 300, 

- piaskownika pionowego i separatora piasku, 

- komory denitryfikacji, 

- komory nitryfikacji, 

- osadnika wtórnego, 

- komory tlenowej stabilizacji osadu, 

- przepompowni ścieków, 

- stacji dmuchaw, 

- kanału i rurociągów technologicznych. 

Do roku 2006 wybudowano 4,88 km sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 i ø 315 PCV oraz 
2,52 km przyłączy ø 160 PCV, tj. 89 sztuk przyłączy kanalizacyjnych do budynków 
mieszkalnych. 

W centrum wsi, wzdłuż drogi powiatowej wybudowany jest odcinek kanalizacji deszczowej 
ø 400 o długości ok. 3,5 km. 

3. Telefonizacja 

Na terenie Mokrska działają operatorzy telefonii stacjonarnej: Telekomunikacja Polska S.A., 
Telefonia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej; oraz komórkowej: Era, Plus, Orange. Zasięg sieci 
komórkowej nie jest wystarczający. We wsi znajduje się stacja bazowa sieci PLUS Polkomtela . 

9. Oświetlenie 

Oświetlenie uliczne skoncentrowane jest głównie wzdłuż drogi powiatowej. Przy drogach 
gminnych lub wewnętrznych dojazdowych do osiedli i zakładów oprawy zamontowane są 
rzadziej. Oprawy oświetleniowe wymagają modernizacji w celu obniżenia kosztów eksploatacji. 

10. Drogi i chodniki. 

- Droga powiatowa Wieluń-Mokrsko-Skomlin Nr 4510E (łączna dł. 17,5 km) – nawierzchnia 
bitumiczna, stan zły, licznie wybijające się dziury, chodnik wzdłuż drogi częściowy, 

- Droga powiatowa Chotów-Mokrsko-Ożarów Nr 4514 E- nawierzchnia bitumiczna, stan zły, 
licznie wybijające się dziury, 

- Droga powiatowa Słupsko-Komorniki-Zmyślona Nr 4513E -nawierzchnia bitumiczna, stan zły, 
licznie wybijające się dziury, 

- Droga gminna Nr 117051 E – 0,360 km – nawierzchnia tłuczniowa stan dobry, 

- Droga wew. dojazdowa Nr 259 o dł. 0,5 km, nawierzchnia bitumiczna, stan dobry, 

- Droga wew. dojazdowa nr 1216 (do cegielni) – nawierzchnia bitumiczna, stan dobry, 

- Droga wew. dojazdowa Nr 1477 w osiedlu mieszkaniowym Osiedle-Mokrsko o dł. 0,897 km 
o nawierzchni bitumicznej, stan dobry, 
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- Droga wew. dojazdowa w osiedlu mieszkaniowym Nr 244 Mokrsko-Wola o dł. 1,632 km, w tym 
0,320 km o nawierzchni bitumicznej, stan dobry, pozostała część nawierzchni gruntowa, stan 
zły, 

- Droga wew. dojazdowa  Nr 1104 Mokrsko-Kostnik o dł. 1,450 km, 

- Pozostałe drogi  to drogi wewnętrzne dojazdowe do gruntów rolnych. 

11. Obiekty: 

- Kościół p.w. św. Stanisława BM w Mokrsku wpisano do rejestru zabytków 30 XII 1967 r. pod nr 
139/A. Mokrska parafia ma odległe tradycje, bowiem istniała już w 1308 r. Kościół częściowo 
murowany, wzniesiony był przed 1520 r. z fundacji Jana i Anny Potockich, właścicieli części 
Mokrska i Słupska. W 1626 r. Aleksander Kożuchowski, sędzia grodzki krakowski, przyczynił 
się do rozbudowy kościoła. Część drewnianą nawy zastąpiono wówczas murem ceglanym. Poza 
tym sklepienie w prezbiterium wzbogacono późnorenesansową dekoracją sztukatorską. Kolejne 
powiększenie świątyni nastąpiło w końcu XVIII w. i związane było z dobudową lub nadbudową 
od strony zachodniej wysokiej (31 m) wieży o charakterze barokowym, zwieńczonej hełmem 
z latarnią. Kościół posiada przypory oraz półkoliście zakończone okna. Prezbiterium zamknięto 
prostą ścianą z oknami. Jest ono nieco węższe w stosunku do nawy. Świątynia posiada dachy 
dwuspadowe; na niższym znajduje się sygnaturka zwieńczona hełmem z latarnią. Pierwotnie 
świątynia pokryta była gontem, obecnie posiada dach ceramiczny. Prezbiterium i nawa do 
ambony wzniesione są z kamienia i posiadają betonowe sklepienie kolebkowe z lunetami, 
ozdobione późnorenesansową dekoracją sztukatorską z II połowy XVII w. w typie lubelsko-
kaliskim. Natomiast w nowej części (reszta naw) murowanej z cegły zastosowano drewniane 
stropy o pozornym sklepieniu kolebkowym. 

Interesujące jest wyposażenie kościoła. Późnobarokowe ołtarze i ambona z bogatą snycerką 
pochodzą z II połowy XVIII w. Szczególną uwagę przykuwa ołtarz główny z obrazem św. 
Józefa z Dzieciątkiem w srebrnych sukienkach. Po jego bokach znajdują się rzeźby św. Anny 
i św. Joachima. Z obu stron ołtarza wyeksponowane są okazałe dwie rzeźby, przedstawiające 
aniołów: Gabriela Archanioła i św. Michała przebijającego włócznią smoka. Górną część 
ołtarza zdobi owalny obraz z wizerunkiem Trójcy Świętej w otoczeniu aniołów. W sztuce 
baroku postacie aniołów stały się obowiązkowym elementem ołtarzy. 

W lewym bocznym ołtarzu umieszczony jest obraz „NMP Niepokalanie Poczęta” 
w srebrnej sukience, o bokach którego stoją rzeźby dwóch nierozpoznanych świętych (nie 
posiadają obecnie atrybutów). Ołtarz zwieńczony jest rzeźbą przedstawiającą Stwórcę 
siedzącego na globie ziemskim w otoczeniu dwóch putt, obłoków i rozchodzących się 
promieni. 

W centralnym miejscu drugiego bocznego ołtarza (z prawej strony) wyeksponowany jest 
obraz św. Stanisława z leżącym u Jego stóp Piotrowinem (namalowany w 1934 r. przez Karola 
Dąbrowskiego). Po bokach obrazu umieszczone są rzeźby przedstawiające św. Antoniego 
z Dzieciątkiem Jezus oraz św. Jana Nepomucena z biretem na głowie, krzyżem i palmą 
w ręku. W górnej części ołtarza znajduje się obraz św. Tekli, powyżej którego umieszczony 
jest Duch Święty w postaci Oka Opatrzności. 

Ambona jest równie cennym obiektem, pochodzącym z tego samego czasu co ołtarze. Na jej 
korpusie zwanym koszem tradycyjnie przedstawieni są Ewangeliści. Pod baldachimem 
umieszczona jest gołębica, a jego szczyt wieńczy rzeźba Chrystusa trzymającego krzyż. 

Jednym z głównych elementów wyposażenia każdego kościoła jest chrzcielnica. Znajdująca 
się w mokrskim kościele jest wykonana w kamieniu, ma kształt kielicha i pochodzi z XVII w. 
. 

W prezbiterium są także kamienne tablice epitafijne poświęcone osobą związanym z parafią 
Mokrsko. Większość z tych osób pochowano w kościelnej krypcie. 

Strona 8Id: FAFA4C7F-8B05-4579-9F17-A895DB04AF39
——————————————————————————————————————————————————————



Należy również dodać, iż w latach 2002/03 do południowej ściany kościoła dobudowano 
kaplicę pogrzebową. 

- Cmentarz parafialny 

- Urząd Gminy (Budynek dwukondygnacyjny, stropodach pokryty papą, wykonana 
termomodernizacja.) 

Id: FAFA4C7F-8B05-4579-9F17-A895DB04AF39
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- Obiekt Publicznego Gimnazjum, Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola oraz 
Środowiskowego Dom Samopomocy (Budynek dwukondygnacyjny, składający się z 2 części. 
Starą część użytkują: szkoła podst. oraz ŚDS. W 90-tych latach dobudowano skrzydło od strony 
zach. i płn., w którym obecnie mieści się przedszkole oraz gimnazjum wraz z salą gimnastyczną. 
Budynek posiada stropodach, w nowszej część pokryty papą, w pozostałej części konstrukcja 
drewniana. Wykonana częściowa termomodernizacja budynku, tj. okna.) 

- Obiekt, w którym znajdują się: Ośrodek Zdrowia, Punkt Apteczny, Gminna Biblioteka 
Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia wykorzystywane przez UG 
(Budynek dwukondygnacyjny, stropodach pokryty papą, brak termomodernizacji. W latach 80-
tych dobudowano część południową budynku, podpiwniczony.) 

- Oczyszczalnia ścieków (opis patrz str. 9) 
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- Remiza OSP (Budynek dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym, w latach  80-tych 
rozbudowany w kierunku połud.-zach., brak termomodernizacji.) 

- Budynek podworski wraz z Parkiem Wiejskim 

- Boisko sportowe (trawiaste) 

- Budynek po dawnym posterunku policji 
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- W budynkach komunalnych zamieszkuje 8 rodzin. 

12. Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania 

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu 
na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne. 

W przestrzenno – urbanistycznym układzie wsi można wyodrębnićcentralny obszar Mokrska. 
Znajduje siętu większośćnajważniejszych instytucje społecznych i publicznych działających na 
terenie wsi. Sąto: Urząd Gminy Mokrsko, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Punkt 
Konsultacyjny, Ośrodek Zdrowia, Kościół parafialny pw. Św. Stanisława BM, Zespół Szkół 
i Przedszkola w Mokrsku, Gminna Biblioteka Publiczna, Ochotnicza StrażPożarna, poczta, 
przystanki PKS. W bliskim sąsiedztwie kościoła znajduje się także cmentarz. 

Obiekty strategiczne dla życia społeczno kulturalnego oraz edukacji są położone wzdłuż drogi 
powiatowej i rozciągnięte na przestrzeni około 1 km. 

Wśród nich istotny jest obszar, w którym znajdują się budynek Urzędu Gminy. W jego 
bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się miejsce do parkowania oraz budynek, który mieści wiele 
podmiotów zaspokajających podstawowe potrzeby społeczności lokalnej. Funkcjonuje w nim 
ośrodek zdrowia, punkt apteczny, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS, a także punkt 
konsultacyjny. Przy GBP funkcjonuje kawiarenka internetowa, w której mieszkańcy mogą 
korzystać bezpłatnie z internetu. Nieopodal znajduje się zabytkowy Kościół parafialny pw. Św. 
Stanisława BM oraz cmentarz. 

Szczególnie ważnym miejscem dla mieszkańców  Mokrska jest Park Wiejski w Mokrsku 
z położonym w nim budynkiem podworskim. Z wykorzystaniem walorów tego obiektu 
cyklicznie organizowane są różnego rodzaju imprezy plenerowe, takie jak: festyny rodzinne, 
biesiady, dożynki. 

Do parku będą przylegały dwa nowe boiska: wielofunkcyjne oraz do piłki nożnej budowane 
w ramach programu  „Moje boisko - Orlik 2012” (w trakcie budowy, zakończenie inwestycji 
planowane do 15 listopada 2011r.). 

Inny obiekt sportowy jakim jest sala gimnastyczna przy gimnazjum jest użytkowany nie tylko  
przez uczniów, ale również  Ludowy Zespół Sportowy. Trenują w nim  piłkarze w sezonie 
zimowym. Na tym obiekcie oprócz piłki nożnej można uprawiać inne dyscypliny, takie jak: 
siatkówka, koszykówka. 
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Rys.  Obszar o szczególnym znaczeniu 

Z uwagi na lokalizacjęna tym obszarze najważniejszych dla życia społeczno - kulturalnego 

instytucji pełni on funkcjęcentrum wsi. 

II. Analiza SWOT 

 
Mocne strony: Słabe strony: 

stolica gminy, 
dobra bonitacja gleb, 
podmioty gospodarcze zatrudniające dużą 
ilość pracowników, 
tereny atrakcyjne historycznie (kościół 
parafialny wpisany do rejestru zabytków, 
podworski park z budynkiem dawnego dworu, 
cmentarz choleryczny, dawna kolejka 
wąskotorowa), 
dobry stan środowiska naturalnego, czyste 
powietrze, 
infrastruktura: pełne zwodociągowanie, 
oczyszczalnia ścieków i częściowa 
kanalizacja wsi, telefony stacjonarne, zasięg 
telefonii komórkowej, droga powiatowa, drogi 
gminne, oświetlenie uliczne, obiekty 
komunalne, 
Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne 
Gimnazjum, Publiczne Przedszkole, Bank 
Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia, Punkt 
Apteczny, GOPS, Gminna Biblioteka 
Publiczna, Urząd Gminy, OSP dysponująca 
remizą, KS „Sparta” dysponujący boiskiem 
sportowym, Koło Gospodyń oraz Zespół 

duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 
bezrobocie, 
brak wystarczających środków finansowych 
w budżecie gminy na rozwój miejscowości, 
brak animatora kultury dla  miejscowości 
i całej gminy, 
niedoinwestowania baza sportowa, 
cześć  miejscowości nieskanalizowana, 
stan dróg i chodników wymagający 
modernizacji, 
stan oświetlenia ulicznego wymagający 
modernizacji, 
mała aktywność kulturalna mieszkańców, 
brak form zorganizowania rolników 
indywidualnych, 
znaczne rozciągnięcie (ok. 4km) zabudowy 
wzdłuż jednej drogi powiatowej nr 4510 E. 
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Ludowo-Śpiewaczy „Dworzanki”, 
aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego , 
opracowana „Monografia Gminy Mokrsko” 
oraz folder, a także intencja opracowania 
szlaku historyczno-turystycznego gminy 
Mokrsko, 
położenie blisko miasta Wielunia, 
położenie na trasach komunikacyjnych 
powiatu oraz regionu, 
istnienie terenów inwestycyjnych 
o charakterze usługowym. 
 

Szanse: Zagrożenia: 

możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
na rozwój wsi, 
sprzyjająca polityka regionalna adresowana 
do rozwoju obszarów wiejskich, 
rozwój rolnictwa i sektora usług, 
zwiększenie zainteresowania inwestorów 
poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 
możliwość szerokiej promocji walorów 
historycznych i przyrodniczych wsi,  m.in. 
przez internet. 

brak stabilności w polityce wspierania obszarów wiejskich, 
niewystarczające rozwiązania systemowe umożliwiające władzom lokalnym realizację kosztownych inwestycji infrastrukturalnych, 
nadmierny wzrost obciążeń podatkowych, 
niewystarczający wzrost gospodarczy kraju, 
stała emigracja zarobkowa mieszkańców. 

IV. ANALIZA ZASOBÓW I UWARUNKOWAŃ 

A . Co wieś wyróżnia? 

Analiza – co jest ? 

stolica gminy, 

dobra bonitacja gleb, 

podmioty gospodarcze zatrudniające dużą ilość pracowników, 

tereny atrakcyjne historycznie (kościół parafialny wpisany do rejestru zabytków, podworski 
park z budynkiem dawnego dworu, cmentarz choleryczny, pomniki pamięci) 

dobry stan środowiska naturalnego, czyste powietrze, 

infrastruktura: pełne zwodociągowanie, oczyszczalnia ścieków i częściowa kanalizacja wsi,  
telefony stacjonarne, zasięg telefonii komórkowej, droga powiatowa, drogi gminne,   oświetlenie 
uliczne, obiekty komunalne, 

Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Publiczne Przedszkole, Bank 
Spółdzielczy, Ośrodek Zdrowia, Punkt Apteczny, GOPS, Gminna Biblioteka Publiczna, Urząd 
Gminy, OSP dysponująca remizą, KS „Sparta” dysponujący boiskiem sportowym, Koło 
Gospodyń oraz Zespól Ludowo-Śpiewaczy „Dworzanki”, 

aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 
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opracowana „Monografia Gminy Mokrsko” oraz folder, a także intencja opracowania szlaku 
historyczno-turystycznego gminy Mokrsko, 

położenie blisko miasta Wielunia i na ważnych trasach komunikacyjnych. 

Diagnoza – jak jest? 

Brak we wsi świetlicy i boiska wielofunkcyjnego lub obiektu o charakterze stadionu z pełnym 
dostępem dla mieszkańców, oraz infrastruktury pozwalającej na organizowanie imprez 
sportowo-kulturalno-rozrywkowych, 

tylko część wsi posiada możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, 

budynek podworski wraz z parkiem wymaga odtworzenia i podkreślenia historycznego 
charakteru, 

droga powiatowa wzdłuż, której ciągnie się zabudowa wsi, wymaga modernizacji, a część wsi 
nie posiada chodnika dla pieszych w ogóle, 

urządzenia melioracyjne wymagają udrożnienia, 

oświetlenie uliczne jest niewystarczające i wymaga modernizacji celem obniżenia kosztów 
eksploatacji i doświetlenia części wsi wraz z wyeksponowaniem ciekawych budynków, 

brak animatora kultury dla wsi i całej gminy, 

remiza OSP wymaga termomodernizacji i remontu pomieszczeń w celu efektywniejszego 
zagospodarowania. 

Prognoza – jak ma być? 

świetlica oraz sala zajęć ruchowych wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy szkole, 

stadion wraz z infrastrukturą, pozwalającą na organizowanie imprez sportowo-kulturowo-
rozrywkowych, 

kanalizacja w całej wsi, 

remont dworku wraz z rewitalizacją parku, stworzenie na jego terenie miejsca organizowania 
masowych imprez, reaktywowanie GOK. 

zmodernizowane oświetlenie uliczne – zmniejszenie kosztów eksploatacji, doświetlenie części 
wsi i wyeksponowanie ciekawych budynków, 

wybudowane chodniki i pasy rowerowe, 

zmodernizowane drogi powiatowe i wybudowanie nowych odcinków dróg gminnych 
(nawierzchnie bitumiczne) oraz chodników, 

wyposażenie zespołów ludowych, 

doposażenie OSP w sprzęt ratowniczy wraz z remontem i termomodernizacją budynku, a co 
za tym idzie przeznaczenie go dla szerokiej rzeszy mieszkańców, 

adaptacja pomieszczeń w budynku po posterunku policji na potrzeby organizacji społecznych 
w Mokrsku i gminie Mokrsko, 

oznaczenie ważnych miejsc z punktu widzenia historycznego i społecznego dla wspólnoty 
Mokrska. 

B. Jakie wieś pełni funkcje? 

Analiza - co jest ? 

- funkcje rolnicze, 

- funkcje mieszkaniowe, 
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- funkcja oświatowo-kulturalna, 

- funkcja produkcyjno- usługowo – handlowa, 

- funkcja administracyjna. 

Diagnoza – jak jest? 

Wieś będąca stolicą gminy próbuje stwarzać możliwości rozwoju mieszkańców, ale można 
mówić o ograniczonym dostępie do kultury, sportu ( brak gminnego ośrodka kultury, istnieje 
potrzeba budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego i stadionu). Z uwagi na lokalizację 
szkół i przedszkola można powiedzieć, że pełni funkcję oświatową. Gospodarstwa rolne są 
rozdrobnione, ale widać powolną koncentrację ziemi w rękach kilkunastu rolników. 
Funkcjonuje duży zakład produkcyjny (200 pracowników) oraz kilka zakładów usługowo-
handlowych zatrudniających od 10 do 60 osób. Niska aktywność gospodarcza mieszkańców. 
W gminie Mokrsko -najniższe w powiecie wieluńskim saldo ilości firm w ostatnich 3 latach – 
dane GUS z 2005 r. 

Prognoza jak – ma być? 

Obecne funkcje utrzymane i intensywnie rozwijane. 

B. Kim są mieszkańcy? 

Analiza – co jest ? 

Wg stanu na dzień 30.07.2007 r. Mokrsko liczy 1.547 mieszkańców. Z danych Urzędy Gminy 
wynika, że w roku 2006 zameldowanych było1.572 osoby, w 2005 r. – 1563, w 2004 r. – 1574, 
w 2003 r. – 1576. 

Diagnoza – jak jest? 

Większość mieszkańców Mokrska pracuje we własnych, niewielkich gospodarstwach rolnych, 
bądź w miejscowych zakładach, w pobliskim Wieluniu czy okolicach lub wyemigrowało za 
pracą za granicę. Ponadto społeczność zwarta o dobrych relacjach wzajemnych. 

Prognoza – jak ma być ? 

Utrzymać obecną sytuację, jednocześnie nie dopuszczając do nadmiernego odpływu ludzi, 
zwłaszcza młodych i wykształconych. 

D. Co daje utrzymanie? 

Analiza – co jest? 

Głównym źródłem dochodu jest praca we własnych, indywidualnych gospodarstwach rolnych. 
W Mokrsku jest 387 gospodarstw. Mieszkańcy utrzymują się również z pracy zarobkowej 
w sołectwach i poza nimi, głównie w Wieluniu i okolicach, a także za granicą. 42 mieszkańców 
wsi ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ponadto mieszkańcy utrzymują się z świadczeń 
socjalnych, emerytur i rent. 

Diagnoza – jak jest? 

- niekorzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych, 

- brak specjalizacji i intensyfikacji produkcji umożliwiającej rozwój gospodarstw i zwiększenie 
dochodów, 

- niewystarczająca aktywność ekonomiczna mieszkańców, 

- niewystarczające dochody z pracy zarobkowej. 

Prognoza- jak ma być? 

- większa dochodowość w rolnictwie, 
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- możliwość znalezienia pracy poza rolnictwem lub założenie własnej działalności gospodarczej, 

- wyższe wynagrodzenia pracowników, 

- widoczna specjalizacja w produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

E. Jak wieś jest zorganizowana? 

Analiza – co jest ? 

Rada Sołecka, 

Rada Parafialna, 

Ochotnicza Straż Pożarna, 

Rada Rodziców przy Szkole, Gimnazjum i Przedszkolu, 

Klub Sportowy „Sparta”, 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko, 

Stowarzyszenie „Strefa Akcji”, 

Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Ludowo-Śpiewaczy „Dworzanki”, oraz inne. 

Diagnoza – jak jest? 

Wieś zorganizowana jest dość dobrze. Istnieją dwa stowarzyszenia. Stowarzyszenie „Strefa 
Akcji” jest to grupa młodzieży, która aktywnie działa i pozyskuje środki zewnętrzne na swoją 
działalność. W 2007 r. zawiązało się Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko – 
obejmujące swoją działalnością teren całej gminy. Stowarzyszenie nie mają jednak swoich 
stałych siedzib. Ponadto Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół wymagają doposażenia w stroje, 
obuwie, nagłośnienie, rekwizyty, sprzęt gospodarstwa domowego. OSP brakuje mundurów oraz 
stale należy unowocześniać sprzęt ppoż. 

Prognoza – jak ma być ? 

Częstsze oddolne organizowanie się mieszkańców. Planuje się także powołanie spółki wodnej, 
która mogłaby pozyskiwać środki na meliorację. Wspólne działanie organizacji i instytucji, 
pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową. Rejestracja Koła Gospodyń 
Wiejskich w KRS. 

F. Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży? 

Analiza – co jest? 

- Publiczne Gimnazjum, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa, 

- Publiczne Przedszkole, 

- Klub Sportowy „Sparta”, 

- Stowarzyszenie „Strefa Akcji”, 

- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Mokrsko, 

- Gminna Biblioteka Publiczna. 

Diagnoza – jak jest ? 

- brak  kompleksu sportowego z stałym  dostępem dla dzieci i młodzieży , 

- brak miejsca spotkań młodzieży po południu i w dni wolne od nauki, 

- brak animatora kulturalnego wsi, 
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- brak miejsca wypoczynku i relaksacji, 

- brak środków na zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych, 

- brak oferty i działań, które powodowałyby większe zaangażowanie się w życie mieszkańców 
a docelowo wpływały na pozostanie w Mokrsku młodego pokolenia i ożywienie jego życia 
społeczno – gospodarczego, 

- niektóre organizacje pozyskują środki zewnętrzne na realizacje projektów skierowanych do 
młodzieży. 

Diagnoza – jak ma być ? 

- Wspólna realizacja projektów na rzecz młodzieży przez wszystkie organizacje i instytucje 
działające na jej rzecz we wsi oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych, 

- zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych, 

- infrastruktura sportowa i kulturalna umożliwiająca organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży 
tj., budowa kompleksów sportowych z stałym dostępem dla młodzieży, 

- pozostanie jak największej liczby młodych osób w Mokrsku, dzięki czemu rozwijanie się 
gospodarki gminy i zwiększanie jej możliwości. 

G. W jaki sposób rozwiązuje się problemy? 

Analiza – co jest ? 

- Zebranie wiejskie, 

- Rada Sołecka, 

- Sołtys, 

- Rada Gminy, 

- Wójt, 

- Rada Parafialna oraz inne instytucje i organizacje. 

Diagnoza – jak jest? 

Dobre i sprawdzone sposoby rozwiązywania problemów na wsi. 

Prognoza – jak powinno być? 

Należy utrzymać obecną formę. 

H. Jakie obyczaje wieś pielęgnuje i rozwija? 

Analiza – co jest? 

Współcześni mieszkańcy gminy Mokrsko, w tym także mieszkańcy wsi Mokrsko zdołali 
ocalić od zapomnienia to, co najważniejsze- własną kulturę i świadomość narodową. Kultywują 
ja z wielką pieczołowitością i zamiłowaniem. W Mokrsku istnieje koło Gospodyń Wiejskich, 
które liczy 20 członków oraz Zespół Ludowo-Śpiewaczy „Dworzanki” liczący 14 osób. 
Szczególnie mocno kultywowane są tradycje związane z życiem parafii. 

Diagnoza – jak jest ? 

Powoli zanikają liczne tradycje i obyczaje. Sposób obchodzenia świąt kościelnych, 

obrzędów weselnych staje się coraz bardziej ubogi. Widoczne coraz mniejsze zaangażowanie 
młodego pokolenia w kultywowaniu tradycji. W życiu wsi i gminy widać brak zaangażowanych 
i wykształconych animatorów, mających wsparcie np. w GOK-u. 

Prognoza – jak ma być ? 
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Ciągłe kultywowanie tradycji i obyczajów ludowych. Doposażenie Zespołu i nabór ludzi 
młodych. Rejestracja Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrsku w KRS, a w dalszej kolejności 
pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową. Reaktywowanie GOK. 

I. Jaki wieś ma wygląd? 

Analiza – co jest ? 

- Tereny atrakcyjne przyrodniczo (park dworski o powierzchni 1,80 ha – okazy drzew zaliczone do 
pomników przyrody, bogata fauna, naturalne cieki wodne i zbiorniki, wyspa), 

- tereny atrakcyjne historycznie (kościół parafialny wpisany do rejestru zabytków, podworski park 
z budynkiem dawnego dworu, cmentarz choleryczny, linia kolejki wąskotorowej Wieluń – 
Praszka z dworcem kolejowym, pomniki o charakterze historycznym), 

- Mokrsko posiada zabudowę łańcuchową –wzdłuż dróg. Można jednak mówić o pewnym centrum 
miejscowości, z uwagi na zlokalizowanie w bliskim sąsiedztwie instytucji publicznych, tj.: 
Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Publicznego Gimnazjum, Publicznej Szkoły Podstawowej, 
Publicznego Przedszkola, Banku Spółdzielczego, Poczty, Kościoła, Parku Wiejskiego 
z Dworkiem  oraz  byłego posterunku policji. 

Diagnoza – jak jest ? 

Miejscowość zadbana. Większość indywidualnych posesji z roku na rok jest coraz 
ładniejsza. Brak jednak chodników, droga powiatowa wymaga modernizacji, zaniedbane rowy 
przydrożne, przepusty, obiekty użyteczności publicznej wymagają modernizacji i adaptacji na 
potrzeby wspólnoty Mokrska oraz całej gminy. 

Prognoza- jak ma być ? 

Modernizacja dróg, budowa chodników, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, 
modernizacja oświetlenia i urządzeń melioracyjnych, określenie na nowo ich charakteru 
i przeznaczenia. 

J. Jakie są mieszkania i obejścia? 

Analiza – jak jest? 

Budynki przeważnie murowane, obejścia zadbane. 

Diagnoza – jak jest ? 

Domy i obejścia zadbane w znacznej części. Duża ilość eternitowych poszyć dachowych, 
głównie na budynkach gospodarczych . 

Prognoza jak ma być? 

Domy i obejścia zadbane, odnowione ogrodzenia, zadbane ogródki przydomowe, wymienione 
eternitowe poszycia dachowe. 

K. Jaki jest stan otoczenia i środowiska? 

Analiza – co jest ? 

Geograficznie Mokrsko przynależy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej zaliczanej   
do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej. 

Diagnoza – jak jest? 

W Mokrsku znajduje się park wiejski wraz z dworem szlacheckim z XIX wieku i stawami 
rybnymi. Eksploatowane są pokłady surowców krzemionkowo-okruchowych (piasek, żwir) oraz 
iłów, służących do wyrobu wysokogatunkowej cegły. W obrębie miejscowości działa cegielnia. 
Największy we wsi Zakład Produkcyjny „Euromeat”, zajmujący się ubojem trzody chlewnej 
oraz rozbiorem mięsa wołowego i wieprzowego posiada własną oczyszczalnię ścieków. Tereny 
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sołectwa są zmeliorowane - występuje system rowów melioracyjnych. Istnieje również kilka 
stawów i oczek wodnych. Występują zadrzewienia śródpolne oraz zagajniki drzew i krzewów. 
Problem stwarza znaczna koncentracja hodowli trzody chlewnej w gospodarstwach rolników, 
a co za tym idzie zagrożenia dla środowiska i nieprzyjemne, szkodliwe zapachy. 

Prognoza – jak ma być? 

Stan środowiska naturalnego zachowany. Miejscowości powinna być skanalizowana 
w całości, więksi rolnicy powinni wyposażyć swoje gospodarstwa w płyty obornikowe 
i zbiorniki na gnojowice. Montaż urządzeń niwelujących uciążliwości zapachowe przez 
największe gospodarstwa zajmujące się hodowlą trzody chlewnej. 

L. Jakie jest rolnictwo? 

Analiza – co jest? 

W Mokrsku  podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Liczba gospodarstw rolnych 387. 

Diagnoza – jak jest? 

W samym Mokrsku przeważają grunty klasy IVa i IVb, występują też grunty klasy II, III i V. 
Na ogólną liczbę 387 gospodarstw rolnych zaledwie 3 % gospodarstw ma powierzchnię powyżej 
10 ha., 15 % mieści się w przedziale od 5 do 10 ha, aż 82 % to gospodarstwa poniżej 5 ha. 
Prowadzona jest produkcja zarówno roślinna, jak i zwierzęca. Uprawia się głównie zboże 
i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla trzody chlewnej i systematycznie spada 
pogłowie bydła. Największe gospodarstwo obszarowo – powyżej 70 ha (na terenie gminy 
Mokrsko) prowadzi Sebastian Kania. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej. 

Prognoza – jak ma być? 

Z uwagi na duże rozdrobnienie gospodarstw, większość z nich nie posiada ściśle określonego 
profilu produkcji. Gospodarstwa wymagają wyposażenia w nowoczesny sprzęt rolniczy, 
remontów i rozbudowy budynków gospodarczych. Niezbędne tez jest poszukiwanie przez 
mieszkańców dodatkowych dochodów poza rolnictwem. 

M. Jakie są powiązania komunikacyjne? 

Analiza – co jest? 

- Droga powiatowa Wieluń-Mokrsko-Skomlin Nr 4510E , 

- Droga powiatowa Chotów-Mokrsko-Ożarów Nr 4514 E, 

- Droga powiatowa Słupsko-Komorniki-Zmyślona Nr 4513E, 

- Droga gminna Nr 117051 E, 

- Droga wew. dojazdowa Nr 25 , 

- Droga wew. dojazdowa nr 1216, 

- Droga wew. dojazdowa Nr 1477 , 

- Droga wew. dojazdowa w osiedlu mieszkaniowym Nr 244, 

- Droga wew. dojazdowa  Nr 1104, 

- Pozostałe drogi  to drogi wewnętrzne dojazdowe do gruntów rolnych . 

Diagnoza- jak jest? 

- Droga powiatowa Wieluń-Mokrsko-Skomlin Nr 4510E (łączna dł. 17,5 km) – nawierzchnia 
bitumiczna, stan zły, licznie wybijające się dziury, chodnik wzdłuż drogi częściowy, 
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- Droga powiatowa Chotów-Mokrsko-Ożarów Nr 4514 E- nawierzchnia bitumiczna, stan zły, 
licznie wybijające się dziury, 

- Droga powiatowa Słupsko-Komorniki-Zmyślona Nr 4513E -nawierzchnia bitumiczna, stan zły, 
licznie wybijające się dziury, 

- Droga gminna Nr 117051 E – 0,360 km – nawierzchnia tłuczniowa stan dobry, 

- Droga wew. dojazdowa Nr 259 o dł. 0,5 km, nawierzchnia bitumiczna, stan dobry, 

- Droga wew. dojazdowa nr 1216 (do cegielni) – nawierzchnia bitumiczna, stan dobry, 

- Droga wew. dojazdowa Nr 1477 w osiedlu mieszkaniowym Osiedle-Mokrsko o dł. 0,897 km 
o nawierzchni bitumicznej, stan dobry, 

- Droga wew. dojazdowa w osiedlu mieszkaniowym Nr 244 Mokrsko-Wola o dł. 1,632 km, w tym 
0,320 km o nawierzchni bitumicznej, stan dobry, pozostała część nawierzchni gruntowa, stan 
zły, 

- Droga wew. dojazdowa  Nr 1104 Mokrsko-Kostnik o dł. 1,450 km, 

- Drogi wewnętrzne dojazdowe do gruntów rolnych , nawierzchnia gruntowa. 

Prognoza- jak ma być? 

Zmodernizowane drogi powiatowe i wyasfaltowanie pozostałych dróg gminnych, 
wybudowane chodniki, pasy i ścieżki rowerowe. Drogi wewnętrzne, dojazdowe – utwardzone, 
wyremontowane i poprawione nawierzchnie. 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy na lata  2008-2015 

 
Zadanie Szacowany koszt 

(zł) 
Planowany 

termin 
realizacji 

Źródła finansowania 

Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół i Przedszkola 
w Mokrsku 

Ad a) 
W wybudowanej nadbudówce będzie się znajdować: sala zajęć ruchowych, 
świetlica i sanitariaty. 
W ramach inwestycji zostanie również utwardzona kostką brukową droga ppoż 
i ciągi piesze, zagospodarowany teren (zieleń). 
Ad b) dobudowa sal lekcyjnych oraz termomodernizacja całego kompleksu 
budynków (PSP, Gimnazjum, ŚDS i PP) 

Razem 
2.000.000 zł 

W tym 

a) 1 200 tys zł 
b) 800 tys. zł 

2008-2012 
Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy, 

„Wykonanie boiska sportowego w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – 
Orlik 2012 w Mokrsku” 

1 266 403,89 zł 2011 Budżet gminy, budżet państwa 

ODNOWA  CENTRUM  MIEJSCOWOŚCI MOKRSKO 
powstanie centrum o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym 
oraz remont chodników w centrum wsi . 

„Rewaloryzacja Parku Wiejskiego w Mokrsku - wykonanie małej architektury” 

„Zagospodarowanie terenu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy i budynku 
ośrodka zdrowia w Mokrsku” 

„Budowa chodnika i utwardzenie powierzchni gruntu przy kościele i cmentarzu 
parafialnym w Mokrsku” 

Razem 
5 379 349 zł 

w tym: 

131 501 zł 

621 214 zł 

428 634 zł 

2008-2015 
Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy 
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Dworek  - remont i modernizacja dworku – przystosowanie go do funkcji 
społeczno-kulturalnych i przywrócenie pierwotnego wyglądu, wykonanie 
centralnego ogrzewania, odwodnienia oraz odgrzybienia,  rozbudowa dworku – 
utworzenie zaplecza (szatni) dla powstałego obok parku kompleksu sportowego 
(stadionu). 

Kompleks sportowy – boisko wielofunkcyjne, trybuny, parkingi, drogi 
dojazdowe 

Remont chodników po obu stronach drogi powiatowej: 
- odcinek od drogi na oczyszczalnię do drogi na cmentarz o długości     łącznej 
ok. 1,1 km. 

1 250 000 zł 

2 750 000 zł 

198 000 zł 

Budowa chodników wraz z pasami ścieżek rowerowych w Mokrsku 
Budowa chodników po 1 stronie drogi: 
a) odcinek od skrzyżowania na „Piekle” do granicy ze Skomlinem o długości ok. 
1,2 km 
b) odcinek od skrzyżowania na „Piekle” przez „Koreę’ o długości ok. 1,3 km 
c) odcinek Mokrsko – Kolonia w stronę Krzyworzeki o długości ok. 0,5 km 

Razem 
1.590.000 zł 

w tym 

a/ 636 000 zł 

b/ 689 000 zł 

c/ 265 000 zł 

2009-2015 
Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy, budżet powiatu, 

Wdrożenie projektu oczyszczania gminy Mokrsko z dzikich wysypisk 
i rekultywacja oczyszczonych terenów oraz zamknięcie składowiska 
w Mokrsku. 

324.000 zł 2008-2009 Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy, WFOŚiGW, 
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Kompleksowy remont Strażnicy OSP w Mokrsku 
Remont remizy wraz z termomodernizacją i utworzeniem świetlicy oraz 
pomieszczeń, które mogą być wykorzystane do celów społeczno – kulturalnych 

300 000 zł 2008-2013 Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy, 

Termomodernizacja obiektu Ośrodka Zdrowia w Mokrsku 
(Ocieplenie ścian, wymiana okien i docieplenie konstrukcji dachu  ) 

240 000 zł 2008-2015 Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy, 

Oświetlenie ulic i budynków użyteczności publicznej 

a) Wymiana oświetlenia z lamp zwykłych na sodowe 
Ilość sztuk - 200 

b) oświetlenie budynków użyteczności publicznej 
Budynki do oświetlenia: Urząd Gminy, kościół, szkoła, remiza OSP, 
Szacunkowy koszt: ok. 15 pkt świetlnych *1000 zł/szt. 

Razem 
155.000 zł 
W tym 
a/  140 000 zł 

b / 15 000 zł 

2009-2014 Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy, 

Budowa ścieżek rowerowych po dawnej kolei wąskotorowej 
Długość trasy ok. 5 km 
Szerokość ok. 2 mb 
Utwardzenie kruszywem – ok. 20 zł/m2

Szacowany koszt: 5000 m* 2 mb * 20 zł/m2zł 

200.000  zł 2015 Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy, 

Budowa kanalizacji 

Długość planowanej kanalizacji grawitacyjnej ø 200 PCV – ok. 7,62 km 
Długość kolektorów tłocznych ø 110 PCV – ok. 2,57 km 
Ilość przepompowni – 2 
Nakłady finansowe: 
Sieć grawitacyjna wraz z przyłączami – 400 000 zł/ 1 km 
Kolektor tłoczny – 180 000 zł/ 1 km 
a) sieć grawitacyjna wraz z przyłączami  – 7,62 * 400 000 = 3 048 000 zł 
b) kolektory tłoczne – 2,57 * 180 000 zł = 462 600 zł 

3 630 600 zł 2008-2011 Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi, 
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c) przepompownie – 2 * 60 000 zł = 120 000 zł 
Łączny koszt szacunkowy kanalizacji: 
3 048 000 zł + 462 600 zł + 120 000 = 3 630 600 zł 

Budowa kanalizacji -oczyszczalnie przydomowe 306.000 zł 2009-2015 Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy, WFOŚiGW w Łodzi 

Przebudowa drogi Mokrsko - Kośnik 

Przebudowa drogi Mokrsko – Kośnik (położenie asfaltu) 
Długość drogi ok. 1,1 km 

400 000 zł 2015 Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy, 

Przebudowa drogi Mokrsko - cmentarz 

Przebudowa drogi Mokrsko – cmentarz (położenie asfaltu) 
Długość drogi ok. 0,5 km 

200 000 zł 2014 Środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy 

Wyposażenie  zespołu ludowego i OSP 
(zakup strojów ludowych, umundurowania strażackiego, itp.) 

35 000 zł 2008-2010 środki Unii Europejskiej, budżet 
gminy 
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Realizacja i Monitoring 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Mokrsko będzie się odbywać we współpracy Rad 
Sołeckich (Mokrsko I i Mokrsko II) z Wójtem Gminy Mokrsko. Plan może podlegać 
modyfikacjom, nowe zadania mogą być dodawane, inne zaś usuwane. Na realizację zadań 
decydujący wpływ będzie miało pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych . 

Opracowanie: pod kierunkiem Wójta Gminy Mokrsko Tomasza Kąckiego -Beata Marczak 

Zdjęcia : Arkadiusz Gmur 

Opracowanie na podstawie materiałów Urzędu Gminy Mokrsko oraz „Monografii Gminy 
Mokrsko”- opracowanie zbiorowe pod redakcją Tadeusza Olejnika 

Aktualizacja, wrzesień 2011r. – Dominika Smolnik -Wasielewska 
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