
Uchwała Nr LV/415/10
Rady Miejskiej w Byczynie 

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/311/09 z dnia 23 lipca 2009 roku sprawie 
zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Miechowa”

Na podstawie  art.  18,  ust.  2,  pkt  6  ustawy z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz §10 ust. 2 pkt 
2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania 
,,Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013 (Dz. U. z 2008 Nr 38, poz. 220,  Nr 156, poz. 974, z 2010 r. Nr 417, poz. 65) Rada 
Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§  1.  Załącznik  do  uchwały  nr  XLIII/311/09  z  dnia  23  lipca  2009  roku  z   sprawie 
zatwierdzenia ,,Planu Odnowy Miejscowości Miechowa” otrzymuje brzmienie załącznik do 
niniejszej uchwały 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
                w Byczynie

     Zdzisław Roman Biliński



        Załącznik 
do Uchwały nr LV/415 /10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 czerwca 2010r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

 

MIECHOWA

na lata 2009 - 2016

MIECHOWA 2009



SPIS TREŚCI  

       Wstęp………………………………………………………………….. .      3
1  Charakterystyka Miechowej……………………………………………………       4

1.1   Położenie …………………………………………………………………………      4 

1.2   Przynależność administracyjna…………………………………………………..       4

1.3   Powierzchnia. ……………………………………………………………………       4

1.4   Liczba ludności ………………………………………………………………......      5 

1.5   Historia Miechowej ………………………………………………………………     5

1.6   Struktura przestrzenna miejscowości…………………………………………....       7

2      Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości…………………..      7

2.1   Zasoby przyrodnicze……………………………………………………………..      7

2.2   Infrastruktura społeczna…………………………………………………………       8

2.3   Dziedzictwo kulturowe…………………………………………………………..      8

2.4   Infrastruktura techniczna…………………………………………………………     9

2.5   Gospodarka i rolnictwo…………………………………………………………..    10

2.6   Kapitał społeczny i ludzki………………………………………………………..    10

3      Analiza SWOT………………………………………………………………….    11

3.1   Mocne i słabe strony……………………………………………………………..    12

3.2   Szanse i zagrożenia………………………………………………………………    13

4 Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie 2009 – 2015 w kolejności wynikającej  z 

przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości……………………………….      14

4.1  Wizja rozwoju miejscowości……. ………………………………………………     14

4.2  Opis priorytetowego planowanego zadania……………………………………...      17

Podsumowanie………………………………………………………….     22
      



Wstęp 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MIECHOWA jest dokumentem o charakterze 

planowania strategicznego dla Miechowej na lata 2009 – 2016, który umożliwi ubieganie się 

o  pomoc  finansowa  na  przedsięwzięcia  kwalifikujące  się  m.  in.  do  dofinansowania  ze 

środków Unii  Europejskiej,  w tym w ramach  działania  ,,Odnowa i  rozwój  wsi”  objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Niniejszy  dokument  zawiera  charakterystykę  miejscowości,  w  której  będzie 

realizowany projekt oraz planowane kierunki jej rozwoju, inwentaryzację zasobów służących 

ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, a także opis planowanych przedsięwzięć  wraz z 

szacunkowym kosztorysem i harmonogramem planowanych zadań. 

Plan  Odnowy Miejscowości  jest  jednym  z  najważniejszych  elementów  odnowy wsi  i  jej 

rozwoju.  Jego  celem  jest  poprawa  warunków  pracy  i  życia  mieszkańców,  podniesienie 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, 

jak również rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

Opracowanie  a  następnie  wdrożenie  takiego  planu  pozwoli  mieszkańcom 

miejscowości Miechowa pozyskać środki zewnętrzne, dzięki którym nastąpi szybszy rozwój 

miejscowości i poprawi się sytuacja ekonomiczna zamieszkałej ludności. 

Plan  ten  będzie  realizowany  w  zależności  od  potrzeb  i  warunków  finansowych. 

Pozwoli to na swobodne dopisywanie nowych działań i zmienianie kolejności ich realizacji w 

latach 2009 – 2016 w zależności od dostępu do różnych funduszy.

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Miechowa jest sołectwo Miechowa 

wchodzące w skład gminy Byczyna, a okres realizacji zadań w nim zawartych obejmuje lata 

2009 – 2016.



1. Charakterystyka Miechowej

1.1 Położenie

    Wieś  Miechowa  to  jedno  z  23  sołectw  gminy  Byczyna.  Sołectwo  Miechowa 

usytuowane jest na krańcach Wzgórz  Trzebnicko – Ostrzeszowskich na wysokości od 176 do 

186 m n.  p.  m.  na  północny zachód od Byczyny  W skład  sołectwa wchodzi  tylko  jedna 

miejscowość – Miechowa. Miejscowość położona  jest w:

 odległości 5 km od drogi krajowej Katowice - Poznań

 odległości 5 km od linii kolejowej Tarnowskie Góry- Poznań, 

 odległości 8 km od Byczyny (siedziby władz gminy),   około 30 km od 

Kluczborka (siedziby władz powiatu) oraz 80 km. od Opola (siedziby władz 

wojewódzkich).

1.2  Przynależność administracyjna

   Miechowa należy do:
 GMINY – Byczyna

 POWIATU – Kluczborskiego

 WOJEWÓDZTWA - Opolskiego

1.3  Powierzchnia

Miechowa zajmuje powierzchnię około 700 ha. ziemi z tego powierzchnia użytków 

rolnych wynosi  około 600 ha.  

Ponadto na powierzchnię ogólna składa się: 

 łąki i pastwiska

 gruntu orne 

 lasy 



 inne grunty 

1.4  Liczba ludności
Liczba mieszkańców miejscowości Miechowa wg stanu na dzień 31.12.2008r. wynosiła 

247 osób. Struktura wiekowa ludności została przedstawiona w poniższej tabeli:

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

Do 17 roku 23 30 53

18 – 59 66 81 147

Powyżej 60 27 20 47

Ogółem 116 131 247

Z powyższych danych wynika, że  większość osób zamieszkujących wieś  Miechowa 

jest  w  wieku   produkcyjnym,  wchodzących  na  rynek  pracy.  Dlatego  też  jednym 

z podstawowych kierunków działań powinno być dążenie do podnoszenia jakości zasobów 

ludzkich  na  terenach   wiejskich,  poprzez  zwiększenie  szans  młodych  ludzi  na  zdobycie 

dobrego wykształcenia,  adekwatnego do potrzeb rynku pracy.  Inwestycje  w kapitał  ludzki 

wpłyną na zmniejszenie liczby migracji ludności w poszukiwaniu zatrudnienia, zarówno tej 

krajowej jak i zagranicznej. 

1.5 Historia Miechowej
Miechowa usytuowana  jest  na  krańcach  Wzgórz  trzebińsko  –  Ostrzeszowskich  na 

wysokości od 176 do 186 m n. p. m. Wieś oddalona jest o 8 km. na północy zachód od 

Byczyny.

Nazwa wsi Miechowa a zarazem powstanie tejże wsi utworzona jest od przezwiska 

Miech w 1473 r. Wieś jest zapewne starsza, niż pierwszy zapis o niej w dokumentach. 



Pierwszymi jej właścicielami byli  von Frankenbergowie, którzy zachowali  ją w swoim 

posiadaniu   do połowy XVIII w. Niewiele jednak jest o nich informacji. Zachowała się 

np.  wiadomość,  że  w  latach  1624  –  1628  wieś  była  w  posiadaniu  Baltazara  von 

Frankenberga.  Z jego inicjatywy i  za  jego pieniądze  został  gruntownie przebudowany 

kościół, wzniesiony przez jego poprzedników. W 1743 r. majątek przeszedł w ręce innej 

rodziny. Kupił go od Frankenbergów Ferdynand von Prittwitz. W 1818 r. Doroteusz von 

Prittwitz zbudował kosztem 8 tys. Talarów późnobarokowy pałac, który był kilkakrotnie 

restaurowany.  Największa  przebudowa,  która  nadała  mu  obecny  wygląd,  została 

przebudowana w 1933 r. a dużą sale urządzono w 1934 r. rodzina Prittwitzów była w 

posiadaniu majątku (826) do 1945 r. 

W 1882 r. zbudowano drogę bitą do Ciecierzyca, a następnie do Kostowa. Udogodniło 

to mieszkańcom Miechowej komunikację z tymi miejscowościami.

W związku ze zmianą granic po pierwszej wojnie światowej w Miechowej w latach 

1920 – 1939 znajdował się posterunek straży granicznej, dla potrzeb którego wzniesiono 

na wzgórzu nowy budynek.

W połowie XIX w. władze niemieckie zbudowały we wsi budynek szkolny, w którym 

5 września 1945 r. nauczycielka Olga Hałas zorganizowała po wojnie szkołę. 

W  1949  r.  we  wsi  zorganizowano  pierwszą  w  powiecie  kluczborskim  Rolniczą 

Spółdzielnię Produkcyjną ,,Przełom”, która rozpadła się w 1956 r, Ta forma gospodarki 

nie sprawdziła się.

Mieszkańcy wsi to ludność, która osiedliła się po II Wojnie Światowej w większości z 

kresów wschodnich Polski, z tego powodu nie ma tradycyjnych obrzędów, gwary, legend 

czy  podań. Niegdyś mieszkańcy zatrudnieni byli w PGR, który stanowił jedyne miejsce 

pracy w życiu mieszkańców. Mimo różnego  pochodzenie  mieszkańców i likwidacji PGR 

społeczność  jest zintegrowana i wykazuje dobrze rokujący poziom kapitału społecznego. 

Świadczy o tym, prosperująca świetlica wiejska i działający przy niej  od 1975 r. Zespół 

Pieśni Ludowej ,,Miechowianki”, Koło Gospodyń Wiejskich, a od 2008 r. Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa.

Liczba  ludności  wykazuje  stałą  tendencje  spadkową,  wywołaną  czynnikami 

podobnymi jak w innych wsiach. 

Mieszkańcy korzystają z miejscowego kościoła. Jest to zabytkowy drewniany kościół 

św.  Jacka  o  konstrukcji  zrębowej  zbudowany  w  1529  r.  ,  gruntownie  przebudowany 

w 1628 r., a odnowiony w latach  od 1753  do nadal. 



Wieś liczy 60 numerów. Są tu 23 gospodarstwa rolne  o łącznej powierzchni 168 ha, 

średnia wielkość gospodarstwa wynosi 7,3 ha, pozostała część gruntów  (około 432 ha) 

należy do Gospodarstwa Rolnego ,,KOST-ROL” Sp. z o. o. z siedzibą w Kostowie.

Lasy  rosnące  w  pobliżu  wsi  stwarzają  dobre  warunki  do  polowań  i  grzybobrania 

a także wycieczek rowerowych

1.6 Struktura przestrzenna miejscowości
 Zabudowania usytuowane są wzdłuż drogi. Typ zabudowy zagrodowy,  domy

jednorodzinne jedno i wielorodzinne (bloki po pegeerowskie)  z przestrzennymi podwórzami. 

Podwórza   ogrodzone,  utrzymane  w  czystości  z  przydomowymi  pięknie  zadbanymi 

ogródkami.

We wsi znajduje się  świetlica  wiejska,  XVI wieczny kościół  drewniany,  kompleks 

parkowo-pałacowy z początku XIX wieku.

Charakterystyczne  dla  miejscowości  są  kapliczki  znajdujące  się  przy  drogach  . 

W  miesiącu  maju  i  czerwcu  odbywają  się  przy  nich  nabożeństwa  odprawiane  przez 

mieszkańców Miechowej

2. Inwentaryzacja  zasobów służących odnowie miejscowości

2.1 Zasoby przyrodnicze
Miejscowość Miechowa położona jest w odległości 8 km od miasta Byczyna. Wzdłuż 

drogi powiatowej, występuje zabudowa zwarta. Jest to typowa ulicówka. Wieś  otoczona  jest 

lasami bukowymi, sosnowymi, mieszanymi. Lasy znane są z bogactwa:

 grzybów, jagód, malin, jeżyn

 ziół (dziurawiec, krwawnik, mniszek lekarski, rumianek, pokrzywa i wiele innych), 

które są  ozdobą polnych dróg

 terenów łowieckich (dziki, sarny, jelenie)

 szaty roślinnej (kaczyńce, zawilce, pierwiosnki, przebiśniegi, kasztany, leszczyna, 

jarzębina, głóg, dzika róża, dziki bez, sosny, świerki, brzozy i inne)

 wielu gatunków ptactwa i zwierząt ( sikory, jemiołuszki, sójki, żurawie, bociany, 

dzięcioły, kuropatwy, bażanty, gile, dzikie gęsi, dzikie kaczki, dziki, zające, sarny, 

daniele, jenoty, lisy, wiewiórki, kuny, łasice i inne)

  Walory krajobrazowe i klimatyczne wsi cieszą  się zainteresowaniem wśród turystów 



i przyjezdnych gości,  jak również  dobra sieć dróg łącząca wieś  z sąsiednimi 

miejscowościami  stwarza dogodne warunki do rozwoju turystyki rowerowej, agroturystyki 

i wycieczek pieszych.

2.2 Dziedzictwo kulturowe
Mieszkańcy Miechowej  to ludność napływowa z kresów i różnych stron Polski   

wyznania katolickiego, należą parafii w Kostowie. 

Brak konfliktów na tle wyznaniowym i narodościowym. Zachowane zostały tradycje ludowe 

takie jak święta kościelne, uroczystości świeckie, majówki, kuligi, ogniska przekazywane z 

pokolenia na pokolenie. 

Zabytki architektury i budownictwa znajdujące się w ewidencji zabytków oraz obiekty mające 

znaczenie historyczne :

 drewniany kościół filialny p. w.  św. Jacka z 1529r.

 dwór z 1818r.

 park dworski z XIX w.

 stodoła i kuźnia w zespole folwarcznym z IV ćw. XIX w.

 stodoła w zespole folwarcznym z IV ćw. XIX w

 domy robotników folwarcznych z II poł. XIX w.

 dom robotników folwarcznych z XIX/XX w.

 dom z obora z XIX/XX w. 

 dom drewniany z lat 20-tych XX w.

 dom i budynek inwentarski z pocz. XX w.

 dom z oborą z I ćw. XX w. 

 budynek inwentarski z lat 20 –tych XX w.

 dom z XIX/XX w.

 dom i budynek inwentarski z pocz. XX w.

 dom mieszkalny i świetlica wiejska z pocz. XX w. 

 dom z I ćw. XX w. 

 kuźnia z XIX w.



2.3 Infrastruktura społeczna
Ze względu na brak na terenie sołectwa placówek oświatowych, młodzież 

pobiera naukę w szkole podstawowej w Kostowie, gimnazjum w Byczynie oraz w szkołach 

ponad podstawowych w Kluczborku, Polanowicach, uczelniach wyższych w Opolu, 

Wrocławiu. Bliskość tych placówek oraz dogodny dojazd pozwalają na podnoszenie przez 

dzieci, młodzież i studentów z Miechowej swojej wiedzy. Jednak brak miejscowych 

warunków lokalnych do prowadzenia działalności kulturalnej zmusza zarówno młodzież jak i 

dorosłych mieszkańców do korzystania z usług kulturalnych w mieście Byczyna, Kluczbork, 

Opole, Wrocław. Miasta te oferują dużo różnorodnych zajęć kulturalnych i sportowych.

2.4 Infrastruktura techniczna
Sołectwo liczy 60 numerów, jest tu 23 gospodarstw, każde gospodarstwo korzysta z

 sieci elektrycznej i wodociągowej. Zabudowa wsi ma charakter typowej ulicówki to domy 

jednorodzinne  z  ogrodami  i  przestrzennymi  podwórzami,  która  przebiega  wzdłuż  drogi 

powiatowej  oraz  dróg  gminnych.  Wieś  ma  łączność  telefoniczną  i  pełny  zasięg  telefonii 

komórkowej. Mankamentem jest brak sieci kanalizacyjnej, ścieki gromadzone są w szambach 

przyzagrodowych, gnojówki w małych zbiornikach są opróżniane okresowo i wywożone na 

pola uprawne. Odpady gromadzone są w indywidualnych pojemnikach  znajdujących się w 

każdym gospodarstwie jak również wieś posiada pojemniki na szkło i plastik. Pojemniki z 

odpadami są systematycznie opróżniane.

Przez  teren  wsi  przebiega  droga  powiatowa  i  sieć  dróg  gminnych,  służące 

mieszkańcom  jako  dojazd  do  istniejących  siedlisk  oraz  umożliwiają  korzystanie  z 

komunikacji publicznej. 

Na  terenie  wsi  funkcjonuje  sklep  spożywczo-przemysłowy,  zakład  stolarski  oraz 

ferma tuczu trzody chlewnej. Funkcjonowała tu trzyklasowa szkoła podstawowa dla dzieci 

młodszych obecnie pełni funkcję  domu mieszkalnego. Miechowa posiada świetlicę wiejską, 

dom  strażaka,  które  wymagają  modernizacji.  Znajduje  się  również   teren  do 

zagospodarowania. Prężnie  działa Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa,  Koło 

Gospodyń  Wiejskich,  Zespół  Pieśni  Ludowej  ,,Miechowianki”,  Katolickie  Stowarzyszenie 

,,Civitas Christiana”.

 Dużym  problemem  wsi  jest  brak  odpowiednio  przygotowanego  i  wyposażonego 

miejsca   do  spotkań  w  celu  organizacji  szkoleń,  kursów  i  uroczystości  patriotycznych 

i okolicznościowych.



Utworzenie  ośrodka  wiedzy przyrodniczej   pozwoli  mieszkańcom,  młodzieży  oraz 

turystom na pogłębienie  wiedzy z  zakresu przyrody i  jej  ochrony,  rolnictwa  oraz  wiedzy 

przeciwpożarowej jak również da szansę na prezentację  i zachowanie tradycji kulturowych 

oraz realizację własnych zainteresowań. Kawiarenka internetowa pozwoli pogłębiać wiedzę 

oraz   stanie się oknem na świat mieszkańców Miechowej. 

2.5 Gospodarka i rolnictwo

Wieś Miechowa  posiada około 600 ha użytków rolnych, z tego:

 grunty orne 

 łąki i pastwiska 

 inne grunty 

Głównymi uprawami są:

 zboża – owies, jęczmień, pszenica, pszenżyto

 ziemniaki i buraki pastewne

 warzywa  i owoce w ogródkach przy domowych

         Hodowla:

 bydło

 trzoda chlewna

 drób

Sołectwo liczy 60 numerów, jest tu 23 gospodarstwa rolne o średniej  wielkości  

7,3 ha.  Przewyższa IV i V klasa bonitacji ziemi, niski odsetek II i III klasy bonitacji ziemi. 

Gospodarstwa nastawione są na hodowlę bydła  i  trzody chlewnej.  Uprawa  zbóż stanowi 

paszę dla zwierząt.. Mieszkańcy wsi utrzymują się z gospodarstw rolnych ,  z zatrudnienia w 

okolicznych zakładach jak również  w miejscowym zakładzie stolarskim oraz w fermie tuczu 

trzody  chlewnej.   Na  wsi  nie  ma  ulokowanych  zakładów  przemysłowych.  Jest  małe 

zainteresowanie  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  spowodowane  jest   położeniem 

sołectwa blisko zagłębia stolarskiego jak również większych miast gdzie mieszkańcy szukają 



bardziej  atrakcyjnych  miejsc  pracy  ze  względu  na  małe  dochody  z  rolnictwa.  Wielu 

mieszkańców nie mogąc znaleźć pracy w pobliży miejsca zamieszkania szuka swego miejsca 

oraz lepszych zarobków poza granicami kraju.

2.6 Kapitał społeczny i ludzki
Miejscowość  Miechowa jak każde sołectwo posiada Sołtysa i Radę Sołecką. Na

terenie wsi działa od listopada 2006 r.  Koło Gospodyń Wiejskich, które  swoim działaniem 

wspaniale integruje środowisko wiejskie, kultywuje tradycje regionalne i stara się zaszczepiać 

je w młodych pokoleniach. W 2008 r. KGW otrzymało nagrodę (V miejsce) w Konkursie  na 

„Najaktywniejsze  Koło  Gospodyń  Wiejskich  w  woj.  opolskim”.  W  kwietniu  2008  r. 

mieszkańcy  zawiązali Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Miechowa, którego celem jest 

m.in.  wspieranie  rozwoju  wsi  Miechowa,  polegające  na  integracji  ładu  środowiskowego 

(ekologicznego),  gospodarczego,  społecznego  i  przestrzennego,  wspieranie  demokracji 

i  budowanie  społeczeństwa  obywatelskiego  w  lokalnej  społeczności, ochrona  interesów 

społeczności lokalnej oraz swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego. 

W roku 1975 powstał Zespół Pieśni Ludowej ,,Miechowianki” zajmujący się odtwarzaniem 

polskiej muzyki ludowej w  swoim repertuarze  ma pieśni z różnych regionów Polski, a także 

obrzędy i zwyczaje wsi polskiej. Na sercu mają promocję naszej gminy i niesienie radości 

swoimi występami wszystkim, dla których jest bliska polska pieśń ludowa.

Zespół  Uczestniczy  w  uroczystościach  gminnych,  wojewódzkich,  festynach, 

dożynkach,  a  także  w  przeglądach  piosenek  biesiadnych   i  pieśni  patriotycznej.  Od  lat 

uczestniczy  w  przeglądach  zespołów  kolędniczych  w  Lewinie  Brzeskim,  gdzie  zdobywa 

cenne nagrody i wyróżnienia. 
Członkinie zespołu przygotowują również spotkania okolicznościowe organizowane w 

naszej wsi takie jak: spotkania opłatkowe, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka itp. Na terenie wsi 

działa również Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”

3. Analiza SWOT

3.1 Mocne i słabe strony



Mocne strony Słabe strony
• położenie  wzdłuż drogi powiatowej

• piękne położenie wsi wśród lasów  

• ostoje zwierzyny łownej i ptactwa 

(dziki, sarny, jelenie, zające, lisy, 

bażanty, kuropatwy) 

• stanowiska wielu gatunków roślin 

(zawilce, kaczyńce, przebiśniegi, 

przylaszczki, głóg, dzika róża, dziki 

bez)

• siedliska wielu gatunków ptaków 

(żurawie, bociany, gile, sikory modre, 

dzięcioły i wiele innych) 

• mało zanieczyszczone środowisko 

• bliskość miast Byczyny i Kluczborka 

• wieś posiada wodociąg 

• wieś jest objęta telefonią 

• wieś posiada dostęp do Internetu

• wieś posiada zorganizowany wywóz 

śmieci 

• brak konfliktów na tle 

narodościowym i religijnym 

• dobre połączenia drogowe  

• świetlica wiejska

• aktywność społeczności lokalnej 

oraz jej zaangażowanie w rozwój 

miejscowości

• walory turystyczne w miejscowości 

znajduje się drewniany XVI wieczny 

kościół o konstrukcji zrębowej, oraz 

dworek szlachecki wraz z 

• brak kanalizacji sanitarnej wsi 

• brak oczyszczalni ścieków 

• mała promocja wsi 

• okolice mało uprzemysłowione 

• brak środków na remonty świetlicy 

wiejskiej  

• brak środków na budowę placu zabaw 

dla dzieci i boiska do piłki nożnej, 

siatkowej i koszykowej

• niska stopa życiowa mieszkańców 

• mała opłacalność produkcji rolniczej

• słabe wsparcie finansowe ze strony 

gminy 

• zły stan dróg

• środowisko popgerowskie  

• słaba komunikacja

• bezrobocie



zabytkowym parkiem

• Zespół Pieśni Ludowej 

,,Miechowianki”

• Koło Gospodyń Wiejskich

• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Wsi Miechowa

3.2 Szanse i zagrożenia

Szanse Zagrożenia 
• poprawa estetyki i wizerunku wsi 

• promocja miejscowości w gminie i 

regionie

• promocja  walorów przyrodniczych 

• wykorzystanie   przyrodniczych   i 

kulturowych walorów

• zwiększenie  zainteresowania 

turystyką

• utworzenie  ośrodka  wiedzy 

przyrodniczej

• zwiększenie atrakcyjności wsi

• możliwość  pozyskania  środków 

finansowych  pochodzących  z  Unii 

Europejskiej

• pozyskiwanie środków od sponsorów

• zapotrzebowanie  w Polsce i  Europie 

• wzrost kosztów utrzymania

• odpływ  młodych  ludzi  w 

poszukiwaniu pracy

• rosnące bezrobocie

• brak  środków  własnych  na 

współfinansowanie projektów

• niebezpieczeństwo  niepełnego 

wykorzystania szans jakie dają środki 

pomocowe

• załamanie  się  popytu,  tendencji 

rozwoju  turystyki  i  wypoczynku 

opartego o zasoby przyrodnicze

• mała aktywność gospodarcza 

mieszkańców  

• brak świadomości współdziałania 

• zniechęcenie, niska motywacja do 



na  usługi  turystyczne  opartych  na 

naturalnych zasobach przyrodniczych

• prowadzenie kursów i szkoleń

• możliwość  prowadzenia 

dodatkowych  zajęć  dla  dzieci 

i młodzieży

• lepszy  dostęp  do  Internetu 

(kawiarenka internetowa)

• kultywowanie tradycji

• polepszenie warunków życia na wsi 

      podniesienie poziomu wykształcenia

     dzieci i młodzieży zainteresowanie

      młodzieży pracą społeczną 

działania  

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 
    społeczność lokalną w okresie 2009 - 2016 w kolejności wynikającej z 
    przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości
  

4.1 Wizja rozwoju miejscowości

Nazwa zadania 1. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz 
utworzeniem ośrodka wiedzy przyrodniczej, 
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego  wsi poprzez plac 
zabaw dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, oczyszczalnia 
biologiczna:

Cel zadania - Przekształcenie świetlicy w ośrodek wiedzy przyrodniczej
- Miejsce spotkań mieszkańców w celu zachowania kultury
- Miejsce  organizacji  szkoleń, konferencji z zakresu przyrody
  ochrony środowiska, rolnictwa
- Utworzenie sali komputerowej i kawiarenki internetowej  ułatwi
   mieszkańcom dostęp do informacji
- Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz akceptacji
  innych
- Zwiększenie oferty zabaw i spędzania wolnego czasu dzieci, 
   młodzieży
- Zabawy i gry dydaktyczne w terenie i w sali dydaktycznej
- Konkursy i quizy wiedzowe
- Pogłębianie kultury obcowania z przyrodą i kształtowanie
   odpowiedzialności za  jej stan



- Zrozumienie koniczności ochrony przyrody przez dzieci,
   młodzież szkolna
- Interesowanie się swoim regionem i pogłębianie wiedzy na jej 
   temat
- Stworzenie doskonałego miejsca wypoczynku i rekreacji dla
  dzieci, młodzieży, dorosłych
- Podniesienie funkcjonalności centrum miejscowości

Planowany 
harmonogram 
realizacji zadania 2009-2010

Szacunkowy  koszt  
realizacji zadania

675 000,00 zł.

Źródła pozyskania 
środków

PROW na lata 2007-2013 oś 3, środki własne sołectwa, środki 
własne gminy Byczyna

Nazwa zadania 2. Założenia systemu gaszenia pożaru mgłą wodną

Cel zadania - zabezpieczenie wyremontowanego drewnianego zabytkowego 
kościoła filialnego po kompleksowych pracach remontowych i 
konserwatorskich.

Planowany 
harmonogram 
realizacji zadania 2011

Szacunkowy  koszt  
realizacji zadania

300 000,00

Źródła pozyskania 
środków

 Środki własne sołectwa,  środki własne gminy Byczyna, PROW 
na lata 2007-2013, inne środki z zewnątrz.

Nazwa zadania 3.Remont obory i zaadoptowanie jej na centrum kulturalno 
sportowe

Cel zadania - Poprawa stanu technicznego  budynku
- Zaadoptowanie budynku na centrum sportu aktywnego
- Miejsce spotkań
- Miejsce spędzania wolnego czasu 
- Wzrost estetyki  wsi
- Zagospodarowanie wolnego czasu poprzez kręgielnię, bilard,
   tenis stołowy

Planowany 



harmonogram 
realizacji zadania

2011-2013

Szacunkowy  koszt  
realizacji zadania

1 000 000,00

Źródła pozyskania 
środków

 Środki własne sołectwa,  środki własne gminy Byczyna, PROW 
na lata 2007-2013, inne środki z zewnątrz.

Nazwa zadania 4. Zagospodarowanie ternu rekreacyjnego poprzez boisko 
trawiaste, boisko dla młodzieży, ścieżkę dydaktyczną, 
parking, ścieżki dojazdowe, dodatkowe oświetlenie 

Cel zadania - Poprawa wizerunku wsi
- Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży   
-Wzrost wiedzy na temat walorów i zasobów środowiska
  naturalnego i kulturowego miejscowości 
- Możliwość korzystania z terenu rekreacyjnego wieczorem
  

Planowany 
harmonogram 
realizacji zadania 2016

Szacunkowy  koszt  
realizacji zadania

 155 274,00 zł

Źródła pozyskania 
środków

PROW na lata 2007-2013, środki własne sołectwa, środki własne 
gminy Byczyna

Nazwa zadania 5. Organizacja szkoleń:

Cel zadania - Przekazanie wiedzy z zakresu przyrody, rolnictwa, ochrony
   przeciwpożarowej i udzielania pomocy w czasie katastrof   
   i kataklizmów, obsługi programów komputerowych
- Wzrost wiedzy 
- Poprawa jakości życia mieszkańców

Planowany 
harmonogram 
realizacji zadania 2011-2016

(corocznie)

Szacunkowy  koszt  
realizacji zadania

10 000 zł
(rocznie)

Źródła pozyskania 
środków

PROW na lata 2007-2013 oś 4, środki własne sołectwa, środki 
własne gminy Byczyna

Nazwa zadania 6. Poprawa estetyki wsi :

Cel zadania - Wzrost estetyki miejscowości



- Wzrost jakości  życia
- Utrzymanie ładu przestrzennego i estetyki zabudowy

Planowany 
harmonogram 
realizacji zadania corocznie

Szacunkowy  koszt  
realizacji zadania
Źródła pozyskania 
środków

Środki własne gminy Byczyna, środki prywatne mieszkańców

Nazwa zadania 7.Organizowanie imprez kulturalno – rekreacyjnych, 
pikników, festynów:

Cel zadania - Organizowanie imprez ma na celu kultywowanie tradycji  
    i integrację społeczności lokalnej, a także umożliwia aktywne
    spędzenie wolnego czasu.

Planowany 
harmonogram 
realizacji zadania 2010-2016 

(corocznie)

Szacunkowy  koszt  
realizacji zadania

10 000 zł
(rocznie)

Źródła pozyskania 
środków

 Środki własne sołectwa i Stowarzyszenie OSP, środki własne
 gminy Byczyna, inne środki z zewnątrz

Nazwa zadania 8.Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży:

Cel zadania - Zagospodarowanie wolnego czasu  w okresie ferii, wakacji
- Aktywność spędzania wolnego czasu
- Rozwijanie zainteresowań
- Zdobywanie i rozszerzanie wiedzy

Planowany 
harmonogram 
realizacji zadania 2010-2016 

(corocznie)

Szacunkowy  koszt  
realizacji zadania

15 000 zł
(rocznie)

Źródła pozyskania 
środków

 Środki własne gminy Byczyna, inne środki z zewnątrz

4.2 Opis priorytetowego  planowanego przedsięwzięcia



Mieszkańcy sołectwa Miechowa poprzez realizację przedsięwzięcia  ,,Ośrodek wiedzy 

przyrodniczej  we  wsi  Miechowa”  zachowają  krajobraz  kulturowy  oraz  przyrodniczy 

Miechowej poprzez podniesienie estetyki terenów publicznych sołectwa, poprawę warunków 

oraz jakości życia mieszkańców. Wzrośnie zaangażowanie społeczności lokalnej do działań 

na rzecz wsi. 

Celem rozwoju naszej miejscowości jest   promocja turystyki wiejskiej oraz ukazanie 

walorów i zasobów środowiska kulturowego i przyrodniczego Miechowej w Gminie i poza 

nią.   Uświadomienie   ludności  jak  piękny  i  bogaty  krajobraz  przyrodniczy   i  kulturowy 

posiada  Miechowa  przyczyni  się  do  wzrostu  zainteresowania  turystów  tą  małą,  piękną 

miejscowością.

Planowane zadania będą obejmowały remont świetlicy  wraz z  jej wyposażeniem, 

która  ma  służyć  społeczności   jako  miejsce  spotkań  mieszkańców,  organizacji  szkoleń, 

konferencji, rozwijania zainteresowań, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci  i młodzieży.

 Utworzenie  ośrodka  wiedzy  przyrodniczej   ma  na  celu  pogłębienie  wiedzy 

z dziedziny rolnictwa, przyrody, ochrony środowiska, gatunków zwierzyny, ptactwa dzikiego 

i  kultury.  Pogłębienie   tej  wiedzy  będzie  możliwe  dzięki  szkoleniom,  konferencjom 

i zajęciom prowadzonym przez odpowiednie  instytucje jak również  edukacji prowadzonej w 

terenie poprzez ścieżkę dydaktyczną, która zostanie wykonana w późniejszych latach. 

Urządzenie  sali  komputerowej   pozwoli  nauczyć  obsługi  programów 

wykorzystywanych  do prowadzenia gospodarstw rolnych  jak również nie zbędnej  obsługi 

komputera   w  dzisiejszych  czasach,   a  kawiarenka  internetowa  będzie  oknem  na  świat 

zwłaszcza dla osób nie posiadających dostępu do komputera i Internetu. 

Na nie zagospodarowanej działce  planuje się urządzenie terenu rekreacyjnego  dla 

dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  poprzez  ulokowanie  tam  placu  zabaw  dla  dzieci  i  boiska 

wielofunkcyjnego w celu zagospodarowania wolnego czasu, wzrostu zainteresowania sportem

Uzupełnieniem będzie mała architektura w postaci ławek i stolików, koszy na śmieci 

oraz  niską zieleń. Będzie to doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji. Również dorośli będą 

mogli w okresie wiosna – jesień urządzać pikniki, festyny.

          Beneficjentami ostatecznymi planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć będą 

mieszkańcy wsi Miechowa, gminy Byczyna, turyści, dzieci  i młodzież szkolna. 

     Planowane zadania  obejmować będą lokalne środowisko życia społeczności Miechowej, 

gminy  Byczyna  będą  prowadzone  z  punktu  widzenia  potrzeb  tej  społeczności,  lokalnych 

zasobów rozwoju oraz przy zaangażowaniu w ten proces ludności wiejskiej.



Drugie priorytetowe przedsięwzięcie jest Kościół w Miechowej jest to świątynia drewniana 

poewangelicką o konstrukcji zrębowej, zbudowaną w 1529 roku jako kaplica, przebudowaną 

lub zbudowana na nowo w 1628 r.  z fundacji  Baltazara von Frankenberg, usytuowaną na 

wzgórzu za wsią w otoczeniu starych lip. 

Jest  cennym  obiektem  zabytkowym  tak  ze  względu  na  swoja  metrykę,  jak  i  walory 

architektoniczne,  oraz  zachowane  unikalne  wyposażenie  wczesnobarokowe,  tworzące 

integralną, niemal kompletną całość z epoki. 

Obiekt  ten  pozostaje  jednym  z  atrakcyjniejszych  obiektów  sakralnych  Gminy  Byczyna. 

Znajduje  się  w  niewielkiej  odległości  od  nowo  wybudowanego  średniowiecznego  grodu 

drewnianego w Biskupicach gmina Byczyna.  Wchodzi także w skład Szlaku Drewnianych 

Kościołów Powiatu Kluczborskiego. 

W latach 2005-2009 kościół w Miechowej poddano kompleksowym pracom remontowym i 

konserwatorskich.  Pozyskane  środki  finansowe  są  bardzo  duże,  dlatego  istnieje  potrzeba 

zabezpieczenia  zabytkowego drewnianego kościoła systemem gaszenia pożaru mgłą wodną. 

System ten zapobiegnie ewentualnemu zniszczeniu po przez ogień.   

Trzecim  priorytetowe  przedsięwzięcie  zatytułowane:  „Remont  obory  i  zaadoptowanie  jej 

na  ,,Centrum  Kulturalno  Sportowe”  zakłada  poprawę  stanu  technicznego   budynku, 

zaadoptowanie  go  na  potrzeby  centrum sportu,  utworzenie  miejsca  spotkań  oraz  miejsca 

spędzania  wolnego  czasu.  Ponadto  realizacja  przedsięwzięcia  przyczyni  się  do  wzrostu 

estetyki  wsi,  a  także  przyczyni  do  integrowania  mieszkańców  i  sprawi,  że  będą  mogli 

aktywnie  zagospodarowywać  swój  wolny  czas  poprzez  udział  w  grach  w  bilard,  kręgle 

i tenisa stołowego.

Dzięki  niniejszym inwestycjom niewątpliwie  wzrośnie  zaangażowanie  społeczności 

lokalnej do działań na rzecz wsi. Beneficjentami ostatecznymi będą zarówno mieszkańcy wsi 

Miechowa, mieszkańcy gminy Byczyna, a także goście, turyści, dzieci  i młodzież szkolna. 

     Planowane zadania  obejmować będą lokalne środowisko życia społeczności Miechowej, 

gminy Byczyna i będą prowadzone z punktu widzenia potrzeb tej  społeczności, lokalnych 

zasobów rozwoju oraz przy zaangażowaniu w ten proces ludności wiejskiej.

Szacunkowy koszt i harmonogram  planowanego przedsięwzięcia

(priorytet 1)
OŚRODEK WIEDZY PRZYRODNICZEJ WE WSI MIECHOWA



Lp. Zakres zadań planowanych do 
wykonania w ramach etapu

Koszty projektu 
(zł)

Harmonogram 
realizacji zadań

1 Remont świetlicy:

- remont pokrycia    dachowego, 

-  docieplenie ścian, 

-  wymiana stolarki okiennej 

   i drzwiowej ,

-  roboty murowe ,

-  roboty posadzkowe    i schody ,

-  roboty tynkowe, malarskie 

  i okładzinowe , 

-  instalacja c.o ,

-  wentylacja ,

- instalacja kanalizacyjna ,

-  instalacja wodociągowa ,

- wewnętrzne instalacje 

   elektryczne 

 Zakup wyposażenia: 

-  komputer 4 szt., 

-  biurko pod komputer 4 szt.,

- krzesła biurowe 8 szt., 

- krzesła wyściełane 70 szt., 

- wyposażenie kuchni

Oczyszczalnia biologiczna

Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego wsi:

- boisko wielofunkcyjne

- plac zabaw

- zakup tablic informacyjnych 

Nadzór inwestorski

328 132,43

58 336,74

25 727,60

247 916,65

14 886,58

wrzesień  2009-

wrzesień 2010

                                       RAZEM                                  675 000,00

Szacunkowy koszt i harmonogram  planowanego przedsięwzięcia 



(priorytet 2)
Założenie systemu gaszenia pożaru mgłą wodną

Lp. Zakres zadań planowanych do 
wykonania w ramach etapu

Koszty projektu 
(zł)

Harmonogram 
realizacji zadań

1 - przygotowanie dokumentacji 

wykonawczej

- dostawa i montaż linii 

detekcyjnej

- dostawa i montaż instalacji 

rurowej

- dostawa i montaż zasilania 

wodnego

- dostawa i montaż dysz mgłowych

- integracja systemu gaszenia z 

centralą sygnalizacji pożaru oraz 

systemami monitoringu

-budowa komory zbiorników

300 000,00 2011

Szacunkowy koszt i harmonogram  planowanego przedsięwzięcia

(priorytet  3)
CENTRUM KULTURALNO SPORTOWE  W  MIECHOWEJ

Lp. Zakres zadań planowanych do 
wykonania w ramach etapu

Koszty projektu 
(zł)

Harmonogram 
realizacji zadań

1 Remont obory: 

-  docieplenie ścian i Stropu 

-  wymiana stolarki okiennej 

   i drzwiowej ,

-  roboty murowe ,

-  roboty posadzkowe,

-  roboty tynkowe, malarskie 

  i okładzinowe , 

-  instalacja c.o ,

-  wentylacja ,

-instalacja  kanalizacyjna 

i przyłącz,

800 000,00

2011-2013



-  instalacja wodociągowa i przyłącz,

- wewnętrzne instalacje 

   elektryczne i WLZ (przyłącz)

 Zakup wyposażenia:

-  kręgielnia 2 tory 

-  komputer 3 szt., 

-  biurko pod komputer 3 szt.,

- krzesła biurowe 3 szt., 

- krzesła wyściełane 100 szt., 

- stoliki  24 szt.,

- wyposażenie aneksu kuchennego,

- wyposażenie bufetu i kuchni buf.,

- stół do tenisa stołowego,

- bilard,

Nadzór inwestorski

175 000,00

25 000,00

                                       RAZEM                               1 000 000,00

Podsumowanie
Plan  Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi, 

jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie 

takiego  dokumentu  stanowi  niezbędny  warunek  przy  aplikowaniu  o  środki  finansowe  w 

ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 działanie ,,Odnowa i rozwój 

wsi”,  jak również stanowić będzie  wytyczne  dla władz gminy Byczyna przy opracowaniu 

kierunków rozwoju poszczególnych miejscowości. Celem działania ,,Odnowa i rozwój wsi” 

jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych 

i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi 

rozwój  tożsamości  społeczności  wiejskiej,  zachowanie  dziedzictwa  kulturowego, 

przyrodniczego  i  specyfiki  obszarów wiejskich  oraz  wpłynie  na  wzrost  ich  atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej. 

Opracowany  Plan  Odnowy  Miejscowości  zakłada  w  przeciągu  7  najbliższych  lat 

realizacje  kilku zadań.  Istotą  tych  zadań jest  pobudzenie  aktywności  środowisk lokalnych 

oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową 



specyfiką  społeczną  i  kulturową.  Zakładane  cele  Planu  przewidują  wzrost  znaczenia  wsi 

poprzez rozwój kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 

Realizacja  Planu  Odnowy  Miejscowości  ma  także  służyć  integracji  społeczności 

lokalnej,  większemu  zaangażowaniu  wolnego  czasu  dzieci  i  młodzieży  oraz  rozwojowi 

organizacji społecznych.
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