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1. CEL OPRACOWANIA
Plan Odnowy Miejscowości Uciechowice powstał w wyniki dyskusji i konsultacji społecznych,
przy współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Grupy Odnowy Wsi, Rady
Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich.
Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Uciechowice jest zgodna z wymogami przedstawionymi w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia14 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 i zawiera :
charakterystykę miejscowości, analizę zasobów i analizę SWOT, wizję miejscowości , planowane
kierunki rozwoju wsi na lata 2009-2016 wraz z harmonogramem i planowanymi źródłami
finansowania przedsięwzięć, opis najważniejszych przedsięwzięć z harmonogramem ich realizacji i
szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata 2017-2020.
Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki
finansowe w ramach powyższego działania , a ponadto plan będzie stanowić wytyczne przy
planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości. Dokument dotyczy najbliższych
8 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w nim przedsięwzięcia zmierzające do
poprawy standardu i jakości życia mieszkańców wsi, w tym działania o charakterze:
inwestycyjnym, społeczno – kulturalnym, szkoleniowym, czy rekreacyjno- wypoczynkowym.
Plan Odnowy Miejscowości Uciechowice ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje
działające we wsi do wspólnego działania na rzecz Uciechowic . W dokumencie zostały zawarte te
propozycje przedsięwzięć, które najbardziej posłużą rozwojowi wsi i przyczynią się do jej
promocji, a także zintegrują jej mieszkańców i pobudzą ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta
bowiem z przekonania, że tylko odnowiona, doinwestowana i ożywiona kulturowo wieś odzyska
swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i
jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu . Zgodnie z ideą odnowy wsi , wieś ma być
nowoczesna – czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i wykształconymi
mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową
specyfikę .
Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb
społecznych i uwarunkowań finansowych , co oznacza że mogą być dopisywane nowe zadania , a
także może zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do funduszy UE lub pozyskania
innych środków ze źródeł krajowych lub zagranicznych .
Plan Odnowy Miejscowości Uciechowice jest spójny z następującymi dokumentami:
1) Strategią Rozwoju Gminy Branice do roku 2013,
2) Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015,
3) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA
Historia
Uciechowice w roku 1285 nazywano Uchechowitz, a w r. 1377 Uczichowicz.
Najprawdopodobniej były dobrem kameralnym księcia opawskiego, a w roku 1365 księcia
krnowskiego. Lichtensteinowie rozpoczęli tam panowanie w 1622 roku. Grunty sprzedane
zostały w roku 1640 przez księcia Karola Euzebiusza Lichtenstein tamtejszym mieszkańcom.
Pańszczyzna na rzecz księcia jednak pozostała. W ręce barona de Brix Uciechowice przeszły w
roku w 1770 r., dwadzieścia lat później (1790 r.) wdowa po baronie sprzedała je hrabiemu
Siedlnickiemu. Następnym właścicielem (w roku 1839) był hrabia Oppersdorf, którego żoną
została córka hrabiego Siedlnickiego i w wianie wniosła majątek. Grunty gminy obejmowały
265 ha. W 1783 r. było tam 9 chłopów, 6 małorolnych i 27 chałupnych, a ogólna liczba
mieszkańców wynosiła 122 osoby. W roku 1855 było ich już 313, a po włączeniu do Uciechowic
"Dworu Stosz" z Gródczan (1865 r.) znowu ich przybyło i dodatkowo powstało 8 gospodarstw
małorolnych.
Wieś należała do parafii Pilszcz. Nie było w niej kościoła, a jedynie od 1777 r., usytuowana w
środku, kaplica z dzwonnicą, w której nabożeństwa księża odprawiali tylko kilka razy w roku.
W Uciechowicach początkowo także nie było szkoły. Dzieci uczyły się w Turkowie.
Wybudowano ją dopiero w roku 1860 , a w następnych latach rozbudowywano i
wydzierżawiono 0,25 ha gruntu na boisko szkolne oraz 1,23ha "do dyspozycji nauczyciela".
Wspomagano też ubogie dzieci, środki na ten cel pochodziły z oprocentowanej fundacji 150
marek proboszcza i radcy Ullricha z Pilszcza.

Położenie, powierzchnia, mieszkańcy
Uciechowice położone są w Gminie Branice , w powiecie głubczyckim, w południowej części
województwa opolskiego . Wieś jest oddalona 17 km od Kietrza, 8 km od Branic, 28 km od
Głubczyc i 33 km od Raciborza . Powierzchnia miejscowości wynosi 326 ha . W chwili
obecnej wieś zamieszkuje 130 mieszkańców.
Wieś jest podzielona w naturalny sposób przez ukształtowanie terenu na tak zwaną
„górę i dół ”.
Środowisko przyrodnicze
Uciechowice są położone z dala od większych miast, otaczają je jedynie pola i łąki . Teren jest
zróżnicowany, pagórkowaty. Dużą część sołectwa zajmują użytki rolne, przeważają gleby
wysokiej klasy bonitacyjnej. Stan środowiska jest dobry, niezdegradowany .
Położenie komunikacyjne
Droga powiatowa przebiega z Pilszcza przez Uciechowice do Głubczyc.
Uciechowice są położone o ok. 3 km od granicy z Czechami. Z Uciechowic odjeżdżają 6 raz
dziennie bezpośrednie autobusy do Głubczyc i 2 razy dziennie do Kietrza.

Gospodarka
W Uciechowicach działa Punkt Sprzedaży Towarów Masowych prowadzony przez Kazimierza
Węglowskiego , który zatrudnia dwóch pracowników, prywatną działalność prowadzi Bogumiła
Grupa Odnowy Wsi Uciechowice
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Lamot –Lewandowska oraz PHU „Andruchowicz” . Duża część mieszkańców utrzymuje się z
rolnictwa tylko nieznaczna część jest zatrudniona poza rolnictwem.
Oświata
We wsi znajduje się placówka oświatowa Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym do
której uczęszcza 58 uczniów i 24 przedszkolaków .Obwód szkolny obejmuje 8 wiosek tj.
Uciechowice, Dzierzkowice, Wiechowice , Jabłonka, Turków , Jakubowice, Gródczany i Wysoką .
Młodzież kontynuuje dalszą edukację w Gimnazjum w Branicach i szkołach ponadgimnazjalnych
w Kietrzu, Głubczycach lub Raciborzu.
Działalność kulturalna i sportowa
We wsi jest Świetlica Wiejska, w której nie ma etatowego pracownika. Działalność w tej placówce
prowadzą jedynie organizacje działające we wsi : Grupa Odnowy Wsi , Rada Sołecka, Koło
Gospodyń Wiejskich . Wieś posiada boisko sportowe .

3.

ANALIZA ZASOBÓW

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa, które
mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz jego odnowy. Analiza
ta pokazuje jednak nie tylko zasoby sołectwa, ale także jego braki, które w przyszłości powinny być
w jakiś sposób wypełniane dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu, jakim dysponuje wieś

Środowisko
przyrodnicze
Walory krajobrazu, rzeźba
terenu
Walory klimatu
Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy
Wody podziemne i
powierzchniowe
Gleby, kopaliny, budowa
geologiczna

Teren równinny , przewaga pól uprawnych
Klimat umiarkowany, korzystny dla rozwoju rolnictwa, specyficzny ze względu na
położenie w Bramie Morawskiej
Niewielkie skupiska lasków mieszanych z przewagą świerka, brzozy, lipy, klonu, i
olchy
Sarny, zające, lisy, bażanty, dziki,
Studnie przydomowe
Gleby wysokiej bonitacji – przeważają czarnoziemy klasy 1-3

Środowisko
kulturowe
Walory przestrzeni
wiejskiej publicznej
Walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej
Miejsca, osoby i
przedmioty kultu
Święta, odpusty i
pielgrzymki
Tradycje, obrzędy, gwara

Szkoła ,świetlica wiejska , boisko sportowe , Kapliczka
Zadbane przydomowe ogródki, nowo wybudowane i wyremontowane domy
Procesja błagalna do krzyża w Dni Krzyżowe , , odmawianie różańca
Odpust na Piotra i Pawła w czerwcu.
„Lany poniedziałek”, „Chodzenie dzieci po kolędzie” , „Sianie owsa” z życzeniami
w Nowy Rok, nabożeństwa majowe – tzw. „majówki” w kaplicy, wyplatanie

Grupa Odnowy Wsi Uciechowice

-4-

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI UCIECHOWICE

Specyficzne nazwy

korony dożynkowej, organizacja Dnia Kobiet, dożynkowe spotkania , noworoczne
spotkanie , andrzejki wioskowe,
„ cygańska droga ”, „ mała strona ”

Specyficzne potrawy

Moczka, kutia ,

Dawne zawody
Zespoły artystyczne,
twórcy

Pustelniki

Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę
Brak
mieszkaniową, pod usługi i
przemysł
Pustostany mieszkaniowe, Jeden dom do rozbiórki,
poprzemysłowe
Tradycyjne nie
użytkowane obiekty
gospodarskie

Infrastruktura
społeczna
Place publiczne spotkań i
festynów
Sale spotkań, świetlice,
kluby
Miejsca uprawiania sportu

Boisko wiejskie i szkolne

Boisko wiejskie, szkolne,

Miejsca rekreacji

W trakcie tworzenia

Ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne
Szkoły, przedszkola,
biblioteki
Placówki służby zdrowia

Brak

Świetlica wiejska

Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym
Brak

Infrastruktura
techniczna
Wodociągi, kanalizacja

Wodociąg jest, brak kanalizacji sanitarnej

Drogi

Drogi gminne asfaltowe w Uciechowicach

Chodniki, parkingi,
przystanki
Sieć telefoniczna,
dostępność do internetu
Telefonia komórkowa

Brak chodników i parkingu, jeden przystanek PKS w Uciechowicach
Sieć telefoniczna, internet radiowy, internet TP S.A
Dostępna. Najlepszy zasięg ma sieć telefonii komórkowej Plus.

Gospodarka i
rolnictwo
Przedmioty gospodarcze i
ilość miejsc pracy

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna - świniarnie ( 3 stanowiska )
Punkt Sprzedaży Towarów Masowych ( 2 miejsca ), PHU „Andruchowicz”
(2 miejsca) , Warsztat mechaniczny Bogumiła Lamot – Lewandowska

Gastronomia, miejsca
noclegowe
Gospodarstwa rolne

Brak

Uprawy, hodowle

Indywidualne Gospodarstwa Rolne ( 21)
Uprawy- pszenica, rzepak, jęczmień, burak cukrowy, kukurydza, ziemniaki .
Hodowla krów i trzody chlewnej
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Możliwe do wykorzystania Słoma jako odnawialne źródło energii .
odpady produkcyjne

Środki finansowe i
pozyskiwanie funduszy
Środki udostępniane przez
gminę

Środki wypracowane

Gmina Branice przeznacza na wydatki sołectw kwotę zależną od liczby
mieszkańców, liczoną w sposób: liczba mieszkańców x ok.10 zł., środki z
Funduszu Antyalkoholowego, od 2009 roku w Gminie Branice istnieje Fundusz
Sołecki, który dla Uciechowic wynosi 7 300,00 zł.
Sponsorzy, środki z wypożyczania naczyń przez KGW, wkład rzeczowy w postaci
prac społecznych .

Mieszkańcy (kapitał
społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie
Przedsiębiorcy i sponsorzy Punkt Sprzedaży Towarów Masowych ,właściciele sklepów , rolnicy
Osoby z dostępem do
internetu
Pracownicy nauki

ok. 35 osób
4

Studenci

5

Związki i stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne np. z Echo Gmin, Radio Opole, Informator Branicki. Telewizja Głubczyce
mediami
Współpraca zagraniczna i
krajowa

Informacje dostępne o
wsi
Książki, przewodniki

4. ANALIZA SWOT
Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub
samorządowym, również w przypadku wsi Uciechowice, zdecydowano posłużyć się bardzo
wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT . Technika analityczna SWOT
polega na posegregowaniu posiadanej informacji nt. danej sprawy na 4 grupy (4 kategorie
czynników strategicznych).
W przypadku sporządzenia Planu Odnowy Miejscowości Uciechowice, na 4 czynniki została
podzielona cała posiadana wiedza nt. możliwości rozwojowych sołectwa Uciechowice:
-

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę,
analizowanego sołectwa,
W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę,
analizowanego sołectwa,
O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa szansę
korzystnej zmiany,
T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
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Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą
środowiska zewnętrznego.
Praca nad analizą SWOT dla wsi Uciechowice w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego,
poprzedzona była przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie wyjściowym do
sporządzania Planu Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umożliwiła przeprowadzenie dyskusji
na temat wewnętrznych atutów, możliwości i pozytywnych cech wsi umożliwiających
podejmowanie skutecznych działań służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, ale także na
temat barier, słabych stron i zagrożeń, które mogą spowodować zahamowanie rozwoju wsi.

ANALIZA SWOT – PODSUMOWANIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA
UCIECHOWICE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY














gleby wysokiej klasy bonitacyjnej,
czyste środowisko naturalne,
aktywność grupy mieszkańców chętnie
podejmujących inicjatywy na rzecz swojej
miejscowości,
tradycje, obrzędy
położenie przy granicy z Czechami – możliwość
podjęcia nauki i pracy w niedaleko położonej
Opavie

SZANSE
 możliwość pozyskania środków finansowych ze





źródeł zewnętrznych – krajowych i zagranicznych,
rozwój oświaty i społeczeństwa informacyjnego,
integracja mieszkańców sołectwa,
wzrost przywiązania mieszkańców do swojej
miejscowości,
sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na
rozwój obszarów wiejskich,




zły stan nawierzchni dróg,
brak chodników,
słabe oświetlenie,
brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
starzenie się społeczeństwa, migracja młodzieży
do miasta,
mały dostęp do ośrodków kultury i sztuki (kino,
teatr, muzeum)
brak ośrodka zdrowia, ośrodka kultury

ZAGROŻENIA






niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania
szansy, jaką dają środki UE,
postępująca indywidualizacja życia społecznego,
starzenie się społeczeństwa,
mały przyrost naturalny,
migracja młodzieży związana z edukacją i
poszukiwaniem pracy,

5. UCIECHOWICE – WIZJA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI
Wizja miejscowości Uciechowice to: „Rozwińmy skrzydła -wieś z aktywnymi, zintegrowanymi
mieszkańcami realizującymi wspólne cele. ”,
Nasza miejscowość jest charakterystyczna – nie ma w niej niczego specjalnego co mogłoby
ukierunkować jej rozwój. Jedynym wyjątkowym elementem są mieszkańcy – aktywni, pomysłowi i
nie bojący się nowych wyzwań. Dlatego postanowiliśmy wytyczyć następujące kierunki rozwoju
wsi Uciechowice na lata 2009-2015:
-

poprawa estetyki miejscowości,
poprawa jakości życia mieszkańców,

Grupa Odnowy Wsi Uciechowice
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-

stworzenie możliwości rozwoju dla mieszkańców przez ofertę szkoleniową czy kulturalnooświatową,
integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów,
promocja miejscowości – w internecie, w mediach,
korzystanie z zewnętrznych źródeł – krajowych i zagranicznych w celu realizacji
założonych przedsięwzięć.

6. KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA
LATA 2009-2011
Działania przewidziane na lata 2009-2011 to:
1) Integracja mieszkańców miejscowości poprzez:
- organizację imprez okolicznościowych : Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, zabawy
andrzejkowej, spotkań noworocznych, wioskowe dożynki
- organizację cyklicznej imprezy (raz w roku) w dniu odpustu,
- organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców wsi,
- wspólne planowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków życia w
miejscowości.
2) Powstanie parkowego miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu
wokół niego,
3) Powstanie kawiarenki internetowej w świetlicy wiejskiej,
4) Powstanie siłowni w świetlicy wioskowej
5) Modernizacja wnętrza świetlicy wiejskiej przez stopniową wymianę wyposażenia,
6) Poprawa estetyki wsi dzięki:
- poprawie wyglądu posesji,
- likwidacji pustostanów,
- poprawie wyglądu otoczenia świetlicy,
Kolejność działań przewidzianych na lata 2009-2011 będzie wynikała głównie z dostępności
środków zewnętrznych.

7. PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2009-2016
W tabeli poniżej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w Uciechowicach na
lata 2009-2016 wraz z przewidywanym harmonogramem ich realizacji i ewentualnymi źródłami
finansowania:
L.p.
1.

2.

3.

4.

Nazwa przedsięwzięcia

Okres realizacji

Powstanie parkowego miejsca spotkań przy
2009-2012
świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu
wokół niego
Wykorzystanie świetlicy wiejskiej jako
2009-2016
miejsca spotkań organizacji działających w
miejscowości
Poprawa estetyki wsi
2009-2016

Organizacja warsztatów i szkoleń dla
mieszkańców (np. rękodzieła, plecenie koron

Grupa Odnowy Wsi Uciechowice

2009-2016

Źródła finansowania
Środki własne, budżet gminy,
źródła zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Budżet gminy, środki własne,
źródła zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, źródła
zewnętrzne krajowe i

-8-

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI UCIECHOWICE

dożynkowych, pisania wniosków o
dofinansowanie, itp.)
Modernizacja wnętrza świetlicy wiejskiej

2009-2010

Środki własne, budżet gminy

Generalny remont świetlicy wiejskiej

2011-2015

6.

Stworzenie własnej strony internetowej

2009-2010

7.

Szeroko zakrojona promocja organizacji
działających na wsi, m.in. poprzez stały
kontakt z mediami
Remont nawierzchni dróg asfaltowych w
Uciechowicach
Położenie chodnika po jednej stronie drogi z
Uciechowic do szkoły
Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków

2009-2015

Budżet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, zewnętrzne
źródła krajowe
Środki własne, zewnętrzne
źródła krajowe i zagraniczne

5.

8.
9.
10.
11.

12.

zagraniczne

2011-2015

Budżet gminy

2010-2012

Budżet gminy

2014-2016

Budżet gminy, zewnętrzne
źródła krajowe i zagraniczne
Środki własne, zewnętrzne
źródła krajowe i zagraniczne

Prowadzenie zajęć z edukacji
2009-2016
proekologicznej dla dzieci, młodzieży i
zainteresowanych tematem dorosłych
mieszkańców
Prowadzenie zajęć dla dzieci np.
2009-2016
plastycznych, kulturoznawczych,
historycznych, czy sportowych; przynajmniej
w czasie wakacji

Środki własne, zewnętrzne
źródła krajowe i zagraniczne

8. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
Wszystkie przedsięwzięcia planowane w punkcie 7 niniejszego dokumentu są ważne, niemniej ze
względu na charakter, zaawansowanie prac nad pozyskaniem środków na ich realizację lub ze
względu na ich znaczenie dla wszystkich mieszkańców, 4 z powyżej przedstawionych zadań
uznano za priorytetowe:
1) „Rozwińmy skrzydła ”
Celem przedsięwzięcia planowanego na wiele lat jest organizowanie różnych działań i imprez
środowiskowych w celu integracji mieszkańców i wyróżnienie Uciechowic spośród innych wsi,
które także są małe i nie mają cennych zabytków , dzięki którym mogłyby poprawić się jakość
życia w miejscowości oraz wypromowanie na zewnątrz – nie tylko w gminie, ale w Polsce.
Naszym pomysłem ma być organizowanie dużo międzypokoleniowych imprez ,aby wszyscy
mieszkańcy wsi czuli się odpowiedzialni za swoją miejscowość – ma to być nasza mała ojczyzna .
Samo przedsięwzięcie jest wymienione w tym punkcie jako ważne ze względów strategicznych.
Nie ma ono początku i końca, nie jest to jeden projekt, który rozpocznie i zakończy się w jakimś
momencie na osi czasu, tylko stale ewoluujące przedsięwzięcie przyświecające większości działań
realizowanych w Uciechowicach.
Zakres planowanego przedsięwzięcia :
- organizacja jednej imprezy cyklicznej w roku – odpustu wioskowy w czerwcu ,
- wyszukiwanie informacji o historii wsi ,
- integracja wszystkich mieszkańców poprzez organizację wspólnych okolicznościowych
imprez,
- organizacja szkoleń i prezentacji mających na celu zjednoczenie mieszkańców,
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży – powstanie klubu Ikar , gdzie wspólnie z dziećmi
będzie tworzone logo , herb, nowe pomysły na zintegrowanie mieszkańców .

Grupa Odnowy Wsi Uciechowice
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Harmonogram przedsięwzięcia : styczeń 2009 – grudzień 2015 i dalej .
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia niemożliwy jest do oszacowania , jako że jest to
przedsięwzięcie nie mające początku i końca .
2) Parkowe miejsce spotkań przy świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niego .
Celem przedsięwzięcia jest powstanie jednego miejsca we wsi, w którym dzieci mogłyby w sposób
bezpieczny i kreatywny spędzać swój czas wolny, w przyjemnym, estetycznym otoczeniu. W chwili
obecnej w miejscowości jest przygotowane miejsce na plac zabaw w okolicy świetlicy wiejskiej.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- montaż ogrodzenia
- wykonanie altany i grilla
- zakup 1 stołu i 2 ław na plac zabaw,
- zakup elementów do zabaw , m.in. huśtawki dwuosobowej, huśtawki wagowej i
piaskownicy,
- wykonanie dwóch skalniaków z kamieni i roślin wielorocznych,
- obsadzenie placu zabaw krzewami i drzewami ozdobnymi.
Harmonogram przedsięwzięcia: maj 2009-październik 2012.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 100 tys. zł.

3) Modernizacja świetlicy wiejskiej
Świetlica wiejska nie była remontowana od lat, jej stan jest w chwili obecnej opłakany i wymaga
generalnego remontu. Ma w pełni wyposażone zaplecze kuchenne, o co dbają członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja świetlicy wiejskiej, aby mogła ona
spełniać swoją funkcję, czyli być centrum życia społeczno-kulturalnego wsi.

Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- pokrycie i ocieplenie dachu świetlicy,
- wyrównanie i malowanie ścian świetlicy wiejskiej ,
- cyklinowanie parkietu w świetlicy,
- generalny remont toalet w świetlicy,
- remont wejścia do świetlicy (schody),
- zakup nowych lamp i kinkietów,
- zakup wyposażenia świetlicy: krzesła, stoły,
- zakup nagłośnienia bezprzewodowego: 2 mikrofony, wzmacniacz, 4 głośniki.
Harmonogram przedsięwzięcia:2009-2015 (modernizacja wnętrza świetlicy we własnym zakresie
już od 2008 r., generalny remont świetlicy planowany na lata 2011-2015 w miarę dostępu Gminy
Branice do środków z działania Odnowa i rozwój wsi ).
Szacowany koszt przedsięwzięcia: ok. 100 tys. zł.

Grupa Odnowy Wsi Uciechowice
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4) Powstanie Klubu Międzypokoleniowego – mieszkańcy Uciechowic to „mieszanka” różnych
kultur .Warto poznać swoje korzenie , tradycje, i zwyczaje .
Zakres planowanego przedsięwzięcia :
- zbudowanie otoczki związanej wokół tradycji i zwyczajów mieszkańców ,
- organizowanie międzypokoleniowych spotkań sportowych np. mecz piłki nożnej ojcowie
kontra synowie , matki kontra córki ,
- organizowanie prezentacji związanych z tradycjami i zwyczajami różnych kultur
- wspólne wyjazdy do muzeów , skansenów .

Harmonogram przedsięwzięcia : styczeń 2009 – grudzień 2015 i dalej .
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia niemożliwy jest do oszacowania , jako że jest to
przedsięwzięcie nie mające początku i końca .

9. OPIS I CHARAKTERYSTYKA MIEJSC O SZCZEGÓLNYM
ZNACZENIU DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW WSI
UCIECHOWICE
W miejscowości Uciechowice znajduje się teren, który może być nazywany obszarem o
szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjający nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno- przestrzenne.
Miejscem tym jest centrum wsi, gdzie znajduje się Świetlica Wiejska nieopodal której znajduje
się miejsce przeznaczone na Parkowe Miejsce Spotkań. Teren ten sprzyja integracji
mieszkańców, organizowane są tam liczne imprezy kulturalne i sportowe, spotkania
okolicznościowe, zabawy i festyny.

10. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2017-2020
Na lata 2017-2020 Grupa Odnowy Wsi w Uciechowicach planuje kontynuowanie działań
wytyczonych przez kierunki rozwoju miejscowości wytyczone w niniejszym dokumencie. W tym
okresie programowania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:
1) Dalsza integracja wsi i nawiązywanie współpracy z sąsiednimi wioskami oraz mieszkańcami z
przygranicznych miejscowości w Czechach ,
1) Dalsza modernizacja miejsca rekreacji i rozrywki dla mieszkańców przy świetlicy wiejskiej,
2) Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi, w tym starania o wygląd
obiektów powstałych w latach 2009-2016,
3) Nowe pomysły na włączenie dzieci i młodzieży w proces odnowy wsi, także poprzez
propozycję różnego typu zajęć czy imprez,
4) Rozwój infrastruktury, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się zbudować lub
zmodernizować zgodnie z planem na lata 2009-2016
5) Szeroko zakrojona promocja wszystkich organizacji działających w miejscowości.
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11.WDRAŻANIE I MONITOROWANIE PLANU
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Uciechowice zaczęło się od zatwierdzenia go uchwałą
zebrania wiejskiego w dniu 04.02.2009 r., następnie zostanie wprowadzony w życie uchwałą Rady
Gminy Branice. Za wdrożenie planu, jak i jego monitoring, a następnie ewaluację postępów
odpowiedzialna będzie Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka miejscowości Uciechowice.
Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to,
że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz
oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji.
Grupa Odnowy Wsi, jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jendocześnie odpowiedzialna
przed mieszkańcami Uciechowic za jego systematyczną i trwałą realizację. Rolą Grupy jest jednak
nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie postępów w realizacji Planu, ale i czuwanie nad jego
aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych mieszkańców. W tym celu w każdym pierwszym
kwartale roku GOW przygotuje sprawozdanie i ocenę realizacji Planu Odnowy Miejscowości za
miniony rok, które zostaną przedstawione na sesji poświęconej odnowie wsi oraz na zebraniu
wiejskim, w którym bierze udział Wójt Gminy.
W przypadku konieczności dokonania aktualizacji Planu, Grupa Odnowy Wsi przygotuje
propozycje, które zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich zatwierdzeniu
zaktualizowany dokument zostanie przekazany Radzie Gminy do zatwierdzenia zmian w Planie
Odnowy Miejscowości Uciechowice.
Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera Grupy Odnowy
Wsi i sołtysa wsi, zaś po utworzeniu strony internetowej sołectwa zostanie umieszczony także na
niej.
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