UCHWAŁA NR XIV/194 /08
RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ
z dnia 28 lutego 2008 r

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/jednolity tekst z 2001 roku Dz.U. 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 roku Nr 80 poz.717, Nr
162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr
175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173
poz. 1218/ , Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008 - 2015, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
Dnia 12 lutego 2008 r. w sołectwie Śmicz odbyło się Zebranie Wiejskie, podczas którego
uprawnieni mieszkańcy wsi podjęli uchwałę o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Śmicz
na lata 2008-2015. Dokument ten został opracowany przez grupę liderów lokalnych.
Plan Odnowy Miejscowości ma charakter planu gospodarczego i wiąże się
z umożliwieniem pozyskiwania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 potencjalnym beneficjentom, tj. osobom prawnym: gminie, instytucji kultury,
dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościołowi lub innemu
związkowi wyznaniowemu, organizacji pozarządowej mającej status organizacji pożytku
publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie).
Plan Odnowy Miejscowości został opracowany na najbliższe 7 lat i ujmuje przewidywane
obecnie projekty, które mogą być wdrażane przez inwestorów zgodnych z wymienioną wyżej
listą beneficjentów. Plan ma charakter otwarty, co oznacza, że uchwałą zebrania wiejskiego
można wprowadzać do dokumentu zmiany i zatwierdzać je uchwałą Rady Miejskiej w Białej.
Plan wyznacza kierunki rozwoju miejscowości oraz wskazuje na projekty (operacje), które
zdaniem autorów Planu mają dla lokalnej społeczności najwyższą wartość i są najbardziej
istotne. Za najważniejszy projekt twórcy Planu uznali wyremontowanie budynku po starej
mleczarni i dostosowanie obiektu do świadczenia następujących usług: rzeźnictwa, tłoczenia
soków, suszenia produktów roślinnych, wędzenia. Projekt zakłada również zagospodarowanie
terenu wokół i stworzenie atrakcyjnego miejsca odpoczynku i rekreacji, a zarazem
sprzyjającego integracji mieszkańców Śmicza.
Budynek oraz teren wokół jest własnością Gminy Biała, co w konsekwencji prowadzi
do konieczności podjęcia przez Gminę decyzji o złożeniu wniosku w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub przekazania innemu beneficjentowi
prawa do dysponowania tą nieruchomością. Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza podjęło
decyzję o nabyciu prawa do nieruchomości, by móc samodzielnie wystąpić o dotację
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W takiej sytuacji
Gmina Białą może być partnerem w realizacji projektu, a nie inwestorem. Przewidywany
koszt realizacji całego projektu wynosi 160.000 PLN.
W Planie Odnowy Miejscowości Śmicz jest zapis, że realizacja zadań przewidzianych
Planem jest uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych.
W związku z powyższym przedkłada się projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008 – 2015.

Sporządziła: Inspektor Dagmara Syguła
/Referat Inżynierii Komunalnej i Integracji Europejskiej UM w Białej/
Biała, 13.02.2008 r.
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1. WPROWADZENIE
Plan Odnowy Miejscowości Śmicz powstał, jako odpowiedź na potrzeby
mieszkańców wsi. Plan zadań zmierzających do osiągnięcia celów cząstkowych
i nadrzędnych ma się stać inspiracją do zintegrowanej, wspólnej i konsekwentnej działalności
lokalnej społeczności. Niniejszy dokument jest jednym z narzędzi zarządzania
strategicznego w Śmiczu. Powstał w ramach Programu Odnowa Wsi Województwa
Opolskiego, z udziałem eksperta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz
koordynatora Programu Odnowa Wsi w Gminie Biała.
Uznaliśmy, że najważniejszymi elementami rozwoju lokalnego są: idee, ludzie i zasoby.
Działania zapisane w Planie Odnowy Miejscowości bazują na waloryzacji naszych
miejscowych zasobów i służą całej społeczności Śmicza. Postanowiliśmy, że o zapisach w
Planie będziemy decydować wspólnie, a realizację przewidzianych planem działań
potraktujemy w sposób partnerski.
Plan jest dokumentem otwartym, co umożliwia jego aktualizowanie w zakresie
wprowadzania nowych zadań, dostosowania harmonogramu do możliwości finansowych
wnioskodawcy oraz uwarunkowań gospodarczych.
Mieszkańcy Śmicza
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2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Miejscowość Śmicz znajduje się w południowo-zachodniej części województwa
opolskiego, w powiecie prudnickim, w gminie Biała. Położona jest wokół zbiornika wodnego
leżącego na Potoku Śmiczowskim. Jest to jedno z większych sołectw w gminie. Ogólna
powierzchnia gruntów wynosi 1290,5 ha, z czego blisko 1214 ha to grunty rolne wysokiej
klasy. Miejscowość zamieszkują 482 osoby.1

źródło: www.biala.gmina.pl
Śmicz to wieś zbudowana w układzie przestrzennym owalnicy (układ zamknięty
o funkcji obronnej). Jest to relikt osadnictwa wczesnośredniowiecznego (na terenie gminy
Biała jeszcze tylko Olbrachcice zachowały taki układ).
To miejscowość o wyjątkowych walorach historycznych, z czego wśród zabytków
materialnych najważniejszy jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny
Aleksandryjskiej wzmiankowany już w 1333 r. Obecna, późnobarokowa bryła kościoła
pochodzi z 1750 roku. Podczas odnawiania kościoła w latach 1839-40 zostaje wykonana
nowa nadbudowa wieży. Wewnątrz kościoła zachwyca polichromia wykonana około 1770 r.
przez Franciszka Sebastiniego. Przy kościele znajduje się cmentarz, założony w XIII w., na
którym pochowany jest m.in. ks. Józef Cytrynowski, w XIX w. parlamentarzysta, który musiał
jednak szybko złożyć swój mandat, ponieważ nie znalazł zastępstwa na parafii. W drodze
z Prężyny do Śmicza stoi kapliczka, z którą związana jest jedna ze śmiczowskich legend.
We wsi znajduje się park – obecnie nieco zaniedbany i wymagający restauracji.
Przez wieś prowadzi trasa rowerowa PTTK nr 263 o łącznej długości26 km.

1

Dane na 31.12.2007 r.
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Jest to jedna z najstarszych miejscowości w gminie – grodzisko
wczesnośredniowieczne, dogodnie położone nad strumieniem, na szlaku wędrownym.
Rozwijało się tutaj rzemiosło w produkcji żelaza, ceramiki, tkactwa, kamieniarstwa
i złotnictwa. Na pierwszy plan wysuwa się rolnictwo.
Pierwsza wzmianka o Śmiczu pochodzi z roku 1223. Nazwa pochodzi od imienia
Smagor i pierwotnie zapisuje się je jako Smogoż. Wieś staje się punktem centralnym dóbr
możnowładcy Zbrosława z prawem przywileju targowego dla Ścinawy Małej. W 1236 r.
Zbrosław przekazuje biskupowi wrocławskiemu Tomaszowi I Ścinawę Małą i Śmicz.
W kolejnym dokumencie z roku 1333 w Śmiczu jest już kościół, od 1335 r. jest już kościołem
parafialnym. Od tego też roku formalnie, a od 1339 r. ostatecznie dochodzi do zerwania
Śląska z Polską na mocy układu z Czechami.
W źródłach historycznych Śmicz pojawia się znowu w 1371 r., gdy w dokumentach
księcia Bolesława Opolskiego jest zapis o rycerzu ze Śmicza – Henczke Baroldzie
de Smecz.
Śmicz, wraz z Białą i okolicami (powiatem prudnickim) należały do księstwa
niemodlińskiego. Historyczne zmiany władców nie mają większego wpływu na życie
w Śmiczu, prócz próby wprowadzenia przez margrabiego Jerzego Hohenzollerna
protestantyzmu, który jednak ani w Białej, ani w Śmiczu się nie przyjął. W 1606 r. Śmicz wraz
z pięcioma innymi wsiami kupuje od cesarza Maksymiliana II, Jan Krzysztof Prószkowski.
Po jego śmierci majątek przypada żonie, która popada w coraz to większe długi i w 1747 r.
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sprzedaje Śmicz Bartłomiejowi Oderfeldowi za 158.000 talarów. Gdy i ten właściciel umiera,
nie pozostawia testamentu i majątek przechodzi na spadkobierców, którzy Śmicz sprzedają
hr. Matuszce z Czech. W okresie kolonizacji niemieckiej w Śmiczu głoszono kazania
po polsku. Przez Śmicz prowadziła granica językowa powiatu prudnickiego.
Według spisu ludności z 1910 roku, Śmicz zamieszkiwało wówczas 1055 osób,
z czego posługujących się językiem niemieckim – 256, a językiem polskim – 750,
dwujęzycznych mieszkańców – 49 osób. Śmicz nie został włączony do obszaru
plebiscytowego. II wojna światowa doprowadza do zniszczenia części wioski.2
Przed 1945 r. w Śmiczu co rok odbywały się przedstawienia Teatru Miejskiego
z Opola i Nysy, a także wędrownych teatrów z Tyrolu i Bawarii. Także uczniowie
przedstawiali tutaj swoje spektakle, a w sali u państwa Hartwiger odbywały się seanse
filmowe.

2

Informacje historyczne oprac. Na podst. B. Cebula, nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w
Śmiczu.
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3. ANALIZA ZASOBÓW:
RODZAJ ZASOBU

OPIS ZASOBU

PRZYRODNICZY

1. Teren pofałdowany, liczne
miejsca widokowe.
2. Dobry klimat, łagodny, z
dużą ilością dni słonecznych
w roku.
3. Drzewa o wartości
pomnikowej.
4. Park wiejski.
5. Dostępność zwierzyny
łownej.
6. Możliwość obserwacji
ptaków migrujących.
7. Żyzne gleby – lessy.
1. Zachowany charakter
typowej wsi rolniczej, podział
na starą i nową część, liczne
domy z zachowanymi
elementami stolarki i
ozdobami natynkowymi.
2. Cenne malowidła w
barokowym kościele
autorstwa Franciszka
Sabastniego.
3. Grota przy plebani Św.
Katarzyna.
4. Wysoka wieża kościelna.
5. Pielgrzymki na Szwedzką
Górkę.
6. Spotkania byłych i
obecnych mieszkańców.
7. Część wioski ma własne
nazwy: Obersdorf, Kaczering,
Kila, Zołpucie.
8. Twórczość ludowa
mieszkańców wsi: pani M.
Rölle
9. Zadbane posesje.
1. Boisko sportowe.
2. Świetlica wiejska.
3. Plac zabaw.
4. Ścieżka rowerowa wokół
Gminy Biała, prowadząca
przez Śmicz.
5. Publiczna Szkoła
Podstawowa.
6. Oddział przedszkolny.
7. Biblioteka szkolna,
bibliobus.

KULTUROWY

INFRASTRUKTURA
SPOŁECZNA
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ZNACZENIE ZASOBU
MAŁE DUŻE WYRÓŻNIAJĄCE
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8. Ośrodek zdrowia.
INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

GOSPODARKA,
ROLNICTWO

ŚRODKI FINANSOWE
I POZYSKIWANIE
FUNDUSZY
MIESZKAŃCY
(KAPITAŁ
SPOŁECZNY I
LUDZKI)

DOSTĘP DO
INFORMACJI O WSI

1. Wodociąg.
2. Drogi asfaltowe.
3. Oświetlenie.
4. Chodniki, przystanek.
5. Sieć telefoniczna.
6. Dostęp do internetu.
7. Telefonia komórkowa.
1. Prywatne warsztaty
usługowe (mechaniczny,
stolarski), punkty handlowe
2. Gospodarstwa (62) –
uprawa zbóż, roślin oleistych,
hodowla trzody, bydła oraz
potencjał na biopaliwa i
biomasę.

1. Finansowanie remontu
drogi, świetlicy, fundusz stały
dla sołectwa to ok. 1000 zł
rocznie
1. Duża liczba studentów w
miejscowości.
2. Duża liczba osób
korzystających z internetu.
3. Na terenie wsi działają
organizacje: TSKN, OSP,
Stowarzyszenie Przyjaciół
Śmicza.
1. „Panorama Bialska”
2. „Tygodnik Prudnicki”
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4. ANALIZA SWOT
Uporządkowanie informacji weryfikowanych podczas warsztatów przeprowadzone
zostało zgodnie z metodą analizy SWOT3 (oceniano i wartościowano słabe i mocne
strony oraz szanse i zagrożenia).
MOCNE STRONY
1. Dobrze rozwinięte rolnictwo
2. Zabytkowy kościół z najwyższą wieżą w
okolicy (ok. 60 metrów)
3. Pracowitość i gospodarność mieszkańców
4. Duża liczba mieszkańców ze znajomością
języka niemieckiego.
5. Duża liczba osób z dostępem do internetu.
6. Zachowana, żywa gwara śląska.
7. Teren czysty ekologicznie.
8. Świetlica wiejska, jako miejsce spotkań
mieszkańców (zajęcia z dziećmi, spotkania
przy kawie, spotkanie przy grillu, uroczystości
świąteczne)
9. Kadra nauczycielska tutejszej Publicznej
Szkoły Podstawowej.

SŁABE STRONY
1. Starzenie się społeczeństwa.
2. Brak kanalizacji we wsi.
3. Mało aktywna społecznie młodzież.
4. Niezagospodarowany park wiejski.
5. Niezagospodarowana stara mleczarnia.
6. Duża ilość niszczejących pustostanów.
7. Słaba aktywność mieszkańców w zakresie
sportu i rekreacji.

SZANSE
1. Budowa zbiornika retencyjnego ŚcinawaPiorunkowice.
2. Dostępność funduszy pomocowych Unii
Europejskiej.
3. Większy udział gminy w finansowaniu
przedsięwzięć mieszkańców wioski.
4. Rozwój gospodarki opartej o odnawialne
źródła energii – biopaliwa, biomasa.

ZAGROŻENIA
1. Fatalny stan dróg dojazdowych do Śmicza
i dróg polnych.
2. Emigracja zarobkowa.
3. Brak ofert pracy poza rolnictwem.
4. Nierozwiązany problem odbioru śmieci i
odpadów (np. gruz) oraz powstałych przy
produkcji rolnej, stare meble itp.

3

Nazwa analizy SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Strengths – mocne strony, Weaknesses – słabe strony,
Opportunities – szans/możliwości, Threats – zgarożenia. Analizując słąbe i mocne strony traktujemy je jako cechy zależne od nas, na które
mamy wpływ, natomiast szanse i zagrożenia – to cechy, które mogą wpływać na nas, jednak my na nie żadnego wpływu nie mamy.
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5. ANALIZA PROBLEMÓW
Identyfikacja problemów, z którymi borykają się mieszkańcy wsi nastąpiła podczas
warsztatów prowadzonych przez eksperta Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego oraz w trakcie spotkania z koordynatorem gminnym programu Odnowa Wsi.
Uczestnicy zajęć określili, jako najpoważniejsze bariery rozwojowe następujące problemy:
1. Mało wyrazisty wizerunek wsi i zaniedbane miejsca publiczne.
2. Słaba promocja miejscowości oraz niewykorzystanie interesującej historii wsi.
3. Brak wykreowanej atrakcji turystycznej miejscowości.
4. Słaby rozwój gospodarczy Śmicza – mała liczba pozarolniczej działalności
gospodarczej.
5. Niewłaściwa gospodarka odpadami.
6. Niedostateczny poziom wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł
energii.
7. Brak dostępu do informacji gospodarczej.
8. Słaba infrastruktura społeczna i techniczna.
Problemy te można podzielić na te, które dotyczą ładu środowiskowego (pkt. 1, 5, 6),
ładu społecznego (pkt. 8, 2) oraz ładu gospodarczego (pkt. 3, 4, 7).
Biorąc pod uwagę zasoby, jakimi dysponuje miejscowość i jej mieszkańcy oraz
zidentyfikowane problemy rozwojowe, mieszkańcy Śmicza uznali, że bariery te można
ograniczyć, bądź zlikwidować wdrażając następujące projekty:
1. Odrestaurowanie parku wiejskiego.
2. Wyznaczenie wieży kościoła na punkt widokowy i udostępnienie jej, jako jednej
z atrakcji turystycznych szlaku rowerowego.
3. Uruchomienie w starej mleczarni punktu usługowego dla mieszkańców wsi oraz
przyjezdnych (ubojnia, tłoczenie soków, kuchnia, suszarnia roślin, wędzarnia itp.)
wraz z miejscem odpoczynku.
4. Przywrócenie tradycji międzynarodowych spotkań teatralnych.
5. Edycja materiałów promujących Śmicz oraz uruchomienie strony internetowej
miejscowości.
6. Poprawa infrastruktury technicznej.
7. Ułatwienie dostępu do informacji o funduszach pozabudżetowych na realizację
projektów przez organizacje pozarządowe, rolników oraz przedsiębiorców.
8. Wdrażanie projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE).
Ponadto wciąż będą realizowane projekty związane z organizacją imprez
o charakterze społecznym, jak np. świętowanie uroczystości dorocznych. Kontynuowane
będzie zagospodarowanie świetlicy przy remizie OSP.
Wdrożenie ww. projektów skutkować będzie w sposób niewymierny zwiększeniem
integracji społeczności lokalnej, stabilizacją powstającego partnerstwa, stworzeniem
okoliczności do inicjowanie bardziej zróżnicowanych przedsięwzięć gospodarczych (m.in.
przez informowanie o możliwościach finansowania nowych inicjatyw gospodarczych) oraz
podniesienie świadomości ekologicznej przez promocję przyjaznych dla środowiska
sposobów jego wykorzystania.
Natomiast efektami wymiernymi będą:
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1. Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej (polichromie, wieża widokowa) oraz
park wiejski - wypromowana atrakcja turystyczna Śmicza związana z jego
historią.
2. Uruchomienie nietypowego punktu usługowego w starej mleczarni – oferta
adresowana do mieszkańców i osób spoza granic miejscowości.
3. Stworzenie miejsca do odpoczynku przy starej mleczarni - oferta adresowana
do mieszkańców i osób spoza granic miejscowości.
4. Organizacja co trzy lata połączonych imprez: Międzynarodowego Przeglądu
Teatrów oraz Heimat Treffen.
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6. WIZJA ROZWOJU ŚMICZA
Wizja jest czynnikiem ukierunkowującym działania całej społeczności lokalnej
i określa stan miejscowości, jaki ma być przez nią osiągnięty w przyszłości. Wizja to szeroka
koncepcja, w której społeczność lokalna wyraża swoje wyobrażenie przyszłości, swoje
inspiracje i aspiracje, nie wgłębiając się w sposoby, jak to wykonać.4

Śmicz - wieś rolnicza, przyjazna dla środowiska, atrakcyjna
w sferze turystycznej, wspierająca rozwój usług i małej
przedsiębiorczości.

4

T.Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, 2001, s. 121
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7. CELE STRATEGICZNE
Cele - rozszerzenie wizji – określają, co chcemy osiągnąć i uszczegóławiają obrany
kierunek rozwoju. W Planie Odnowy Miejscowości Śmicz cele strategiczne to cele
długookresowe – o stopniu ich osiągnięcia świadczyć będzie osiągniecie celów Planu,
podstawą których będzie realizacja poszczególnych zadań (operacji).

7.1 Promocja miejscowości w internecie oraz w sposób tradycyjny w oparciu o
interesującą historię wsi.
CELE OPERACYJNE
7.1.1 Edycja folderów promujących miejscowość.
7.1.2 Oznakowanie wsi na potrzeby ruchu turystycznego.
7.1.3 Opracowanie, uruchomienie i utrzymanie strony internetowej miejscowości.
7.2 Stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców, turystów
i odwiedzających oraz wykreowanie atrakcji turystycznej Śmicza.
CELE OPERACYJNE
7.2.1 Rewitalizacja Parku Wiejskiego w Śmiczu.
7.2.2 Wyznaczenie wieży kościoła na punkt widokowy i udostępnienie jej, jako jednej
z atrakcji turystycznych szlaku rowerowego.
7.2.3 Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wędrownych w Śmiczu (impreza organizowana co
trzy lata razem z Heimat Treffen)
7.3 Zrównoważony rozwój gospodarczy Śmicza ze szczególnym uwzględnieniem
handlu oraz usług.
CELE OPERACYJNE
7.3.1 „STARA MLECZARNIA” - uruchomienie punktu usługowego dla mieszkańców wsi oraz
przyjezdnych wraz z miejscem odpoczynku.
7.3.2 Prowadzenie akcji informacyjnych oraz szkoleń adresowanych do przedsiębiorców
obecnych i potencjalnych oraz dla rolników.
7.4 Rozbudowa technicznej infrastruktury komunalnej.
CELE OPERACYJNE
7.4.1 Remont dróg gminnych i dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
7.4.2 Budowa systemu odprowadzania ścieków.
7.4.3 Budowa chodników.
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8. PROJEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W LATACH 2008-2015
(realizacja uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych/układ projektów priorytetowy)
Lp. Nazwa projektu (operacji)

Opis projektu

1.

„STARA MLECZARNIA” uruchomienie punktu
usługowego dla mieszkańców
wsi oraz przyjezdnych wraz z
miejscem rekreacji.

2.

Edycja materiałów
promujących Śmicz oraz
uruchomienie strony
internetowej miejscowości.

3.

REWITALIZACJA PARKU
WIEJSKIEGO W ŚMICZU

4.

Wyznaczenie wieży kościoła

Wyremontowanie starej mleczarni
oraz dostosowanie jej do potrzeb
świadczenia następujących usług:
ubojni, tłoczenia soków, suszenia
owoców, grzybów i ziół, wędzarni
oraz dostosowanie terenu wokół
mleczarni do pełnienia funkcji
rekreacyjnej (taras ogniskowy, grill,
miejsca odpoczynku)
Edycja folderów promujących
miejscowość.
Oznakowanie wsi na potrzeby ruchu
turystycznego.
Opracowanie, uruchomienie i
utrzymanie strony internetowej
miejscowości.
Odrestaurowanie parku przy plebani:
- inwentaryzacja drzewostanu
- uporządkowanie terenu
- wykonanie projektu
zagospodarowania terenu
- wykonanie prac naprawczych,
budowlanych i porządkowych
- wyznaczenie miejsc odpoczynku
- oznakowanie drzew
- wykonanie tablic informujących o
historii parku i miejscowości
- edycja materiałów promocyjnych
Przygotowanie wieży kościoła do
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Termin
realizacji
(w latach)
20092010

Przewidywany
koszt PLN

Inwestor/Partnerzy

160.000,00

/Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza

2008

10.000,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza

20082009

35.000,00

Parafia św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza

2008-

135.000,00

Parafia pw. Św. Katarzyny

na punkt widokowy i
udostępnienie jej, jako jednej z
atrakcji turystycznych szlaku
rowerowego.

5.

MIĘDZYNARODOWY
PRZEGLĄD TEATRÓW
WĘDROWNYCH oraz
HEIMAT TREFFEN

6.

Poprawa infrastruktury
technicznej.

7.

Ułatwienie dostępu do
informacji o funduszach
pozabudżetowych na
realizację projektów przez
organizacje pozarządowe,
rolników oraz przedsiębiorców.
Wdrażanie projektów
związanych z Odnawialnymi
Źródłami Energii (OZE).

8.

pełnienia roli punktu widokowego:
wyposażenie jej w lunetę oraz
lornetki, oznakowanie dojazdu do
kościoła, edycja materiałów
promocyjnych, wykupienie
ubezpieczenia od NW
- remont schodów i podestó
Przywrócenie historycznej tradycji
organizowania w Śmiczu przeglądu
teatrów wędrownych. Przed wojną
uczestniczyli w tym przeglądzie
teatry z Tyrolu i Bawarii.
Projekt obejmuje zakup:
- namiotu
- ławek oraz stołów
- sceny
- nagłośnienia
- oświetlenia
oraz przeprowadzenie imprezy
Remont dróg oraz dróg dojazdowych
do gruntów rolnych.
Budowa chodników z wyznaczonym
pasem dla rowerzystów.
Wdrożenie systemu kanalizacji.
Organizacja spotkań i szkoleń,
przekazywanie informacji o
szkoleniach adresowanych do
przedsiębiorców obecnych i
przyszłych oraz do rolników.
Organizacja spotkań i szkoleń,
współpraca z instytucjami
promującymi OZE. Wymiana
doświadczeń. Wyjazdy na
targi/konferencje.
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2009

Aleksandryjskiej/Stowarzyszenie
Przyjaciół Śmicza

2009
2012
2015

150.000,00
(50.000,00 X
3)

Koło TSKN w Śmiczu
Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza

20082015

W miarę
potrzeb

JST
(gmina, powiat)

20082015

5.000,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza

20082015

8.000,00

Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza

9. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA WYTYPOWANEGO DO REALIZACJI
Nazwa przedsięwzięcia: „STARA MLECZARNIA” - uruchomienie punktu usługowego dla
mieszkańców wsi oraz przyjezdnych wraz z miejscem rekreacji.
Opis przedsięwzięcia: Wyremontowanie budynku starej mleczarni w Śmiczu oraz
dostosowanie jej do potrzeb świadczenia następujących usług: ubojni, tłoczenia soków,
suszenia owoców, grzybów i ziół, wędzarni. Projekt zakłada również zakup niezbędnych
urządzeń i sprzętu oraz szkolenia z zakresu BHP, a także zagospodarowanie terenu wokół
mleczarni do pełnienia funkcji rekreacyjnej (taras ogniskowy, grill, miejsca odpoczynku).
Cel projektu: stworzenie możliwości rozwoju przedsiębiorczości opartej na tradycyjnej
gospodarce i zgodnie z dziedzictwem kulturowym miejscowości oraz zapewnienie warunków
do kontynuowania procesu integracji mieszkańców Śmicza.
Grupy odbiorców: realizacja projektu skierowana jest do mieszkańców miejscowości,
społeczności wsi sąsiednich oraz do odwiedzających i turystów.
Przeznaczenie: obiekt po zrealizowaniu projektu będzie spełniał funkcję usługową, a jako
miejsce wspólnych działań – również funkcje integracyjną. Będzie to również miejsce
spotkań i odpoczynku dla miejscowych oraz gości, ponieważ do tego typu działalności
zostanie przystosowany teren wokół mleczarni.
Zakres projektu obejmuje remont budynku oraz dostosowanie infrastruktury komunalnej do
pełnienia oczekiwanej funkcji, wyposażenie go w niezbędny sprzęt oraz urządzenia;
zabezpieczenie obiektu oraz ubezpieczenie go: zagospodarowanie terenu wokół.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nieruchomości, będącej obecnie własnością
gminy, z przeznaczeniem na cele ogólnospołeczne wspólnoty wiejskiej Śmicza.
Stowarzyszenie Przyjaciół Śmicza przeprowadzi procedury umożliwiające prawem
do dysponowania nieruchomością i samodzielne wystąpienie o dotację w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Rezultaty: rezultatem projektu będzie wyremontowany obiekt, świadczący przed laty usługi
mieszkańcom wsi, a obecnie zaniedbany. Obiekt będzie wynajmowany/użyczany
mieszkańcom Śmicza oraz odwiedzającym i turystom, którzy będą zainteresowani
skorzystaniem z nietypowych usług: rzeźnictwa, tłoczenia soków, suszenia produktów
roślinnych, wędzenia mięs. Wypromowana „Stara Mleczarnia” będzie miejscem atrakcyjnym
dla turystów przemieszczających się trasą PTTK oraz tych, którzy do Śmicza dotrą w sposób
świadomy korzystając z informacji zawartych w materiałach promocyjnych Śmicza (foldery,
strona internetowa).
Wartość zadania dokładnie będzie określona w kosztorysie inwestorskim, wstępna wycena
przeprowadzona przez osobę z uprawnieniami to koszt 160.000 PLN.
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