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Wstęp
Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny
wynika z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w szczególności
wytycznych Osi 3 PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada między
innymi wspieranie działań mających wpływać na poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.
Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu
Odnowy Miejscowości, który jest zgodny z Strategią Rozwoju Gminy Orzysz na lata
2015-2025 oraz innymi dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym,
regionalnym, krajowym. Dlatego też Plan Odnowy Miejscowości Mikosze wpisuje się
w Strategię Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2018-2028, Strategię Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Strategię Rozwoju Kraju oraz Strategię
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2014 –2020.
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z elementów wpływających na rozwój,
odnowę wsi oraz poprawę warunków pracy i życia mieszkańców. Opracowanie i
uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy ubieganiu się o
środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020 Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Plan Odnowy Miejscowości Mikosze jest
dokumentem o charakterze planowania strategicznego i ma na celu stworzenie
szczegółowej koncepcji i wizji rozwoju miejscowości. Odnowa i rozwój wsi jest
wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje aktywność,
zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, dlatego też w przygotowaniu
dokumentu od samego początku uczestniczyli aktywnie mieszkańcy Mikosze. Plan
Odnowy Miejscowości zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie
czasowym na lata 2018 –2028. Określa generalny kierunek rozwoju oraz
przedstawia metody i narzędzia jego wdrażania. Ponadto umożliwia planowe
realizowanie

działań

ukierunkowanych

na

tworzenie

jak

najkorzystniejszych

warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców.
Sporządzenie planu rozwoju wsi to nie lada wyzwanie. Warto to wyzwanie
podjąć, by rozważyć różnorodne inicjatywy mieszkańców i dobrze wykorzystać
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fundusz sołecki. Zgłoszona inicjatywa powinna odnosić się do konkretnej potrzeby.
Ważne jest też uzasadnienie, w jaki sposób realizacja zadania poprawi warunki życia
mieszkańców lub przyczyni się do rozwoju wsi i gminy.
Plan ma na celu:
- usystematyzowanie informacji o tym, co mamy i czego nie mamy (diagnoza i
potrzeby),
- ułatwienie pozyskiwania funduszy na rozwój wsi,
- rozważenie, co leży w możliwościach sołectwa, a co wymaga pomocy z zewnątrz,
- wprowadzenie porządku w postrzeganiu wsi i planowanych działaniach oraz
kształtowaniu wizerunku i wytyczaniu celów,
- dopasowanie rocznych inicjatyw do wieloletnich zamierzeń,
- podporządkowanie rocznych inicjatyw finansowanych z funduszu sołeckiego
długofalowym celom rozwoju wsi.

1.Charakterystyka wsi Mikosze
Mikosze ((niem. Mikossen, od 1938 r. Arenswalde) – wieś sołecka położona w
województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Orzysz. W latach
1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego. W
2010 roku wieś liczyła 246 mieszkańców. Obecnie funkcję sołtysa sprawuje Czesław
Janczewski

1.1. Położenie i środowisko przyrodnicze
Wieś

położona

jest

w

południowo–wschodniej

części

województwa

warmińsko-mazurskiego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i
Pojezierza Ełckiego. Miejscowość leży w odległości około 2 km od brzegów jeziora
Śniardwy, 7 km na południowy zachód od Orzysza, przy drodze krajowej nr 63 na
odcinku Orzysz –Pisz. Na wschód od wsi znajdują się tereny poligonu orzyskiego.
Podstawowe dane
Zestawienie informacyjne o osobach z bazy Rejestru Mieszkańców, stan bazy na dzień 23
lutego 2016r., zameldowanie stałe
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l.p.
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41
7
3
54

61

Położenie komunikacyjne
Miejscowość leży przy drodze krajowej nr 16.

1.2. Historia miejscowości
Osada istniała już przed wojną trzynastoletnią (1454–1466) i należała do
niejakiego Mikuscha, od którego wywodzi się jej nazwa, zapisywana w tym okresie
jako Mikuschen, Micoschen. Zmiana nazwy wiąże się z nadaniem dóbr służebnych
Stanisławowi von der Bännsse (Pansse) w 1468 roku. Objął on dotychczasowe 40
łanów oraz otrzymał dodatkowe 10 łanów, całość na prawie chełmińskim. Odtąd wieś
poczęto nazywać Pannsker, Panszken lub Banszki. Rzeczony Stanisław był później
sędzią ryńskim. Rodzina ta najprawdopodobniej pochodziła z Mazowsza – Pęscy z
Pęsów w powiecie zambrowskim. Dodajmy również, że Stanisław uzyskał zezwolenie
na budowę dworu w Mikoszach.
W 1497 roku Mikołaj Jeger z Grzegorzy nabył przy Mikoszach 1,5 łanu na
prawie chełmińskim – wcześniej własność Macieja Schordacha z Ełku. W pierwszej
połowie mieszkali tu również przedstawiciele szlachty pochodzącej z Mazowsza: Alex
Jurski i Maciej Karbowski. W tym czasie dobra w Mikoszach uległy rozdrobnieniu na
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10 majątków wolnych. W pierwszej połowie XVII wieku na 12 łanach w Mikoszach
właścicielem był Fryderyk (Franciszek) Pułaski (przed 1641), później należały one do
Jana (1642) i Zygmunta (do 1672 roku) Pułaskich. Przed końcem wieku weszły w
posiadanie Jana von Reibnitza, a około 1719 roku – Jana Sebastiana von Kröstena.
W tym czasie, tj. w XVI i XVII wieku, wieś ponownie zaczęła być nazywana
Mikossen, Mykossen. Miejscowość należała do parafii ewangelickiej w Orzyszu.
Szkoła w Mikoszach powstała w drugiej połowie XVIII wieku (między 1786 a
1797 rokiem). W 1935 roku uczęszczało do niej 88 uczniów, zatrudnionych było
dwóch nauczycieli. Przed I wojną światową majątek w Mikoszach należał do
niemieckiej rodziny Arenswaldów, później zmienił właścicieli, a w 1930 roku został
rozparcelowany. Już w latach dwudziestych Mikosze uzyskały telefoniczne
połączenie z Orzyszem. W 1939 r. wieś liczyła 394 mieszkańców. Po 1945 r.
założono tu Państwowe Gospodarstwo Rolne. Aktualnie wieś jest siedzibą sołectwa.

1.3 Zabytki
Nieujęty w ewidencji dawny cmentarz ewangelicki. Najstarszy zachowany nagrobek:
Marie Taubensee geb. Orlowski †1922.

2. Analiza zasobów
Poniższa

analiza

zasobów

zawiera

wykaz

elementów

materialnych

oraz

niematerialnych Sołectwa Mikosze, które mogą być wykorzystane dla rozwoju
miejscowości, w działaniach na rzecz jego odnowy.

Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu, jakim wieś dysponuje

Środowisko przyrodnicze,
położenie
Walory krajobrazu

Krajobraz młodoglacjalny, który został ukształtowany w
neogenie. Największy wpływ na obecną rzeźbę terenu
miała ostatnia faza zlodowacenia bałtyckiego, która
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zakończyła się ok. 10 tys. lat temu. Cofający się lądolód
usypywał

położone

morenowych,

równoleżnikowo

zbudowane

z

ciągi
glin,

wzgórz
żwirów

i głazów.
Gmina Orzysz położona jest w obszarze „mazurskiej”
Walory klimatu

dzielnicy klimatycznej (Rysunek 2), która otrzymuje
mniej energii słonecznej w warstwie przyziemnej, w
związku z czym charakteryzuje się stosunkowo długimi i
mroźnymi zimami oraz krótkim okresem wegetacyjnym
(180-190 dni). Charakterystyczne dla tej dzielnicy jest
również duże zróżnicowanie regionalne związane z
wysokością n.p.m. oraz skupienie powierzchni wodnych
i leśnych. Roczna suma opadów waha się od 550 mm
do 700 mm. Do częstych zjawisk należą tutaj zbyt suche
i zbyt wilgotne lata. Średnie wartości temperatury
powietrza wahają się od – 2,5ºC do - 4,5ºC w styczniu
do 16,5ºC - 17ºC w lipcu. Średnia roczna temperatura
wynosi 6ºC - 7ºC. Amplituda roczna temperatury osiąga
wartość 21,5ºC. Zima trwa 110 dni. Pokrywa śnieżna
utrzymuje się przez 70-80 dni w roku.
Miejscowość leży także w otulinie utworzonego w

Walory

szaty

roślinnej,

grudniu 1977 r. Mazurskiego Parku Krajobrazowego

świat zwierzęcy
Wody powierzchniowe

Na terenie sołectwa nie znajduje się żadne jezioro.
Przepływa

przez

jego

sąsiednich

sołectwa

teren

natomiast

rzeka

Orzysza.

znajdują

się

W

m.in.

największe jezioro w Polsce- Śniardwy czy Tyrkło, do
którego wpada rzeka Orzysza, będąca największym
ciekiem gminy.
Wody podziemne

Na terenie gminy Orzysz występuje zbiornik wody
podziemnej, który charakteryzuje się brakiem izolacji od
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powierzchni warstwami słabo przepuszczalnymi. Na
terenie gminy Orzysz nie przewiduje się pozyskiwania
wód mineralnych. Osobną kwestią są wody geotermalne
(mogące stanowić alternatywne źródło energii), lecz
obecnie ich zasoby i możliwość wykorzystania są słabo
rozpoznane. Od 1991 r. prowadzony jest monitoring
jakości

zwykłych

wód

podziemnych

w sieci krajowej. Uzupełnieniem sieci krajowej jest
monitoring regionalny.
Gleby, kopaliny, budowa
geologiczna
Drogi,

dostępność Miejscowość leży przy DK 16 - Grudziądz – Olsztyn –

komunikacyjna

Mrągowo –

Orzysz

– Ełk – Ogrodniki –

granica

państwowa z Litwą
Sąsiedztwo

Sołectwo Mikosze Osada, Grzegorze, miasto Orzysz

Środowisko kulturowe
Walory

architektury Nieujęty w ewidencji dawny cmentarz ewangelicki.

wiejskiej, zabytki

Najstarszy zachowany nagrobek: Marie Taubensee geb.
Orlowski †1922.

Walory

ukształtowania

przestrzeni publicznej
Osobliwości,

tradycje,

miejsca i przedmioty kultu
Historia,

znani

wydarzenia

ludzie, Według danych z 1907 roku właścicielem 253 ha
gruntów był Martin Arnswald. Od jego nazwiska
powstała zgermanizowana nazwa wsi - Arnswalde

Specyficzne

nazwy, W dokumentach krzyżackich Mikuschen, Micoschen,

ciekawa

nazwa (1516) Pannsker, Panszken, (1519) Banszki. Na mapie
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miejscowości

Districtus

Reinensis

(1663)

Narońskiego-Mikosen.Później

Józefa

Naronowicza-

Mikossen,

Mykossen.

16 lipca 1938 roku ówczesna niemiecka władza
nazistowska

Prus

historycznej

nazwy

Wschodnich
Mykossen

dokonała
na

zmiany

Arenswalde.

Rozporządzeniem Ministrów: Administracji Publicznej i
Ziem Odzyskanych z dnia 1 lipca 1947 r. nadano

Inne;

miejscowości obowiązującą nazwę Mikosze.
Od 1994 roku przez rzekę Orzyszę przebiega szlak
kajakowy im. Michała Kajki z jeziora Zdedy do jeziora
Śniardwy.
Przez miejscowość przebiega TRASA „E” - „SZLAK
RODZINNY” – szlak żółty
Przebieg: Orzysz – Grądy – Odoje – Sumki – Pianki –
Mikosze (19,4 km)
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3. Diagnoza możliwości rozwoju sołectwa Mikosze.
Trzeba odpowiedzieć na pytanie: co należy zrobić w miejscowości?

3.1 Analiza SWOT
W procesie opracowywania Planu Odnowy Miejscowości niezbędne jest
dokonanie

tzw.

Analizy

SWOT.

Technika

analityczna

SWOT

polega

na

posegregowaniu posiadanej informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery
kategorie czynników strategicznych):
*S (Strengths) –mocne strony: atuty rozwoju sołectwa.
*W (Weaknesses) –słabe strony: czynniki ograniczające rozwój sołectwa.
*O (Opportunities) –szanse: możliwości rozwoju sołectwa wynikające z otoczenia.
*T (Threats) –zagrożenia: czynniki niesprzyjające, wynikające z otoczenia.
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4.Planowane kierunki rozwoju
4.1 Wizja rozwoju miejscowości
Mikosze to niewielka wieś, w której mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu
społecznym. Interesują się rozwojem swojej miejscowości. Główne problemy
dostrzegają w braku kanalizacji i wodociągu. Problemem niektórych mieszkańców
jest niedostateczne oświetlenie terenu miejscowości oraz brak wystarczającego
oznakowania budynków i dróg w miejscowości, które uniemożliwia dotarcie np.
pogotowia. Powstanie infrastruktury dla miejsca spotkań ludności, zapewni lepsze
kontakty między mieszkańcami wsi. Podczas spotkań wiejskich zgłaszany był pomysł
utworzenia boiska wiejskiego. Ponieważ teren, na którym usytuowany jest obecnie
plac zabaw jest za mały na organizowanie np. zawodów w piłkę nożna, lub
siatkówkę- istnieje potrzeba na zagospodarowanie większego terenu na ten cel.
Doposażenie istniejącego placu zabaw i spotkań wraz z budową budynku
gospodarczego, remont drogi wpłynie korzystnie na rozwój, zapewni odnowę wsi
oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Budowa wodociągu i kanalizacji lub
przydomowych oczyszczalni ścieków przyczyni się do ochrony środowiska oraz
poprawi jakość życia ludzi.
Co jest ważne dla mieszkańców wsi Mikosze?
Dla mieszkańców wsi Mikosze najistotniejsze są:
1. Organizowanie form wspólnego spędzania czasu i rozwijania zainteresowań..
2. Troska o dzieci, wyrażająca się zagospodarowaniem terenu na boisko wiejskie i
plac zabaw, organizowaniem zabaw i zajęć rozwijających różne umiejętności.
3. Szacunek, który rozumiemy, jako troskę o wszystkich mieszkańców, a szczególnie
o osoby starsze i będące w potrzebie.
4. Tradycja przejawiająca się w wyplataniu wieńców dożynkowych i pielęgnowaniu
obyczajów.
5. Porozumienie, które oznacza umiejętność dochodzenia do kompromisu i zgody.
6. Gospodarność i zaradność, oznaczające troskę o ekonomiczny byt oraz dobre
wykorzystanie tego, co mamy i dbałość o wieś.

11

7. Dbałość o infrastrukturę, w tym o jakość dróg, budowę wodociągu i kanalizacji a
przez to podniesienie jakości życia mieszkańców wsi.
4.2 Cele strategiczne i działania
Mając na uwadze mocne i słabe strony Mikosze oraz wizję rozwoju wsi
przyjęto następujące cele strategiczne, które są gwarancją realizacji zadań
zmierzających do spełnienia wyznaczonej dla wsi wizji:
1. Troska o ład przestrzenny.
2. Dobrze rozwinięta infrastruktura.
3. Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji.
4. Dbałość o czystość i estetykę otoczenia.
5. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego.
Działania na rzecz rozwoju wsi i zabezpieczenia potrzeb jej mieszkańców
obejmą między innymi:
-doprowadzeniu kanalizacji i wodociągu do miejscowości,
- doprowadzenie ciągu pieszego od przejazdu kolejowego w Orzyszu do Mikosz,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego tam, gdzie go brakuje,
- oznakowanie miejscowości,
- organizowanie warsztatów, imprez wiejskich rozwijających świadomość
ekologiczną,
- rozbudowę placu zabaw, boiska wiejskiego, w szczególności o budynek
gospodarczy zapewniający zaplecze techniczne i sanitarne,
- mobilizację mieszkańców wsi do podejmowania wspólnych przedsięwzięć,
- ożywienie wiejskich tradycji,
- remont i modernizację dróg,
Określone cele strategiczne wiążą się z realizacją zadań wspierających rozwój
obszarów wiejskich, zapewniają stałą poprawę warunków i komfortu życia,
zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców. Wpływają również na promocję
turystyki wiejskiej.
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Oczekiwane efekty działań:
- dzieci i dorośli spotykają się i integrują w bezpiecznych i wyposażonych miejscach
spotkań jak plac zabaw, boisko;
- zadbana i czysta wieś,
- dobra jakość dróg wiejskich,
- dobrze oznaczona miejscowość,
- większa integracja mieszkańcy wsi,
- większe poczucia bezpieczeństwa,
- wypracowanie modelu zarządzania funduszem sołeckim, w tym: elementów planu
rozwoju wsi, elementów projektów współfinansowanych z funduszu sołeckiego,
elementów procedury prowadzenia zebrania wiejskiego dot. wskazania zadań do
finansowania z funduszu sołeckiego,
- wzmocnienie aktywności sołtysa i rady sołeckiej oraz całej społeczności wiejskiej,
- większe poczucie odpowiedzialności mieszkańców za rozwój wsi oraz zwiększenie
poczucia wpływu na zmiany zachodzące w miejscowości.

4.3 Szacunkowy koszt i harmonogram działań
Źródłami finansowania Planu Odnowy Miejscowości Mikosze będą:
• środki w ramach programów operacyjnych przewidzianych do realizacji na lata
2014-2020, a także w latach następnych w ramach ogłoszonych programów:
• środki własne Gminy
• inne zewnętrzne źródła finansowania.
Problemy

Działania/Koszt

Niedostatecznie
oświetlona droga

Zainstalowanie
oświetlenia
5000 zł

Brak boiska
wiejskiego

wyposażonego w
piłkochwyty
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Wydzierżawienie
terenu na cele
boiska, pozyskanie
dofinansowania na
zagospodarowanie
terenu

Okres realizacji

2018-2020

2018-2020

Spodziewane
efekty
Droga będzie
oświetlona,
a dzięki temu
poprawi się
widoczność i
bezpieczeństwo
użytkowników.
Boisko pozwoli na
spędzanie wolnego
czasu w zdrowy i
przede wszystkim
bezpieczny sposób

Brak wyposażonego
miejsca spotkań
mieszkańców

Niewystarczające
zainteresowanie
spotkaniami
wiejskimi, brak
odpowiedniego
zaplecza do
właściwej i
komfortowej
realizacji spotkań
wiejskich

Niewystarczające
oznakowanie
budynków i
dojazdów do posesji
w miejscowości

Coraz mniejszy
kontakt między
mieszkańcami
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5 000 zł
Budowa budynku
gospodarczego
zabezpieczającego
technicznie i
sanitarnie spotkania
mieszkańców, będzie
służyć spotkaniom
mieszkańców,.
Odpowiednie
wyposażenie pozwoli
wyeliminowanie
wcześniej
wspomnianych w
analizie SWOT
zagrożeń.
200 000 zł
Wyposażenie
miejsca zebrania
wiejskiego to:
• tablica do pisania
(flip-chart),
• komputer, rzutnik i
ekran (jasna i gładka
ściana),
• mikrofon i
nagłośnienie,
a także
• dzwonek dla
prowadzącego do
sygnalizowania
końca czasu
wypowiedzi.
„Zastosowanie” ma tu
zaplecze kuchenne.
W czasie dłuższych
spotkań można
przygotować posiłki
dla uczestników.
8 000 zł
Czytelne
oznakowanie
budynków i dróg w
miejscowości
zapewni łatwy dojazd
do posesji, np. w
przypadku pogotowia
ratunkowego
5 000 zł
Organizowanie
dyskusji, rozmów na
różne tematy,

2018-2019

2018-2019

2018-2020

Dzięki budowie
budynku pozyskamy
niezbędne zaplecze
do spotkania, a
mieszkańcy poczują
się bardziej,
zintegrowani, będzie
też można prowadzić
więcej spotkań,
zajęć, warsztatów.

Sprawne i
komfortowe
przeprowadzanie
spotkać wiejskich,
zwiększenie
zainteresowania
spotkaniami
wiejskimi, a przez tosprawami Sołectwa

Zwiększenie
poczucia
bezpieczeństwa
mieszkańców.
Ułatwienie osobom
„z zewnątrz”
komunikacji z
mieszkańcami
Mikosz
Powrót do dawnego
”porządku”,
przywrócenie zasad

warsztatów i szkoleń,
spotkań
integracyjnych.
Zorganizowanie rajdu
dla wszystkich
pokoleń lub
wspólnego spotkania
przy muzyce.
Brak aktywności w
Organizowanie
pozyskiwaniu
spotkań dotyczących
środków
planowanych
zewnętrznych
przedsięwzięć,
wybranie Lidera wsi,
stały kontakt z
Wydziałem
Pozyskiwania
Funduszy, Strategii i
Rozwoju UM w
Orzyszu
Mała aktywność
• bezpośrednie
mieszkańców
zaproszenie
mieszkańców na
spotkania
• nagradzanie
mieszkańców za
aktywność i
osiągnięcia
• organizowanie
spotkań
integracyjnych,
organizowanie
spotkań, służących
przedstawieniu i
wysłuchaniu
wszystkich
pomysłów.
Animacja lokalnej
aktywności
mieszkańców wsi
Mikosze
3 000 zl
Remont i
Podniesienie
modernizacja dróg
komfortu pracy,
dojazdowych do pól i poruszania się po
posesji we wsi
miejscowości
Mikosze
Doprowadzenie do
wsi kanalizacji i
wodociągu
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Podniesienie jakości
życia

2018-2020

2018-2020

sąsiedzkiej pomocy,
wspólne
kultywowanie
tradycji,
zawiązywanie kół
zainteresowań.
Aktywne
pozyskiwanie
środków
zewnętrznych
ułatwiające
realizacje
zamierzonych celów

Większa aktywność
mieszkańców.
Animacja lokalnej
aktywności jest po
to, by mieszkańcy
poczuli się ważni.
2018-2020

2018-2020

2018-2020

Podniesienie
komfortu
przemieszczania się,
zapobiegnięcie
„zakopywaniu” się
ciężkich pojazdów
Podniesienie
komfortu i jakości
życia mieszkańców,
obniżenie opłat za
wywóz nieczystości

Budowa chodnika do
Mikosz od przejazdu
kolejowego w
Orzyszu

Podniesienie
bezpieczeństwa
mieszkańców
niezmotoryzowanych,
podróżujących pieszo

Brak
zagospodarowanego
zejścia do Orzyszy

Naprawa lub
wykonanie nowego
mostu na rzece
Orzyszy

2019-2025

płynnych
Zapewnienie
bezpieczeństwa
mieszkańcom
Mikosz

2018-2020
Zapewnienie
bezpiecznego
przejazdu po moście
jak i przepływania
pod mostem

2018-2020

We wsi brak jest kanalizacji i wodociągu. W związku z tym mieszkańcy muszą
korzystać z usług beczkowozu do wywozu szamba. Jest to uciążliwe i kosztowne.
Budowa budynku gospodarczego zabezpieczającego potrzeby sanitarne i techniczne
pomoże zachęcić mieszkańców Mikosz do uczestnictwa w spotkaniach wiejskich,
integracyjnych, zajęciach dla dzieci, zajęciach kulturalnych i pobudzi aktywność we
wsi. Z zapleczem dla działań kulturalnych mieszkańcy będą się czuć lepiej. Być może
będą też zapraszać gości z zewnątrz, np. osoby prowadzące różno tematyczne
warsztaty, a to będzie wpływać na rozwój miejscowości i jej mieszkańców. Niektóre
spotkania wymagają przygotowania poczęstunku. Dobre zaplecze kuchenne
umożliwi przygotowanie takiego posiłku, a koszty spotkań będą niższe. Jednocześnie
spotkania mogą być dłuższe. Wymienione działania będą miały na integrację
mieszkańców

Sołectwa

Mikosze.

Zwiększenie

aktywności

mieszkańców

i

polepszenie ich kontaktów będą miały wpływ na poprawę jakości życia społeczności
wiejskiej. Zmotywuje do wspólnego działania. Zagospodarowanie terenu wokół
podniesie atrakcyjność i funkcjonalność tego miejsca. Wzmocni również integrację
społeczeństwa Zadbany trawnik z krzewami i klombami będzie atrakcyjnym
miejscem na spotkania w okresie letnim szczególnie dla dzieci i młodzieży. Nowa
budynek z naturalnych materiałów wraz z uporządkowanym pięknym otoczeniem
będzie też wizytówką wsi. Mieszkańcy będą chętnie spotykać się w tak atrakcyjnym
miejscu. Przeznaczenie dodatkowego terenu na boisko wiejskie umożliwi organizację
wiejskich rozgrywek np. w piłkę nożną. Ruch na świeżym powietrzu jest niezwykle
ważny, dlatego mieszkańcy chcą, aby we wsi znalazło się takie miejsce, na którym
będą mogły być prowadzone różnego rodzaju amatorskie gry sportowe.
16

Poprzez odpowiednie oznakowanie dróg i budynków, zamontowanie
brakującego oświetlenia ulicznego a także przez modernizację i budowę nowych
dróg wzrośnie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
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5.System wdrażania i monitoringu
Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Mikosze rozpocznie się poprzez
uchwalenie go na Zebraniu Wiejskim a następnie na wprowadzenie go w życie
uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu. Odpowiedzialnym za jego realizację będzie
Burmistrz Gminy Orzysz.
Prace nad Planem od samego początku będą poddane pełnej kontroli
mieszkańców Mikosze. Będzie to dla nich źródło informacji na temat zaplanowanych
zadań i inwestycji, a także o postępach prowadzonych prac.
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia– czyli dbanie o prawidłowy jego
przebiegu przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu,
zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych. W monitoringu biorą udział
wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Orzyszu
zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości. Monitorowanie odbywać
się będzie w formie bezpośredniej, polegającej na dokonywaniu wizji lokalnych i
sprawdzaniu

rzeczywistego

stanu

realizacji

działań

oraz

sprawozdawczej, polegającej na analizowaniu materiałów, statystyk.
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pośredniej

–

6. Public Relations Planu Odnowy Wsi Mikosze
Zadaniem Public Relations jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy
Wsi Mikosze i opierać się będzie o trzy główne formy komunikacji:
- Internet-Prasa lokalna i centralna- Promocja i reklama bezpośrednia-.
Przewiduje się również stworzenie „polityki Informacyjnej sołectwa„Polityka informacyjna” sołectwa obejmuje cały rok i składa się z kilku rodzajów
informacji przekazywanych poprzez stronę internetową:
- informacja o funduszu sołeckim (istota funduszu, zasady, terminy itp.),
- powiadomienie o spotkaniach (10 – 12 spotkań w roku),
- powiadomienie o zebraniach wiejskich (marzec, maj, wrzesień),
- przedstawienie programu spotkania i programu zebrania wiejskiego,
- rozpowszechnienie protokołów (relacji) ze spotkań i zebrania wiejskiego (także dla
tych mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczyli w spotkaniu bądź
zebraniu wiejskim),
- zapraszanie do dyskusji.
„Polityka informacyjna” sołectwa uwzględnia także:
- powiadamianie o działaniach podejmowanych w sołectwie,
- powiadamianie o zebraniach poprzez SMS,
- powiadamianie o zebraniach poprzez facebook,
- zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń bądź w gablocie ogłoszeniowej,
- wydrukowanie 50-100 ulotek o proponowanych inicjatywach (format A5, dwustronny
druk) i dostarczenie do domów oraz udostępnienie w świetlicy. Ulotki są opracowane
w czterech wersjach i pojawiają się cztery razy w roku.
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7 .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 2014-2020” działanie
„Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy
Orzysz 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 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. Istota 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.
Zapisy zawarte w Planie Odnowy Wsi Mikosze są zgodne z zapisami Strategii
Rozwoju Gminy Orzysz 2015-2025, Strategii Rozwoju Województwa WarmińskoMazurskiego oraz Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 20142020.
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