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Plan Odnowy Miejscowości
Biedrzychowice
na lata 2018 – 2023

Biedrzychowice to nowoczesna wieś żywych
tradycji śląskich.
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I. WSTĘP
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych dokumentów
związanych z planowaniem odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy
i życia mieszkańców. Jest to dokument strategiczny, przygotowany przy znacznym
udziale

mieszkańców

wsi.

Określa

najważniejsze

działania,

które

w opinii

zainteresowanych są istotne dla osiągnięcia zamierzonych celów i rozwoju
Biedrzychowic.
Plan przedstawia stan obecny Biedrzychowic oraz wizję rozwoju. Dokument
przygotowany

został

w

celu

stworzenia

możliwości

pozyskiwania

środków

finansowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz innych programów.
W

dokumencie

uwzględniono

działania

niezbędne

w

osiągnięciu

zamierzonych celów, przede wszystkim: planowanie strategiczne, ocena sytuacji
społecznej, gospodarczej i finansowej, wieloletnie planowanie inwestycyjne oraz
finansowe, a także monitorowanie i ocena wykonania przewidzianych zadań.
Praca nad przygotowaniem Planu wsparta została konsultacjami i rozmowach
z mieszkańcami Biedrzychowic, co wpłynęło na treść i wartość dokumentu oraz
zintegrowało społeczność lokalną wokół istniejących problemów. Opracowanie planu
pozwoliło na uświadomienie sobie przez mieszkańców ich wpływu na własny rozwój
i poprawę warunków życia.
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II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

Ogólna informacja o miejscowości:
Wieś:

BIEDRZYCHOWICE

Gmina:

GŁOGÓWEK

Powiat:

PRUDNICKI

Województwo:

OPOLSKIE

Liczba mieszkańców:

760 OSÓB

Powierzchnia Biedrzychowic:

763 HA

Sołtys:

SEBASTIAN KERN

Wieś ma zabudowę ulicówki, wzdłuż której są zabudowania folwarczne, część
budynków ma jeszcze typową zabudowę śląską ze skośnymi dachami. Zabudowania
są bardzo zadbane.
Dominantą

Biedrzychowic

jest

zabytkowy

wzniesieniu.
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Położenie Biedrzychowic
Biedrzychowice leżą na tzw. „trasie sudeckiej” łączącej Górny Śląsk z Sudetami,
droga krajowa A40 Kłodzko-Gliwice (Praga-Katowice), w odległości 6 km
od Głogówka.
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III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI
BIEDRZYCHOWICE
Zasoby przyrodnicze

Biedrzychowice leżą na dobrych glebach II i III klasy w związku z tym rolnictwo ma
dobre warunki rozwoju. W wiosce jest ok. 30 gospodarstw rolnych z wysoką kulturą
rolną. Na trasie Biedrzychowice – Twardawa jest mały las mieszany (ok. 2 ha),
główne drzewa to brzozy, dęby, olchy. Biedrzychowice położone są na terenie
równinnym, nieco falistym, otoczone polami uprawnymi.
Dziedzictwo kulturowe: historia i zabytki
Biedrzychowice to wieś szczycąca się długą i bogatą historią. Nazwę miejscowości
wiąże się z imieniem założyciela osady, Biedrzycha Friedricha.
Pierwsza wzmianka na temat Biedrzychowic pochodzi z 1228 roku. W akcie
darowizny księcia Kazimierza Opolskiego dla klasztoru w Czarnowąsach pojawiają
się nazwy przekazanych wsi, wśród nich pojawia się nazwa „Bedrchouici”, która
prawdopodobnie pochodzi z okresu przynależności Śląska do Czech i Moraw.
Ślady osadnictwa wskazują, że w Biedrzychowicach ludzie żyli już w VIII – VII wieku
p.n.e. Świadczą o tym znalezione w latach 30. XX wieku resztki glinianych naczyń
i narzędzi. We wsi znajdują się liczne stanowiska archeologiczne oraz ślady
osadnictwa celtyckiego.
Najstarszą budowlą jest kościół parafialny, wzmiankowany w dokumencie księcia
Bolka Opolskiego z 1430 roku. Początkowo był to kościół pod wezwaniem św.
Mikołaja, a od 1775 r. – pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Ostatnia rozbudowa kościoła miała miejsce w latach 1928 – 1930, wówczas to
przedłużono budynek kościoła ku zachodowi. Nieco później zainstalowano w kościele
organy firmy Berschdorf z Nysy. W latach 1947 – 1971 parafia nabyła 3 dzwony
poświęcone św. Urbanowi, Matce Bożej i św. Mikołajowi. Najstarsze dokumenty
kościelne pochodzą z XVIII wieku: kronika chrztów – od 1765, kronika zmarłych – od
1719. Od 1855 roku prowadzona jest kronika parafialna.
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Kościół parafialny w Biedrzychowicach

Kapliczka

Oprócz kościoła jest też 6 kapliczek przydomowych, polne krzyże, pomnik
upamiętniający poległych w czasie wojny.
W Biedrzychowicach urodziła się i została ochrzczona siostra Anna Kaworek
(1872 – 1936), współzałożycielka Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła. Jej
proces beatyfikacyjny trwa już kilka lat. Fakt ten zapoczątkował żywe kontakty parafii
z zakonem sióstr Michaelitanek w Miejscu Piastowym.
Gromadzeniem śladów przeszłości zajmuje się Muzeum Wiejskie „Farska
Stodoła” – jak wskazuje nazwa była to kiedyś część gospodarstwa probostwa, należy
do kompleksu zabytkowego kościoła (za plebanią). W muzeum znaleźć można wiele
ciekawych eksponatów – dokumenty, fotografie, mapy, meble, tradycyjny strój śląski.
Bogato prezentuje się kolekcja porcelany. Nie brakuje też starych narzędzi, maszyn
i sprzętów domowych. W 2014 roku z unijnych środków wyremontowano starą
wozownię, w której wybudowano piec chlebowy. Obecnie odbywają się tam
warsztaty „Od ziarenka do bochenka”. Dzięki wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji
i Administracji odnowiono i zagospodarowano kolejne części kompleksu muzealnego:
piętro nad świetlicą wiejską, gdzie znajduje się m.in. galeria obrazów Franciszka
Cichonia, wystawa „Wojna i sztuka” oraz biblioteka zawierająca bogate zbiory
dwujęzyczne. Wyremontowano także dawny spichlerz, w którym można podziwiać
wystawę zabytkowych sprzętów i fotografii. W 2016 r. Biedrzychowice uzyskały
wyróżnienie w wojewódzkim konkursie na zagospodarowanie ogrodu przy Farskiej
Stodole.
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Szczególnie uroczystym wydarzeniem w historii muzeum była pierwsza ekspozycja
„Ocalić od zapomnienia – czar starych fotografii”. Na archiwalnych fotografiach
utrwalono ważne chwile z życia rodzin i tutejszej parafii. Dzięki nim można zobaczyć
dawne śląskie stroje kobiet i mężczyzn, zabudowę wsi, obiekty, których dziś już nie
znajdziemy w miejscowości. Liczną grupę stanowią zdjęcia żołnierzy z czasów
I wojny światowej.
Wystawa była ważnym wydarzeniem dla środowiska lokalnego. Zyskała
również rozgłos w lokalnych mediach i wypromowała tym samym Biedrzychowice.
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Wartość ekspozycji docenili pracownicy Muzeum Wsi Opolskiej, prezentując ją
w bierkowickim skansenie. Zdjęcia z kolekcji w dużym formacie wzbogaciły wystawę
Śląskiej Fototeki w Opolu.
Dziedzictwo kulturowe Biedrzychowic jest przedmiotem zainteresowania
nie tylko mieszkańców wsi, ale także studentów, naukowców i pasjonatów historii
regionu. Wieś doczekała się monografii opracowanej przez Johannesa Preisnera
„Friedersdorf. Rozwój dwujęzycznej wioski od jej początków aż do 1945 roku”, dzieje
miejscowej szkoły przedstawiła Urszula Kuberczyk w książce „Historia szkoły
w Biedrzychowicach od początku XVII wieku do 2001”. Powstanie i funkcjonowanie
Farskiej Stodoły opisała Anna Wołochowska w pracy „Farska Stodoła jako przykład
izby regionalnej”, natomiast Georginia Borys – Kciuk i Łukasz Kciuk są autorami
pracy „Inwentaryzacja dóbr kultury materialnej wsi Biedrzychowice, gmina Głogówek,
województwo opolskie”. W 2015r. ks. Franciszek Lerch wydał książkę „Krzyże
i kapliczki na terenie Biedrzychowic”. W 2017 opublikowano pracę zbiorową
„Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi
Prudnickiej”. W opracowaniu zamieszczono artykuł Róży Zgorzelskiej „Zwyczaje,
tradycje i obrzędy ludności śląskiej na przełomie XIX i XX wieku”. Wieś szczyci się
także własną legendą o „Wydzieraczu” (pt.: „O pastuszku, który był czarodziejem”),
autorstwa Ferdinanda Krolla. Zbiór opowieści związanych z Biedrzychowicami
znalazł się w książce Henryki Młynarskiej „Legendy, podania Głogówka i okolic”.
W trakcie realizacji są kolejne publikacje przygotowywane we współpracy z różnymi
instytucjami kulturalno-oświatowymi. W 2017 roku zgłoszono projekt unijny dotyczący
kolejnego wydania książki „Spojrzenie przez gardinkę” – w maju 2018 r. pojawi się
wersja

dwujęzyczna

poszerzona

o

informacje

z

powiatu

głubczyckiego.

W opracowaniu tym znajdzie się także artykuł Róży Zgorzelskiej pt.: „Napoje i trunki”
opublikowany wcześniej w broszurze Międzynarodowej Sieci Muzeów Domowych –
członkiem

tej

instytucji

jest

biedrzychowicka

Farska

Stodoła.

W

planach

stowarzyszenia jest także przygotowanie książki „W domu i zagrodzie na przestrzeni
ostatnich stu lat”.
Promocji dziedzictwa kulturowego Biedrzychowic służy także aktywny kontakt
z placówkami muzealnymi Opolszczyzny – m.in. Muzeum Śląska Opolskiego,
Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Muzeum Ziemi Prudnickiej.
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Infrastruktura społeczna i techniczna
Na terenie Biedrzychowic działa wiele instytucji społecznych. Najważniejsze z nich to
szkoła

podstawowa,

przedszkole,

biblioteka

oraz

Centrum

Kształcenia

udostępniające mieszkańcom stanowiska internetowe.
Szkoła Podstawowa ma długą historię.
Pierwsze wzmianki o istnieniu placówki
pochodzą z końca XVII wieku i zawarte
są w sprawozdaniach powizytacyjnych
Diecezji Wrocławskiej.
Budynek

przedszkola

jest

powiązany

z wioską internetową.

W Biedrzychowicach znajduje się także boisko w trakcie doposażenia i modernizacji,
za które odpowiada miejscowy LZS.
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Plac zabaw mieści się przy siedzibie OSP (niedaleko boiska)

W Biedrzychowicach działa również Ośrodek Zdrowia, dzięki czemu zapewniono
szybki dostęp do podstawowej opieki medycznej.
Do

dyspozycji

mieszkańców

jest

także

świetlica

wiejska,

która

została

wyremontowana z części farskiej Stodoły. Przed kościołem parafialnym znajduje się
tablica informacyjna z ogłoszeniami dla mieszkańców i turystów.

Wiodąca organizacją we wsi jest Stowarzyszenie Odnowy Wsi Biedrzychowice,
ponadto aktywnie działają: Mniejszość Niemiecka – DFK, Rada Sołecka, Ochotnicza
Straż Pożarna, Rada Parafialna, LZS, Związek Rolników Śląskich, Caritas.
Do Stowarzyszenia Odnowy Wsi Biedrzychowice należy ponad 30 osób,
organizacja istnieje od 2009 roku i wraz z Kołem Mniejszości Niemieckiej, które jest
strategicznym partnerem stowarzyszenia, realizuje większość projektów z grantów
gminnych oraz Fundacji Polsko-Niemieckiej. Stowarzyszenie zajmuje rolę platformy
współpracy dla wszystkich instytucji społecznych w Biedrzychowicach.
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W Biedrzychowicach bogaty jest kalendarz cyklicznych imprez rozrywkowych
i kulturalnych integrujących lokalną społeczność: zabawa karnawałowa (golonkowe),
palenie Judasza, drzewko majowe, festyn rodzinny, dożynki, Dzień św. Marcina,
jarmark adwentowy, spotkanie z Mikołajem, projekty kulturalne, lekcje muzealne,
warsztaty. Farska Stodoła jest swoistym centrum kultury i ścieżką edukacyjną.
Mieszkańcy chętnie włączają się w prace na rzecz wsi, poświęcają swój czas
i umiejętności, dbają o pozytywny wizerunek.
Aktywność i zaangażowanie mieszkańców Biedrzychowic poświadczają liczne
dyplomy i wyróżnienia zdobyte w konkursach gminnych, wojewódzkich.
Gospodarka i rolnictwo
Jest to wieś rolnicza, w której ok. 25 gospodarstw prowadzi działalność rolną
z hodowlą trzody chlewnej i krów mlecznych. W Biedrzychowicach gospodaruje
Ośrodek Hodowli Zarodowej Bydła oraz Punkt Skupu Żywca.
Część mieszkańców znajduje zatrudnienie poza rolnictwem – dobrze rozwija się
rzemiosło, prywatne zakłady usługowe: funkcjonują 2 sklepy, piekarnia, restauracja
„Biedrzychowianka”,

punkt apteczny,

zakłady mechaniki pojazdowej,

Maszy

rolniczych (NAMYSLO) stolarstwa, ślusarki i kowalstwa artystycznego (Adam
Zgorzelski).
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IV. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON
Mocne strony:
 położenie miejscowości (na trasie sudeckiej)
 żyzne ziemie, wysoki poziom rolnictwa
 działalność instytucji oświatowych i kulturalnych: szkoła podstawowa,
przedszkole, biblioteka, wioska internetowa
 współpraca wielu organizacji społecznych: Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Biedrzychowice, Koło Mniejszości Niemieckiej, Caritas, OSP, LZS
 ośrodek zdrowia oferujący podstawowe usługi medyczne
 potencjał ludzi o wysokich kwalifikacjach
 integracja mieszkańców
 aktywna i otwarta społeczność lokalna
 silna motywacja do działania
 dwujęzyczność oraz gwara śląska
 bogate dziedzictwo kulturowe
 duży zasób wiedzy historycznej mieszkańców
 sieć wodociągowa
 bogaty kalendarz imprez
 promocja wsi w mediach lokalnych i regionalnych (prasa, radio, TV Opole)
oraz w internecie
 wydawnictwa opisujące historię i współczesność Biedrzychowic (opracowania,
prace magisterskie, dyplomowe)
Słabe strony:
 duże obciążenie ruchu drogowego trasy krajowej
 nierozwiązane

problemy

ochrony

środowiska,

kanalizacyjne
 słabe zaplecze sportowe dla dzieci i mieszkańców
 brak zaplecza noclegowego
 stan nawierzchni dróg
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V. WIZJA BIEDRZYCHOWIC I PRIORYTETY ROZWOJU

Biedrzychowice to wieś żywych tradycji śląskich,
zamieszkała przez rolników i przedsiębiorców .

„Farska Stodoła” – muzeum wiejskie jest bazą edukacji
regionalnej i rozwoju turystyki.

Priorytety rozwoju:

1. Integracja i edukacja mieszkańców na bazie tradycji śląskich.
2. Rozwój oferty turystycznej Biedrzychowic.
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VI. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ W

BIEDRZYCHOWICACH

W OKRESIE CO NAJMNIEJ 7 LAT OD DNIA PRZYJĘCIA PLANU ODNOWY
MIEJSCOWOŚCI,
PRIORYTETÓW

W

KOLEJNOŚCI

ROZWOJU

WYNIKAJĄCEJ

MIEJSCOWOŚCI,

Z

PRZYJĘTYCH

Z

PODANIEM

SZACUNKOWYCH KOSZTORYSÓW ICH REALIZACJI

Nazwa inwestycji
lub
przedsięwzięcia
aktywizującego

Cel

Przeznaczenie

Harmo
nogram
realizacji

Szacunkowy koszt:
kwota końcowa
z podaniem źródła
pozyskania

Dokończenie
remontu
zabytkowego
kościoła (dach,
elewacja) oraz
zabytkowego muru
kościelno/
cmentarnego

Integracja
mieszkańców
oraz
udostępnienie
obiektu dla
turystów w
kompleksie
z farską stodołą

Zachowanie zabytków
i udostępnienie
obiektów zabytkowych
dla turystów w
Biedrzychowicach

2018 2020

300.000 zł

„Biedrzychowski
teatr”

Integracja
mieszkańców,
zachowanie
i rozwijanie
tradycji

Dzieci szkoły
podstawowej
i przedszkola
przygotowują scenki
w gwarze o historii
i tradycjach wsi
w strojach śląskich,
wystawiane na
lokalnych imprezach
i konkursach
regionalnych

2019 –
2023

3.000 zł
granty pozyskane na
kulturę i środki własne

„Młody przewodnik
regionalny”

Zachowanie
tradycji, rozwój
oferty
turystycznej

Uczniowie szkoły
podstawowej- kółko
historyczne
oprowadzają po
farskiej stodole i
kościele w strojach
śląskich, dla
najlepszych

2018 –
2023

2.000 zł
nagrody i certyfikaty
dla uczniów, granty
na rozwój kultury,
środki własne
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absolwentów certyfikat
„Młodego przewodnika
regionalnego”
„Biedrzychowska
oferta turystyczna”

Rozwój turystyki
oraz edukacji
regionalnej

Podstawowa
informacja w
miejscach publicznych
np. sklepy, bar, grupa
osób zajmująca się
obsługą turystów
„Farskiej stodoły”

2018-23 5.000 zł
granty, praca własna

Ulotki z zintegrowaną
ofertą muzeum+
usługa gastronomiczna
(promocja śląskiej
kuchni i specjalności)
„Poddasze
wozowni”

Rozwój turystyki
oraz edukacji
regionalnej

Remont i adaptacja
pomieszczenia na cele
wystawiennicze

„Farska zygroda”

Kontynuacja
działań
mających na
celu
wzbogacenie
atrakcyjności
turystycznej
i zachowanie
tradycji śląskich

Zagospodarowanie
terenu wokół stodoły,
budowa wiaty,
odtworzenie starych
odmian drzew
owocowych,
propagowanie
bioróżnorodności

„Spanie przy
Farskiej Stodole” –
baza noclegowa

Rozwój turystyki
oraz edukacji
regionalnej

Remont i adaptacja
pomieszczeń
plebanijnych miejsce
noclegowe dla grup

Śląskie stroje
historyczne
i regionalne

Integracja
i edukacja
mieszkańców

Dzieci i młodzież
występują w śląskich
strojach regionalnych
w czasie uroczystości
kościelnych, wiejskich
np. dożynki i do
oprowadzania po
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20182020

60000 zł,
praca własna, środki
UE

2018-23 50.000 zł
Fundusze unijne,
Urząd Miejski,
sponsorzy,
środki własne

20192023

100.000 zł
granty, środki własne,
praca mieszkańców

2018-23 10.000 zł
granty, środki własne,
praca własna

Plan Odnowy Miejscowości Biedrzychowice

„Farskiej Stodole”,
mają wiedzę na temat
historii i tradycji
śląskich, w kościele są
odtworzone i używane
historyczne stroje
liturgiczne
Siłownia na wolnym
powietrzu

Propagowanie
aktywnego
wypoczynku i
zdrowego stylu
życia

Edukacja regionalna Kontynuacja
działań
wydawniczych
opisujących
dziedzictwo
Biedrzychowic

Stworzenie
ścieżki
turystycznoedukacyjnej

Zainstalowanie
urządzeń,
umożliwienie
mieszkańcom dostępu
do aktywnego
wypoczynku i rekreacji
Publikacja książek,
broszur i folderów

Remont drogi gminnej
Biedrzychowice –
Wróblin: wzbogacanie
oferty turystycznej,
poznawanie walorów
krajobrazowych i
bioróżnorodności
regionu oraz lokalnej
historii
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2019

2018 2023

Środki unijne
Fundusz Sołecki

Współpraca z
Muzeum Ziemi
Prudnickiej
10000 zł LGD
Płaskowyż
12000 zł Urząd
Marszałkowski
Środki unijne

