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1. Wstęp
Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości Januszkowice jest rezultatem pracy Grupy
Odnowy Wsi Januszkowice i Rady Sołeckiej.
Dokonano analizy aktualnej sytuacji wsi, jej charakterystyki, inwentaryzacji stanu
obecnego, oceniono mocne i słabe strony miejscowości oraz uwzględniono planowane
do realizacji cele i zadania.
Najistotniejszym aspektem Planu jest spowodowanie zainteresowania mieszkańców
sprawami sołectwa aby nakłonić mieszkańców do podjęcia działań na rzecz lokalnej wspólnoty.
NajwaŜniejsze decyzje dotyczące miejscowości zapadły na zebraniach wiejskich, w których
uczestniczyli mieszkańcy reprezentujący róŜne grupy społeczne i wiekowe, postulujący róŜne
potrzeby i pomysły.
Kwintesencja działań na rzecz Odnowy wsi w Januszkowicach to trzy zasady:
- ODNOWA WSI – to znaczy razem dbać o to, Ŝeby wieś pielęgnowała przyrodę, tradycje,
więzi społeczne i aby wykorzystywała swoje zasoby dla podnoszenia
standardu Ŝycia;
- ODNOWA WSI – to wspólnie zaplanowane działania mieszkańców wsi na rzecz jej wizerunku,
tradycji i stałej poprawy warunków Ŝycia;
- ODNOWA WSI – to znaczy razem dbać o to, Ŝeby wieś była czysta, ładna i gospodarna.
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2. Charakterystyka miejscowości Januszkowice
2.1 PołoŜenie miejscowości Januszkowice
Januszkowice to, jedno z większych

sołectw w gminie Zdzieszowice, powiat

krapkowicki. Sołectwo liczy 1024 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 996,53 ha. Wieś
połoŜona jest w dorzeczu rzeki Odry. W skład Januszkowic wchodzą przysiółki:
Wielmierzowice, Lesiany i Otok – teren gospodarstwa agroturystycznego.
Korzystnie usytuowana na mapie i na terenie gminy Zdzieszowice, w jej południowowschodniej części, na granicy trzech powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego, strzeleckiego
i krapkowickiego, gdzie patrząc od strony południowej u podnóŜa Góry Świętej Anny,
malowniczo rozciąga się Ziemia Januszkowicka. Równina w Starorzeczu Odry, usiana licznymi
jeziorami i polami uprawnymi oraz zabudową typową dla śląskiej wsi, usianą licznymi obiektami
sakralnymi, nad którymi dominuje kościół. Zaś w części północnej sołectwo przylega do terenów
zakładów koksowniczych.
Korzystne usytuowanie wsi, takŜe na mapie Polski, umoŜliwia łatwą komunikację dając
duŜe korzyści, ale i stwarza pewne uciąŜliwości i zagroŜenia, związane z przecinającą wieś
wzdłuŜ, drogą wojewódzką 423, z której do autostrady A4 jest jedynie 15 km. Od strony
wschodniej na granicy wsi przebiega linia kolejowa Opole-Kędzierzyn-Koźle. Od strony
zachodniej wieś spowija rzeka Odra, na dzień dzisiejszy nadal Ŝeglowna, przy której usytuowana
jest nowoczesna elektrownia wodna. W centrum wsi odbija droga powiatowa będąca traktem
turystycznym do znanego Sanktuarium na Górze Świętej Anny.
Tak wiele atutów tej wsi pozwala stwierdzić, Ŝe jest to miejsce gdzie walory usytuowania
przyrodniczego i kulturowego splatają się w jedno, tworząc niepowtarzalnie piękne i unikatowe
miejsce, gdzie kaŜdy moŜe znaleźć swoje miejsce na ziemi.
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Rysunek. 1. Mapa Januszkowic i okolic

2.2. Historia miejscowości Januszkowice
Nazwa wsi wywodzi się ze zdrobnienia popularnego imienia Janusz. Wieść niesie,
iŜ pewien rycerz tym imieniem otrzymał rozkaz aby w miejscu gdzie płynie rzeka Odra,
w rejonie Kłodnicy załoŜyć osadę. Wzmianka owego przekazu, jest najstarszym zapisem
o istnieniu wsi i pochodzi z dokumentu Biskupa Wrocławskiego Wawrzyńca z 1217 roku.
Zapisy na temat Januszkowic znajdują się równieŜ w dokumentach klasztoru cystersów
w Jemielnicy z 1532 roku. Gotthard Sitch von Bauke dokumentem wydanym w dniu
wspomnienia św. Marii Magdaleny 22 lipca 1641 z powodu trudnej sytuacji powodowanej przez
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wojnę
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PrzynaleŜność Januszkowic do klasztoru cystersów datuje się na lata 1641-1810.
Ślad w Januszkowicach zostawiły równieŜ wojny napoleońskie. W 1807 roku przez
miejscowość maszerowały wojska napoleońskie, a część z nich tu stacjonowała, traktując
Januszkowice jako punkt obserwacyjny i wypadowy w celu rozpoznania twierdzy kozielskiej.
Po wojnach napoleońskich Śląsk stał się prowincją pruską, wtedy to Januszkowice
terytorialnie znajdowały się w rejencji opolskiej, a od 1816 roku kiedy to rejencje podzielono
na powiaty, Januszkowice włączono do powiatu kozielskiego.
Następne lata stały się dla Januszkowic okresem rozbudowy, od 1845 roku rozpoczęła
działalność

szkoła

powszechna,

a

w

roku

1891

rozpoczęto

budowę

pierwszej

na Odrze dwutorowej śluzy.
Lata 1914-1918 to I wojna światowa, kiedy to znaczną liczbę męŜczyzn w wieku
poborowym z Januszkowic zostało wcielonych do wojska, wielu z nich poległo.
Po latach względnego spokoju Januszkowice stały się w roku 1921 miejscem działań
zbrojnych III Powstania Śląskiego. W walkach wsławił się mieszkaniec Januszkowic Antoni
Jelito członek batalionu Leonarda Krukowskiego.
W roku 1924 powołano do Ŝycia Ochotniczą StraŜ PoŜarną, po tym jak w wielkim
poŜarze spłonęły dwie stodoły pełne ziarna, stwarzając zagroŜenie dla całej wsi.
W dziesięć lat później z inicjatywy proboszcza Leśnicy oraz parafian rozpoczęto budowę
neobarokowego kościoła p.w. św. BłaŜeja. Uroczystości konsekrowania kościoła odbyły się
29 czerwca 1936 roku.
W czasie II wojny światowej zmobilizowano do czynnej słuŜby wojskowej kilkudziesięciu
męŜczyzn z Januszkowic. Z powodu bliskiego sąsiedztwa Januszkwic z zakładem produkcji
benzyny syntetycznej w koksowni w Zdzieszowicach, na granicy z Krasową zostały
posadowione stanowiska artylerii przeciwlotniczej. W czasie jednego z nalotów w roku 1944 r.
zginęło pięciu Ŝołnierzy oraz liczni mieszkańcy, którzy zostali pochowani na cmentarzu
przykościelnym.
Dnia 23 stycznia 1945 roku do Januszkowic wkroczyła armia czerwona przygotowująca
się we wsi do sforsowania rzeki Odry. W tym czasie większość ludności Januszkowic została
ewakuowana do innych miejscowości.
Najbardziej

tragiczną

i

pamiętną

ofiarą

działań

wojennych

tych

czasów

w Januszkowicach była osoba księdza Karola Bujary. Był to ksiądz, który od roku 1942 pełnił
funkcję duszpasterza w Kościele p.w. św. BłaŜeja w Januszkowicach. Mieszkańcy cieszyli się
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jego pobytem niecałe 4 lata, gdyŜ został on rozstrzelany dnia 25 stycznia 1945 r.,
prawdopodobnie przez Ŝołnierzy Armii Czerwonej.
Lata powojenne, a w szczególności lata 60 i 70 XX wieku, upłynęły pod znakiem
rozwoju dla wsi. ZłoŜyła się na to rozbudowa pobliskiej zdzieszowickiej koksowni oraz
powstanie przedsiębiorstw na terenie samych Januszkowic, w tym kopalni kruszyw – Ŝwirowni.
Obecnie Januszkowice najbardziej znane są z wielu jezior, z których największe
to Jezioro Srebrne i DuŜe a takŜe Linowe i Staropolanka. Są to zbiorniki wodne utworzone
po wyrobiskach kruszywa, z towarzyszącymi im szuwarami, bagnami i wyspami. Wokół nich
sukcesywnie rozwijała się charakterystyczna dla rejonów wodnych szata roślinna, ptactwo
wodne i inna zwierzyna. Jeziora cieszą się powodzeniem i zainteresowaniem turystów, a
szczególnie wędkarzy. Najbardziej atrakcyjnym miejscem od 1999 roku stało się Jezioro
Srebrne, przyciągające amatorów letniego wypoczynku pięknymi widokami, czystą wodą,
zjeŜdŜalnią (największą na Opolszczyźnie), miejscem na spotkania towarzyskie przy ognisku
oraz moŜliwością skorzystania z noclegów.
W ostatnich trzech latach, korzystając z Fundacji Rozwoju Śląska i inicjatyw lokalnych, środków
z budŜetu Gminy oraz ogromnego wkładu pracy społecznej mieszkańców, istniejącą część
budynku wielofunkcyjnego (była w stanie surowym uśpiona przez ponad 20 lat) rozbudowano do
funkcji stanowiącej ośrodek Ŝycia kulturalnego wsi. Stworzono tam bibliotekę, świetlicę
środowiskową dla dzieci i młodzieŜy, salę spotkań Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej, które
stanowi integracyjne pomieszczenie dla całej społeczności lokalnej. Wykończono duŜą salę o
powierzchni 300 m2 z pomieszczeniami dla orkiestry dętej wsi, pomieszczenia kuchenne i część
szatniowo-sanitarną. W budynku wielofunkcyjnym, którego właścicielem jest Gmina odbywają
się spotkania okolicznościowe całej społeczności wiejskiej Januszkowic. W duŜej sali
prowadzone są takŜe zajęcia aerobiku, kursu tańca towarzyskiego., ćwiczeń orkiestry dętej oraz
zespołu muzycznego. W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa z oddziałem
przedszkolnym.
Mieszkańcy wsi Januszkowice są bardzo mocno zaangaŜowani w Ŝycie społeczne oraz
działania na rzecz aktywizacji swojego miejsca zamieszkania.

3. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości Januszkowice
Analiza zasobów miejscowości
3.1. Sytuacja demograficzna
Wieś Januszkowice liczy 1024 mieszkańców. Większość mieszkańców pracuje
w zakładach w pobliskich miastach takich jak Zdzieszowice czy Kędzierzyn-Koźle, część osób
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znalazło zatrudnienie u przedsiębiorców działających na terenie samych Januszkowic. Istnieje
równieŜ nieliczna grupa osób prowadzących i pracujących w rolnictwie. Struktura wiekowa jak
i płci została przedstawiona w poniŜszej tabeli:
Tabela 1. Mieszkańcy z podziałem na płeć
Podział mieszkańców wg płci

Liczba mieszkańców

Struktura w %

Ogółem

1024

100,00

męŜczyźni

505

49,3

kobiety

519

50,7

Tabela 2. Mieszkańcy z podziałem na grupy wiekowe
Podział mieszkańców wg wieku

Liczba mieszkańców

Struktura w %

Ogółem

1024

100

ludność w wieku 0-15 lat

155

15,1

ludność w wieku 15-25 lat

148

14,5

męŜczyźni w wieku 25-65 lat

284

27,7

kobiety w wieku 25-65 lat

278

27,2

męŜczyźni powyŜej 65 lat

76

7,4

kobiety powyŜej 65 lat

83

8,1

3.2. Szkolnictwo
W Miejscowości Januszkowice szkoła istnieje od roku 1845, kiedy to działalność
rozpoczęła szkoła powszechna, do której uczęszczały dzieci z Januszkowic.
Obecnie w Januszkowicach działa sześcioklasowa publiczna szkoła podstawowa
z oddziałem przedszkolnym. Szkoła ta powstała z przekształcenia budynku przedszkolnego
po tragicznej powodzi w 1997 r., gdzie stary budynek szkoły, który został zalany nie mógł być
dopuszczony do eksploatacji. Obok nowej szkoły powstał kompleks sportowy z placem zabaw,
które są wykorzystywane równieŜ poza zajęciami szkolnymi przez mieszkańców Januszkowic.

3.3. Turystyka
Januszkowice stwarza wspaniałe warunki do uprawiania turystyki, szczególnie
w sezonie letnim. Istnieją tutaj warunki dla turystyki weekendowej jak i dłuŜszych pobytów.
MoŜna spędzić czas aktywnie, ale i wypocząć w spokoju i znaleźć wytchnienie wśród pięknej
przyrody.
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Na terenie Januszkowic znajduje się wiele jezior, z których największe to Jezioro Srebrne
i DuŜe a takŜe Linowe i Staropolanka. Są to zbiorniki wodne utworzone po wyrobiskach
kruszywa. W wyniku sukcesji przyrodniczej, wytworzyły się wokół nich szuwary, bagna
i wyspy, rozwinęła się charakterystyczna dla rejonów wodnych szata roślinna, przybyło ptactwo
wodne i inna zwierzyna. Jeziora cieszą się powodzeniem i zainteresowaniem turystów,
a szczególnie wędkarzy. Najbardziej atrakcyjnym miejscem od 1999 roku stało się Jezioro
Srebrne, przyciągające amatorów letniego wypoczynku pięknymi widokami, czystą wodą,
zjeŜdŜalnią (największą na Opolszczyźnie), miejscem na spotkania towarzyskie przy ognisku
oraz moŜliwością skorzystania z noclegów.
W Januszkowicach usytuowane są ogródki działkowe, tworzące indywidualny kompleks
rekreacji rodzinnej. Natomiast centrum sportowym wsi jest boisko sportowe, na którym
odbywają się liczne zawody sportowe i mecze.
Oprócz tego w Januszkowicach istnieje karczma weselna, dwa bary z obsługą całoroczną,
trzy bary czynne tylko w sezonie letnim oraz cztery sklepy z asortymentem spoŜywczym
i ogólnoprzemysłowym. To wszystko tworzy bazę, z której mogą skorzystać na dzień dzisiejszy
turyści, którzy wybierają się do Januszkowic na wypoczynek.

3.4. StraŜ poŜarna
Ochotniczą StraŜ PoŜarną powołano do Ŝycia 18 sierpnia 1924 roku. Przyczynkiem do tego był
tragiczny poŜar jaki wybuchł tego lata i strawił dwie stodoły pełne zboŜa, a w wyniku
niesprzyjających warunków atmosferycznych stwarzał zagroŜenie dla całej wsi. Zaraz po tym
zakupiono konny wóz gaśniczy z ręczną pompę gaśniczą, która istnieje do dnia dzisiejszego.
Początkowo straŜnica mieściła się w prywatnym domu. Obecnie OSP posiada swoją siedzibę
w wydzielonej części budynku wielofunkcyjnego, gdzie znajdują się dwa boksy garaŜowe oraz
część świetlicowa.
Na dzień dzisiejszy do OSP Januszkowice naleŜy ponad 80 członków.
Na wyposaŜeniu OSP w Januszkowicach znajduje się samochód straŜacki cięŜki oraz
samochód lekki typu „śuk”, a takŜe agregat prądotwórczy. Dodatkowo do wypełniania zadań
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej OSP posiada łódkę motorową i motopompy.
Działalność statutowa przewiduje działalność ratowniczo-gaśniczą, ale takŜe kulturalnooświatową, sportową oraz na rzecz ochrony środowiska. W związku z powyŜszym OSP
Januszkowice organizuje corocznie w miesiącu maju obchody „Dnia straŜaka”, oraz Gminne
Zawody straŜackie, które mają swoją długą coroczną tradycję.
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3.5. Kultura i Ŝycie społeczne
W

ostatnich

trzech

latach,

korzystając

z

Fundacji

Rozwoju

Śląska

i inicjatyw lokalnych, środków z budŜetu Gminy oraz ogromnego wkładu pracy społecznej
mieszkańców, istniejącą część budynku wielofunkcyjnego (była w stanie surowym uśpiona przez
ponad 20 lat) rozbudowano do funkcji stanowiącej ośrodek Ŝycia kulturalnego wsi.
Stworzono tam bibliotekę, świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieŜy, salę spotkań
Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej, która stanowi integracyjne pomieszczenie dla całej
społeczności lokalnej. Wykończono duŜą salę o powierzchni 300 m2 z pomieszczeniami dla
orkiestry dętej wsi, pomieszczenia kuchenne i część szatniowo-sanitarną. W budynku
wielofunkcyjnym, którego właścicielem jest Gmina odbywają się spotkania okolicznościowe
całej społeczności wiejskiej Januszkowic. W duŜej sali prowadzone są takŜe zajęcia aerobiku,
kursu tańca towarzyskiego, ćwiczeń orkiestry dętej oraz zespołu muzycznego.
Na parterze budynku funkcjonuje biblioteka, czynna przez cały rok w godzinach od 15:00
do 19:00, a w sezonie wakacyjnym od 13:00 do 17:00. Cała biblioteka składa się z trzech
pomieszczeń: w jednym znajduje się księgozbiór a dwa przeznaczono na potrzeby dzieci.
Spełniają one funkcję świetlicy, gdzie dzieci spędzają wolny czas przy grach i zabawach, a co
waŜne mogą uzyskać pomoc w nauce, gdyŜ pracownik prowadzący bibliotekę posiada
przygotowanie pedagogiczne. W niedalekiej przyszłości planuje się wyposaŜyć bibliotekę
w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Trzecie pomieszczenie przeznaczono
na świetlicę dla dzieci starszych i młodzieŜy, gdzie dyŜur w godzinach od 16:00 do 20:00 pełni
opiekun spełniający funkcję animatora kultury, sportu i rekreacji.
Ponadto w budynku wielofunkcyjnym znajdują się dwie sale, Sala Mała i Sala DuŜa,
w których organizowane są wszystkie spotkania i imprezy społeczności lokalnej. śycie w tych
salach tętni przez cały rok według poniŜszego harmonogramu:
-

Wienachtsfeier,

-

Zabawa Sylwestrowa,

-

Zabawy Karnawałowe ( 2 w czasie karnawału),

-

Zabawa Wielkanocna,

-

Ochody Św. Józefa,

-

Maibaum,

-

Dzień Matki,

-

Dzień Dziecka,
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-

Wystawy śniwne,

-

Regionalna Wystawa Gołębi,

-

Okręgowa Wystawa Gołębi,

-

„Spotkanie mieszkańców po latach”.

Oprócz spotkań cyklicznych, sale znajdują przeznaczenie na liczne zgromadzenia związane
z potrzebami sołectwa, takie jak:
-

zebrania Rady Sołeckiej,

-

zebrania wiejskie,

-

spotkania z posłami z terenu Okręgu Wyborczego,

-

spotkania

w

sprawie

konsultacji

społecznych

na

szczeblu

międzygminnym

i powiatowym,
-

spotkania Mniejszości Niemieckiej.

I wreszcie drzwi budynku wielofunkcyjnego stoją otworem dla potrzeb społeczności lokalnej:
-

próby orkiestry dętej,

-

próby zespołu młodzieŜowego,

-

imprezy

i

spotkania

organizowane

przez

Publiczną

Szkołę

Podstawową

w Januszkowicach,
-

spotkania straŜackie,

-

imprezy straŜackie,

-

festyny wiejskie,

-

pokazy tematyczne i okolicznościowe,

-

aerobik,

-

kurs tańca,

-

wynajem sal na imprezy okolicznościowe- indywidualnie dla mieszkańców,

-

wynajem sal na wystawy i pokazy,

-

wynajem sal na imprezy okolicznościowe.
Ze względu na moŜliwości techniczne – wyposaŜenie sal w sprzęt audio-video, bardzo

często sala jest udostępniana na cele spotkań czy prezentacji, organizowane na forum gminy
Zdzieszowice, gmin ościennych ale i całego powiatu. Mieszkańcy wsi Januszkowice są bardzo
mocno zaangaŜowani w Ŝycie społeczne oraz działania na rzecz aktywizacji swojego miejsca
zamieszkania.

11

Plan Odnowy Miejscowości Januszkowice

3.6. Infrastruktura techniczna
W skład infrastruktury technicznej Januszkowic wchodzą sieć wodociągowa, gazowa,
elektroenergetyczna. Wieś jest równieŜ objęta telefonizacją, a przez to w większości mają dostęp
do sieci internetowej. Jeśli chodzi o zaopatrzenie w ciepło, to w większości odbiorcy
w budownictwie mieszkaniowym jak i usługowym są zaopatrywane ze źródeł lokalnych takich
jak kotły opalane gazem, koksem czy węglem.

3.7. Infrastruktura drogowa
Przez Januszkowice przebiega droga wojewódzka nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn-Koźle,
będąca głównym szlakiem drogowym oraz droga powiatowa 1434 – ul. Kościelna. Oprócz tego
w Januszkowicach istnieje sieć dróg gminnych w większości wyasfaltowanych, a takŜe drogi
transportu rolniczego.

3.8. Obiekty sakralne
W miejscowości Januszkowice, którą od zawsze zamieszkiwali ludzie poboŜni, znajduje się
wiele obiektów sakralnych takich jak:
-

neobarokowy Kościół p.w. św. BłaŜeja, którego budowa zaczęła się w 1934 roku, a
uroczystości konsekrowania kościoła odbyły się 29 czerwca 1936 roku,

-

figura św. Jana Nepomucena,

-

kaplica Św. Barbary, przy nieistniejącym juŜ zakładzie kruszyw,

-

liczne krzyŜe przydroŜne,

-

dwie kaplice dzwonnice.

4. Planowane kierunki rozwoju
Wizja wsi Januszkowice
Januszkowie - wieś podmiejska, połoŜona nad Odrą, otoczona jeziorami- rajem dla turystów
i wędkarzy, szukających odpoczynku i dobrego jadła, kultywująca śląskie tradycje.
Motto wsi Januszkowice
Januszkowice - śląską wsią, krainą jezior, przyjaznym miejscem na ziemi dla mieszkańców
i letników.
PołoŜenie wsi Januszkowice stanowi

szansę na rozwój turystyczny miejscowości.

Jej walory przyrodniczo – krajobrazowe, architektura wiejska, oraz istnienie wielu atrakcyjnych
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w ujęciu historycznym obiektów stanowią podstawę do ukierunkowania działalności
mieszkańców, władz w stronę rozwoju turystycznego. Podjęcie tego zadania umoŜliwi rozwój
wsi, dzięki odwiedzinom turystów z Polski i zagranicy, to z kolei moŜe przyczynić się do
powstania gospodarstw agroturystycznych.
Tak sformułowana wizja rozwoju wsi skupia się wokół głównych działań jakie naleŜy
podjąć aby osiągnąć zamierzony cel:
•

zaktywizować i zintegrować społeczność wiejską,

•

powołać stowarzyszenie, działające na rzecz rozwoju wsi,

•

zachować dziedzictwo kulturowe wsi,

•

zachować dziedzictwo przyrodnicze wsi,

•

zachować toŜsamość wsi,

•

rozwinąć potencjał turystyczny wsi,

•

poprawić infrastrukturę turystyczną wsi,

•

poprawić infrastrukturę techniczną wsi.

Głównym celem mieszkańców Januszkowic jest podniesienie standardu Ŝycia miejscowej
społeczności. MoŜe to odbyć się poprzez min. podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi, na co
składać się będzie bardzo waŜna kwestia jaką jest promocja wsi.

5. Ocena mocnych i słabych stron wsi Januszkowice
W tym rozdziale dokonano analizy stanu miejscowości w aspekcie mocnych i słabych stron, jak
równieŜ szans i zagroŜeń techniką SWOT.

Silne strony
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

połoŜenie wsi – liczne zbiorniki wodne, rzeka Odra;
rozbudowane i kultywowane tradycje śląskie;
duŜe walory przyrodnicze- rośliny, zwierzęta;
pręŜnie działające organizacje społeczne;
budynek wielofunkcyjny jako centrum Ŝycia wiejskiego
z ofertą edukacyjną, biblioteką, salą spotkań, salą balową;
szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym;
duŜe zaangaŜowanie społeczności wiejskiej w Ŝycie wsi;
silna grupa liderów- sołtys, radna;
duŜa ilość podmiotów gospodarczych działających we wsi
zapewniająca miejsca pracy;
rozwinięta baza letniskowa, kompleks ogródków działkowych;
rozbudowana baza gastronomiczna: dwa domy weselne, bar Fantazja;
orkiestra dęta, zespoły muzyczne;
dogodny dojazd do okolicznych miejscowości, miejsc pracy, szkół;
13

Plan Odnowy Miejscowości Januszkowice
•
•
•

dobra współpraca z Gminą Zdzieszowice,
dobra współpraca z gminą partnerską Benzheim i gminą Malanów
wodociąg, gazociąg, telefonia komórkowa, dostęp do Internetu, telefonizacja, plac zabaw
przy szkole.

Słabe strony
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

brak kanalizacji;
brak chodnika przy drodze wojewódzkiej i drogach gminnych,
brak obwodnicy, duŜy ruch przez wieś:
zanieczyszczone środowisko naturalne przez pobliskie zakłady koksownicze, chemiczne;
brak ogólnodostępnej sali komputerowej z dostępem do Internetu;
słaba promocja wsi
brak strony internetowej, folderów;
brak miejsca plenerowego dla spotkań mieszkańców;
brak elewacji zewnętrznej budynku wielofunkcyjnego;
niedokończona instalacja elektryczna i konstrukcja sufitu w duŜej Sali w budynku
wielofunkcyjnym,
utrudniony dostęp do ścieŜek rowerowych;
brak sponsorów;
utrudniony dojazd do miasta powiatowego.

Szanse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagospodarowanie Odry jako zaplecza turystyczno- rekreacyjnego;
zagospodarowanie jezior pod bazę agroturystyczną;
rozwój małej gastronomii;
mądra polityka gminy;
pozyskanie środków unijnych;
udział w programie odnowa wsi;
uczestnictwo w programie LEADER;
budowa kanalizacji, obwodnicy;
rozwój budownictwa letniskowego i jednorodzinnego;
zagospodarowanie farskiego ogrodu;
inwentaryzacja zasobów kulturowych wsi;
udział mieszkańców wsi w róŜnych szkoleniach;
promocja wsi;
upodmiotowienie sołectwa.

ZagroŜenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagroŜenie powodziowe spowodowane bliskością rzeki Odry;
brak chodnika przy drodze wojewódzkiej,
zły stan drogi wojewódzkiej;
duŜe natęŜenie ruchu drogowego;
migracja ludności;
ucieczka ze wsi ludzi wykształconych;
słabe zabezpieczenia przeciwpowodziowe;
zanieczyszczenie środowiska naturalnego;
niŜ demograficzny.
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6. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu
odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów
rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów realizacji
Prezentowany Plan Odnowy Miejscowości Januszkowice oraz opis planowanych
przedsięwzięć jest efektem pracy grupy Odnowy Wsi Januszkowice oraz Rady Sołeckiej.
Zamierzenia zostały podzielone na dwa pomniejsze programy: program krótkoterminowy
i program długoterminowy.
Program krótkoterminowy obejmuje lata 2007-2010 i określa cele do zrealizowania
w ciągu najbliŜszych czterech lat. Obejmuje zarówno zamierzenia materialne jak i niematerialne,
realizacja których jest najpotrzebniejsza i w szybkim czasie przyczyni się do poprawy standardu i
jakości Ŝycia.

6.1. Plan krótkoterminowy odnowy wsi Januszkowice w latach 2007-2010
Kluczowy problem
1
Co nas najbardziej
zintegruje?
Na czym nam
najbardziej zaleŜy?

Co nam
najbardziej
przeszkadza?
Co najbardziej
zmieni nasze
Ŝycie?
Co nam przyjdzie
najłatwiej?

Odpowiedź
2
Wspólne imprezy
okolicznościowe
Na wykończeniu
elewacji zewnętrznej
budynku
wielofunkcyjnego
Brak komputera i
dostępu do Internetu
w bibliotece
Zorganizowanie się
społeczności w celu
powołania
stowarzyszenia
Przedstawienie
mieszkańcom wsi
idei odnowy wsi
i planu rozwoju
miejscowosci

Propozycja projektu
3
Nowa tradycja-Zorganizowanie obchodów
św. Marcina
Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku
wielofunkcyjnego we wsi Januszkowice.

WyposaŜenie biblioteki w komputer z dostępem
do Internetu
Zorganizowanie zebrania wiejskiego, przyjęcie
statutu, zarejestrowanie stowarzyszenia
działającego na rzecz wsi
Zorganizowanie spotkania wiejskiego
pt. „Januszkowice w odnowie wsi”

Podjęcie działań
Inwentaryzacja zasobów kulturowych wsi
w celu
Januszkowie przez pracowników Uniwersytetu
zinwentaryzowania
Przyrodniczego we Wrocławiu
zasobów kulturowych
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6.2.

Plan

długoterminowy

Odnowy

Miejscowości

Januszkowice

w latach 2011-2013
6.2.1. ToŜsamość wsi i wartości Ŝycia wiejskiego
Cele

Projekty

1. Zorganizowanie Izby Tradycji- ekspozycja
sprzętu gospodarstwa domowego.
2.Obchody tradycyjnych obrzędów
2. Organizowanie śląskich tradycyjnych imprezWeihnachtsfeier, św. Józefa, Maibaum, Ŝniwniok,
śląskich.
odpust parafialny, kiermasz, św. Marcina itp.
3.Poznanie i rozpropagowanie historii i jej
3. Wydanie monografii wsi.
4. Przygotowanie i montaŜ tablic informacyjnych
zasobów kulturowych.
na temat zabytków wsi, osobliwości kulturowych,
4.Renowacja i utrzymanie zabytków.
przyrodniczych.
5.Wykorzystanie walorów połoŜenia wsi. 5.Wydanie i rozpropagowanie kalendarza imprez
organizowanych we wsi.
6.Promocja lokalnych potraw podczas
6. Utworzenie ścieŜki dydaktycznej- szlakiem 4
jezior, oznakowanie, oświetlenie.
imprez.
7.Organizacja stoisk z lokalnymi potrawami podczas
imprez tradycyjnych organizowanych we wsi.
1.Kultywowanie tradycji śląskiej.

6.2.2. Standard Ŝycia
Cele

Projekty

1.Poprawa infrastruktury technicznej wsi;
2.Budowa nowej infrastruktury drogowej;
2.Poprawa stanu środowiska naturalnego;
3.Poprawa komunikacji z miastem
powiatowym.

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej.
2. Remont dróg gminnych.
3. Budowa nowych dróg gminnych.
4. Budowa dróg dojazdowych do zbiorników
wodnych i gospodarstw agroturystycznych.
5. Remont ścieŜki rowerowej.
6. Budowa kanalizacji.
7. Konkursy, warsztaty z zakresu edukacji
ekologicznej dla mieszkańców wsi.
8. Podjęcie starań o uruchomienie połączenia
z Krapkowicami.

6.2.3. Jakość Ŝycia
Cele

Projekty

1.Utworzenie plenerowego centrum wsi.
2.Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej.
3.Organizacja Ŝycia kulturalnego wsi
(oferta kulturalna dla mieszkańców
i przyjezdnych).

1. Wykup terenu pod plenerowe centrum wsi.
2. Zagospodarowanie tego terenu- ławki, zasadzenie
krzewów, grill, krąg biesiadny.
3. Zagospodarowanie farskiego ogrodu
4. Zagospodarowanie cmentarza.
5. Renowacja budowli sakralnych we wsi.
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4. Wzbogacanie oferty edukacyjnej dla
dzieci i młodzieŜy.
5. Wyeliminowanie zagroŜenia
przeciwpowodziowego wsi.

6. Cykliczna organizacja zabaw, spotkań po latach,
wystaw gołębi, festynów sportowych, spotkań
dzieci niepełnosprawnych, spotkań seniorów, itp.
5.Utworzenie ścieŜki do jazdy konnej.
6. Zorganizowanie imprezy – Cypryniada- łowienie
karpia- zawody.
7. DoposaŜenie świetlicy – utworzenie Sali
komputerowej, bilardowej, organizacja zajęć
dla dzieci i osób dorosłych.
8. Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieŜy
sportowych, z zakresu wiedzy ekologicznej i innych.
9. Organizacja półkolonii dla dzieci szkolnych.
10. Utworzenie placów zabaw dla dzieci w kilku
miejscach wsi.
11. Budowa wałów, utrzymanie , konserwacja
rowów melioracyjnych i cieków.

6.2.4. Byt
Cele

Projekty

1. Promocja wsi.
2. Poszerzenie wiedzy rolników na temat
warunków tworzenia gospodarstw
agroturystycznych.
3. Podjęcie działań zmierzających do
ściągnięcia inwestorów w zakresie bazy
noclegowej i gastronomicznej.
4.Pozyskiwanie funduszy z organizowanych
imprez kulturalnych.
5. Pozyskiwanie sponsoringu wśród
podmiotów gospodarczych działających
we wsi.
6. Pozyskiwanie środków z róŜnorodnych
fundacji.

1.Wydanie folderu informacyjnego o wsi.
2. Utworzenie strony www wsi i stałe jej
uaktualnianie.
3. Utworzenie punktu informacji turystycznej na
terenie wsi.
4. Ustawienie przy wjeździe do wsi „witaczy”
z krótką informacją o zasobach wsi.
5. Udział rolników w szkoleniach na temat
warunków tworzenia gospodarstw
agroturystycznych.
6. Podjęcie działań przez liderów wsi mających
na celu pozyskiwanie sponsorów- zaproszenie
ich na spotkanie wiejskie i zapoznanie
z planami wsi.
7. Stała informacja o działaniach podejmowanych
przez wieś na forum lokalnej prasy.
8. Składanie wniosków do róŜnorodnych fundacji
w celu pozyskania funduszy.
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Plan odnowy miejscowości Januszkowice
Harmonogram realizacji projektu w latach 2007 – 2013

Rodzaj zadania

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Wykonanie elewacji zewnętrznej
budynku wielofunkcyjnego
Wykończenie sufitu w duŜej
sali budynku wielofunkcyjnego
i
instalacja
oświetlenia
sufitowego
Adaptacja pomieszczeń na
„Izbę Tradycji”
Wydanie monografii wsi
Utworzenie ścieŜki
dydaktycznej szlakiem 4 jezior
Budowa chodnika przy drodze
wojewódzkiej 423
Budowa dróg lokalnych i
gminnych
Budowa kanalizacji
Zagospodarowanie terenu pod
plenerowe centrum wsi
Zagospodarowanie Starówki
wsi
Utworzenie ścieŜki do jazdy
konnej
Renowacja budowli
sakralnych we wsi

Szacunkowe koszty realizacji zadań wraz z uzasadnieniem projekyu
1. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wielofunkcyjnego we wsi Januszkowice:
-

realizacja - lata 2008-2009,

-

wartość : 200 000 zł.,
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Wykonanie elewacji

budynku wielofunkcyjnego jako centrum Ŝycia kulturalnego

„Domu mieszkańców”

poprawi wygląd i estetykę budynku jako wizytówki

miejscowości.

przygotowane

Miejsce

do

wszelkiej

działalności

kulturalnej

i szkoleniowej. Poprawi termoizolację budynku, wniesie oszczędność mediów.
2. Wykończenie sufitu w duŜej sali budynku wielofunkcyjnego i instalacja oświetlenia
Sufitowego:
-

realizacja - 2009 r.;

-

wartość: 60 000 zł.,

Dokończenie sufitu – obecnie jest to podwieszone na siatce docieplenie stropu, które
trzeba zabudować sufitem podwieszanym, a w nim zainstalować oświetlenie, które dotąd
jest prowizorką.
3. Adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym na „Izbę Tradycji”:
-

realizacja 2009 r.;

-

wartość: 50 000 zł.,

Adaptacja pomieszczeń na „Izbę Tradycji” pozwoli zebrać sprzęt i meble , a takŜe inne
eksponaty świadczące o lokalnej kulturze i tradycji wsi.
4. Wydanie monografii wsi:
-

realizacja – 2009 r.,

-

wartość: 5 000 zł.,

Wydanie monografii wsi stworzy moŜliwość poznania historii naszej miejscowości.
5. Utworzenie ścieŜki dydaktycznej szlakiem 4 jezior - oznakowanie, ustawienie
tablic informacyjnych:
-

realizacja - 2010 r.,

-

wartość: 100 000 zł.,

Utworzenie ścieŜki dydaktycznej szlakiem 4 jezior pozwoli na korzystanie ze spacerów
na łonie natury i zapoznanie się z bogactwem przyrody nad jeziorami.
6. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej

423 / partycypacja z Urzędem

Wojewódzkim / :
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-

lata 2010 – 2013,

-

wartość: 200 000 zł.,

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 423 poprawi infrastrukturę techniczną wsi,
a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i uczestników ruchu, na co
wszyscy bardzo czekają.
7. Budowa dróg lokalnych i gminnych:
-

realizacja - lata 2011- 2013,

-

wartość: 1 000 000 zł.,

Budowa dróg lokalnych i gminnych
infrastrukturę wewnętrzną

po wykonanej budowie kanalizacji poprawi

wsi, poprawi komfort , bezpieczeństwo i jakość Ŝycia

mieszkańców.
8. Budowa kanalizacji:
-

realizacja - lata 2009 – 2013,

-

wartość: 9 000 000 zł.,

Budowa kanalizacji

poprawi standard Ŝycia ludzi, stan środowiska naturalnego

i umoŜliwi budowę ulic i dróg lokalnych po zakończeniu budowy.
9. Zagospodarowanie terenu pod plenerowe centrum wsi – I etap;
-

realizacja - lata 2010-2012,

-

wartość: 120 000 zł.,

Zagospodarowanie terenu pod plenerowe centrum wsi

- I etap

pozwoli na lepszą

organizację Ŝycia kulturalnego wsi, poprawi wizaŜ wsi jako centrum połoŜone przy
drodze

wojewódzkiej,

będzie

wizytówka

wsi

i

ofertą

dla

mieszkańców

i przejeŜdŜających.
-

Wykup gruntów i zagospodarowanie - II etap:

-

realizacja – 2013 r.,

-

wartość: 100 000 zł.

II etap pozwoli na rodzinne korzystanie z czynnej rekreacji wsi – organizacja imprez
w plenerze.
10. Zagospodarowanie Starówki wsi:
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-

realizacja - lata 2011- 2013,

-

wartość: 100 000 zł.

Zagospodarowanie

Starówki

wsi

pozwoli

na

pokazanie

bardzo

urokliwej

starej części wsi – stworzenie miejsca spacerów i zapoznanie się z przeszłością wsi.
11. Utworzenie ścieŜki do jazdy konnej:
-

realizacja – 2010,

-

wartość: 50 000 zł.,

Utworzenie ścieŜki do jazdy konnej wyznaczy trasę gdzie amatorzy jazdy konnej będą
mogli bezpiecznie poruszać się w plenerze.
12. Renowacja budowli sakralnych we wsi:
-

realizacja – lata 2009-2013,

-

wartość: 150 000 zł.,

Renowacja budowli sakralnych we wsi pozwoli na utrzymanie licznych kaplic i kościoła
we właściwym stanie stanowiącym nasze dobra kulturowe świadczące o przeszłości.

7. Zakończenie
Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości dają podstawę i kierunki działań dla
ludzi zaangaŜowanych w Ŝycie społeczne wsi Januszkowice. Cele i zadania zostały wypracowane
wspólnie przez liderów Grupy Odnowy Wsi w Januszkowicach, Radę Sołecką a takŜe
mieszkańców Januszkowic.
Niniejszy dokument daje podstawę do występowania o środki unijne przeznaczone
na cele mające przyczynić się do rozwoju i odnowy wsi Januszkowice.
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