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WSTĘP
Odnowa wsi to proces obejmujący bardzo szerokie spektrum działań, wpływających
na podwyższenie jakości życia na wsi i tożsamości mieszkańców wsi. Siłą odnowy wsi są
najważniejsze wartości związane z historią, kulturą, tradycją – wszystkim tym, co można
objąć pojęciem dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w aspekcie materialnym
i niematerialnym.
Odnowa wsi to szeroki wachlarz przedsięwzięć, wynikających z potrzeb
mieszkańców. Przedsięwzięcia odnowy wsi mogą więc dotyczyć zarówno miejsc spotkań
wiejskich (place, centra wsi, sale, świetlice), obiektów historycznych, zabytkowych;
przestrzeni wiejskiej (zieleń, chodniki, stawy), jak i imprez kulturalnych (festyny, imprezy
cykliczne, tematyczne), folkloru (zespoły taneczne, orkiestry), sportu i kultury fizycznej
(boiska, sale, siłownie, szlaki piesze, ścieżki rowerowe, zagospodarowanie kąpielisk, plaż),
bezpieczeństwa (place zabaw, ograniczenie ruchu kołowego, parkingi), jak również ochrony
środowiska (sanitariaty, kosze na śmieci), a także wizualizacji i informacji (tablice
informacyjne dotyczące wszystkich ww. przedsięwzięć). To tylko niektóre przykłady,
ponieważ

odnowa

wsi

daje

możliwość

indywidualnego

podejścia

wynikającego

z indywidualności każdej wsi. Elementem spajającym wszystkie przedsięwzięcia,
charakterystycznym dla tego procesu, jest współdecydowanie mieszkańców wsi w sprawach
kierunków rozwoju ich miejscowości. Projekty odnowy wsi powstają bowiem w wyniku
debaty lokalnej na poziomie sołectwa. Odnowa wsi jest zatem próbą złamania stereotypu
planowania centralistycznego, w którym to gmina decyduje o rodzaju przedsięwzięć w każdej
miejscowości. Programy odnowy wsi powstają z uwzględnieniem realiów gminy: studium
uwarunkowań, strategii Gminy, planu rozwoju lokalnego i budżetu. Dlatego też ważnym
czynnikiem warunkującym sukces odnowy wsi jest partnerskie podejście do planowanych
zadań, w tym jak najwcześniejsza współpraca przedstawicieli gminy z sołectwem.
Celem „Planu Odnowy Miejscowości Januszewo”, opracowanego na okres od 2010 2017 jest aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru zagrożonego marginalizacją
i włączenie go w procesy rozwojowe kraju i Europy oraz ochrona i wykorzystanie wiejskiego
dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczo – krajobrazowych wsi. Środkiem i celem
Planu jest mobilizacja lokalnych społeczności i pobudzenie lokalnej aktywności do działań na
rzecz poprawy warunków i jakości życia we wsi. Ważne jest podniesienie i wzbogacenie
atrakcyjności turystycznej gminy oraz poprawa jej wizerunku poprzez właściwe
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako cennych produktów turystycznyc
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Charakterystyka miejscowości

I.

Wieś Januszewo jest jedną z miejscowości leżących na terenie Gminy i Miasta Susz. Leży we
wschodniej części Gminy w odległości 10 km od Susza. Zajmuje powierzchnię 11,40 km².
Atrakcją miejscowości jest jego bogata historia. Dowodem na to jest XVII wieczny pałac
Auerswaldów wraz otaczającym parkiem. Januszewo otrzymało prawa wiejskie od kapituły
pomezańskiej w 1362 roku. Przez kolejne lata majątek przechodził do właścicieli
niemieckich. Ciekawostką jest ostatni właściciel dr Hans graf Lehdorf, który po II wojnie
światowej zamieszkał w pałacu dziadka. Dr Hans pracował w szpitalu zakaźnym w Suszu, po
czym wyjechał do Niemiec gdzie został naczelnym lekarzem w Bad Godesberg koło Bonn.
Swój pobyt na ziemi Januszewskiej opisał w książce „Dziennik Wschodniopruski”.
Po wojnie dobra Januszewskie weszły w skład Państwowych Nieruchomości Ziemskich.
Początkowo pałac chciano odrestaurować, jednak planom przeszkodziła likwidacja
Państwowych Gospodarstw Rolnych w 1994 r. Swojego czasu w pałacu znajdowała się
szkoła, Klub Rolnika oraz mieszkania dla rodzin PGR – owskich.
Obecnie większość mieszkańców stanowią byli pracownicy nieistniejącego już POHZ
Ulnowo – Gospodarstwo Rolne. We wsi mieszka też grupa rolników indywidualnych.
Większość osób to osoby bezrobotne, emeryci i renciści. Źródłem utrzymania są zasiłki
z MGOPS w Suszu, renty, emerytury oraz sezonowe prace polowe i praca dorywcza na trenie
okolicznych miejscowości a także własna działalność.
Januszewo to malownicze tereny – lasy i jeziora w (tym Jezioro Czerwica, Jezioro
Januszewskie, Jezioro Łabędzie). Dzisiaj największą atrakcją jest prywatne gospodarstwo
rolne w którym znajduje się stadnina koni.

1.1 Ludność
Miejscowość Januszewo, według stanu na dzień 31.12.2009 r. liczy 277 osób.
Stanowi to około 2,07 % liczby mieszkańców Gminy i Miasta Susz.
Poniższa tabela przedstawia podział mieszkańców ze względu na wiek i płeć
MĘŻCZYŻNI

KOBIETY
Lp. Miejscowość wiek

wiek

wiek

wiek

wiek

wiek

przedprod. prod. poprod. przedprod. prod. poprod.

1.

Januszewo

26

82

29

Źródło: Ewidencja ludności UGiM Susz, stan na dzień 31.12.2009 r.
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29

93

18

1.2 Oświata
Dzieci

i

młodzież

z

terenu

Januszewa

uczęszczają

do

Szkoły

Podstawowej

w Suszu. Następnie dojeżdżają do Gimnazjum im. Kawalerii Polskiej w Suszu. Po
ukończeniu gimnazjum, młodzież ma możliwość kształcenia się w Zespole Szkół im. Ireny
Kosmowskiej w Suszu.
W Zespole Szkół młodzież kształci się w:
1. Technikum Ekonomiczne – 4 lata
2. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego – 4 lata
3. Technikum Informatyczne – 4 lata
4. Technikum Obsługi Turystycznej – 4 lata
5. Technikum Hotelarskie – 4 lata
6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
- Kucharz Małej Gastronomii – 2 lata
- Sprzedawca – 2 lata
7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Wielozawodowa – 2 lata
- Stolarz
- Fryzjer
- Rzeźnik- Wędliniarz
- Piekarz
8. Wieczorowe Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące – 2 lata
9. Studium Policealne – 2 lata

1.3 Służba zdrowia
Na terenie wsi Januszewo nie ma ośrodka zdrowia. Opiekę nad mieszkańcami całej Gminy
i Miasta Susz sprawują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: „UNIMED”
i „MEDYK”, które świadczą pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Specjalistyczną pomoc mieszkańcy mogą uzyskać w Przychodni Zdrowia w Ił a w i e ,
a l e c z e ni e s z p i t a l n e w S z p i t a l u P o w i a t o w ym w Ił a w i e , a w szczególnych
przypadkach w Szpitalu w Prabutach. Ponadto działa w Suszu podstacja Pogotowia
Ratunkowego z Iławy.
Na terenie miasta znajdują się dwie apteki przy ulicach:
-

J. Wybickiego

-

Słowiańskiej.
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1.4 Bezpieczeństwo publiczne
Policja
Na

terenie

Januszewa

brak

jest

Posterunku

Nadzór

Policji.

nad

porządkiem

i bezpieczeństwem mieszkańców sprawuje Komisariat Policji w Suszu. Komisariat Policji
w Suszu swoim działaniem obejmuje teren Gminy i Miasta Susz. Komisariat jest jednostką
podległą Komendzie Powiatowej Policji w Iławie. Stan osobowy wynosi 16 osób.
Komisariat posiada 3 samochody: oznakowane - Kia Ceed i Opel Astra II oraz
nieoznakowany Opel Astra II.
Ochotnicza Straż Pożarna
W zakresie ochrony przeciwpożarowej, na terenie wsi Januszewo nie działa jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej. W razie potrzeby, mieszkańcy mogą korzystać z pomocy
Ochotniczej

Straży

Pożarnej

w

Suszu

liczącej

40

zarejestrowanych

strażaków.

Z roku na rok maleje liczba pożarów. Odnotowuje się przede wszystkim pożary poszycia
leśnego i traw na nieużytkach. Przyczynami tych pożarów najczęściej bywa nieostrożność
osób dorosłych lub podpalenie oraz brak wiedzy na temat konsekwencji wypalania traw oraz
zbędnych krzewów. Jednostka OSP Susz dysponuje samochodami: STAR 266 oraz JELCZ
315 wraz z wyposażeniem.

Kultura i sport
Wieś Januszewo posiada świetlicę, która wymaga remontu oraz boisko sportowe wymagające
również modernizacji. W zakresie kultury opiekę nad terenem miejscowości sprawuje Suski
Ośrodek Kultury z siedzibą w Suszu.

II. Infrastruktura Techniczna
2.1 Zaopatrzenie w wodę
Januszewo jest zwodociągowanie niemal w 100%. W miejscowości znajduje się stacja
uzdatniania wody i 2 studnie głębinowe Q = 48 m³/h o głębokości 38 metrów
i Q = 59 m³/h o głębokości 50,5 metrów.
2.2 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Januszewo jest skanalizowane, ścieki odbiera Zakład Usług Komunalnych w Suszu. Sieć
zbudowana została dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu SAPARD.

6

2.3 Odpady stałe
Gromadzenie odpadów to pierwszy element systemu gospodarki odpadami. Wykorzystywane
w tym celu są kontenery i pojemniki. Większość mieszkańców sołectwa Januszewo korzysta
z pojemników na śmieci będących własnością prywatną. Pojemniki będące własnością Gminy
to pojemniki typu SM-1100 - 4 sztuki. Pozostałe pojemniki typu SM – 110 są w posiadaniu
mieszkańców. Głównym odbiorcą odpadów stałych jest Zakład Usług Komunalnych
z siedzibą w Suszu oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO Iława. Śmieci z terenu
sołectwa, jak również całego terenu Gminy Susz są wywożone do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w Gilwie.
W chwili obecnej na terenie Januszewa, funkcjonuje gminny system częściowej segregacji
odpadów.

2.4 Energetyka
Miejscowość Januszewo jest obsługiwana przez Koncern Energetyczny ENERGA SA
Oddział w Elblągu, Rejon energetyczny w Kwidzynie, Posterunek Energetyczny w Suszu.
Wszystkie budynki są wyposażone w energię elektryczną. Wieś jest częściowo wyposażona
w oświetlenie drogowe.

2.5 Telefonizacja
Januszewo obsługiwane jest przez Rejon Telekomunikacji w Iławie. Obecnie teren gminy jest
stelefonizowany w 96 %. Mieszkańcy mają dostęp do Internetu drogą radiową.

2.6 Drogi powiatowe i gminne
Przez teren Januszewa przebiega droga:
 powiatowa:
Nr 09568 Brusiny – Ulnowo (nawierzchnia asfaltowa) również biorąca swój początek
od drogi wojewódzkiej Nr 521
 gminna:
Falknowo – Grabowiec – Januszewo,
Januszewo – Siemiany.
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III. SFERA GOSPODARCZA
3.1 Gospodarka
Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Januszewo na dzień 31.12.2009 r.
przedstawia poniższa tabela:
Sołectwo

Rolnictwo

Usługi

Januszewo

5

5

Źródło: Ewidencja działalności gospodarczej UGiM Susz

Działalność gospodarcza mieszkańców związana jest raczej z usługami i rolnictwem.
Większość społeczności to emeryci i renciści, reszta rodzin utrzymuje się z pracy najemnej
poza miejscem zamieszkania, część znajduje zatrudnienie w funkcjonującej stadninie koni.

3.2 Rolnictwo
Powierzchnia ogólna gruntów w Januszewie wynosi 1127.9846 ha.
Przeważają gleby średnie (klasa IVa, klasa V, klasa IV) i średnio dobre (klasa III. IIIa, III b).
3.3 Leśnictwo
Na terenie wsi Januszewo lasy zajmują niewielką powierzchnię 144,76 ha, będące pod
zarządem Nadleśnictwa Susz. Lasy te słynną z najbogatszych owoców runa leśnego.

IV. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne

W miejscowości Januszewo można wyróżnić jeden obszar o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Obszar ten zaznaczono na mapie
poglądowej (poniżej).
Teren przy świetlicy wiejskiej odgrywa szczególną role społeczną, kulturalną oraz
rekreacyjną. Dla mieszkańców jest to miejsce spotkań towarzyskich oraz rodzinnych
8

umożliwiających zacieśnianie więzów międzyludzkich przy jednoczesnym kontakcie
z przyrodą. Nie bez znaczenia pozostaje również funkcja rekreacyjna tego miejsca. Punkt ten
odgrywa więc bardzo istotną rolę dla mieszkańców w każdym wieku, w związku z czym
wiążą z nim równie wysokie wymagania. Ponad to, społeczeństwo widzi w tym miejscu także
potencjalne miejsce wszelakich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, jak np. koncerty,
pikniki, zawody sportowe czy festyny. Punkt ten odgrywa istotną rolę w rozwoju psychofizycznym najmłodszych, a starszym zapewnia oazę spokoju i wyciszenia.

Teren przy świetlicy

Teren przy świetlicy
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ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI JANUSZEWO
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY



wysokie walory krajobrazu



brak bazy turystycznej



czyste otoczenie i środowisko naturalne



brak infrastruktury sportowej



aktywna i otwarta społeczność lokalna



brak małej architektury



zwodociągowanie



zły stan nawierzchni dróg



skanalizowane



niski stan zasobności gospodarstw domowych



pobliskie jeziora i rezerwaty przyrody



położenie - duża odległość od miasta



prężna



brak dostępu do szerokopasmowego Internetu

stadnina

koni

wraz

niezbędną

infrastrukturą


zabytkowy pałac

ZAGROŻENIA

SZANSE
możliwość uzyskania środków finansowych z



mała aktywność społeczna

funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł



migracja młodzieży do dużych miast



dokształcanie społeczeństwa - kursy



patologie społeczne



sprzyjająca polityka regionalna adresowana na



brak środków finansowych na realizację planu

rozwój obszarów wiejskich



rosnące bezrobocie





promocja walorów sołectwa



tworzenie nowych miejsc pracy



rozwój turystyki
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JAKA JEST NASZA WIEŚ ?
Diagnoza aktualnej sytuacji naszej miejscowości

Co ją wyróżnia ?
Dobrze utrzymane walory krajobrazu, zasobne lasy w owoce runa leśnego, zachęcające
lokalnych mieszkańców, bliskość jezior. Atutem wsi jest ciekawa przeszłość, oraz
infrastruktura techniczna – wieś jest zwodociągowania i skanalizowana, co posłużyć może do
rozwoju przedsiębiorczości.

Co daje utrzymanie ?
Rodziny utrzymują się ze świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków dla bezrobotnych oraz
zasiłków okresowych i celowych z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.
Część pracuje w sektorze prywatnym oraz w rolnictwie.
Jak zorganizowani są mieszkańcy ?
Mieszkańcy wsi w znacznej mierze zorganizowani są przy Radzie Sołeckiej.
W jaki sposób rozwiązują problemy ?
Dyskusje, współpraca z Urzędem Gminy i Miasta w Suszu, zebrania wiejskie, spotkania
z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii oraz innymi instytucjami.
Jaki wygląd ma nasza wieś ?
Obejścia zadbane, posesje obkoszone, zniszczone drogi, brak małej architektury i miejsc do
czynnego uprawiania sportu. W centrum znajduje się mały kościółek.
Jaki jest stan otoczenia i środowiska ?
Wieś jest zwodociągowania i skanalizowana niemal w 100 %. Większość mieszkańców
posiada pojemniki na odpady stałe.
Jakie są powiązania komunikacyjne ?
Transport własny oraz autobusy szkolne.
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Co proponujemy dzieciom i młodzieży ?
Organizowanie spotkań, zabaw i imprez środowiskowych np. z okazji Dnia Dziecka. Naukę
jazdy konno pod okiem trenerów w tutejszej stadninie koni.

JAKA MA BYĆ NASZA WIEŚ ZA 10 LAT ?
WIZJA STANU DOCELOWEGO
Co ma ją wyróżniać ?
Estetyka i nieskażone środowisko naturalne. Mieszkańcy mobilni i współdziałający na rzecz
rozwoju miejscowości.
Jakie ma pełnić funkcje ?
Przede wszystkim agroturystyczne, wykorzystujące walory terenowe i dobre podłoże
infrastruktury technicznej.
Kim mają być mieszkańcy ?
Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, dbający o nią.
Co ma dać utrzymanie ?
Usługi agroturystyczne, małe przedsiębiorstwa; rolnictwo;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy ?
Stowarzyszenia; Grupa Aktywności Lokalnej;
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy ?
Dyskusje; częste spotkania mieszkańców z Radą Sołecką.
Jak ma wyglądać nasza wieś ?
Uporządkowana, estetyczna, dużo zieleni, zmodernizowane drogi gminne i powiatowe.
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska ?
Spełniający normy UE.
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Co zaproponujemy dzieciom, młodzieży oraz pozostałym mieszkańcom ?
Obiekt rekreacyjno – sportowy (boisko) dla lepszego rozwijania swoich zainteresowań oraz
pożytecznego spędzania wolnego czasu, świetlicę wiejską gromadzącą Koło Gospodyń
Wiejskich i młodzieżowe sekcje sportowe, kluby fitness, oraz zajęcia dla dzieci prowadzone
przez opiekuna świetlicy. Imprezy lokalno – regionalne:


współorganizowanie zawodów jeździeckich,



organizacja imprezy „Najlepszy Grzybiarz Gminy Susz”.
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PRIORYTETY I ZADANIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
JANUSZEWO

Priorytet I:
ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA
1.1 Integracja mieszkańców wsi.
 Organizowanie imprez z okazji Dzień Dziecka.
 Święto Pieczonego Ziemniaka, Zabawa karnawałowa z kuligiem i ogniskiem,
 Współorganizowanie zawodów jeździeckich,
 Organizacja imprezy „Najlepszy Grzybiarz Gminy Susz”
 Założenie Klubu Miłośników Przyrody .
 Powołanie Koła Gospodyń Wiejskich
 Kluby sportowe

1.2 Promocja wsi.
 Gminny turniej piłki nożnej o puchar sołtysa.
 Wielka majówka

Priorytet II:
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

2.1. Modernizacja boiska sportowego
2.2. Budowa placu zabaw
2.3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej

Priorytet III:
ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH:
3.1. Organizacja sołeckich imprez plenerowych
3.2. Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej
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POWIĄZANIE PLANU Z DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI
Plan Odnowy Miejscowości Januszewo 2010-2017 został opracowany zgodnie z procedurą
zawartą w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.02.2008 r.
(opublikowanym w Dz. U. Nr 38, poz. 220 z 2008 r.) Wszystkie zadania zawarte w tym
planie zostały wypracowane podczas Zebrania Wiejskiego w Januszewie. Plan został przyjęty
Uchwałą Zebrania Wiejskiego Januszewa w dniu 30 sierpnia 2010 r.
Plan Odnowy Miejscowości Januszewo jest zgody z podstawowymi dokumentami
planistycznymi Gminy Susz o znaczeniu strategicznym:


Programem Strategicznego Rozwoju Miasta i Gminy Susz na lata
2000-2010, który stanowi załącznik do uchwały Nr XI/109/99
Rady Miejskiej w Suszu z dnia 9.12.1999 r.



Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Susz na lata 2004 – 2013, który
stanowi załącznik do uchwały Nr XVI/109/2004 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 9.06.2004 r.

Plan jest również zgodny z dokumentami o znaczeniu ponadlokalnym:


Strategią Rozwoju Powiatu Iławskiego



Strategią

Rozwoju

Społeczno-Gospodarczego

Warmińsko-Mazurskiego, która
Nr

XVIII/272/00/2000

stanowi

Sejmiku

Województwa

załącznik

do uchwały

Województwa

Warmińsko-

Mazurskiego


Programem

rozwoju

subregionu

Kanału

Elbląskiego

i Pojezierza Iławskiego w oparciu o rozwój turystyki.


Strategia Lokalna Grupa Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski”
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HARMONOGRAM PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANUSZEWO
OKRES
NAZWA ZADANIA:

REALIZ.

I. PRIORYTET
ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKANIA
1.1. Integracja mieszkańców wsi.

2010 - 2017

1.2. Promocja wsi.

2010 - 2017
II. PRIORYTET

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2.1. Modernizacja boiska sportowego

2010 - 2017

2.2. Budowa placu zabaw

2010 - 2017

2.3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej

2010 - 2011

II.

PRIORYTET

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
3.1. Organizacja sołeckich imprez plenerowych

2010 – 2017

3.2. Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej

2010 – 2017

16

KOSZTORYS SZACUNKOWY PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI JANUSZEWO

Nazwa priorytetu / nazwa zadania

Ogółem wartość zadania

Źródło finansowania

PRIORYTET NR I.
1.1. Integracja mieszkańców wsi

5.000,00 zł SOK

1.2. Promocja wsi

4.000,00 zł BG, SOK
PRIORYTET NR II.
100.000,00 zł BG, UE, BP

2.1. Modernizacja boiska sportowego
2.2. Budowa placu zabaw

20.000,00 zł BG, UE

2.3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej

30 000,00 zł BG, UE

PRIORYTET NR III.
3.1. Organizacja sołeckich imprez plenerowych

3.000,00 zł SOK; BG

3.2. Powołanie Grupy Aktywności Lokalnej

3.000,00 zł SOK; BG
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Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie, co najmniej
7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa projektu

Modernizacja boiska
sportowego
Integracja mieszkańców wsi

Promocja wsi

4.

Budowa placu zabaw

5.

Organizacja sołeckich
imprez plenerowych

6.

Powołanie grupy
aktywności lokalnej

7

Wyposażenie świetlicy
wiejskiej

Cel projektu
Zwiększenie dostępności do
obiektów sportowych, poprawa
warunków do rozwoju sportu i
rekreacji
Integracja rodzin i
mieszkańców sołectwa,
Aktywnie działające
organizacje, zaangażowane w
życie wsi
Podjęcie działań mających na
celu kompleksową promocję
miejscowości Januszewo oraz
okolic
Zwiększenie oferty zabaw i
spędzania czasu wolnego dla
dzieci
Integracja rodzin i
mieszkańców sołectwa,
Aktywnie działające
organizacje, zaangażowane w
życie wsi
Szkolenia w zakresie
wykorzystania zdolności i
umiejętności mieszkańców
(rzemiosła i rękodzieła
artystycznego).
Szkolenia w zakresie
prowadzenia działalności
gospodarczej, tworzenia
małej gastronomii itp.
Aktywizacja mieszkańców wsi

Przeznaczenie
Mieszkańcy

Harmonogram

Koszt zadania

Źródło

realizacji

w złotych

finansowania

2010-2017

100 000,00 zł

Środki z UE; BG,

Januszewa

BP

Mieszkańcy
Januszewa

2010-2017

3.000,00 zł

Środki z UE; SOK;

Mieszkańcy
Januszewa

2010-2017

Mieszkańcy
Januszewa

2010-2017

20.000,00 zł.

Środki z BG; UE

Mieszkańcy
Januszewa

2010-2017

3.000,00 zł.

Środki z BG; UE

Mieszkańcy
Januszewa

2010-2017

3.000,00 zł.

Środki z BG; UE

Mieszkańcy wsi
Januszewa,

2010-2011

30 000,00

Środki z BG, UE.

BG

4.000,00 zł

Środki z BG; SOK;
UE
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stowarzyszenia ,
grupy nieformalne.

19

1. Modernizacja boiska sportowego.
Celem w/w zadania jest zwiększenie dostępności do obiektów sportowych, oraz
poprawa warunków do rozwoju sportu i rekreacji. W zakres prac wchodziło będzie m.in.
wykonanie drenażu + renowacja murawy istniejącego boiska, zakup i montaż 2 aluminiowych
boksów dla zawodników rezerwowych i trenerów (każdy boks na 8 osób), zakup i montaż
siedzisk. Zmodernizowane boisko będzie przeznaczone przede wszystkim dla mieszkańców
Januszewa ale również dla mieszkańców całej gminy.
Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2010 – 2017. Środki w wysokości 100.000,00 zł.
pochodziły będą z Funduszy Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz z Budżetu Gminy.
2. Integracja mieszkańców wsi.
Celem w/w zadania jest integracja rodzin i mieszkańców wsi Januszewo poprzez
wspólną organizację imprez plenerowych takich jak: festyny rodzinne, turnieje sportowe,
rodzinne zmagania sportowe.
Zadanie

będzie

realizowane

w

latach

2010

–

2017.

Środki

w

wysokości

3.000,00 zł. pochodziły będą z Funduszy Unii Europejskiej z Budżetu Gminy oraz ze
środków Suskiego Ośrodka Kultury.

3. Promocja wsi.
Celem w/w zadania jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju
społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Januszewo. Publikacja folderów oraz
czasopism tematycznych związanych z sołectwem. Zadanie będzie realizowane w latach 2010
– 2017. Środki w wysokości 4.000,00 zł. pochodziły będą z Funduszy Unii Europejskiej
z Budżetu Gminy oraz ze środków Suskiego Ośrodka Kultury.

4. Budowa placu zabaw.
Celem w/w zadania jest zwiększenie oferty zabaw i spędzania czasu wolnego dla
dzieci z miejscowości Januszewo. W zakres prac wchodziło będzie: dostawa i montaż
w gruncie czterech urządzeń zabawowych, montaż w gruncie czterech ławek parkowych,
a także wykonanie trzech rodzajów nawierzchni oraz ogrodzenia terenu placu zabaw.
Plac zabaw służyć ma przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom ale również wszystkim
osobom odwiedzającym Januszewo.
Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2010 -2017. Środki w wysokości 20.000,00 zł.
pochodziły będą z Budżetu Gminy oraz z Funduszy Unii Europejskiej.
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5. Organizacja sołeckich imprez plenerowych.
Celem w/w zadania jest integracja rodzin i mieszkańców sołectwa Januszewo poprzez
wspólną organizację imprez plenerowych takich jak: festyny rodzinne, turnieje sportowe,
rodzinne zmagania sportowe.
Zadanie

będzie

realizowane

w

latach

2010

–

2017.

Środki

w

wysokości

3.000,00 zł. pochodziły będą z Budżetu Gminy oraz z Funduszy Unijnych.
6. Powołanie grupy aktywności lokalnej.
Celem w/w zadania jest organizacja szkoleń w zakresie wykorzystania zdolności
i umiejętności mieszkańców (rzemiosła i rękodzieła artystycznego) w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, tworzenia małej gastronomii itp. Organizowanie spotkań
instruktażowych pt. ”Jak skutecznie poszukiwać pracy”.
Zadanie będzie realizowane w latach 2010 – 2017. Środki w wysokości 3.000,00 zł.
pochodziły będą z Funduszy Unijnych oraz z Budżetu Gminy.
7. Wyposażenie świetlicy wiejskiej
Celem zadania jest stworzenie miejsca do aktywizacji mieszkańców wsi jak i okolicy.
Wyposażenie : pomieszczenia głównego świetlicowego w komputery z łączem do Internetu,
biurka stoły i krzesła; zestaw kina domowego wraz z telewizorem LCD, meble, łazienka:
w szafki i kuchnię w niezbędny sprzęt AGD, zlewozmywak wraz z umeblowaniem. Zadanie
przyczyni się do polepszenia oferty świetlicy wiejskiej dla mieszkańców. W świetlicy
prowadzone są zajęcia przez opiekuna zatrudnionego na ½ etatu. Jednak brak podstawowego
sprzętu utrudnia organizacje ciekawych zajęć.
Zadanie będzie realizowane w 2010-2011 roku i będzie ubiegało się o wsparcie
z PROW 2007-2013.
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Wykaz zastosowanych skrótów:

SPO ROW

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja
i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów
Wiejskich (działanie 2.3. Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa
kulturowego)

ZPORR

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego (działanie 3.1. Obszary wiejskie)

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

BG

Budżet Gminy

BP

Budżet Państwa

FWW

Fundacja Wspomagania Wsi

PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

LGD

Lokalna Grupa Działania „Łączy Nas Kanał Elbląski”

SOK

Suski Ośrodek Kultury
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