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1. CEL OPRACOWANIA
Plan Odnowy Miejscowości Włodzienin powstał w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych,
przy współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Grupy Odnowy Wsi, Rady
Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Obszarem realizacji
niniejszego planu jest obszar wsi Włodzienin.
Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Włodzienin jest zgodna z wymogami
przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 i zawiera: charakterystykę miejscowości, analizę zasobów i analizę SWOT, wizję
miejscowości, planowane kierunki rozwoju wsi na lata 2008-2015 wraz z harmonogramem i
planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięć, opis najwaŜniejszych przedsięwzięć z
harmonogramem ich realizacji i szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata
2016-2020.
Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o
środki finansowe w ramach powyŜszego działania PROW 2007-2013, a ponadto plan będzie
stanowić wytyczne przy planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości.
Dokument dotyczy najbliŜszych 8 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w nim
przedsięwzięcia zmierzające do poprawy standardu i jakości Ŝycia mieszkańców wsi, w tym.
działania o charakterze: inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy
rekreacyjno-wypoczynkowym.
Plan Odnowy Miejscowości Włodzienin ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje
działające we wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości Ŝycia w Włodzieninie. W
dokumencie zostały zawarte te propozycje przedsięwzięć, które najbardziej posłuŜą
rozwojowi wsi i przyczynią się do jej promocji, a takŜe zintegrują jej mieszkańców i pobudzą
ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta bowiem z przekonania, Ŝe tylko odnowiona,
doinwestowana i oŜywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce
zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość Ŝycia oraz zdoła
zatrzymać młodzieŜ na miejscu. Zgodnie z ideą odnowy wsi, wieś ma być nowoczesna –
czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i wykształconymi
mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową
specyfikę.
Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym moŜliwość aktualizacji w zaleŜności od
potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, Ŝe mogą być dopisywane
nowe zadania, a takŜe moŜe zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do
funduszy UE lub pozyskania innych środków z źródeł krajowych lub zagranicznych.
Plan Odnowy Miejscowości Włodzienin jest spójny z następującymi dokumentami:
1) Strategią Rozwoju Gminy Branice do roku 2013,
2) Programem Odnowy Wsi dla Gminy Branice do roku 2013,
3) Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Branice do roku 2013,
4) Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015,
5) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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2. CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA
Historia
Wcześniej uŜywane nazwy miejscowości to: w 1377 r. – Bladin; w 1482 r. Wladyn; w 1494 –
Wladen. Jak donoszą źródła w roku 1283 Unczichaus z Włodzienina sprzedał Jaskowi z
Głubczyc, a później jego spadkobiercom ogółem 4 łany roli. Po podziale ziemi opawskiej na
kilka księstw w 1365 r. Włodzienin znalazł się w księstwie Opava. W 1420 roku Przemko z
Głubczyc sprzedał większą część majątku Janowi z Włodzienina i jego braciom. W roku
1470 właścicielem Włodzienina był Fullenstain. Od 1552 r. aŜ do końca XVI w. majątek
naleŜał do rodziny Bitowskych. W okresie wojny 30-letniej wieś była w rękach hrabiego
Haugwitza. Dopiero od roku 1652, aŜ do początku wieku XX majątek był w rękach jednej
rodziny hrabiowskiej Nayhauszów. Tylko 300 ha z tego majątku zostało sprzedanych
chłopom z Włodzienina przez Ferdynanda Józefa. Ostatni z hrabiów Nayhausz był Otton.
Jego pierwszą Ŝoną była Magda z domu Madeysky-Poray. Rozwiódł się z nią, wystąpił z
kościoła katolickiego i oŜenił się ponownie hrabianką węgierską Idą Soest-Bedynsky. W roku
1893 zostawił jej majątek i wyjechał do Chin, gdzie był „instruktorem wojskowym”, był on
bowiem przez kilka lat oficerem kawalerii. Po powrocie z Azji przebywał na Węgrzech nie
interesując się specjalnie majątkiem, dlatego od drugiej odkupiła go pierwsza Ŝona Ottona.
Część folwarku „Leopoldów” i część ogrodu sprzedała ona chłopom z Wojnowic. Resztę
majątku nabył w 1910 roku Bertold Tesche z Wrocławia z zamiarem, aby sprzedać go w
kawałkach chłopom. Ale nie udało mu się to ze względu na marne ziemie, dlatego
gospodarzył na nich sam przez rok i później nadinspektorowi Tenschetowi. Od 1567 r. we
Włodzieninie był zamek zbudowany na zlecenie Bitowskiego (takŜe późniejsza siedziba
rodziny Nayhausz). Zamek zbudowany był na planie kwadratu z dziedzińcem w środku.
Otoczony był fosą, którą napełniano wodą z pobliskiego rowu młyńskiego. Był teŜ „most
pański” gdzie pobierano cło mostowe (pieszy płacił 1 halerz, pusty wóz – 1 fenig, pełny wóz
– 2 fenigi). Po obu stronach mostu stały dwie figury: św. Jana Nepomucena i św. Floriana,
przeniesione później do ogrodu właściciela majątku. Jak donoszą źródła pod koniec XIX w.
zamek się „zapadł”, a ruinę kupił w 1897 r. Robert Janotta, który jej część zagospodarował
budując tam piętrowy dom.W roku 1783 we wsi było 2 młynarzy, 1 sędzia, 26 chłopów, 59
małorolnych i 59 chałupnych, a ogólna liczba ludności w tym czasie wynosiła 804. Wieś się
rozwijała. Na przełomie XIX i XX w. były w niej 4 wiatraki, browar, telegraf, kasa
oszczędnościowa, młyn zamkowy, młyn motorowy, cegielnia, lekarz, odbywały się targi 4
razy do roku . Włodzienin był parafią niemal od początku, bo od XIV w. Obejmowała ona
wsie: Włodzienin, Jędrychowice, Posucice, Lewice, Zubrzyce, i Dzbańce, z których część
później się usamodzielniła. Zanim zbudowano drogę z Głubczyc w kierunku południowym w
1882 r. gościniec handlowy prowadził do Włodzienina przez folwark Huke. Tam w roku 1768
była juŜ karczma. Przy tej karczmie hrabia Nayhausz w 1780 r. zbudował 6 domów. Była teŜ
piekarnia i studnia naleŜąca do osadników. Osiedle nazywano najpierw „Doliną św. Józefa” ,
a później „Kolonią Włodzienin” . W roku 1865 było tam 10 domów, 58 mieszkańców. Do
Włodzienina kolonię wcielono w roku 1895.Kościół pw. Św. Trójcy był początkowo
drewniany, dopiero w 1530 r. z kamieni i cegieł. Tylko dzwonnica, aŜ do 1737 r. pozostała
drewniana, wtedy teŜ zamieniono ją na murowaną. Były dwa dzwony kościelne: jeden ( z
czeskim napisem) pochodził z roku 1554, drugi z 1618 r. był darem hrabiego Haugwitza.
Kościół otoczony był kamiennym murem i od 1772 r. posiadał grobowiec, w którym
spoczywały szczątki byłych proboszczów Włodzienina. Kościół był rozbudowany i
przebudowany na początku XX w. We Włodzieninie był takŜe kościół św. Mikołaja,
usytuowany na wzgórzu, na końcu wsi, w kierunku Dzbanic. Święty Mikołaj jest patronem
kupców. JuŜ w XII w. przy starych gościńcach handlowych spotykano kaplice i obrazy
umieszczane na drzewach ku jego czci. Własną szkołę Włodzienin miał w roku 1766
(odnowiono ją w 1815 r.). Miała 2 klasy i mieszkanie dla nauczyciela. W związku z
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wzrastającą ilością uczniów najpierw dobudowano kolejną klasę (1834 r.), a później piętro
(1854 r.).
Wieś moŜe poszczycić się wieloma obiektami i nieruchomościami zabytkowymi
świadczącymi o dawnej wielkości wsi (17 budynków z lat 1880-1900). Wśród nich wyróŜniają
się obiekty zapisane w rejestrze Zabytków Województwa Opolskiego:
 2 zabytki nieruchome, w tym:
 pod poz. 724/64 (14.03.1964r.) - kościół cmentarny pod wezwaniem Św.
Mikołaja, obecnie jego ruiny, których początki sięgają XV, XVI wieku,
 pod poz. 148/67 (10.03.1967r.) - budynek mieszkalny z poł. XIX w.
 3 zabytki ruchome
 pod poz. Ks.B.t.VI-935/94 (10.10.1994 r.) - figura św. Jana Nepomucena, barok,
ok. poł. XVIII w., usytuowana na moście w centrum wsi,
 pod poz. Ks.B.t.VI-912/93 (19.07.1993 r.) - figura św. Jana Nepomucena, barok,
poł. XVIII w., cokół XIX/XX w., usytuowana przy ruinach kościoła cmentarnego,
 pod poz. Ks.B.t.VI-912/93 (19.07.1993 r.) - figura św. Floriana, barok, poł. XVIII
w., cokół XIX/XX w. usytuowana przy ruinach kościoła cmentarnego.
W obrębie wsi znajdują się 32 stanowiska archeologiczne, z czego aŜ 7 stanowisk
wpisanych jest do rejestru zabytków (pozycje: A-321/71, A-191/68, A-192/68, A-212/70, A357/73, A-320/70) i są to: grodziska wczesnośredniowieczne i średniowieczne, osady z epoki
kamienia, neolitu, brązu i średniowiecza.

PołoŜenie, powierzchnia, mieszkańcy
Włodzienin - wieś połoŜona w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie
Branice, na PłaskowyŜu Głubczyckim u podnóŜa południowo-wschodniej części Gór
Opawskich zajmuje północną części Gminy Branice, na terenie nizinnym o łagodnym
ukształtowaniu i klimacie, w przepięknej dolinie rzeki Troi. W chwili obecnej miejscowość
zamieszkuje 600 mieszkańców.

Środowisko przyrodnicze
Wieś Włodzienin połoŜona jest z dala od większych miast. Teren jest zróŜnicowany,
pagórkowaty, we wsi płynie rzeka Troja. DuŜą część sołectwa zajmują uŜytki rolne,
przewaŜają gleby wysokiej klasy bonitacyjnej. Stan środowiska jest dobry, niezdegradowany.
Charakterystyczną cechą wsi, jak i całej Gminy Branice jest jej zlokalizowanie przy osiowej
części rozległego obniŜenia między Sudetami, a Karpatami, zwanego Bramą Morawska.
Występuje tu przenikanie się róŜnych elementów flory i fauny, w szczególności
charakterystycznych dla terenów nizinnych i górskich. W okolicy Włodzienina występuje
widliczka szwajcarska. WzdłuŜ koryta rzeki Troi występują chronione gatunki roślin górskich,
np.: śnieŜyczka, przebiśnieg, konwalia, lilia złotogłów oraz częściowo chronione: kalina
koralowa, pierwiosnek wyniosły.

PołoŜenie komunikacyjne
Przez Włodzienin przebiega droga powiatowa w kierunku granicy Czeskiej. Wieś znajduje się
w odległości do Głubczyc 9km, Raciborza 29 km, Opawy 19 km. Z miejscowości odjeŜdŜają
autobusy do Głubczyc, Raciborza, Kietrza i Opola.
Grupa Odnowy Wsi Włodzienin
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Gospodarka
Większość mieszkańców utrzymuje się z działalności pozarolniczej, część mieszkańców
utrzymuje się wyłącznie z pracy na roli. We wsi zlokalizowane są 3 sklepy spoŜywcze, 1 z
artykułami przemysłowymi, szkoła podstawowa i przedszkole publiczne z oddziałami
zamiejscowymi, zakład kamieniarski, magazyn artykułów masowych, warsztat naprawczolakierniczy samochodów oraz spółdzielnia produkcyjna, firma instalatorska, transport
samochodowy, usługi sprzętem budowlanym, szkoła językowa.

Oświata
W miejscowości Włodzienin znajduje się Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. Obydwie
placówki mieszczą się w jednym budynku. Funkcjonuje równieŜ biblioteka wiejska.

Działalność kulturalna i sportowa
We wsi znajduje się boisko sportowe, które jest miejscem imprez sportowych oraz
kulturalnych. W centrum jest świetlica wiejska będąca miejscem spotkań młodzieŜy. We wsi
działają organizacje pozarządowe: Stowarzyszenia Caritas , Ochotnicza StraŜ PoŜarna,
Grupa Odnowy Wsi, Ludowy Zespół Sportowy, przykościelna orkiestra dęta.

3. ANALIZA ZASOBÓW
Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa
Włodzienin, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz
jego odnowy. Analiza ta pokazuje jednak nie tylko zasoby sołectwa, ale takŜe jego braki,
które w przyszłości powinny być w jakiś sposób wypełniane dla poprawy jakości Ŝycia
mieszkańców.

Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu, jakim dysponuje wieś

Środowisko
przyrodnicze
Walory krajobrazu,
rzeźba terenu
Walory klimatu
Walory szaty roślinnej

Świat zwierzęcy
Wody podziemne i
powierzchniowe
Gleby, kopaliny,
budowa geologiczna

Teren jest zróŜnicowany, pagórkowaty, we wsi płynie rzeka Troja
Korzystny dla rolnictwa, specyficzny ze względu na Bramę
Morawską. Klimat umiarkowany.
WzdłuŜ koryta rzeki Troi występują chronione gatunki roślin
górskich, np.: śnieŜyczka, przebiśnieg, konwalia, lilia złotogłów
oraz częściowo chronione: kalina koralowa, pierwiosnek wyniosły.
Las mieszany z przewagą: buk, brzoza, dąb, klon, olcha, świerk.
Zwierzęta: sarny, zające, myszy, kuropatwy, bocian czarny i biały,
baŜanty, perkozy, czapla siwa
We wsi płynie rzeka Troja. W miejscowości znajduje się ujęcie
wody ze studnią głębinową
DuŜą część sołectwa zajmują uŜytki rolne, przewaŜają gleby
wysokiej klasy bonitacyjnej.

Środowisko
kulturowe
Walory przestrzeni
wiejskiej publicznej

Stadion sportowy , z przeznaczeniem do gry w piłkę noŜną
,świetlica wiejska, remiza straŜacka.
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Walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej
Miejsca, osoby i
przedmioty kultu
Święta, odpusty i
pielgrzymki
Tradycje, obrzędy,
gwara

Specyficzne nazwy
Specyficzne potrawy
Dawne zawody
Zespoły artystyczne,
twórcy

Zadbane przydomowe ogródki, kilka pięknych wyremontowanych
domów
Procesja ZałoŜeniowa Dziękczynno- Błagalna w rocznicę powodzi
13.05
Odpust Św. Trójcy, dekanalna pielgrzymka ministrantów i dzieci
Marii, Niepokalne Poczęcie NMP – święto patronalne Dzieci Marii
Konkurs na palmę wielkanocną, spotkanie dla starszych i
samotnych parafian przy tzw święconym w salce, jasełka i
spotkanie opłatkowe w szkole i przedszkolu dla społeczności
szkolnej i lokalnej, rodzinny konkurs RóŜańcowy, konkurs na stroik
boŜonarodzeniowy i wielkanocny, kiermasz ozdób świątecznych
odbywający się w przedszkolu oraz spotkania międzypokoleniowe
w Izbie regionalnej.
Garby – szwedzkie szańce, droga czereśniowa,
Ze względu na róŜnorodność kulturową występują potrawy kuchni
wschodniej, niemieckiej i morawskiej (kutia, moczka, knedle)
Szewc, kowal, piekarz, zdun, kominiarz, masarz, sadownik
Tańczące nutki, dęta orkiestra parafialna

Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę
mieszkaniową, pod
usługi i przemysł
Pustostany
mieszkaniowe,
poprzemysłowe
Tradycyjne nie
uŜytkowane obiekty
gospodarskie

Są, obecnie jest opracowywane Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice, dla
miejscowości Włodzienin
We wsi są pustostany mieszkaniowe – do rozbiórki.

Młyn

Infrastruktura
społeczna
Place publicznych
spotkań i festynów
Sale spotkań, świetlice,
kluby
Miejsca uprawiania
sportu
Miejsca rekreacji
ŚcieŜki rowerowe,
szlaki turystyczne
Szkoły, przedszkola,
biblioteki
Placówki słuŜby
zdrowia

Boisko wiejskie
Świetlica wiejska
Boisko wiejskie, sala gimnastyczna siłownia
podstawowej
Stawy rybne, zbiornik retencyjny o pow.80ha
brak

przy

szkole

Szkoła podstawowa, przedszkole, biblioteka wiejska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie Rodziny”

Infrastruktura
techniczna
Wodociągi, kanalizacja

Wodociąg jest, brak kanalizacji sanitarnej.

Drogi
Chodniki, parkingi,
przystanki

Drogi powiatowe i gminne
We wsi są po części chodniki (większość wymaga remontu) są 2
przystanki autobusowe - ze wsi odjeŜdŜają autobusy w kierunku:
Głubczyc, Kietrza, Raciborza i Opola.
Sieć telefoniczna – róŜni operatorzy, internet z sieci telefonicznej

Sieć telefoniczna,
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dostępność do
internetu
Telefonia komórkowa

Jest, nadajnik sieci PLUS

Gospodarka i
rolnictwo
Podmioty gospodarcze
i ilość miejsc pracy
Gastronomia, miejsca
noclegowe
Gospodarstwa rolne
Uprawy, hodowle
MoŜliwe do
wykorzystania odpady
produkcyjne

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna (13 pracowników), 4 sklepy (6
osób), zakład kamieniarski (2 osoby), jednoosobowe podmioty
gospodarcze
Brak
Typowa wieś rolnicza, ok. 130 gospodarstw indywidualnych o pow.
powyżej 1 ha przeliczeniowego
Pszenica, rzepak burak cukrowy, kukurydza. Hodowla krów i trzody
chlewnej
Słoma, rzepak

Środki finansowe i
pozyskiwanie
funduszy
Środki udostępniane
przez gminę
Środki wypracowywane

Gmina Branice przeznacza na wydatki sołectw kwotę zależną od liczby
mieszkańców, liczoną w sposób: liczba mieszkańców x ok.10 zł., co dla
Włodzienina daje rocznie kwotę ponad 4 tys. zł.
Prace społeczne, sponsorzy, udział w konkursach.

Mieszkańcy (kapitał
społeczny i ludzki)
Przedsiębiorcy i
sponsorzy
Osoby z dostępem do
internetu
Pracownicy nauki
Studenci
Związki i
stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne,
np. z mediami
Współpraca
zagraniczna i krajowa

Podmioty gospodarcze działające w naszej miejscowości, rolnicy.
30% ogólnej liczby mieszkańców
13 nauczycieli w szkole oraz 4 nauczycieli w przedszkolu
30 osób
Stowarzyszenia Caritas, Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka,
Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Ludowy Zespół Sportowy, Uczniowski
Klub Sportowy
Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, Echo Gmin, Rzecz
Powiatowa, Głubczycka Telewizja Kablowa, Gość Niedzielny.
Gazetka „Szkolne echo”
Biskupstwo Ostawsko-Opawskie

Informacje
dostępne o wsi
KsiąŜki, przewodniki

Brak

Grupa Odnowy Wsi Włodzienin
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4. ANALIZA SWOT
Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub
samorządowym, równieŜ w przypadku wsi Włodzienin, zdecydowano posłuŜyć się bardzo
wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Technika analityczna
SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji nt. danej sprawy na 4 grupy (4
kategorie czynników strategicznych).
W przypadku sporządzania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, na 4 czynniki została
podzielona cała posiadana wiedza nt. moŜliwości rozwojowych sołectwa Włodzienin:
−

S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę
analizowanego sołectwa,
− W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę
analizowanego sołectwa,
− O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa
szansę korzystnej zmiany,
− T (Threats) – zagroŜenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą
środowiska zewnętrznego.
Praca nad analizą SWOT dla wsi Włodzienin w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego,
poprzedzona była przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie wyjściowym do
sporządzania Planu Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umoŜliwiła przeprowadzenie
dyskusji na temat wewnętrznych atutów, moŜliwości i pozytywnych cech wsi umoŜliwiających
podejmowanie skutecznych działań słuŜących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, ale
takŜe na temat barier, słabych stron i zagroŜeń, które mogą spowodować zahamowanie
rozwoju wsi.

Grupa Odnowy Wsi Włodzienin
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ANALIZA SWOT – PODSUMOWANIE MOśLIWOŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA WŁODZIENIN
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
 wieś z bogatą historią i miejscami historycznymi,
 brak chodników,
 zbiornik retencyjny Włodzienin,
 brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
 połoŜenie przy granicy z Czechami,
 zły stan obiektów niezagospodarowanych (pustostany),
 gleby wysokiej klasy bonitacyjnej,
 niezagospodarowany plac przy świetlicy, niewyremontowana
 czyste środowisko naturalne,
świetlica, brak placu zabaw,
 aktywność grupy mieszkańców chętnie podejmujących inicjatywy  starzenie się społeczeństwa, migracja młodzieŜy do miasta,
na rzecz swojej miejscowości,
 mały dostęp do ośrodków kultury i sztuki (kino, teatr, muzeum),

SZANSE

ZAGROśENIA

 moŜliwość pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych
– krajowych i zagranicznych,
 integracja mieszkańców sołectwa,
 wzrost przywiązania mieszkańców do swojej miejscowości,
 sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na rozwój obszarów
wiejskich,
 wykorzystanie walorów historycznych i przyrodniczych do promocji i
rozwoju.



Grupa Odnowy Wsi Włodzienin






niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szansy, jaką dają
środki UE,
postępująca indywidualizacja Ŝycia społecznego ,
starzenie się społeczeństwa,
mały przyrost naturalny,
migracja młodzieŜy związana z edukacją i poszukiwaniem pracy.
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5. Włodzienin – WIZJA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI
Wizja

miejscowości

Włodzienin

to:

„MOJA

MIEJSCOWOŚĆ

MOJA

MIŁOŚĆ

-

WŁODZIENIN TURYSTYCZNYM CENTRUM GMINY”
Nasza miejscowość jest charakterystyczna ze względu na walory przyrodnicze i historyczne
oraz połoŜenie. Wyjątkowym elementem są mieszkańcy – aktywni, pomysłowi i nie bojący
się nowych wyzwań. Dlatego postanowiliśmy wytyczyć następujące kierunki rozwoju wsi
Włodzienin na lata 2008-2015:
−
−
−
−

poprawa estetyki miejscowości,
poprawa jakości Ŝycia mieszkańców poprzez wykorzystanie walorów turystycznych
integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów,
korzystanie z zewnętrznych źródeł – krajowych i zagranicznych w celu realizacji
załoŜonych przedsięwzięć.

6. KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
NA LATA 2008-2011
Działania przewidziane na lata 2008-2011 to:
1) Integracja mieszkańców miejscowości poprzez:
- organizację imprez okolicznościowych (Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka)
- organizację cyklicznej imprezy – Dni Włodzienina, Festyn Rodzinny „Mama, Tata i Ja”
- organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców : kursy językowe i komputerowe,
warsztaty kulinarne, teatralne, plastyczne
- organizację imprez sportowych
2) Powstanie parkowego miejsca spotkań w centrum wsi,
3) Remont świetlicy wiejskiej oraz jej wyposaŜenie,
4) Poprawa estetyki wsi dzięki:
−
−
−

dbałości o wygląd posesji „Konkurs na najpiękniejszą posesję”
likwidacji pustostanów i ich zagospodarowania
pomalowani przystanków

Kolejność działań przewidzianych na lata 2008-2011 będzie wynikała głównie z dostępności
środków zewnętrznych.

Grupa Odnowy Wsi Włodzienin
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7. PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2008-2015
W tabeli poniŜej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w Włodzieninie
na lata 2008-2015 wraz z przewidywanym harmonogramem ich realizacji i ewentualnymi
źródłami finansowania:
L.p.

Nazwa przedsięwzięcia

Okres
realizacji
2008-2011

1.

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego
pod nazwą „Parkowe miejsce spotkań”
budowa boiska wielofunkcyjnego

2.

Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposaŜenie

2009-2011

3.

Budowa „Muszli koncertowej” oraz
rozbudowa szatni LZS

2009-2012

4.

Remont schodów wejściowych do kościoła

2011-2013

5.

Rozgruzowanie budynku obok kapliczki i
utworzenie w tym miejscu skweru

2009-2011

6.

Realizacja projektu „WieŜa widokowa
Włodzienin”

2009-2013

7.

Zagospodarowanie terenu wokół Remizy
StraŜackiej oraz budowa zaplecza do
suszenia węŜy

2010-2012

8.

Budowa i remont dróg oraz chodników
(budowa chodnika do wieŜy widokowej,
adaptacja placu koło cmentarza na parking

2010-2015

9.

Wytyczenie ścieŜki rowerowej po miejscach
historycznych

2009-2013

10.

Budowa kanalizacji ściekowej i burzowej

2012-2015

11.

Ochrona dziedzictwa kulturowego:
2012-2015
renowacja wału kamiennego przy wieŜy
widokowej, renowacja instrumentów orkiestry
dętej i organ kościelnych, dbałość o kapliczki
i przydroŜne krzyŜe
Poprawa estetyki wsi przez dbałość o
2009-2015
prywatne posesje konkurs „Najpiękniejsza
posesja wsi”

12.

Grupa Odnowy Wsi Włodzienin

Źródła finansowania
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
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13.

Powołanie Lokalnego Centrum Edukacji:
organizacja warsztatów i szkoleń dla
mieszkańców wsi: kursy językowe i
komputerowe, warsztaty kulinarne,
teatralne, plastyczne, i twórcze, opracowanie
kalendarza imprez sportowych

2009-2015

14.

Organizacja imprez cyklicznych: Dni
Włodzienina, Festyn Rodzinny

2009-2015

15.

Remont przepraw mostowych w
miejscowości

2010-2015

16.

Szeroko zakrojona promocja wsi poprzez:
stronę internetową, wydanie monografii
Włodzienina i stały kontakt z mediami

2009-2015

17.

Dodatkowe oznakowanie tablicami
informacyjnymi zabytków i miejsc
uŜyteczności publicznej

2009-2015

18.

Budowa drogi relacji Lewice – Zubrzyce w
celu odciąŜenia traktu przez wieś

2010-2015

19.

Poprawa bezpieczeństwa – pulsacyjne
światło przed przejściem dla pieszych

2008-2011

20.

Odtworzenie warowni ziemnej okresu plemion
kultury łużyckiej

21.

Zagospodarowanie
przestrzeni
Parku
Historycznego przy Kościele pw. św. Mikołaja

2011-2015

2011-2015

zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne

Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, budŜet
powiatu, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Budżet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe
i zagraniczne
Budżet gminy, źródła
zewnętrzne krajowe
i zagraniczne

8. OPIS NAJWAśNIEJSZYCH PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
Wszystkie przedsięwzięcia planowane w punkcie 7 niniejszego dokumentu są waŜne,
niemniej ze względu na charakter, zaawansowanie prac nad pozyskaniem środków na ich
realizację lub ze względu na ich znaczenie dla wszystkich mieszkańców, 5 z powyŜej
przedstawionych zadań uznano za priorytetowe:

Grupa Odnowy Wsi Włodzienin
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1) Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego pod nazwą
„Parkowe miejsce spotkań” oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego
Celem przedsięwzięcia jest powstanie kompleksu rekreacyjno – sportowego na który
składałoby się : parkowe miejsce spotkań oraz boisko wielofunkcyjne. W miejscu tym
zarówno dzieci, jak i dorośli mogliby w sposób bezpieczny i kreatywny spędzać swój czas
wolny, w przyjemnym, estetycznym otoczeniu. Kompleks powstanie po obu stronach rzeki
Troi obok przystanku autobusowego. Zaprojektowane miejsce spotkań ma wykształcić w
mieszkańcach poczucie estetyki oraz zapewniać dzieciom i dorosłym moŜliwość spędzenia
czasu wolnego w przyjaznym otoczeniu.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- odchwaszczenie oraz oczyszczenie placu pod parkowe miejsca spotkań i
wyrównanie terenu pod budowę boiska (wykorzystany zostanie gruz z rozbiórki
budynku obok kapliczki )
- wysypanie kruszywem o odpowiedniej grubości powierzchni boiska oraz parkingu
sąsiadującego z boiskiem
- ogrodzenie parkowego miejsca spotkań oraz boiska,
- obsadzenie obu placów drzewami i krzewami zgodnie z projektem
zagospodarowania tych terenów,
- ustawienie na terenie placów ławek i koszy na śmieci,
- zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych, m.in.. huśtawek, huśtawek
wagowych, zestawów wielofunkcyjnych złoŜonych np. z drabinek, zjeŜdŜalni zestaw
wielokątów sprawnościowych, lokomotywy, piaskownic (wszystkie urządzenia będą
posiadały certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowaną jednostkę).
- na boisku zainstalowanie oprzyrządowania do gier zespołowych.
Harmonogram przedsięwzięcia: październik 2008 – czerwiec 2011.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 200-280 tys. zł.

2) Budowa „Muszli koncertowej” oraz rozbudowa szatni LZS
Celem przedsięwzięcia jest modernizacja obecnie istniejącego boiska sportowego z
przeznaczeniem do gry w piłkę noŜną oraz budowa „Muszli koncertowej” z przeznaczeniem
na organizację imprez okolicznościowych mających na celu integrowanie środowiska
lokalnego.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- rozbudowa istniejącej szatni,
- doprowadzenie prądu i oświetlenie boiska (2 lampy),
- umieszczenie hydrantu na wale boiska i doprowadzenie do niego wody (ok. 200 m),
- montaŜ krzesełek dla kibiców zgodnie ze standardami,
- budowa zadaszonej sceny z zapleczem,
- budowa podłogi tanecznej,
- zakup krzesełek, stołów i parasoli.
Harmonogram przedsięwzięcia: marzec 2009 – czerwiec 2012.
Grupa Odnowy Wsi Włodzienin
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Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 80 – 120 tys. zł.

3) Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposaŜenie
Celem przedsięwzięcia jest powstanie pomieszczenia na miejsca spotkań organizacji
działających w miejscowości (Koło Gospodyń Wiejskich, LZS, StraŜ PoŜarna) oraz dla dzieci,
młodzieŜy i pozostałych mieszkańców wsi. Dodatkowo świetlica będzie wykorzystywana do
organizacji imprez okolicznościowych (wesela, stypy, zabawy).
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- generalna przebudowa pomieszczeń,
- dobudowanie klatki schodowej wraz z holem,
- wymiana sufitu,
- zaadaptowanie pomieszczeń strychowych na pokoje noclegowe,
- wyposaŜenie w: stoliki 25 szt., krzesła 120 szt., lodówka 2 szt., zamraŜarka,
zmywarka, kuchenki 2 szt., obrusy, zastawy stołowe na 120 osób,
- budowa parkingu dla gości,
- generalny remont dachu,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie instalacji sanitarnej i szamba.
- odnowienie elewacji zewnętrznej.
- wymiana instalacji oświetleniowej,
- odnowienie podłogi
Harmonogram przedsięwzięcia: 2009 – 2011.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 500 – 600 tys. zł.

4) Zagospodarowanie przestrzeni Parku Historycznego przy
Kościele pw. św. Mikołaja we Włodzieninie
Zakres przedsięwzięcia :
- wykonanie małego parkowego miejsca spotkań przy ruinach Kościoła m.in. poprzez
montaŜ ławek, urządzeń zabawowych itp.,
- odrestaurowanie dwóch zabytkowych figur tj. św. Jana Nepomucena i św. Floriana,
- wykonanie parkingów przy Parku Historycznym,
- odnowienie schodów prowadzących do Parku Historycznego,
- ustawienie tablic informacyjnych,
- uporządkowanie i renowacja cmentarza.
Harmonogram przedsięwzięcia : 2010 – 2015 r.
Szacunkowy koszt inwestycji : ok. 500 tys.”

5) Powołanie Lokalnego Centrum Edukacji: organizacja
warsztatów i szkoleń dla mieszkańców wsi: kursy językowe
i komputerowe, warsztaty kulinarne, teatralne, plastyczne,
opracowanie kalendarza imprez sportowych.
Celem przedsięwzięcia jest propagowanie postaw tolerancyjnych odznaczających się
poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi poprzez:
- inspirowanie do twórczości literackiej,
Grupa Odnowy Wsi Włodzienin
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- przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywanie wyborów,
- promocję wartości rodzinnych,
- rozbudzanie zainteresowań,
- kształcenie wyobraźni, umiejętności logicznego, abstrakcyjnego myślenia,
- wzbogacanie doświadczeń dziecka,
- kształcenie umiejętności korzystania z róŜnych źródeł informacji,
- czerpanie z ksiąŜek rozwiązań konkretnych sytuacji czy problemów,
- kształcenie postaw, wzorów zachowań,
- uzupełnianie i rozszerzanie wiedzy o świecie,
- rozwijanie potrzeb czytelniczych,
- kształtowanie wraŜliwości na piękno,
- uczenie się tolerancji przez dialog, rozmowę, spotkanie.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- organizacja warsztatów i szkoleń dla mieszkańców wsi, w tym m.in.:
 kursów językowych i komputerowych,
 warsztatów twórczych,
 warsztatów kulinarnych,
 warsztatów teatralnych,
 zajęć i warsztatów plastycznych,
 zajęć sportowych i opracowanie kalendarza imprez sportowych.
Harmonogram przedsięwzięcia: 2009 – 2015 i jeszcze dalej
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: trudno określić ze względu na ciągły charakter tego
przedsięwzięcia

6) Remont przepraw mostowych w miejscowości
Głównym celem jest zachowanie w dobrym stanie technicznym przepraw mostowych co ma
główny wpływ na bezpieczeństwo oraz komunikację.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- most powiatowy (naprawa nawierzchni bitumicznej, malowanie poręczy),
- most prowadzący do szkoły (naprawa poręczy, oględziny stanu technicznego),
- most w obrębie zbiornika retencyjnego (gruntowny remont).
Harmonogram przedsięwzięcia: październik 2010 – czerwiec 2015.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: będzie znany po wykonaniu projektów

7) Budowa drogi relacji Lewice-Zubrzyce w celu odciąŜenia
traktu biegnącego przez wieś
Głównym celem jest odciąŜenie traktu biegnącego przez wieś, a tym samym poprawa
bezpieczeństwa.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- projektowanie drogi,
- wykonanie prac budowlanych.

Grupa Odnowy Wsi Włodzienin
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Harmonogram przedsięwzięcia: 2010 – 2015.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: będzie znany po wykonaniu projektu

9. „Miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
mieszkańców wsi Włodzienin”
We wsi znajdują się następujące miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców
Włodzienina:
 Centrum wsi, które jest najistotniejsze zarówno ze względu na swoje połoŜenie,
jak i zlokalizowane w nim budynki i miejsca sprzyjające nawiązywaniu kontaktów
społecznych i zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców, takie jak:
świetlica wiejska, szkoła podstawowa, remiza straŜacka i „parkowe miejsce
spotkań” z placem zabaw,
 Boisko LZS wraz z kompleksem sportowo-wypoczynkowym, na którym znajduje
się mały plac zabaw, scena taneczna oraz szatnia dla sportowców,
 Park Historyczny we Włodzieninie znaczący ze względu na swoją wartość
zabytkową oraz umiejscowienie przy samym wjeździe do miejscowości.

10.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2016-2020

Na lata 2016-2020 Grupa Odnowy Wsi Włodzienin planuje kontynuowanie działań
wytyczonych przez kierunki rozwoju miejscowości wytyczone w niniejszym dokumencie. W
tym okresie programowania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:
1. Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi, w tym starania o
wygląd obiektów powstałych w latach 2008-2015,
2. Nowe pomysły na włączenie mieszkańców Włodzienina, w tym: dzieci i młodzieŜy w
proces odnowy wsi, takŜe poprzez propozycję róŜnego typu zajęć czy imprez,
3. Rozwój infrastruktury, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się zbudować lub
zmodernizować zgodnie z planem na lata 2008-2015.
4. Szeroko zakrojona promocja Włodzienina i wszystkich organizacji działających we
wsi.

11.

WDRAśANIE I MONITOROWANIE PLANU

WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Włodzienin rozpocznie się od zatwierdzenia go
uchwałą zebrania wiejskiego, następnie zostanie wprowadzony w Ŝycie uchwałą Rady
Gminy w Branicach. Za wdroŜenie Planu, jak i jego monitoring, a następnie ewaluację
postępów odpowiedzialna będzie Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka miejscowości
Włodzienin.
Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który moŜe ulegać zmianom.
Oznacza to, Ŝe moŜe ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zaleŜności od istotnych
uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji.
Grupa Odnowy Wsi, jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jednocześnie
odpowiedzialna przed mieszkańcami Włodzienina za jego systematyczną i trwałą realizację.
Rolą Grupy jest jednak nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie postępów w realizacji
Grupa Odnowy Wsi Włodzienin

Strona 16

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI WŁODZIENIN

Planu, ale i czuwanie nad jego aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych
mieszkańców.
W przypadku konieczności dokonania aktualizacji Planu, Grupa Odnowy Wsi przygotuje
propozycje, które zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich zatwierdzeniu
zaktualizowany dokument zostanie przekazany Radzie Gminy do zatwierdzenia zmian w
Planie Odnowy Miejscowości Włodzienin.
Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera Grupy
Odnowy Wsi i sołtysa wsi, jest takŜe dostępny do wglądu u koordynatora Programu Odnowa
Wsi w Urzędzie Gminy w Branicach.
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