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Gmina Janów  

1. Charakterystyka miejscowości  
 

1.1 Podstawowe informacje o miejscowości Zagórze 
 

Miejscowość Zagórze jest wsią 

położoną w gminie Janów, w powiecie 

częstochowskim – województwie śląskim. Wieś 

położona 12 km na płn. od Janowa. Znajduje się 

przy drodze powiatowej  nr DP08046. 

Zlokalizowana jest w północno zachodniej części 

gminy Janów.  

 

Geograficznie jest położona na Wyżynie 

Częstochowskiej wchodzącej w skład Jury 

Krakowsko – Częstochowskiej.  
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Administracyjnie Zagórze zlokalizowany jest w północno -  zachodniej części 

gminy, w południowej części powiatu częstochowskiego, w północno-wschodniej części 

województwa śląskiego. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do 

województwa częstochowskiego. Obecnie administracyjnie należy do województwa 

śląskiego, powiatu częstochowski.  

 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z dokumentu Iwo Odrowąża z 1220 

r. Nazwa topograficzna.1 W lata 1409-1431 wieś należała do Marcina z Borowna (w 1401 r.) 

starosty bolesławskiego. Następnie przeszła w posiadanie rodziny herbu Jelita z Potoka. Od 

1477 roku należy do potockich Szreniawitów. W 1473 r. we wsi wzmiankowany jest dwór 

podzielony między dwie rodziny herbu Jelita i herbu Szreniawa z Potoka oraz karczma 

prowadzona przez Jana Ziębacza. W połowie XV w. wieś płaciła dziesięcinę snopową 

plebanowi w Potoku.2 

 

Zagórze  zajmuje obszar o powierzchni 402,38 ha, natomiast powierzchnia całej 

gminy liczy 14696 ha. W strukturze użytkowania gruntów dominującą pozycję zajmują użytki 

rolne, głównie grunty orne - ponad 80 % ogólnej powierzchni. Lasy zajmują 12 % 

powierzchni miejscowości. 

 

W zasięgu 20 km od Zagórza leży miasto Częstochowa, w odległości 100  km 

znajdują się Katowice i Kraków. Ponadto bliskość gminy z granicą województw 

świętokrzyskiego i łódzkiego, to dogodne warunki tak geograficzne, jak i komunikacyjne. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rymut., Nazwy miejscowe północnej części województwa krakowskiego. Wyd. Ossolineum, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1967. Rymut., Nazwy miejscowe północnej części województwa krakowskiego. Wyd. 
Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967. 
2 Almanach Częstochowy, Na tropie rycerzy z [Złotego] Potoku i rozbójników z Ostrężnika, Częstochowa 2002. 
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2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości  
 

2.1 Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych 
 

Teren miejscowości Zagórze  charakteryzuje się bardzo małym udziałem lasów, 

które stanowią niecały 12,37 % ogólnej jej powierzchni.  Na terenie Zagórze nie występują 

żadne formy ochrony przyrody. Nie ma też pomników przyrody prawnie chronionych.   

 

 

2.2 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego 
 

Wykaz obiektów o wartościach historycznych zlokalizowanych w 

miejscowości 

 
Obiekty w ewidencji zabytków: 
 

1. Kaplica murowana 

 

2.3 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury społecznej 
 

Mieszkańcy Zagórza korzystają z  ośrodka Zdrowia w Żurawiu wchodzącego w 

skład Zespołu Ośrodków Zdrowia Gminy Janów Zapewnia on podstawową opiekę zdrowotną.  

Mieszkańcy mogą korzystać z następujących komórek organizacyjnych: 

 

a. poradnia ogólna  

b. gabinet zabiegowy 

c.  punkt szczepień 

 

Mieszkańcy Zagórza korzystają również z  Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego w 

Janowie, który posiada bardziej wyspecjalizowane jednostki organizacyjne: .  

 

a. poradnia ogólna 

b. poradnia dla dzieci 
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c. poradnia rehabilitacyjna 

d. gabinet zabiegowy 

e. punkt szczepień 

f. pracownia EKG 

 

Mieszkańcy Zagórza mogą również korzystać ze zbiorów  z Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Janowie. GBP w Janowie posiada wypożyczalnie książek, oraz czytelnię. W 

siedzibie Biblioteki zlokalizowane jest również Wioska Internetowa Centrum Kształcenia na 

odległość, dysponujące bezpłatnym dostępem do internetu oraz szeroką ofertę kursów on line. 

 

. Dzieci w wieku szkolnych uczęszczają do szkoły podstawowej zlokalizowanej w 

miejscowości Lusławice, a gimnazjaliści do Gimnazjum w Piasku. Wszyscy uczniowie mają 

zapewniony dowóz i odwoź ze szkoły. Młodzież szkół średnich w głównej mierze uczęszcza 

do szkół zlokalizowanych w Częstochowie oraz w Zespołu Szkół w Złotym Potoku.  

 

Mieszkańcy mogą również korzystać z usług Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej zlokalizowanego w Janowie. Rolnicy mają możliwość skorzystania z pomocy 

specjalisty z Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego, który swoje dyżury pełni w Urzędzie 

Gminy oraz w terenie.  

 

Miejscowość wchodzi w skład  parafii rzymskokatolickiej w Żurawiu. Wierni 

uczęszczają na nabożeństwa do kościoła zlokalizowanego w Żurawiu.  

 

2.4 Inwentaryzacja zasobów infrastruktury technicznej 
 

− Drogi 

 

Na terenie miejscowości Zagórze przebiegają  

drogi powiatowe: 

- nr DP 08046 

drogi gminne: 

- nr DG 0823004 

- nr DG 0823005 
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− Wodociągi – Cała miejscowość jest zwodociągowana  

 

− Telefonizacja -  Cała miejscowość jest telefonizowana stacjonarnie. Na terenie 

miejscowości działa również siec telefonii komórkowej: Orange. Era, Plus.  

 

− Internet – na terenie miejscowości istnieje możliwość płatnego stałego dostępu do 

Internetu. Jest on dostępny poprzez łącze radiowe oraz łącza SDI Telekomunikacji 

Polskiej. Mieszkańcy mają również możliwość skorzystania z usług internetowych  

świadczonych przez Telekomunikację Polską (połaczenia modemowe, ISDN).  

 

− Elektryczność – cała miejscowość jest zelektryzowana (sieć 230 V i 360 V) 

 

2.5 Gospodarka i rolnictwo 
 

� Podmioty gospodarcze zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą 
na terenie Zagórza: 

 
− OGÓŁEM - 4 
− Handel – 1 
− Produkcja – 1 
− Usługi nieprzemysłowe - 1 
 

� Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie miejscowości Zagórze, ale 
prowadzące działalność gospodarczą poza terenem Zagórza: 

− OGÓŁEM - 6 
− Usługi przemysłowe- 1 
− Transport - 2 
 

� Podmioty gospodarcze zamieszkujące, prowadzące działalność w miejscu 
zamieszkania i poza miejscem zamieszkania: 

 
− OGÓŁEM - 1 
− Usługi przemysłowe- 1 
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L. p. Sekcja Rodzaj działalności 
Liczba podmiotów 

w Gminie 

1 C Przetwórstwo przemysłowe 2 

2 E Dostawy wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

1 

3 G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 
samochodowych , włączając motocykle 

4 

4 H Transport i gospodarka magazynowa 3 

5 K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 

RAZEM 11 

 
 

Biorąc pod uwagę analizę przedsiębiorczości widać wyraźnie, iż większość 

podmiotów gospodarczych, to podmioty zarejestrowane w Zagórzu lecz prowadzące 

działalność gospodarczą poza terenem miejscowości. Są to w większości przypadku mikro 

podmioty zatrudniające do 5 osób.  Dominującym rodzajem działalności jest Handel i 

Transport. 

 

Rolnictwo: 

Powierzchnia Zagórza wynosi   402,38   ha. Struktura wykorzystania gruntów w 

Zagórzu prezentuje się tabela nr 3: 

Na podstawie danych stwierdzamy, iż zdecydowaną większością powierzchni 

sołectwa stanowią grunty orne. Stanowią one prawie 82 %. Świadczy to o rolniczym kierunku 

rozwoju sołectwa.  

  

Struktura wykorzystania gruntów sołectwa Zagórze. 

Wyszczególnienie Powierzchnia 
w ha 

Udział % w ogólnej 
powierzchni sołectwa 

Grunty orne 328.18 81.55 
Łąki trwałe 0.10 0.02 
Pastwiska 0.87 0.22 
Lasy 49.80 12.37 
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

  

Sady 1.39 0.35 
Drogi 10.40 2.59 
Rowy   
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Tereny różne   
Wody płynące   

Tereny komunikacyjne 
kolejowe i inne tereny 
komunikacyjne 

  

Tereny osiedlowe 
zabudowane 

7.88 1.96 

Tereny osiedlowe 
niezabudowane 

0.38 0.09 

Tereny osiedlowe zieleni 0.91 0.23 
Wody stojące   
Użytki kopalne   
Nieużytki 2.47 0.62 
RAZEM 402.38 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 

 
Udział poszczególnych klas 

Grunty Orne  Użytki zielone 

Klasa III a 18,23 ha  Klasa III ha 

Klasa III b 18,85 ha  Klasa IV 5,19 ha 

Klasa IVa 47,98 ha  Klasa V 1,51 ha 

Klasa IV b     151,88 ha  Klasa VI 2,34 ha 

Klasa V 152,75 ha  Klasa VI p 3,45 ha 

Klasa VI  112,82 ha    

Klasa VI z 16,74 ha    

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 

 

Analizując klasowość gleb możemy stwierdzić, iż przeważają gleby słabe klasy V i 

VI. Stanowią one 54 % ogółu gruntów ornych. Charakterystyczne jest również duże 

zróżnicowanie klasowości gleb. Występują gleby począwszy od klasy III do VI. Jakość gleb 

świadczy o niskim poziomie dochodowości z tytułu prowadzenia intensywnej produkcji 

rolniczej, które wymagają dużego stopnia nawożenia oraz dużego nakładu siły roboczej. Z 

tego względu należy szukać nowych źródle dochodów wykorzystując istniejący potencjał – 

wolne przestrzenie, położenie, piękny krajobraz i spokój. 

 

Przeważają gleby słabe. Dominuje klasa V. Niemniej jednak stosunkowo dużo jest 

gleb klasy IV b, które należą do gleb dobrych. Świadczy to o niskim poziomie dochodowości 

z tytułu prowadzenia intensywnej produkcji rolniczej.  
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Wykres Nr 1: Struktura gruntów ornych sołectwa 
Zagórze

Klasa IV b; 
151,88ha
 29%

Klasa III a; 
18,23ha
 4%

Klasa IVa; 
47,98 ha
 9%

Klasa III b; 
18,85 ha
 4%

Klasa V; 
152,75 ha
 29%

Klasa VI; 
112,82 ha 

22%

Klasa VI z; 
16,74ha
 3%

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 

 

Wykres Nr 2: Struktura użytków zielonych 
w sołectwie Zagórze.

Klasa V; 1,51 
ha

 12%

Klasa VI; 
2,34 ha
 19% Klasa VI p; 

3,45 ha
 28%

Klasa IV; 
5,19 ha
 41%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Działu Geodezji  w Janowie 
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2.7 Kapitał społeczny i ludzki 
 

Ludność Zagórza według danych Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie na dzień 30 

czerwca 2010 roku wynosiła 219 osób. Większość stanowią kobiety, które stanowią  

52,05 % ogólnej populacji. Grupa osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 40 osób, czyli 

ponad 18,26 % ogólnej populacji. Grupa osób w wieku produkcyjnym, a więc w wieku od 19 

do 60 lat kobiety i 65 mężczyźni, wynosi 138 osób i stanowi to prawie 63,01 % ogólnej 

populacji. W grupie tej  znacznie  przeważają mężczyźni – 74, co stanowi 53,62 % ludności w 

wieku produkcyjnym. Grupa osób w wieku poprodukcyjnym, a więc osób powyżej 60 roku 

życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn , wynosi 41 osób i stanowi to ponad 18,72 % 

ogólnej populacji. W grupie tej występuje przewaga kobiet - 28 kobiet, co stanowi 68,29 % 

populacji w analizowanej grupie. Szczegółowe informacje zawarte są w poniższych tabelach.     

Tabela nr 2: Dane demograficzne dotyczące sołectwa Zagórze. 

Lp. Przedział wiekowy 2007 
31 XII 

2008 
31 XII 

2009 
31 XII 

2010 
30 VI 

 KOBIETY 111 113 114 114 

 Mężczyźni  100 103 103 105 

A 
Wiek przedprodukcyjny 
razem 

38 46 40 40 

1. 19-60 kobiety 67 63 66 64 

2. 19-65 mężczyźni 74 73 75 74 

B Wiek produkcyjny razem 141 136 141 138 

3. 61 i więcej kobiety 22 23 25 28 

4. 66 i więcej mężczyźni 10 11 11 13 

C. 
Wiek poprodukcyjny 
razem 

32 34 36 41 

Ogółem 211 216 217 219 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
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Wykres nr 3: Ludność w miejscowości Zagórze w latach 2007 - 2010
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów 
 

Wykres ten wskazuje w miarę ustabilizowany trend wzrostowy. Świadczy to o 

rozwoju miejscowości Zagórze.   

Wykres nr 4: Liczba ludności miejscowości Zagórze z podziałem na płeć

Kobiety

Kobiety

Kobiety

Kobiety

Mężczyźni 

Mężczyźni 

Mężczyźni 

Mężczyźni 

0 20 40 60 80 100 120

2007

2008

2009

2010

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów. 
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Wykres ten obrazuje znaczną  przewagę kobiet. Przewaga ta w poszczególnych latach jest na 

podobnym poziomie. .  
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Wiek przedprodukcyjny razem Wiek produkcyjny razem Wiek poprodukcyjny razem

Wykres nr 5: Struktura wiekowa mieszkańców Zagórze

2007

2008

2009

2010

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych USC Janów. 
 

Powyższy wykres jednoznacznie świadczy, iż dominującą grupą są osoby w wieku 

produkcyjnym. Pozytywnym czynnikiem jest przewaga osób w wieku przedprodukcyjnym  

w stosunku do osób w wieku poprodukcyjnym. Zauważalny jest również trend wzrostowy 

zarówno w grupie osób w wieku produkcyjnym jak i w wieku poprodukcyjnym.  
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Zagórze 
 

MOCNE STRONY 

1. czyste powietrze 

2. przychylność władz gminnych do promocji i rozwoju turystycznego 

miejscowości 

3. położenie na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej 

4. bliskość licznych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych, konnych 

5. możliwość powstania Jurajskiego Parku Narodowego 

 

SŁABE STRONY 

 

1. niezagospodarowane centrum wsi  

2. słabo rozwinięta działalność gospodarcza  

3. brak sieci gastronomicznej 

4. brak profesjonalnych ścieżek rowerowych 

5. słabo rozwinięta siec gastronomiczna  

6. mała liczba połączeń autobusowych 

7. brak rzemiosła  

8. mała liczba połączeń autobusowych 

9. niski poziom drobnej wytwórczości 

 

SZANSE 

 

1. funkcjonowanie w strukturach Unii Europejskiej 

2. fundusze pochodzące z Unii Europejskiej 

3. wzrost popularności turystyki wiejskiej 

4. wzrost popularności aktywnych form turystyki  

5. wzrost zamożności społeczeństwa 

6. specjalizacja gospodarstw agroturystycznych  - np. dla osób z małymi dziećmi, 

dla osób niepełnosprawnych itp. 

7. powiększanie oferty agroturystycznej poprzez oferowanie całodniowego 

wyżywienia,  
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8. powiększanie oferty agroturystycznej poprzez opracowanie gotowych 

programów spędzania wypoczynku dostosowane do potrzeb turystów. 

9. ekologiczne rolnictwo 

10. uczestnictwo sołectwa w programie rolno – środowiskowym. 

11. położenie geograficzne – bliskość aglomeracji katowickiej, krakowskiej i 

częstochowskiej. 

12. wzrost liczby mieszkańców 

 

ZAGROŻENIA 

 

1. niestabilność prawa 

2. ukryte bezrobocie w rolnictwie 

3. rozwarstwienie społeczeństwa 

4. niestabilne finanse państwa 

5. bierność części społeczeństwa 

6. stereotypowy wizerunek śląska 

7. zagrożenie przestępczością rosnąca wraz z popularnością turystyczną. 
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4. 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 ich realizacji  
 

Mieszkańcy Zagórza, ustalając harmonogram podejmowanych działań, wzięli pod 

uwagę możliwości finansowe zaangażowanych podmiotów, możliwości finansowe 

pozyskania środków pomocowych ze źródeł zewnętrznych, potrzeby lokalnej społeczności 

związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego, poprawy bezpieczeństwa, rozwoju 

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju.   

W poniższych tabelach zamieszczono zgodnie z przyjętą hierarchią istotności 

następujące zadania inwestycyjne: 

 

Nazwa 1. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zagórze.  

Cel 
Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 

budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

W ramach założeń budowy placu zabaw powstanie ogólnodostępna strefa 

rekreacji przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 3 lat. Plac ten 

wyposażony będzie w huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, sprężynowce, i 

inne przedmioty. Wszystkie zakupione elementy wyposażenia placu 

zabaw będą posiadały niezbędne certyfikaty i normy, zapewniające 

bezpieczeństwo użytkowania. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na 

zagospodarowanie wolnej przestrzeni publicznej, która dotychczas jest 

niewykorzystana.   

Harmonogram 
realizacji 

2010 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

9 365,00 zł - środki fundusz sołecki, program Leader +  
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Nazwa 

2. Zagospodarowanie centrum miejscowości Zagórze celem rozwoju 

społeczno - kulturalnego oraz sportowo - rekreacyjnego 

miejscowości 

Cel 

Celem planowanych zamierzeń i rozwiązań realizacyjnych jest nadanie 

nowej rangi centralnem miejscu życia mieszkańców Zagórze, dla rozwoju 

społecznego, kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego mieszkańców.  

 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

W ramach prac planowane jest oczyszczenia stawu - odmulenie i 

usunięcia osadu.  Wykorzystując różnicę w poziomie wody w stawach  - 

wykonana zostanie kaskada o szer. ok. 2,0 m ułożonej z dużych głazów 

wapiennych.   Place i ścieżki utwardzone zostaną nawierzchnią  żwiro - 

glinową z krawężnikami rabatkowymi. Trawniki  z mieszanki traw wolniej 

rosnących z domieszką roślin zielnych - kwitnących. Przy linii brzegowej - 

z domieszką roślin przywodnych (kaczeniec, niezapominajka i inne). Obok 

stawu wykonany zostanie parking z kratki betonowej lub z tzw. kratki 

ekologicznej (z tworzywa sztucznego) wypełnionej ziemią i obsianej trawą 

, ujęte krawężnikiem drogowym. W ramach małej architektury wykonany 

będzie pomost drewniany z poręczami, mostek nad kaskadą oraz 

poprawiona zostanie istniejąca altana ponadto wykonane będą również 

ławki z siedziskiem drewnianym. Teren zyska również nową zieleń. 

Planuje się zasadzenie drzew w charakterystycznych grupach. Do 

sadzenia planowane jest użycie  roślin starszych - o wysokości 2,50-3,00 

m, i obwodzie pnia 12-14 cm na wysokości  1,3 m.   

W ramach drugiego etapu realizacji inwestycji planowane jest wykonanie 

elewacji budynku świetlicy wraz z montażem instalacji C. O. Ponadto 

planowane jest również budowa boiska sportowego - z tyłu budynku 

świetlicy.  

 

Harmonogram 
realizacji 

Lata - 2011 - 2014 

Etap I - 2011 - 2012 

Etap II - 2014 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

Koszty szacunkowe: 732 000 zł w tym 

środki PROW działania Odnowa i rozwój Wsi - 450 000 zł 

środki własne 282 000,00 zł 

 



18 
 

 
 

3. Przebudowa sieci wodociągowej łączącej Zagórze i Lusławice. 

Cel 
Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 

przebudowę wodociągu 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

Inwestycja polega na wymianie istniejącej sieci wodociągowej łączącej 

wsie Zagórze i Lusławice o łącznej długości 2 254,15 m wraz z 

przyłączeniami do granic posesji. Istniejący wodociąg jest niezdrową 

pozostałością po technologii budowy wodociągów w latach 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kiedy to wszystkie instalacje 

kanalizacyjno- wodociągowe wykonywane były z rur azbestowo-

cementowych. 

Zadaniem nowo projektowanej  sieci wodociągowej jest dostarczanie 

wody pitnej dla posesji zlokalizowanych w Zagórzu, Gm. Janów.  Trasa 

wodociągu z przyłączeniami zaprojektowana jest w pasie drogowym ulic 

wsi Zagórze, których właścicielem jest Gmina Janów.  W opracowaniu 

sieć zaprojektowano z rur wodociągowych Ø180/16,4 mm i o Ø125/11,4 

mm z PE 80 typu SDR 11 o połączeniach zgrzewanych metodą 

elektrooporową. Przyłącza do granic posesji zaprojektowano z rur o Ø40. 

Do rur wodociągowych zostaną zastosowane rury ochronne stalowe i z 

PCV.    

 

Harmonogram 
realizacji 

2010 - 2011 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

Koszty całkowite                         -  3 003 972,12 
Środki PROW  
działania Podstawowe usługi … -  1 846 704,00 
Środki własne                               - 1 157 268,12 
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Nazwa 
4. Pomocna dłoń  razem możemy więcej - wzmocnienie świetlicy 

środowiskowej w Zagórzu 

Cel 

Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

poprzez  wzmocnienie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic oraz klubów)  

 

Opis 
inwestycji 
wraz  
z 
przeznaczenie
m 

W ramach projektu przewidujemy uzupełnienie i zakup nowego  sprzętu i 

wyposażenia, zakup materiałów do prowadzenia zajęć. Ponadto w 

ramach projektu planujemy zatrudnić specjalistów (psycholog, pedagog) 

którzy zapewnią fachową pomoc w prawidłowej działalności świetlicy.   

Harmonogram 
realizacji 

2012 - 2013 

Kwota 
końcowa i 
wskazanie 
źródła jej 
pozyskania 

− 15 000 zł środki ROPS w Katowicach  

− 10 000 zł środki własna gminy Janów  
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5. 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 szczególności poprzez odnawianie lub 
budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. 
 

 

   W miejscowości Zagórze można wyróżnić jeden obszar o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze 

względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Jest to obszar w którego 

granicach znajdują się dwa stawy, zlokalizowany jest budynek świetlicy, studnia  oraz wolny 

obszar do zagospodarowania na cele sportowo - rekreacyjnie.  W chwili obecnej brakuje 

atrakcyjnego i przyjaznego miejsca, które dawałoby możliwość integracji mieszkańców wsi.  

Dla uzupełnienia przestrzeni, która mogłaby wypełnić istniejącą lukę w sferze utrwalania i 

umacniania więzi międzyludzkich, występującej we wsi Zagórze. Istniejąca infrastruktura w 

tym zakresie jest, co najmniej niewystarczająca. Obecnie budynek świetlicy wiejskiej w 

Zagórzu jest w złym stanie technicznym, pomimo iż posiada nowoczesne wyposażenie. 

Dlatego też wskazane jest również podjęcie działań, które doprowadzą do powstania nowej 

przestrzeni społecznej.  

 

 

 

 


