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I. WSTĘP

Proces odnowy wsi łączy się z przygotowaniem planu odnowy miejscowości.
Podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących rozwoju miejscowości wymaga planowania
strategicznego łączącego problematykę społeczną, ekologiczną gospodarczą i przestrzenną.
Opracowana przez Radę Sołecką przy współpracy społeczności lokalnej i jej akceptacji, a następnie
przyjęta do realizacji przez radę gminy, strategia rozwoju jest podstawowym dokumentem
kierunkującym działalność sołectwa w dłuższym okresie czasu. Strategia jest fundamentem odnowy
i oznacza spełnienie zasady programowania obowiązującej w polityce strukturalnej Unii
Europejskiej.
Niniejsze opracowanie powstało na podstawie warsztatów odnowy wsi, w których
uczestniczyli przedstawiciele społeczności lokalnej sołectwa (wrzesień 2007) oraz zebrania
wiejskiego poświęconemu rozwojowi miejscowości Poznowice.
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II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI POZNOWICE Z CECHAMI
WYRÓŻNIAJĄCYMI
II.1. Położenie wsi

Gmina Izbicko leży w północnej części powiatu strzeleckiego i graniczy z
następującymi gminami: od zachodu z Tarnowem Opolskim, od północy z gminą Chrząstowice, od
wschodu ze Strzelcami Opolskimi, od południa z Gogolinem. Jest częścią Powiatu Strzeleckiego i
razem z nim należy do województwa opolskiego.
Poznowice, jako jedno z sołectw Gminy Izbicko, położona jest w południowo-wschodniej
części gminy, w powiecie strzeleckim, wieś sąsiaduje z gminą Strzelce Opolskie. Ogólna
powierzchnia to 771 ha
W samej miejscowości panuje spokojna atmosfera, nie przebiega tam żaden ważny szlak
samochodowy, co czyni wieś bardzo atrakcyjną dla turystów pragnących odpocząć od zgiełku życia
miejskiego.
Poznowice są typem tzw. okolnicy, czyli wsi w której
zagrody ustawiono w zwartym krąg czyli podkowę wokół
środkowego placu.

Ogólna informacja o POZNOWICACH
WIEŚ – POZNOWICE
GMINA - IZBICKO
POWIAT - STRZELECKI
WOJEWÓDZTWO - OPOLSKIE
LICZBA MIESZKAŃCÓW - 340 (stan: 31.12.2008 r.)
POWIERZCHNIA POZNOWIC - 771 ha
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Lokalizacja Poznowic na terenie Województwa Opolskiego.

II.2 Rys Historyczny
Trudno określić dokładną datę powstania wsi, jednak pierwsze potwierdzone informacje o jej
istnieniu (de Poznowicz) pochodzą już z 1300 roku. Nazwa należy do typu nazw patronimicznych.
Prawdopodobnie jest transmisją imienia Poznomir (Poznomir - Pozen - Poznowice) pochodzącego z
XIII wieku. Alternatywną formę podstawową dla nazwy wioski może stanowić jeszcze starsza
nazwa osobista Pozdek, której istnienie potwierdzono w 1204 roku.
Poznowice, prawdopodobnie stanowiły dzielnicę lub też powstały na gruzach miasta Gorzów Gorzowy. Jeszcze dziś mieszkańcy Poznowic potrafią wskazać miejsce, gdzie można zobaczyć
resztki dawnego osiedla. Poznowice wraz z legendarnym miastem Gorzowy stanowiły wtedy
odrębną parafię, drewniany kościółek zbudowano w Poznowicach w 1366 roku.
Tragiczne wydarzenia wojny trzydziestoletniej (1618-1648) nie ominęły Śląska. Podczas
jednego z przemarszów wojsk Gorzowy zostały zniszczone, a ludność wysiedlona. Fakt ten
spowodował skasowanie parafii i przyłączenie Poznowic do parafii Kamień Wielki. Informacja ta
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została zamieszczona w starej, drukowanej kronice Marcina Ferdynanda Elsner von Gorzów z
Kalinowic. Według zapisków najstarszej zachowanej księgi przychodów z 1648 roku, w
poznowickim kościele odprawiano msze jedynie raz na kwartał poza tym w święto patrona parafii i
w święta tytularne.
Na początku XIX wieku we wsi było 860 mórg ziemi ornej, należącej do dworu, którą zarządzali
hrabiowie von Strachwitz.
W skład Poznowic wchodziła także kolonia Sława, nazwana tak na cześć św. Bronisławy lub też
jednej z hrabianek von Strachowitz o tym samym imieniu. Pierwotnie osadę stanowiło 7
gospodarstw, założonych w latach 1810 i 1811 na, należącym do dominium, gruncie leśnym.
Z "Topographisches Handbuch von Oberschlesien" Feliksa Triesta dowiedzieć się można, że w
1864 roku wioska wraz z kolonią była własnością hrabiów von Strachwitz z Kamienia Wielkiego.
W starym filialnym kościele proboszcz, z Kamienia Wielkiego odprawiał msze co 2 tygodnie, zaś
szkoła podstawowa znajdowała się w Siedlcu.
W 1910 roku w Poznowicach mieszkało 415 osób, 406 mówiło po polsku, a 9 władało językiem
niemieckim.
Podczas plebiscytu (1920) na 291 osób uprawnionych do głosowania za Polską oddano 182, a za
Niemcami 107 głosów.
W czasie III Powstania Śląskiego wieś była areną walki pomiędzy powstańcami z podgrupy
"Bogdan", a Freikorps Ernsta Horadama.

Poznowice posiada również swoją pieczęć, prawdopodobnie powstała już
w XVII w
Wewnątrz pieczęci pług zwrócony w prawo.

II.3. Zasoby przyrodnicze
Obszar miejscowości Poznowice leży na obrzeżach Parku Krajobrazowego Góra. Św. Anny.
Położony jest blisko rezerwatu przyrody Ligota Dolna o bogatej florze i faunie (sukulenty).
Miejscowość jest otoczona lasami, główne gatunki to sosna i świerk. Przebywa tam duża
ilość zwierzyny łownej: dziki, sarny oraz jelenie.
Przez Poznowice przepływa rzeczka Poznowiczanka, jest ozdoba tejże miejscowości, ma
brzegi naturalne, także częściowo uregulowane i charakteryzuje się spokojnym nurtem. Dużym
wyróżnikiem miejscowości są również studnie artezyjskie o głębokości ok. 100 m.
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Na obszarze sołectwa przeważają słabe gleby klasy V i VI są to gleby brunatne właściwe,
wytworzone z pisków gliniastych lekkich i mocnych z rumoszem wapiennym oraz rędziny
węglanowe lekki i średnie na zwietrzelinie wapieni triasowych.

II.4 Zasoby kulturowe
Na terenie miejscowości istnieją zabytkowe obiekty
takie jak:
- kościół pod wezwaniem Św. Michała Archanioła
(wpisany do rejestru zabytków)
- kaplica cmentarna z grobowcem właścicieli
wioski- zabytkowe dzwony znajdujące się na placu
kościelnym
Ważna rolę w życiu mieszkańców odgrywa
właśnie kościół, który skupia mieszkańców wsi
kilka razy w tygodniu i co roku obchodzi odpust
parafialny.
Do tradycji, które zostały w sołectwie
zachowane należy przede wszystkim używana
przez mieszkańców śląska gwara. Do specyficznych
potraw należą: żur, maślanka, ścierka, Siemiona i
makówka. Lecz nie tylko potrawy praktykowane sa
w tej miejscowości. Poznowice posiada również
specyficzne nazwy przekazywane z pokolenia na pokolenie tj: Zapłocie, Chaupki, Nasz Koniec, Pod
Lasem, Borek, Gwożdziowskie, Kościelne, doły, Broższczeniec, Kampa.
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Dawniej praktykowano w Poznowicach również ciekawe zawody, które już dziś należą do
rzadkości, są to: Kołodziej, Kowal, Cieśla czy Drwal.
Do corocznych imprez jakie organizuje Rada Sołecka możemy zaliczyć jedynie festyn
wiejski, a gdy w gminie organizowane są dożynki gminne Poznowice zawsze bierze w nich udział
robiąc koronę żniwną oraz przebierając się aby wziąć udział w korowodzie.
II.5 Mieszkańcy
Do ważnych i znanych osób w Poznowicach można zaliczyć dwie postacie: sołtysa oraz księdza.
Bardzo znana postacią mieszkająca kiedyś w Poznowicach jest generał Mieczysław Bieniek dowódca Wielonarodowej Dywizji Sił Stabilizacyjnych w Iraku.
Porównanie liczby mieszkańców sołectwa Poznowice z pozostałymi sołectwami Gminy Izbicko
przedstawia tabela:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sołectwo
Borycz
Krośnica
Izbicko
Ligota Czamborowa
Suchodaniec
Otmice
Grabów
Siedlec
Sprzęcice
Poznowice
Utrata
Razem:

Liczba ludności
390
870
1109
446
475
1102
72
422
107
340
83
5416

Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2008 r. oraz średnią gęstość zaludnienia
przedstawia poniższe zestawienie:
Sołectwo
Poznowice

Ilość mieszkańców Powierzchnia w km2
340

7,71

Ilość mieszkańców
na 1 km2
0,02

II.6 Infrastruktura społeczna
Na terenie sołectwa Poznowice istnieje Dom Spotkań, w którym działa ognisko opiekuńczo –
wychowawcze, dostępne dla dzieci z całego sołectwa a także klub DFK – jedynej organizacji w tym
sołectwie. Miejscem rekreacji jest również boisko sportowe do piłki nożnej.
Na terenie sołectwa oznaczone zostały także szlaki turystyczne, połączone z innymi szlakami na
terenie gminy.

8

Plan Odnowy Miejscowości Poznowice

Dzieci oraz młodzież szkolna dojeżdżają do różnych szkół z terenu gminy. Przedszkolaki
rozpoczynają swoja naukę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Siedlcu, a młodzież szkolna w
Publicznej Szkole Podstawowej oraz Publicznym Gimnazjum w Izbicku.

II.7 Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wodę
Miejscowość Poznowice jest zwodociągowana. Z sieci zbiorowej korzysta 100%
gospodarstw domowych. Poznowice zaopatrywana jest w wodę za pomocą komunalnego systemu
wodociągowego z ujęcia wody położonego w tej miejscowości. Większa część sieci wodociągowej
wykonana została w latach 60-tych i wymaga modernizacji. W najbliższym okresie planowane jest
wykonanie nowego tranzytu dostarczającego do Poznowice wodę z miejscowości Siedlec.
Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Obecnie ścieki bytowe gromadzone są w indywidualnych zbiornikach bezodpływowych co
stwarza zagrożenie niekontrolowanych zrzutów nieczystości ciekłych na pola i do rowów
melioracyjnych. Brak kanalizacji ściekowej powoduje więc znaczne zanieczyszczenie środowiska
oraz obniża standard życia mieszkańców. W przyszłości opracowany zostanie projekt budowy
systemu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Poznowice.
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Kanalizacja deszczowa
W miejscowości istnieją lokalne odcinki zarurowania rowów. Stare kanały deszczowe i
zarurowania są częściowo wyeksploatowane i często w złym stanie technicznym. Ta część wód
opadowych, która ujmowana jest systemami kanalizacji deszczowych odprowadzana jest do
odbiorników bezpośrednio bez podczyszczania.

Utylizacja odpadów stałych
W poszczególnych gospodarstwach domowych odpady stałe gromadzone są w pojemnikach
110l oraz segregowane w workach PCV. Na podstawie umów zawartych z mieszkańcami i
jednostkami gospodarczymi odpady wywożone są na składowisko odpadów komunalnych.

Energetyka
Całość sołectwa jest zelektryfikowana. Obsługa użytkowników realizowana jest poprzez
linie niskiego napięcia podłączone do trafostacji słupowych i murowanych. Eksploatatorem tych
linii jest Energetyka Opolska S.A. w Opolu Rejon Energetyczny Strzelce Opolskie. Zaopatrzenie w
energię elektryczną prowadzone jest liniami napowietrznymi średnich napięć 20 kV, wyposażonej w
lokalne stacje transformatorowe 20/0,4 kV. Ze stacji tych energia doprowadzana jest do
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indywidualnych odbiorców za pośrednictwem miejscowych linii niskiego napięcia 0,4 kV
napowietrznych bądź kablowych.

Telefonizacja
Teren sołectwa Poznowice wyposażony jest w sieć telefoniczną obsługiwaną przez T.P.
S.A. - Rejon Telekomunikacji w Opolu. Łącznie na obszarze sołectwa aktualnie jest ok. 35
abonentów. Na 1 aparat telefoniczny przypada 9,7 mieszkańców. Obok sieci telefonii stacjonarnej
na terenie Poznowice występuje tzw. łączność komórkowa oraz dostęp do internetu drogą radiową
(ok. 10 osób). Czyni się starania w celu dalszego rozwoju sieci teleinformatycznej na terenie
miejscowości.

Komunikacja
Drogi
System komunikacji drogowej Poznowic tworzą głównie drogi gminne oraz jedna
powiatowa o długości jak podano w tabeli:
Nr drogi
1

Opis odcinka
Długość [km]
2

Nazwa
3
Drogi krajowe

Drogi wojewódzkie

- nie ma
- nie ma

105151
105152
105153

O
O
O

0,675
0,232
0,784

Drogi powiatowe
Kalinowice – Siedlec
Drogi gminne
ul. Dworcowa
ul. Leśna
ul. Powstańców Śląskich

105156

O

0,215

ul. Szkolna

105154

O

1,740

ul. Sława / Poznowice-Sława /

105155

O

0,466

ul. Cmentarna

Razem:

7,712

1819 O

3,600

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelcach Opolskich,
Urząd Gminy w Izbicku.

Układ dróg jest czytelny i zapewnia pełną obsługę wsi. Drogi gminne położone w obrębie
zabudowy mieszkaniowej posiadają nawierzchnię asfaltową. Pozostałe, w szczególności drogi
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dojazdowe do gruntów rolnych posiadają nawierzchnię tłuczniową, wymagającą częstych
remontów.
II.8 Sfera gospodarcza
Przemysł
Gmina Izbicko jest gminą rolniczą z rozwijającym się rzemiosłem i drobną wytwórczością.
W sołectwie znajduje się kilka małych firm:
• zakład ślusarski
• sklepy spożywczo-przemysłowe,
• firma remontowo-budowlana
• lody włoskie
• firma usługowo-handlowa
Rolnictwo
Na ogólną powierzchnie 771ha składają się następujące grunty: 374,5 ha użytków rolnych,
356,4 ha lasów(+ stawy), 40,1ha stanowią grunty pozostałe.

Struktura użytków rolnych
W tym:
Sołectwo

Poznowice

Sołectwo
Poznowice

użytki
rolne
ogółem
(ha)
374,5

grunty orne

sady

łąki

pastwiska

Ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

360,1

96,1

1,8

0,5

8,2

2,2

4,4

1,2

Średnia powierzchnia gospodarstw w sołectwie
Liczba
Ilość
Powierzchnia
Średnia pow.
mieszkańców gospodarstw
ogólna w ha
gospodarstwa w ha.
340
107
771
7,2
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IV. ANALIZA SWOT, OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI
POZNOWICE

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

•

kamienna zabudowa w całej wsi

•

Pustostany mieszkaniowe

•

Położenie wśród lasów

•

Nieużytek rolny w centrum wsi ( własność

•

Historia wioski

•

Gwara i tradycje

•

Małą aktywność społeczeństwa

•

Istniejąca świetlica wiejska

•

Słabe gleby (V,VI klasa)

•

Odpis sołecki

•

Świetlica w słabym standardzie ( przed

Agencji)

remontem)

SZANSE

•

mało siły roboczej

•

Brak kanalizacji

•

Zły stan dróg dojazdowych

•

Ograniczony dostęp internetu
ZAGROŻENIA

•

rozwój w kierunku rekreacji i wypoczynku

•

emigracja młodzieży

•

wykorzystanie istniejących studni

•

stan prawny pustostanów

artezyjskich

•

słaba jakość wody pitnej

•

działki budowlane

•

zanik tradycji i gwary

•

założenie aktywnego stowarzyszenia na
rzecz rozwoju Poznowic ( odnowa wsi)

•

pozyskanie środków pomocowych
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IV. WIZJA POZNOWIC
„POZNOWICE WIOSKĄ AKTYWNYCH MIESZKAŃCÓW I ATRAKCYJNA
TURYSTYCZNIE – WYPOCZYNKOWO”

V. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI
POZNOWICE W LATACH 2009-2016

Szacowany
koszt
[ zł]

Termin
realizacji

Nazwa
programu
pomocowego

200,00
500,00
500,00

Organizowane
corocznie

Środki gminne,
sponsorzy

2. Remont dachu kościoła p.w. Sw Michała
Archanioła w Poznowicach oraz remont kaplicy
cmentarnej w Poznowicach.

266787,61

2010 - 2011

PROW

3. Remont muru cmentarnego. Przywrócenie
pierwotnego stanu - kamiennego

20 000,00

2011

Środki gminne

4. Budowa placu zabaw – teren rekreacyjny w
centrum wsi

50 000,00

2012

Środki gminne

Przedsięwzięcie
1.Organizacja imprez:
a. Wodzenie niedźwiedzia
b. Festyn „Powitanie lata”
c. Festyn „ Pożegnanie lata”
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VI.
OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W
MIEJSCOWOŚCI POZNOWICE W LATACH 2009 – 2016
6.1 PROJEKT „REMONT DACHU KOŚCIOŁA P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W
POZNOWICACH ORAZ REMONT KAPLICY CMENTARNEJ W POZNOWICACH”
przewidziany do realizacji w latach 2010-2011 z dofinansowaniem ze PROW.
Opis projektu:
„Remont dachu kościoła p.w. Św. Michała Archanioła”
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany zatwierdzony decyzja Nr 209/09 z dnia
16.06.2009 r. na wymianę pokrycia o obróbek blacharskich na głównym budynku kościoła.
Szczegółowy zakres opracowania obejmuje:
- rozbiórkę istniejącego pokrycia z dachówki karpiówki cementowej,
- remont istniejącej więźby dachowej – ewentualną wymianę zniszczonych elementów,
- rozbiórkę starych obróbek blacharskich,
- oczyszczenie i usuniecie zbędnych rzeczy ze stropi nad kościołem,
- wzmocnienie istniejących belek stropowych,
- wykonanie pomostu technicznego na stropie,
- wykonanie zabezpieczeń owado- i grzybobójczych drewnianej więźby dachowej,
- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachówki karpiówki ułożonej w koronkę,
- założenie nowych obróbek blacharskich,
- zabezpieczenie p.pożarowe wszystkich elementów drewnianych dachu.
„Remont kaplicy cmentarnej”
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany zatwierdzony decyzja Nr 208/09 z dnia
16.06.2009 r na wykonanie programu prac remontowo-konserwatorskich i kolorystyki elewacji kaplicy
cmentarnej przy ulicy Kościelnej w Poznowicach.
Program prac remontowo-konserwatorskich obejmuje:
- rozpoznanie stopnia zagrożenia obiektu postępującą destrukcją
• należy rozpoznać stopień zawilgocenia fundamentów, ścian cokołowych kamiennych oraz
otynkowanych ścian przyziemia,
• wykonać badania nawarstwień tynków na powierzchni zewnętrznych ścian kaplicy tzw.
stratygrafie tynku. W przypadku odnalezienia świadków warstw barwnych zostanie
przywrócona kolorystyka pierwotna..
- usunięcie tynku do wysokości zawilgocenia i osuszenie muru.
- odsłonięcie fundamentu do głębokości ławy fundamentowej.
- oczyszczenie powierzchni muru fundamentowego z ziemi i luźnych fragmentów zaprawy, uzupełnienie
ubytków muru.
- wykonanie izolacji pionowej i drenażu, oraz wykonanie opaski z kostki granitowej lub betonowej,
kwadratowej typu polbruk.
- wokół ścian otynkowanych przyziemia kaplicy wykonanie tynku renowacyjnego w partii zawilgocenia
wewnątrz i na zewnątrz.
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- skucie tynków cementowo-wapiennych oraz odspojonych i odpadających tynków wapiennocementowych i wapiennych.
- oczyszczenie powierzchni muru z resztek zaprawy (metodą strumieniową, wodą pod kontrolowanym
ciśnieniem).
- wzmocnienie strukturalne muru środkiem konsolidującym.
- wykonanie obrzutki- warstwy szczepionej pod tynk właściwy.
- rekonstrukcja warstwy tynku zaprawą wapienno-piaskową, zatartą na gładko.
- wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej nad prezbiterium i ich zabezpieczenie
ogniochronne.
- wymiana pokrycia dachu kaplicy-prezbiterium z dachówki cementowej, karpiówki na ceramiczną
ułożoną podwójnie w koronkę.
- wymiana pokrycia kopuły wieży z blachy ocynkowanej na blachę miedzianą lub tytanowo-cynkową.
- wykonanie rynien i rur spustowych (rynny Ø 10, rury spustowe Ø 7 cm) oraz obróbek blacharskich z
blachy miedzianej lub tytanowo-cynkowej.
- wykonanie wzmocnienia ścian poprzez założenie stalowych ściągów na wysokości stropów – wg
projektu konstrukcji.
- renowacja i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej. Stolarkę okienną pomalować w kolorze białym.
Drzwi wejściowe po renowacji i uzupełnieniu ubytków pomalować w kolorze naturalnego drewna.
- konserwacja metalowego krzyża na kopule wieży.
- ukrycie pod tynkiem wszystkich instalacji elektrycznych oraz zawieszenie stylowej lampy w plafonie
sklepienia.
- skucie odpadających tynków wewnętrznych, uzupełnienie ubytków, pomalowanie.
- wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej.
Szacunkowy kosztorys projektu:
- remont dachu kościoła 169101,58 zł (netto) tj. 206303,93 (brutto)
- remont kaplicy cmentarnej 44658,75 zł (netto) tj. 54483,68 zł (brutto)
- inspektor nadzoru inwestorskiego 6000,00
Harmonogram planowanego projektu:

Lp.
1
2
3

Elementy i rodzaje robót
Remont dachu kościoła
Remont kaplicy cmentarnej
Nadzór inwestorski

Termin rozpoczęcia
Wrzesień 2010
Wrzesień 2010
Wrzesień 2010

Termin zakończenia
Listopad 2010
Listopad 2010
Listopad 2010

Przewodniczący
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann
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