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Wstęp 

 Powstanie „Planu Odnowy Miejscowości Jenin” na lata 2008 – 2013 jest 

wynikiem wielu spotkań z przedstawicielami wsi. Czyny udział w jego tworzeniu 

mieli: Teresa Astel, Jarosław Caban, Janina Cytlak,  Stanisława Czujko, 

Alina Głowińska,  Bogusława Jastrzębska, Krystyna Józefowska, Teresa 

Kaszewska, Jadwiga Mieczkowska, Marian Łagodzki, Andrzej Ostrowski, 

Irena Śliwka, Tadeusz Szczurek. 

Celem spotkań grupy była diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej wsi, 

inwentaryzacja zasobów. Analiza SWOT – określenie  słabych i mocnych stron 

oraz szans i zagrożeń. Na tej podstawie stworzono plan i programu rozwoju wsi 

Jenin, który następnie był przedyskutowany z mieszkańcami wsi.  

Plan Odnowy Miejscowości Jenin, prezentowany w dalszej części, to zestaw 

inwestycji i przedsięwzięć, które są postrzegane przez mieszkańców jako 

priorytetowe do realizacji na rzecz integracji,  rozwoju, poprawy warunków 

zamieszkania oraz wzrostu atrakcyjności wsi. 

 

Położenie 

Jenin – wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie gorzowskim, w 

gminie Bogdaniec. Znajduje się  ok. 5 km na pd.-zach. od granicy Gorzowa, 

między Łupowem a Bogdańcem oraz ok. 100 km od Berlina. 

Wieś jest zgazyfikowana. Wszyscy mieszkańcy posiadają wodociąg a 

większość kanalizację. Dzieci mają możliwość chodzić do przedszkola i szkoły 

podstawowej w Jeninie.  

   

  

 

Przez wieś przebiega droga 

wojewódzka 132 Gorzów Wlkp. - 

Kostrzyn n/O. Jadąc od Gorzowa po 

prawej stronie, koło kościoła stoi 

słup pocztowy, zwany też pruskim, 

który wyznaczał odległość w  milach   

między Jeninem a Berlinem.  

 

 

 

Słup pocztowy – ustawiony 16,5 

mili od Berlina.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wie%C5%9B
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubuskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_gorzowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Bogdaniec
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Powierzchnia  

Jenin zajmuje powierzchnię 6,11 km2 (611 ha) co stanowi 5,5 proc. powierzchni 

Gminy Bogdaniec, która ma 112 km2.  Jenin przecięty  jest 28 ulicami. Jest 

jednym z 21 sołectw w gminie.  

Mapa 1 Usytuowanie Jenina na tle innych sołectw w Gminie Bogdaniec. 

Zdjęcie przedstawia wieś widzianą z lotu ptaka. 

Mapa 2 Podział geodezyjny. 

. 

Mapa 1.Usytuowanie Jenina na tle innych sołectw w Gminie Bogdaniec 
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Jenin z lotu ptaka 
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Mapa 2. Podział geodezyjny Jenina 
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1.3 Ludność – statystyka 

 

Sołectwo Jenin liczy 1437 mieszkańców, zamieszkałych w ok. 350 

gospodarstwach domowych. Pod względem ilości mieszkańców jest to 

największa wieś w Gminie Bogdaniec. Gęstość zaludnienia – 235 osób/km2. 

Zdecydowany wzrost liczby mieszkańców nastąpił w ostatnich 20 latach. 

Związane jest to z dynamicznym wzrostem budownictwa jednorodzinnego na 

terenie wsi. 

Tabelka przedstawiona poniżej pokazuje podział mieszkańców na grupy 

wiekowe. Dane na dzień 30 stycznia 2008 r. 

 

 
wiek 

 
kobiety 

 
mężczyźni 

 
ogółem 

udział    
[%] 

 
przedszkolny 

 
64 

 
56 

 
120 

 
8,4 

 
szkolny do lat 18 

 
77 

 
98 

 
175 

 
12,2 

 
produkcyjny 

 
463 

 
451 

 
914 

 
63,6 

 
poprodukcyjny 

 
127 

 
101 

 
228 

 
15,8 

 
Razem 

 
731 

 
706 

 
1437 

 
100 

 

Dzieci i młodzież stanowią prawie 21 proc. mieszkańców sołectwa Jenin. Jeżeli 

są  w wieku przedszkolnym mają możliwość uczęszczania do przedszkola w 

Jeninie i Bogdańcu. Natomiast w wieku szkolnym mogą uczęszczać do szkoły 

podstawowej w Jeninie i Bogdańcu a gimnazjaliści  w Bogdańcu.  

Prawie 64 proc. mieszkańców jest w wieku produkcyjnym. Zatrudnieni są w 

Jeninie i  pobliskich miejscowościach. Jednak zdecydowana większość 

pracująca, poza rolnictwem, znajduje pracę w Gorzowie Wlkp. 

Należy zauważyć, że 16 proc. mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Jest 

to duża grupa osób, której wiedzę i doświadczenie powinno się bardziej 

wykorzystywać. 
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 Ilość gospodarstw 

Jenin ma powierzchnię 611 ha. Z tego 514 (wg spisu z 2002 r.) stanowią użytki 

rolne. Gospodarstw powyżej 1 ha jest 94. W dziale analiza zasobów dokonano 

opisania gospodarstw z podziałem na ich wielkość . 

Zakłady, zatrudnienie itp. 

Jest jeden zakład produkcyjny zajmujący się szyciem  koszul. Pozostałe to 

zakłady świadczące usługi. I tak na terenie wsi działa SKR, jest stacja 

benzynowa NEO, sklepy spożywcze i spożywczo- przemysłowe, z materiałami 

budowlanymi,  Stihl – kosiarki, piły,  warsztaty naprawy samochodów, 

drukarnia, wywóz nieczystości, zajazd „Zorro”. W sumie zatrudnionych  ok. 150 

osób.  

 

 

 

 Związki i Stowarzyszenia 

Rada Sołecka; 

Koło Gospodyń Wiejskich; 

Parafialny Zespół „Caritas”; 

 

Związki i stowarzyszenia przykościelne: 

 Koło Przyjaciół Paradyża, Róże Różańcowe, Stowarzyszenie św. Michała 

Archanioła, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. 
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2.INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA 

UJĘCIU STANU RZECZYWISTEGO 

 

 

Analiza zasobów: 

 

2.1 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, POŁOŻENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Oprac. Teresa Astel i Jarosław Caban 
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Nieskażone środowisko przyrodnicze i położenie wsi Jenin to tereny z wielką 

przyszłością w jednoczącej się Europie, ziemia przyjazna, zamieszkała przez 

otwartych i gościnnych ludzi, położona przy ważnym szlaku komunikacyjnym. 

 Walory krajobrazu. 

Wieś Jenin jest malowniczo położona,  o znacznym zróżnicowaniu terenu - od 

100 m nad poziomem morza, po równiny w kierunku rzeki Warty.  Urozmaicona  

rzeźba terenu oraz lasy mają wpływ na przyrodnicze i krajobrazowe walory wsi. 

Rozciąga się ona wzdłuż szlaku drogowego i kolejowego,  a równinami 

nadwarciańskimi.  U podnóża wsi  znajduje się pasmo wzgórz morenowych. 

Wzniesienia, wąwozy, jary i szata roślinna tego terenu sprawia wrażenie,  że 

znajdujemy się w Bieszczadach. Porównanie zdaje się być uzasadnione, bo 

licznie występujące w lesie strumyki, wokół których występują 

charakterystyczne bagienne buczyny i tworzące złudzenie wąwozów 

zagłębienia ich koryta, okryte cieniem przepięknych starych dąbrów, przywołują 

obrazy rodem z dziewiczych Gór Bieszczadzkich. Tereny usytuowane w pobliżu 

lasu i na wzniesieniach posiadają nikłą wartość rolniczą, dlatego też zostały 

przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną. Powstały pięknie położone - 

wtapiające się w otaczającą zieleń osiedla.  
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 Walory klimatu. 

Położenie miejscowości w odległości 10 km od rzeki Warty, a jednocześnie 

bezpośrednio przy wzniesieniach Wyżyny Gorzowskiej stwarza specyficzny 

klimat o umiarkowanych wiatrach południowo - zachodnich i bezdeszczowych 

latach. 

 

Walory szaty roślinnej. 

Obszar wsi cechuje bogactwo ekosystemów. Dla licznie występujących lasów 

jest dominacja sosny, jednak ze względu na różnorodność podłoża występują 

również lasy bukowe z domieszką sosny, modrzewia, brzozy i dąbrowy. 

 

 

 

 Uroku  części wsi położonej na nizinach nadają przepięknie wijące się wśród 

pól rzędy wierzb, którymi przed wieloma dziesiątkami lat obsadzano miedze 

rozgraniczające pola.  Pełni uroku dodają w okresie wiosennym bardzo 

atrakcyjnie prezentujące się czarne bzy ze swoimi białymi kapeluszami i dzikie 

róże porastające brzegi licznie występujących kanałów i rowów melioracyjnych.                 
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Na terenie lasów występują ciekawe, chronione paprocie : 

 

                

            pióropusznik strusi                            podrzeń żebrowiec         
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Spośród roślin chronionych na uwagę zasługują: śnieżyca wiosenna, 

wawrzynek, wiciokrzew i widłaki 

 

śnieżyca wiosenna                                                      widłak 

                                                           

 W poszyciu leśnym występują jałowce, leszczyny, maliny, jeżyny. Runo leśne 

bogate jest w jagody, borówki i liczne gatunki grzybów 

          

           malina                                                             borowik 
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Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty. 

Ponieważ miejscowość Jenin przed rokiem 1945 była w granicach Niemiec, to 

siłą rzeczy odnajdujemy tu ślady bytności mieszkańców z okresu 

przedwojennego. Takim przykładem mogą być dwa cmentarze ze specyficzną 

dla takich miejsc roślinnością, o praktycznie nienaruszonym stanie. Przez całe 

dziesiątki lat rosły tam wspaniałe bluszcze, zawilce, tuje i okazałe świerki.   

 

Pozwalając drzewom na swobodne i niczym niezmącone egzystowanie 

możemy teraz oglądać wspaniałe i nad wyraz okazałe egzemplarze. 

Przykładem może być świerk o prawie stuletniej historii. 
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Obsadzane liczną roślinnością przez poprzednich mieszkańców cmentarze,  

tworzą przepiękne formy zielni, które położone wśród pól urozmaicają krajobraz 

i nadają mu ciekawe formy. Nie dotknięte ludzką ręką przybrały niesamowite 

kształty. 

 

 Świat zwierzęcy. 

W lasach Jenina spotkać można dziki, sarny, jelenie, wiewiórki, wydry i lisy. 

Występuje tu również wiele gatunków ptaków, m.in. czyżyk, pliszka, drozd, 

bażant, dzięcioł, sikora, kos. Na terenach równinnych swoje gniazda mają 

kuropatwy, licznie występuje zając szary. Coraz częściej można spotkać bobry 

budujące swoje żeremia w wałach zabezpieczających strumienie. Niewątpliwie 

uroku temu zakątkowi dodają stare poniemieckie odmiany drzew owocowych, 

dumnie eksponujące swoje rozłożyste konary.  

 

                                                                                . 

             

                    dzik                                                            dzięcioł 

 Wody powierzchniowe. 

Wody powierzchniowe Jenina to jedynie leśne strumyki oraz licznie 

występujące na terenach nizinnych kanały i rowy melioracyjne. 
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 Wody podziemne. 

Badania wykazały, że studnie głębinowe wsi Jenin posiadają wody podziemne 

klasy 1b. Charakteryzują się dobrą jakością, na którą mają wpływ warunki 

geologiczne. Przepuszczalne warstwy pozwalają na odnawialność zbiornika. 

  

Gleby 

Gleby Jenina, jak i całej gminy wykształciły się na skałach akumulacji rzecznej, 

lodowcowej, wietrznej. Należą do nich piaski różnej granulacji, gliny skałkowe.   

Na najniższych terenach Jenina występują gleby mułowe i torfowe.  Na 

gruntach rolniczych III, IV i V klasy najczęściej uprawiane jest  żyto, pszenica, 

ziemniaki . Znaczny areał przeznaczony jest na łąki i pastwiska, nadając wsi 

charakter rolniczy.  Nie umniejsza to jednak walorów przyrodniczych wsi, a 

wręcz czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. 

 

Kopaliny. 

Obszar wsi Jenin jest ubogi w zasoby kopalin. Stwierdzono i rozpoznano 

jedynie pokłady surowców mineralnych, jak piaski i żwiry, znajdujące się u 

podnóża wzgórz morenowych. 
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 Drogi /dostępność komunikacyjna/. 

Przez wieś biegnie magistrala kolejowa, łącząca Gorzów Wlkp. z Kostrzynem i 

dalej z Berlinem. Przystanki kolejowe usytuowane są na wschodniej i 

zachodniej granicy miejscowości. Równolegle do toru kolejowego biegnie droga 

wojewódzka nr 132 z Kostrzyna do Gorzowa Wlkp. i dalej do drogi krajowej S3. 

Znajduje się również droga gminna z bitumiczną nawierzchnią łącząca Jenin z 

Lubczynem i Baczyną i9 dalej do drogi krajowej S3 Świnoujście - Jelenia Góra.  

Przez Jenin przebiega trasa trzech linii autobusowych MZK Gorzów Wlkp. 

Usytuowany jest również przystanek PKS umożliwiający komunikację pomiędzy 

Jeninem a Gorzowem Wlkp., Kostrzynem, Dębnem Lubuskim, Słubicami, 

Sulęcinem i Ośnem Lubuskim.  
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Analiza Zasobów: 

 

2.2  ŚRODOWISKO KULTUROWE 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Oprac. Janina Cytlak i Tadeusz Szczurek  
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Walory architektury wiejskiej 

Pierwotny (ludowy) charakter architektoniczny wioska utraciła na początku XIX 

w. w wyniku ogromnego pożaru. Współczesna zabudowa ma charakter 

eklektyczny: z jednej strony jest to wiejskie murowane budownictwo z drugiej 

połowy XIX i pierwszej połowy XX w., z drugiej zaś rodzime, współczesne 

budownictwo jednorodzinne, często o estetycznych walorach na skalę 

europejską. 

 

 Osobliwości kulturowe 

Jeśli chodzi o współczesną kulturę wsi nazwać ją można „lubuską”. Jest to 

bowiem mieszanka różnych polskich (z domieszką obcych, np. niemieckich, 

ukraińskich, białoruskich etc.) wzorców kulturowych, powstałych w wyniku 

przesiedleń ludnościowych po II wojnie światowej oraz naturalnych migracji 

zawodowo-rodzinnych typowych dla współczesnej Polski.Pomimo 

wykształcenia się, podobnie zresztą jak w całej Polsce zachodniej i północnej, 

jednolitej kultury narodowej, można by rzec - parafrazując znane porzekadło - 

co dom, to obyczaj. Wyraża się to przede wszystkim obchodzeniem, w różny 

sposób świąt kościelnych, takich jak Wielkanoc i Boże Narodzenie. Składają się 

nań przede wszystkim odmienne obrzędy rodzinne oraz potrawy świąteczne. 

Niestety, te różnice regionalne coraz bardziej się zacierają, prowadząc do 

nieuniknionej unifikacji. 

 

Miejsca, osoby i przedmioty kultu 

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że pierwszy kościół 

chrześcijański został założony w tym miejscu, w którym istnieje obecny. 

Obowiązywał bowiem od początku ukształtowany tradycją obyczaj, że kościoły 

wznoszono na miejscu poprzednich świątyń, włącznie ze słowiańskimi 

gontynami pogańskimi. Choć nie mamy po temu przesłanek źródłowych, wolno 

przypuszczać, że pierwszy kościół chrześcijański został wzniesiony w miejscu 

obecnego. Obecny kościół katolicki w Jeninie pw. Św. Michała Archanioła, 

wzniesiony według projektu Papritza w 1812 r. (po zniszczeniach 

napoleońskich), otrzymał w roku 1987 status świątyni parafialnej. 
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Kościół pod wezwaniem. Św. Michała Archanioła 

Bez wątpienia istniały onegdaj miejsca kultów pogańskich, a poszlakami do 

takich przypuszczeń są pozostałości osadnictwa prehistorycznego i 

starożytnego. Niewątpliwie istniało miejsce związane z kremacją zmarłych w 

związku z odkrytymi przez archeologów polami popielnicowymi ludności kultury 

łużyckiej oraz ludności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. 

Tereny obecnego Jenina przemierzał ok. 10 000 lat temu pierwszy człowiek 

utrzymujący się z polowania na renifery, które podążały za wycofującym się 

ostatnim zlodowaceniem bałtyckim. Żył on w schyłkowym paleolicie. Zaś 

pierwsze ślady pobytu ludności zajmującej się zbieractwem, myślistwem i 

łowiectwem ze środkowej epoki kamienia, czyli z mezolitu, znane są już z 

naszego Jenina. Ówczesny człowiek żył jeszcze w szałasach, stosując 

koczowniczy tryb życia, a więc nie znając jeszcze stałych domostw, ani chowu 

zwierząt (z wyjątkiem psa), ani nawet najprymitywniejszej uprawy roli. Dopiero 

ok.7-6 tys. lat temu pojawił się człowiek, który znał już kopieniaczą uprawę 

ziemi i chów zwierząt, a więc zdobywał pożywienie w sposób zbliżony do 

naszego. 
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Święta, odpusty, pielgrzymki 

Ludność Jenina jest nieodrodną córką narodu polskiego. Czci tych samych 

świętych i obchodzi te same uroczystości, co cały kraj. 

W dniu Św. Michała Archanioła, 29. września, odbywa się odpust parafialny w 

Jeninie z racji wezwania kościoła. 

W czerwcu, od kilku lat odbywają się festyny rodzinne w Domu Parafialnym i na 

placu do niego należącym. Biorą w nim udział członkowie lokalnej społeczności 

a także liczne grono przyjezdnych i gości. 

Tradycją stały się coroczne autokarowe pielgrzymki jeninian i mieszkańców 

sąsiednich  wiosek (Lubczyna i Chwałowic) do Matki Boskiej Cierpliwie 

Słuchającej, głównego sanktuarium maryjnego diecezji zielonogórsko-

gorzowskiej w Rokitnie. 

Jeninianie organizują również pielgrzymki autokarowe do Lichenia, sanktuarium 

maryjnego, gdzie znajduje się, o czym na ogół nie wiedzą pątnicy, kopia 

cudownego obrazu właśnie naszej Matki Boskiej Rokitniańskiej (zwanej kiedyś 

Matką Boską Obozową, bowiem „brała” udział w wielu wojnach, towarzysząc 

polskim rycerzom, ostatni raz bodaj za Michała Korybuta Wiśniowieckiego). 

Niektórzy mieszkańcy Jenina uczestniczą również w corocznych pieszych 

pielgrzymkach  z Gorzowa Wlkp. na Jasną Górę. 
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Corocznie odbywają się w świetlicy „Radosna” i kościele uroczystości ku czci 

Św. Jana Bosco - patrona placówki „Caritas” 

Imprezy integracyjne w formie wieczorków tanecznych organizowane od trzech 

lat przez Janusza Orchowskiego, przy swojej posesji. 

 

Tradycje, obrzędy i gwara 

O tych zagadnieniach była już mowa powyżej. Można dodać tutaj jeszcze fakt, 

że wprawdzie poza pojedynczym regionalnymi wyrażeniami gwarowymi 

spotykanymi tu i ówdzie (z różnych stron dawnej i obecnej Rzeczypospolitej), 

czy też zwrotami językowymi o charakterze dialektu lub żargonu, język używany 

w Jeninie, należy do jednych z najpoprawniejszych literacko we współczesnej 

polszczyźnie. 

Specyficzne potrawy 

O specyficznych potrawach wcześniej  była mowa , kiedy pisaliśmy „co dom to 

obyczaj”. Tu można wymienić  tylko niektóre z nich, które jeszcze nie stały się 

potrawami ogólnonarodowymi: czernina, kutia, makiełki, zawijaniec, cwibak, 

kiszka kartoflana, pierogi ruskie, kluski ziemniaczane z kapustą zasmażaną, 

kluski z chleba. 

Specyfiką Jenina jest „Lubuska kaczka faszerowana”. Potrawa ta przyrządzona 

przez  członkinię  Koła Gospodyń Wiejskich – Irenę Śliwkę  zajęła I miejsce  na 

Święcie Chleba w Bogdańcu w 2006 r. A  w konkursie „Nasze kulinarne 

dziedzictwo” w Ochli na 46 wystawców zajęła również I miejsce. 

 

 

 
 

                  Konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo” – Bogdaniec 2007 
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Legendy, podania i fakty historyczne 

Faktem historycznym jest nazwa osobowa wsi Jenin. Jest pochodzenia stricte 

polskiego i wywodzi się od imienia Jan, które pierwotnie brzmiało zapewne 

Janin. Jest rzeczą ciekawą, że nawet po podboju niemieckim (brandenburskim) 

nazwa polska wsi przetrwała w niewiele zgermanizowanej formie Gennyn. 

Pierwotny Jenin podlegał pod kasztelanię santocką, gdzie odprowadzane były 

podatki i świadczenia feudalne (typu podymne, pradlne itp.). 

Jenin miał chyżę, osadę nadrzeczną powstałą w 2. połowie XIII w. po podboju 

brandenburskim, w której zamieszkiwała na ogół (jeśli nie wyłącznie) ludność 

polska, trudniąca się głównie rybołówstwem, odłowem raków, może zbieraniem 

małży rzecznych itp. Chyża jenińska (niem. Kierz) odnotowana została w 

średniowiecznych dokumentach rękopiśmiennych, ale nie została dotąd 

zlokalizowana w terenie. 

Wprawdzie Jenin po raz pierwszy w źródłach pisanych odnotowany został przez 

Brandenburczyków w roku 1278, ale z całą stanowczością należy stwierdzić, że 

wioska swoimi początkami sięga znacznie wcześniej, i jak już wiemy, należała 

do polskiej piastowskiej kasztelanii santockiej. Potwierdzają to badania 

archeologiczne przeprowadzone w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski: 

zlokalizowana osada początkami sięgać może nawet X w.  

Polskość trwała tutaj jeszcze w stuleciu XIV-tym, ale wolno sądzić, że i w 

wiekach następnych. Bowiem z XIV w. pochodzą dokumenty, w których jaśnie 

wielmożny margrabia brandenburski łaskawie zezwalał miejscowej ludności na 

używanie  

języka polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Jedna z pierwszych map Jenina. 
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W swych początkach Jenin należał do diecezji poznańskiej. Po utworzeniu w 

czasach Bolesława Krzywoustego diecezji lubuskiej, znalazł się na pograniczu 

diecezji lubuskiej, kamieńskiej i poznańskiej, ale z pewnością przez jakiś czas 

znajdował się w tej ostatniej, aby później, po utworzeniu Nowej Marchii, przejść 

do sufraganii pomorskiej. 

 Ważne postacie historyczne 

Zacząć można by od Ernsta Henselera, rodem spod  gorzowskich Wieprzyc, 

malarza i profesora akademickiego w Berlinie. Wprawdzie nie mieszkał w 

Jeninie, ale utrzymywał przez całe życie kontakt ze swoim Heimatem, do 

którego zaliczał i Jenin, bowiem na wielu swoich obrazach olejnych i rysunkach 

utrwalił widoki z Jenina. Na dowód niech posłuży załączona kopia rysunku 

zajazdu w Jeninie z 1886 r. Jest to doskonały przykład miejscowego 

budownictwa szachulcowego z pięknymi podcieniami. Ten rodzaj budownictwa 

z krajobrazu nadwarciańskiego wyrugowany został przez Niemców już przed II 

wojną światową. 

Künkel - rodzina  posiadająca od 1778 r. majątek w Jeninie. Z rodu tego 

pochodziło kilka znanych osobistości nauki i kultury niemieckiej. 

Ludwig Hanff - jeden z najbogatszych chłopów w Jeninie w XIX w. 

 

Specyficzne nazwy 

Jenin - zob. wyżej. 

Chyża - zob. wyżej. 

„Bieszczady Jenińskie” - miejscowa nazwa  południowego skraju Puszczy 

Gorzowskiej, stanowiącej w tym miejscu również południowy skraj Barlinecko-

Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Pofałdowania północnej krawędzi 

Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej z licznymi ozami, porośnięte w tym miejscu 

lasem mieszanym, z przewagą sosny, jako żywo przypominają Bieszczady w 

miniaturze. 

 

 Dawne zawody 

 

Bliskie położenie wobec dużego miasta, ale przede wszystkim rozwój 

cywilizacyjny, który by można nazwać europeizacją, sprawiły, że takie zawody, 

jak kowal, kołodziej, bednarz, wikliniarz, należą już w Jeninie do wymarłych. Tu 

i ówdzie utrzymali się jeszcze wprawdzie tradycyjni rolnicy. 
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Zespoły artystyczne 

Zespół taneczny przy Szkole Podstawowej w Jeninie; 

Zespół Teatralny w świetlicy „Radosna”. 

 

 

 
 

Występ w Filharmonii zielonogórskiej zespołu teatralnego ze świetlicy 

„Radosna” – marzec 2008 
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Analiza zasobów: 

 

 

               2.3  OBIEKTY  I  TERENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Oprac. K. Józefowska   
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Działki pod zabudowę mieszkaniową 

Bliskość Gorzowa oraz duża ilość terenu  możliwego do zabudowy 

mieszkaniowej spowodowały, że  w Jeninie w ostatnich 15 latach nastąpił 

dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. 

 

 

Osiedle Jenin I 

W tym czasie poza osobami indywidualnymi  mieszkania budowali również  

członkowie dwóch Spółdzielni Mieszkaniowych: „ Meliorant” i „Jenin przy ZWCh 

„Stilon”. W wyniku tego powstał duży kompleks domów jednorodzinnych 

Przylesie i Jenin I. Wieś nazywana  była „sypialnią” Gorzowa. 

Dziś  Jenin ma jeszcze  ok. 10 hektarów ziemi pod zabudowę mieszkaniową. 

 

 

Działki pod domy letniskowe 

Położenie Jenina  na Wyżynie Bogdanieckiej, gdzie jedna strona  wsi graniczy z 

lasem jest miejscem atrakcyjnym również do budowy domów letniskowych. 

 

Działki pod zakłady usługowe i przemysł. 

Urząd Gminy Bogdaniec nie przewiduje przeznaczenia terenów w Jeninie pod 

zakłady usługowe i  przemysłowe. 
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Tradycyjne obiekty gospodarskie 

Tradycyjne obiekty gospodarskie (stodoły, obory itp.) zlokalizowane są głównie 

przy ul. Wojska Polskiego, części ul. Gorzowskiej oraz Lipowej. 

 

Place i miejsca publicznych spotkań 

W Jeninie  nie ma dziś miejsca na publiczne spotkania. Dotychczasowa 

świetlica ze względu na brak ogrzewania, zły stan podłogi, brak sanitariatów 

przestała służyć jako miejsce spotkań. W wyjątkowych przypadkach niewielka 

grupa osób może spotkać się w salce Parafialnej. 

 

Miejsca sportu i rekreacji 

W Jeninie jest szkoła podstawowa z zapleczem w postaci sali gimnastycznej i 

boiska sportowego. Obok Domu Parafialnego jest spory teren zielony z 

miejscem na ognisko, do gry w siatkówkę. Członkowie zespołu Caritas 

organizują tam raz w roku Festyn rodzinny dla mieszkańców wsi. 

 

 

Festyn na placu przy Domu Parafialnym 
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Szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne itp. 

Przez całą wieś przebiega ciąg rowerowo- pieszy. W lesie są oznakowane 

szlaki turystyczne do wędrówek pieszych. 

 

 

Przystanek leśny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Plan Odnowy Miejscowości Jenin 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Analiza zasobów: 

 

2.4  GOSPODARKA,  ROLNICTWO 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                                             

 

 

                                                                                       Oprac. K. Józefowska 
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Miejsca pracy 

Bliskość Gorzowa powoduje, że jest on głównym miejscem pracy mieszkańców 

Jenina. Niewielka ilość miejsc pracy jest w zakładach usługowych oraz w 

rolnictwie. 

 

Zakłady produkcyjne i usługowe, produkty,  

Jest jeden zakład produkcyjny zajmujący się szyciem  koszul. Pozostałe to 

zakłady świadczące usługi. I tak na terenie wsi działa SKR, jest stacja 

benzynowa NEO, sklepy spożywcze i spożywczo- przemysłowe, warsztaty 

naprawy samochodów, drukarnia. 

 

 

Sklepy spożywcze i przemysłowe 

 

Gospodarstwa rolne 

Jenin ma powierzchnię 611 ha. Z tego 485 ha (wg danych z 2004 r.) stanowią 

użytki rolne, w tym grunty orne - 297 ha, łąki – 138 ha, pastwiska 50 ha, lasy i 

zadrzewienia 17 ha. Jest 94 gospodarstwa rolne pow. 1 ha. Poniższa tabelka 

przedstawia ilość gospodarstw w zależności od wielkości. 
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Wielkość [ ha ] 
 

ilość 

do 5 10 

6 do 10 25 

11 do 20 17 

pow. 21 42 

 

 

Ziemie uprawne są w klasie od IVA do V. Najwięcej w klasie IV B. 

 

 Uprawy, hodowle 

Rolnicy uprawiają głównie zboża, które stanowią 81 proc., okopowe – 7,5 proc.  

oraz kukurydzę na zielonkę – 1,7 proc.. Jest również duża uprawa pomidorów 

pod folią. 

 

Pola uprawne w Jeninie 

W gospodarstwach rolnych  hodowane jest: 
 
-  bydło mleczne i opasowe, 
-  trzoda chlewna – maciory i rzeźne,  
-  kury nioski i gęsi opasowe oraz  są 4 fermy drobiu rzeźnego. 
 

 Miejsca noclegowe i hotelowe 

 

We wsi nie ma hotelu, motelu ani innych miejsc noclegowych. 
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Restauracje, punkty gastronomiczne 

 

Przy drodze powiatowej 123 znajduje się Zajazd „Zorro” czynny do godz.7-23, 

który zajmuje się również organizacją różnego rodzaju uroczystości rodzinnych. 

Na początku wsi od strony Gorzowa jest lokal zwany „Tekillą” w którym raz w 

tygodniu odbywają się dyskoteki. 

 

 

Zajazd „Zorro” 

 

 Możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne 

 

Ze względu na brak zakładów produkcyjnych nie ma też odpadów 

produkcyjnych. 

 

 Zasoby odnawialnych energii 

 

Brak zasobów odnawialnych energii. 
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Analiza Zasobów: 

 

2.5  MIESZKAŃCY, KAPITAŁ SPOŁECZNY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                

          

 

                                                        Oprac. Janina Cytlak i Tadeusz Szczurek                                                                                     
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Autorytety i znane postacie we wsi 

ks. Zbigniew Bujanowski - proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w 

Jeninie; 

Janina Cytlak - przewodnicząca Rady Gminy Bogdaniec, v-ce prezes 

Parafialnego Zespołu „Caritas”, kier, Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej 

Wsparcia Dziennego „Radosna” im. Św. Jana Bosco, w 2008  wyróżniona przez 

Caritas Zielonogórsko-Gorzowski statuetką „Człowiek Człowiekowi” 

Ludwika Łyszkowska - przewodnicząca Parafialnego Zespołu „Caritas”; 

Henryk Szafraniec - działacz wiejski, aktywny członek Rady Parafialnej; 

 

 Osoby znane we wsi z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji 

Bogdan Bednarczyk (+2006)- stolarz i działacz społeczny; 

wsi; 

Michał Frąckowiak - szef „drogówki” Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Gorzowie Wlkp.; 

Tadeusz Huszakowski – weterynarz, społecznik, radny; 

Andrzej Korski - były wojewoda lubuski; 

Stanisław Ligocki – długoletni organista, krzewiciel oświaty; 

Józef Mazurek (+2007) – organista; 

Elżbieta Prażanowska-Nieboj - przewodnicząca Rady Parafialnej w Jeninie; 

Józef Rogoziński (+1997) – uratował rodzinę Werków – właścicieli młyna w 

Bogdańcu przed rozstrzelaniem przez radzieckich żołnierzy; 

Nikodem Wolski - były prezydent m. Gorzowa Wielkopolskiego, radca prawny i 

notariusz w Kostrzynie n/O; 

Maria Zawalska (+2007) - mieszkanka Jenina, autorytet moralny i religijny we 

Wsi; 

Andrzej Zygadlewicz - dyrektor Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. i 

członek Rady Parafialnej; 

Leon Żurko(+2004) - były v-ce prezydent  m. Gorzowa Wielkopolskiego; 

 

 Wójt, Radni i sołtysi 

Janusz Wołk-Karaczewski – wójt dwóch kadencji; 

Mirosław Arcab, Janusz Bukowski, Janina Cytlak, Stanisława Czujko, 

Tadeusz Hussakowski, Sławomir Kaniowski, Józef Kaszewski (+2001), 

Teresa Kaszewska, Roman Nowak,  Maria Jolanta Rybińska,  Alina 

Saracen -  radni w poszczególnych kadencjach od 1990 r.; 
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Marcin Starczewski, Cyprian Kaniewski, Józef Rogoziński, Władysław 

Marciniak, Leon Kwiatkowski, Bolesław Gałek, Leon Tomczak, Anna 

Miszkiewicz, Regina Zagrywyj, Maria Idziaszek, Iwona Szurko, Krystyna 

Józefowska – sołtysi od 1945 r. do  dzisiaj w kolejności jak piastowali urząd 

sołtysa. Niektórych nie ma już wśród nas.  

 

Sołtys Józef Rogoziński – uratował rodzinę Werków 

Krajanie znani w regionie, w kraju i za granicą: 

Iga Caban - młody talent muzyczny i wokalny, uczennica średniej szkoły 

muzycznej w Gorzowie Wlkp. i szkoły talentów w Poznaniu; 

Mieczysław Cichocki - żużlowy mistrz Polski i były zawodnik drużyn żużlowych 

w Gorzowie Wlkp.; 

dr Wojciech Sadowski - etnograf i etnolog, badacz kultury ludowej w Polsce 

zachodniej, w tym również Jenina; 

Agata Szarafan - młody talent wokalny (śpiewała m.in. z Filharmonią 

Zielonogórską) w X-tą rocznicę wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Gorzowie 

Wlkp.); 

dr Tadeusz Szczurek - archeolog, historyk pieniądza i numizmatyk, członek 

Komisji Numizmatycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN w Warszawie 

 

Przedsiębiorcy: 

 

Marek Balak - „EKO-OLEJ”, Jenin, ul. Osiedlowa 73 

Jan Bryczkowski - Przedsiębiorstwo Elektryczne „ELKO” 

Mariusz Bednarczyk - Zakład Stolarski, Jenin, ul. Gorzowska 

Sylwia Czujko-Bury  - Drukarnia 

Roman Dębicki - Zakład Remontowo-Budowlany, Jenin, ul. Słoneczna 4 

Zbigniew Dobosiewicz – Zakład Wulkanizacji 
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Zbigniew Gałek - Zakład Elektryki Samochodowej 

Zbigniew Goluda - Biuro Rachunkowe 

Jan Gwoździewski – wywóz nieczystości 

Marek Krzywoszyński – MK Krzywoszyński 

Józef Malinowski - PHU „STEMAL”, Jenin, ul. Gorzowska 134 

Krzysztof Matecki - warzywnictwo 

Roman Nowak - Transport Samochodowy, ul. Gorzowska 

Grażyna Terasa Dąbrowska, Waldemar Jakuszek, Krzysztof Łyczko – 

hodowla drobiu 

Krzysztof Paluszak - „PEFABET”, Jenin, ul. Gorzowska 

 Edward Prończuk – Zajazd Zorro 

Zenon Smoleń - Zakład Inżynierii Sanitarnej, Jenin, os. Przylesie 9 

Ireneusz Stefaniak – transport samochodowy 

Elwira Sosnowska – Firma AS 

 Danuta i Jan Janiccy, Janusz Jajdelski, Jarosław Caban,  Krzysztof 

Seremak, Tadeusz  Wentyk -  sklepy spożywcze i przemysłowe. 

 

 Związki i Stowarzyszenia 

Rada Sołecka; 

Koło Gospodyń Wiejskich; 

Parafialny Zespół „Caritas”; 

 

Związki i stowarzyszenia przykościelne: 

 Koło Przyjaciół Paradyża, Róże Różańcowe, Stowarzyszenie św. Michała 

Archanioła, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. 

 

 Kontakty i współpraca 

- z ministerstwem edukacji Landu Brandenburg (Parafialny Zespół „Caritas” i 

świetlica „Radosna” im. św. Jana Bosco); 

- podejmowanie Martina Gerholta, przedstawiciela ministra Steffena Reichego 

rządu krajowego z Brandenburgii w Domu Parafialnym w Jeninie w 2004 r.; 

- z Polakami zamieszkałymi na Litwie (goszczenie dzieci polskich z Wilna w 

2001 r. przez mieszkańców Jenina oraz kilkakrotne pielgrzymki mieszkańców 

Jenina na Litwę i Białoruś z darami dla ubogich dzieci); 

- systematyczne kontakty Tadeusza Szczurka  z numizmatykami niemieckimi i 

in. zagranicznymi oraz goszczenie w Jeninie (i Bogdańcu) doc.. dr Hansa-
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Dietera Dannenberga z Poczdamu i dr Ulricha Facha z Zerbst z 

Anhaltu/Saksonii w 2004, 2006 i 2007 r. ; 

- z Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu-Gościkowie (Koło Przyjaciół 

Paradyża), coroczne udziały w zjazdach w Paradyżu; 

- stałe kontakty Marii i Henryka Lubczyńskich z Ruth Senke, córką dawnego 

właściciela młyna w Bogdańcu; 

- Szkoła Podstawowa w Jeninie – z gminą partnerską Petershagen-Eggersdof; 

- Przedszkole w Jeninie - z gminą partnerską Petershagen-Eggersdof; 

- Rok 1994 i 1996 – Zjazd dawnych mieszkańców Jenina. 
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3. Analiza SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Oprac.  Zespół mieszkańców 
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 Analiza SWOT 

Na podstawie analizy zasobów opracowano silne i słabe strony Sołectwa Jenin 

a także szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, mogące mieć wpływ na 

przyszłość wsi i jej mieszkańców.  

 

 

Silne strony 

 

Słabe strony 

 

 aktywny potencjał ludzki 

 zespół osób przygotowujących 

program odnowy 

 bliskość Gorzowa 

 duża gęstość zaludnienia na km2 

 rozwinięta infrastruktura 

 ścieżka rowerowa i chodniki 

wzdłuż drogi powiatowej 132 

 dostępność do internetu 

 usługi – sklepy, stacje paliw 

 prężne organizacje i 

stowarzyszenia – Caritas, 

Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich, Koło Gospodyń,  

 wolontariat 

 teren przeznaczony pod Dom 

Spotkań, boisko oraz plac zabaw 

dla dzieci 

 

 brak miejsca spotkań – Domu 
Spotkań 

 brak placu zabaw dla dzieci 

 podział mieszkańców   

 brak aktywności przedsiębiorców 

 słaba świadomość społeczna n/t 
wykorzystania środków unijnych 

 brak dbałości o środowisko 

 nie w pełni wykorzystany potencjał 
ludzki 

 słaby dostęp do informacji 
związanych z zagadnieniami wsi 

 niebezpieczne skrzyżowanie 
Gorzowska – Leśna 

 brak parkingów,  

 zła jakość dróg wewnątrz osiedli 

 zła jakość dróg transportu rolnego 

 brak sponsorów 

 brak uroczystości i rocznic  

 brak dbałości, przez część 
mieszkańców, o własne 

 brak terenów pod zabudowę 
przemysłową 

 brak obiektów rekreacyjnych i 
sportowych 

 niska promocja walorów wsi i 
otoczenia 

 niedostatek ofert na 
zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i osób starszych 
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Szanse 

 

Zagrożenia 

 

 zwiększenie integracji 
mieszkańców 

 aktywizacja mieszkańców w pracy 
na rzecz wsi 

 zainteresowanie, osób 
nieprzystosowanych społecznie,  
problemami wsi  

 zagospodarowanie centrum 
kulturalnego wsi 

 większe upowszechnienie internetu 

 zwiększenie bezpieczeństwa dzieci 
po- przez budowę drogi 
alternatywnej (ul. Osiedlowa) 

 edukacja młodzieży 

 dokształcanie społeczeństwa – 
szkolenia i kursy 

 zwiększenie bazy usługowej 

 rozwój działalności gospodarczej 
moda na mieszkanie ,,za miastem” 

sprzyjająca polityka regionalna, w 

tym adresowana do rozwoju 

obszarów wiejskich 

 możliwość pozyskania środków 
pomocowych (w tym pochodzących 
z Unii Europejskiej) 

 wypracowywanie środków na 
działalność sołecka 
 

 

 ucieczka młodzieży do miasta 

 zniechęcenie mieszkańców 
przedłużającą się budowa Centrum 
Kultury 

 utrzymujące się bezrobocie – 
degradacja społeczeństwa 

 wzrost przestępczości 
spowodowanej problemami 
alkoholowymi i bezrobociem 

 ubożenie mieszkańców 

 brak umiejętności pełnego 
wykorzystania wsparcia Unii 
Europejskiej 

 skomplikowane procedury i bardzo 
długi czas rozpatrywania wniosków 
o pomoc unijną  

 niewystarczające fundusze na 
dalszy rozwój infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej, a 
także na właściwe 
zagospodarowanie terenów 
ważnych dla wizerunku 
miejscowości i funkcjonowania jej 
społeczności 

 niestabilność przepisów prawa  

 zła sytuacja rolnictwa, 
rozdrobnienie gospodarstw rolnych 
i ich nie dofinansowanie 
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4.Opis planowanych zadań  

w latach 2008 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Oprac.  Zespół mieszkańców 
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 Wizja rozwoju wsi – jaki ma być Jenin? 

 

Na podstawie wspólnych dyskusji i opinii mieszkańców wsi wizję Jenina 

sformułowano następująco: 

Jenin będzie: 

 wsią dającą możliwość większej integracji mieszkańców oraz 

wypełnienia wolnego czasu dzieciom i młodzieży, 

 wsią bezpieczną i nowoczesną z dobrze rozwiniętą infrastrukturą 
techniczną, z dostępem do internetu - aby każdemu mieszkańcowi 
żyło się jak najlepiej. 

 wsią zadbaną, czystą, z barwnymi ogrodami. 

 wsią dbająca o ekologię. 
 

Co ma ją wyróżniać? Mieszkańcy dobrze wykształceni, gospodarni 

i zintegrowani. Dbający o estetykę wsi, 

nieskażone środowisko naturalne.  

Jakie ma pełnić funkcje? Rekreacyjno-kulturalne. 

Co ma dać utrzymanie 

mieszkańcom? 

Praca w mieście, handel, usługi, produkcja 

rolna. 

W jaki sposób ma być 

zorganizowana wieś i 

mieszkańcy? 

Większa integracja z osobami napływowymi, 

integracja i współpraca mieszkańców w 

działaniach prowadzonych na rzecz wsi, w 

organizacji festynów, dożynek itp. Tworzenie 

grup zainteresowań. 

W jaki sposób mają być 

rozwiązywane problemy? 

Problemy rozwiązywane wspólnie na 

spotkaniach odbywających się w świetlicy we 

współpracy z Urzędem Gminy . 

Jak ma wyglądać nasza wieś? 

 

 

Atrakcyjna, zadbana, czysta, z dobrymi 

drogami, chodnikami, z wybudowaną 

świetlicą i dobrze zagospodarowanym 

terenem wokół niej - z boiskiem i placem 

zabaw dla dzieci. 
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Jakie obyczaje i tradycje mają 

być u nas pielęgnowane i 

rozwijane? 

 Dożynki, wiejskie spotkania, dzieci 

młodzieży i dorosłych w świetlicy, festyny 

wiejskie. Organizacja spotkań 

okolicznościowych, np. dla seniorów. 

Jak mają wyglądać domy i 

obejścia? 

Estetycznie, domy z kanalizacją, instalacją 

gazową, obejścia zadbane. 

Jaki ma być stan otoczenia i 

środowiska? 

Wieś czysta, dbająca o ekologię. 

Jakie ma być rolnictwo? Nowoczesne. 

Jakie mają być powiązania 

komunikacyjne? 

Więcej połączeń autobusowych z 

okolicznymi miejscowościami. 

Co zaproponujemy dzieciom 

młodzieży? 

Plac zabaw dla dzieci, wielofunkcyjne boisko 

sportowe, możliwość korzystania z internetu  

w świetlicy, rozwijanie kółek zainteresowań. 

 

 

Program rozwoju miejscowości Jenin – planowane działania w latach 2008 

- 2013  

 

Priorytet 1. Centrum wychowania  kulturalnego i sportowego oparte na 

bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia. 

Cel:  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Działanie 1:  Budowa centrum kulturowego wsi. 

Działanie 2:  Budowa placu zabaw przy centrum  

Działanie 3:  Budowa placu zabaw przy ul. Lipowej. 

Działanie 4:  Budowa boisk sportowych przy centrum. 
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Priorytet 2. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej. 

Cel1:  Kultywowanie tradycji 

Działanie1:  Uporządkowanie lapidarium i dbanie o nie. 

Działanie 2:  Wykonanie wspólnego wieńca dożynkowego. 

Działanie 3:  Organizacja dożynek, konkurs na ozdoby ze słomy. 

 

Cel 2:  Stworzenie nowej tradycji 

Działanie1:  Stworzenie tradycji festynów – konkurs na przetwory domowe. 

Działanie 2:  Wydawanie gazetki wiejskiej. 

 

 

Priorytet 3. Zwiększenie aktywności mieszkańców   

 

Cel:  Integracja mieszkańców wsi pod hasłem „Nasza wieś – wspólna sprawa” 

Działanie 1:  Poprawa wizerunku wsi poprzez akcje wspólnego porządkowania 

wsi na wiosnę. 

Działanie 2:  Organizowanie konkursu na najbardziej zadbane gospodarstwo. 

Działanie 3:  Organizowanie spotkań, ognisk, majówek. 

Działanie 4:  Rozwój działalności Koła Gospodyń – szkolenia, konkursy. 
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Szacunkowe koszty realizacji poszczególnych priorytetów i zadań 

 

Priorytet 1. Centrum wychowania  kulturowego i sportowego oparte na 

bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia. 

 

Cel Działanie Koszt [zł] 
Termin 

realizacji 

Źródła 

finansowania 

 

Zagospodarowanie 

przestrzeni 

publicznej  

 

Budowa 

centrum 

kulturowego 

wsi i 

wyposażenie 

 

 

450  000,- 

 

 

2008-2010 

Fundusze 

krajowe i 

unijne,  budżet 

gminy, 

sponsorzy  

 

Budowa placu 

zabaw przy 

centrum 

 

40 000,- 

 

2008-2010 

 

Budowa boisk 

sportowych 

przy centrum 

 

50 000,- 

 

2008-2010 

 

Budowa placu 

zabaw przy ul. 

Lipowej  

 

30 000,- 

 

2010-2011 
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Priorytet 2. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej. 

 

Cel 1 Działanie Koszt [zł] 
Termin 

realizacji 

Źródła 

finansowania 

 

Kultywowanie 

tradycji 

Uporządkowanie 

lapidarium i 

dbanie o nie 

 

1000,- 

 

2008  

Fundusze 

krajowe i 

unijne, 

 budżet gminy, 

sponsorzy, 

środki własne  

Wykonanie 

wspólnego 

wieńca 

dożynkowego 

 

500,- 

 

od 2009 

Organizacja 

dożynek, 

konkurs na 

ozdoby ze słomy 

 

10 000,- 

 

od 2010 

 

 

Cel 2 Działanie Koszt [zł] 
Termin 

realizacji 

Źródła 

finansowania 

 

Stworzenie nowej 

tradycji 

 

Stworzenie 

tradycji festynów 

– konkurs na 

przetwory 

domowe 

 

 

10 000,- 

 

 

od 2008 

Fundusze 

krajowe i 

unijne, 

 budżet gminy, 

sponsorzy, 

środki własne Wydawanie 

gazetki wiejskiej. 

 

15 000,- 

 

od 2010 
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Priorytet 3. Zwiększenie aktywności mieszkańców  

  

Cel Działanie Koszt 
Termin 

realizacji 

Źródła 

finansowania 

 

Integracja 

mieszkańców wsi 

pod hasłem 

„Nasza wieś – 

wspólna sprawa” 

 

 

 

Poprawa 

wizerunku wsi 

poprzez akcje 

wspólnego 

porządkowania 

wsi na wiosnę. 

 

 

 

1000.- 

 

 

 

od 2009 

Fundusze 

krajowe i 

unijne, 

 budżet gminy, 

sponsorzy, 

środki własne  

 

Organizowanie 

konkursu na 

najbardziej 

zadbane 

gospodarstwo. 

 

 

500.- 

 

 

od 2009 

 

Organizowanie 

spotkań, 

ognisk, 

majówek 

 

 

1500,- 

 

 

od 2008 

 

Rozwój 

działalności 

Koła Gospodyń 

– szkolenia, 

konkursy 

 

 

5000,- 

 

 

od 2009 
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 Lista rankingowa potrzeb 

 

Priorytet 1. Centrum wychowania  kulturowego i sportowego oparte na 

bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia. 

 

Cel Działanie Koszt [zł] 
Termin 

realizacji 

Źródła 

finansowania 

 

Zagospodarowanie 

przestrzeni 

publicznej  

 

Budowa 

centrum 

kulturowego 

wsi i 

wyposażenie 

 

450 000 

 

2008-2010 

Fundusze 

krajowe i 

unijne, 

 budżet gminy, 

sponsorzy, 

środki własne 

 

Budowa placu 

zabaw przy 

centrum 

 

40 000 

 

2008-2010 

 

Budowa boisk 

sportowych 

przy centrum 

 

50 000 

 

2008-2010 

 

 

Wiodącym priorytetem, w ramach którego znalazły się najbardziej pożądane 

przez nas cele i działania to priorytet 1 ”Centrum wychowania  kulturowego i 

sportowego oparte na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia” . W ramach celu 

w tym priorytecie są działania 1,2 i 3. Wszystkie one  uzależnione są  od  

dofinansowania ze środków z funduszy krajowych i unijnych. Pozyskanie 

środków i sprawna realizacja działań z priorytetu 1 spowoduje wzrost 

aktywności mieszkańców a co za tym idzie pewność realizacji dalszych 

priorytetów, celów  i działań nich zawartych. 



         Plan Odnowy Miejscowości Jenin 

 

 

50 

 

 
 W miejscu będzie Centrum Kulturowe, plac zabaw dla dzieci 

                 i boisko do piłki siatkowej, koszykowej. 

 

Analiza trwałości projektu 

Zrealizowane projekty mają służyć mieszkańcom wsi zapewniając poczucie 

więzi,  komfortu zamieszkania, chęci działania dla siebie i na rzecz następnych 

pokoleń. 

Działania związane z inicjowaniem  aktywności mieszkańców Jenina będą 

organizowane przez Sołtyskę, Radę Sołecką, członkinie Koła Gospodyń oraz 

inne organizacje działające na terenie wsi.W związku z tym, że wieś posiada 

wiele osób zaangażowanych w przygotowanie „Planu Odnowy Miejscowości 

Jenin” trwałość wszelkich projektów zawartych w tym opracowaniu jest 

niezagrożona. Ponadto działania władz gminnych nakierowane na wspieranie 

inicjatyw oddolnych również będą wspomagać realizacje projektów. 

Zakończenie i wnioski 

Mieszkańcy wsi JENIN  mają świadomość jak ważna jest realizacja powyższych 

planów dla integracji mieszkańców, rozwoju i dobrego wizerunku wsi. Postarają 

się zmobilizować do systematycznej, efektywnej pracy by określone w Planie 

Odnowy Miejscowości zadania zostały w terminie zrealizowane. 

 

                                                   JENIN – wieś zintegrowana    

 
         Przewodnicząca                
Zebrania Wiejskiego 24.04.2008    


