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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr  XXXVIII/240/09 
Rady Miejskiej w Korfantowie 
z  dnia  24 czerwca 2009  roku

Plan Odnowy Miejscowości Węża na lata 2008-2016

Charakterystyka miejscowości

Miejscowość Węża to sołectwo leżące w gminie Korfantów. Obecnie liczy sobie 427 mieszkańców . Obszar gruntów tego sołectwa wynosi 748 ha.   
Miejscowość Węża pojawia się już w 1300r. jako Prakindorph. W XIV (1374r.) wymieniano ją jako Brockendorf. W XIV w. wieku pojawiła się też jej słowiańska nazwa Wanza i później jej nieco zmieniona niemiecka forma Bruckendorf. Po stu latach wieś przybrała nazwę Wąż oraz trwalszą niemiecką postać – Prockendorf. Obie zachowały się do ustanowienia polskiej administracji w 1945r.
Podobnie jak w innych wsiach istnieją jedynie bardzo skąpe informacje pochodzące z okresu średniowiecza. Przełom pod tym względem stanowi wiek XVIII, gdzie w I połowie tego wieku obszar niewielkiej wsi powiększył się przez wcielenie nieznanej nikomu bliżej kolonii Tschechdorf (czeska wieś?). W Węży w 1767r., przy udziale mieszkańców, wzniesiono tymczasową drewnianą kaplicę służącą do odbywania niedzielnych nabożeństw, aż do wybudowania murowanego kościoła.
Od czasów średniowiecza, przez kilka wieków, wieś stanowiła własność biskupów wrocławskich, tak jak kilkadziesiąt innych wsi na Dolnym Śląsku i powiecie nyskim.                 W latach osiemdziesiątych XVIII w. Węża miała już szkołę katolicką subsydiowaną przez biskupstwo. Niemiecki statystyk Friedrich Zimmermann podał, że wtedy zamieszkiwało tu 31 kmieci, czyli pełnorolnych chłopów, 7 wolnych zagrodników, 16 chałupników, 5 półkmieci. We wsi, zatem były 62 zagrody. Ponadto znajdowały się tu 2 kuźnie. Mieszkańcy                        w zależności od tego, czy byli ludźmi wolnymi czy też nie, podlegali innym sądom. Zależni objęci byli jurysdykcją sądu dworskiego (Hofrichteramt) a wolni Neisser Regierung.
Miejscowość ta w 1828r. liczyła 67 domów, w których mieszkało 441 osób (w 1883r. liczba mieszkańców wzrosła do 585). Pod względem wyznaniowym była to wieś katolicka, mieszkało tu zaledwie 2 ewangelików. Nadal funkcjonowała we wsi szkoła, a gmina katolicka utrzymywała tu kapłana. W dalszym ciągu zachowane zostało w Węży królewsko – biskupie patrymonium. Tutejsi rolnicy specjalizowali się w uprawie pszenicy i lnu.
Jak pisał w 1864r. Felix Triest, gros gospodarstw chłopskich pochodziło tu ze spadków po majątkach sołtysich. Było tu wtedy 33 kmieci, 28 chałupników z ziemią i 12 wolnych miejsc chałupniczych. Znajdował się tu młyn – wiatrak. Ponadto była we wsi karczma, kuźnia                   z 1 kowalem, 3 cieśli, 1 kołodziej, 3 szewców i 1 tkacz płótna. Można, zatem stwierdzić, że wieś  w porównaniu z innymi, pod względem rozwoju rzemiosła, była na dosyć wysokim poziomie. Nadal istniały tu 3 majątki sołtysie powstałe z podziału folwarku. W latach sześćdziesiątych XIX w. do szkoły uczęszczało 97 dzieci. We wsi był już wtedy murowany kościół zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku – należał on do parafii we Włodarach.
Mieszkańcy wsie Węża na przełomie XIX i XX w. duże nadzieje pokładali w wybudowanej linii kolejowej Nysa- Ścinawa Mała, która miała być przedłużona do Białej Prudnickiej. Nadzieje okazały się płonne, choć wielu mieszkańców Węży wykorzystywało ten środek transportu do dojazdów do pracy w Nysie. Taka sytuacje utrzymywała się do lat sześćdziesiątych XX w., wtedy linia t została zlikwidowana.
Po przemianach własnościowych w XIX w. i po likwidacji majątków sołtysich kilkunastu gospodarzy osiadało duże kilkudziesięciohektarowe gospodarstwa. Taka sytuacja utrzymała się tu do 1945r. Największy areał skupiły w swoich rękach rodziny Scholzów i Bienerów. Wieś ta pod względem wielkości w okolicy należała do średnich. 1 stycznia 1945r. mieszkały tu 462 osoby. Niektóre polskie urzędowe publikacje tego okresu podały w 1945r. nieuzasadnione polskie nazwy tej miejscowości – Prusinowice, kojarzącą się obecnie z inna wsią położoną koło Nysy oraz Prosinice.
Liczba mieszkańców po wojnie gwałtownie spadła, podobnie jak w wielu innych wsiach,             w wyniku procesów migracyjnych. Prawie wszyscy niemieccy mieszkańcy wsi musieli wyjechać do Niemiec, a ich miejsce zajęli polscy przesiedleńcy. W 1950r. w Węży mieszkały 402 osoby, w 1960r. było ich nieco więcej niż w 1941r., czyli 469, w 1966r. – 486, a w 1970r. – 501. Tak, więc w latach 1050 – 1070 nastąpił tutaj 24,2% wzrost, podczas gdy w całej korfantowskiej gminie ubyło w tym samym okresie 1,6% ludności. W 1970r. utrzymujących się z pracy w rolnictwie było w Węży 60,3%, natomiast wskaźnik pracujących w zawodach pozarolniczych wynosił tutaj 39,7%. W całej gminie zaś odpowiednio 50,9% i 49,1%. Aktywność zawodowa wężan była nieco wyższa niż w gminie i wynosiła w tym roku 52,3% (w gminie 51,7%). Wśród pracujących poza rolnictwem największa grupa osób dojeżdżała do pracy w Nysie.
W Węży obecnie jest parafia rzymsko – katolicka wyodrębniona z Włodar. Według danych kościelnych liczba mieszkańców wsi w 1996r. wynosiła 450 osób, natomiast według danych pochodzących z gminy liczba ta wynosiła 31 grudnia 1996r. 466 osób. 
W 1998r. w miejscowości znajdowała się 6-cio klasowa szkoła podstawowa z 4 oddziałami skupiająca 45 dzieci. Ponadto działało tu przedszkole z 2 oddziałami  i 30 dziećmi.                 Było również zarejestrowanych 7 podmiotów gospodarczych między innymi sklepy, gastronomia. Jest tu klub sportowy LZS, świetlica i stawy rybne. 2008r. pozostał we wsi jedynie oddział przedszkolny – korzysta z niego 16 dzieci. Do szkoły podstawowej dzieci są dowożone autobusem do Gryżowa, a do gimnazjum – do Ścinawy. Klub sportowy został rozwiązany z braku wystarczającej liczby chętnych – nie utworzono z Wężan kompletnej drużyny. Chętni w Węży dojeżdżają do Ścinawy i grają w tamtejszym klubie. W 2008r. powołane zostało Koło Gospodyń Wiejskich. We wsi w dalszym ciągu dominują średnie gospodarstwa, dwa z nich liczą obecnie po kilkadziesiąt hektarów. 
Charakterystycznym dla wsi jest położony centralnie zabytkowy kościół p.w. Świętego Nikazego i Chrystusa Króla. Jest on znaczącym zabytkiem we wsi Węża. Zbudowany został w 1767r., a wieżę dobudowano do niego w 1828r., Choć jest to bryła bez wyraźnie zarysowanego stylu, posiada jednak piękną ambonę z I połowy XIX wieku z płaskorzeźbami Ewangelistów. Znajdują się tu również dwa barokowo – ludowe krucyfiksy z XIX w.
Kościół murowany z cegły, otynkowany z kamiennym fundamentem. Kościół na planie prostokąta z półkolistą absydą, przy nim od strony południowo-wschodniej późniejsza przybudówka z zakrystią. Od zachodu wieża ze wejściem od pn. Strop prezbiterium oddzielony od pozostałej części sklepienia tęczą zamkniętą półkoliście. Okna półokrągłe, zamknięte półkoliście z uskokiem, powiększone, wypełnione witrażami wymienionym                w latach 80-tych XX stulecia.
Ponadto w Węży znajdują się dwie kapliczki murowane z XIX w. W jednej nich jest barokowo – ludowy obraz św. Barbary, a w drugiej rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego.  
Poza tym we wsi dominuje zabudowa zagrodowa, jako pozostałość po niemieckich                  i feudalnych korzeniach wsi. Nowe domy budowane są przeważnie przez dzieci właścicieli gospodarstw na działkach budowlanych wyodrębnionych z działek rolnych lub budowlanych rodziców. Większość domów w miejscowości została, w miarę możliwości finansowych właścicieli, poddana gruntownym remontom - wymiana stolarki drzwiowej, okiennej bądź remont elewacji czy dachu. 
Wieś posiada Ochotniczą Straż Pożarną i remizę tej straży, w której odbywają się imprezy okolicznościowe na wsi.    


 

	Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.

                    Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu, jakim wieś dysponuje

      Znaczenie zasobu
(odpowiednio X)
	


Małe
Duże
Wyróż-
niające
                                                    1


2


3


4


5
Przyrodniczy
-walory krajobrazu, rzeźby terenu………………..

-stan środowiska................................................

-walory klimatu..................................................




-walory szaty roślinnej........................................




-świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)...................



-wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy).......
-gleby.................................................................



- wieś jest otoczona pięknym lasem położonym na wzgórzach

- brak ciężkiego przemysłu, wieś głównie rolnicza, dzięki czemu brak jakichkolwiek zanieczyszczeń

- klimat latem i jesienią ciepły i delikatny dzięki leśnej otulinie wsi, zimą jednak bywa ostry ze względu na mrozy, zimą zwłaszcza odczuwalne jest czyste mroźne powietrze

- wieś charakteryzuje się w szczególności obecnością dużych, starych miododajnych lip kwitnących na przełomie czerwca i lipca roztaczających przepiękny zapach we wsi oraz pozwalających na zbiór znakomitego miodu lipowego 

- bocianie gniazdo znajdujące się na słupie linii elektrycznej, w którym rokrocznie pojawiają się bociany, uważane jest przez mieszkańców węży za dobrą wróżbę dla wsi;
- rybne stawy hodowlane

- 70% gleby III i IV klasy rolnej, 30% gleb VI klasa, nie ma ugorów
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Kulturowy
-walory architektury ............................................



-walory przestrzeni wiejskiej publicznej...............

-walory przestrzeni wiejskiej prywatnej .............




-zabytki i pamiątki historyczne ..........................


-święta, odpusty, pielgrzymki............................


-tradycje, obrzędy, gwara.................................








- specyficzne potrawy........................................

- dawne zawody... ............................................



- zabytkowy kościół p.w. Świętego Nikazego i Chrystusa Króla
- kapliczki murowane z XIX w.
- ruiny kaplicy św. Anny położone w lesie (wybudowana w 1721r.)

- miejsce spotkań


- średniej wielkości gospodarstwa rolne, zadbane, w miarę możliwości finansowych właścicieli poddawane remontom; ich zagrodowy charakter pozwala na kultywowanie tradycji spotkań wiejskich u poszczególnych gospodarzy

- zabytkowy kościół p.w. Świętego Nikazego i Chrystusa Króla
- kapliczki murowane z XIX w.

- odpust Chrystusa Króla w ostatnią niedzielę przed Adwentem (koniec listopada)
- pielgrzymki majowe do kapliczek

- tradycyjne stawianie maików w noc 01.05. przed domami panien przez kawalerów (20m tyczki z zielonym przybraniem na górze), za co panna na drugi dzień odwdzięczają się poczęstunkiem; osobom nielubianym chłopcy stawiają w ogrodzie dziada, czyli brzydko ubraną kukłę 
- gwara góralska i śląska zachowane wśród mieszkańców wsi – przesiedleńców i ich dzieci

- potrawy śląskie i góralskie, szczególnie widoczne jest to podczas świąt  

- kowal, szewc, cieśla, kołodziej, tkacz płótna 
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Obiekty i tereny
-działki pod zabudowę mieszkaniową..................

-pustostany mieszkaniowe....................................




- dostęp do infrastruktury i zabudowy mieszkaniowej

- budynki pozostawione przez zmarłych rodziców
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Infrastruktura społeczna
-place publicznych spotkań, festynów..................

-sale spotkań, świetlice, kluby.............................

-miejsca  uprawiania sportu................................
-miejsca rekreacji................................................
-szkoły i przedszkola...........................................



- boisko sortowe, plac obok sali wiejskiej

- świetlica OSP, boisko sportowe, sala wiejska

- boisko sportowe

- tereny w pobliżu stawów rybnych

- jedno  z oddziałem zerówki
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    X

Infrastruktura techniczna
-wodociąg, kanalizacja..........................................

-drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie)
-chodniki, parkingi, przystanki...........................

-sieć telefoniczna.i dostępność Internetu, telefonia komórkowa............................................................




- doprowadzona woda do wszystkich gospodarstw rolnych

- drogi asfaltowe w całej wsi

- chodniki w całej wsi wzdłuż drogi asfaltowej

- wszyscy mieszkańcy mają możliwość podłączenia telefonii stacjonarnej i co za tym idzie korzystania z Internetu, zasięg we wsi posiadają wszyscy operatorzy sieci telefonii komórkowej 
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Gospodarka, rolnictwo
- Miejsca pracy (gdzie, ile?)..................................


-gospodarstwa rolne ...............................................
-uprawy hodowle,....................................................


-możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne



- dwa zakłady solarskie specjalizujące się w produkcji mebli, okien i schodów drewnianych zatrudniające 3 osoby

- 112 gospodarstw rolnych

- produkcja roślinna i zwierzęca: uprawa pszenicy i rzepaku, hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego

- odpady drewna z zakładów produkcyjnych wykorzystywane do opału przez właścicieli i pracowników
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Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
- środki udostępniane przez gminę..........................

- środki wypracowywane.........................................


- odpisy podatku przeznaczane na działalność społeczną

- środki pochodzące z organizacji festynów, dyskotek
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Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
-Przedsiębiorcy, sponsorzy.....................................
-Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach  informatycznych..................................................



- mieszkaniec wsi mieszkający na stałe w USA posiadający tam własne przedsiębiorstwo oczyszczania miasta, w 2006r. zasponsorował betonowe ogrodzenie cmentarza w kwocie 30.000 zł, w 2007r. uzupełnił brakujące 9.000 zł na do ogrodzenia kościoła – resztę środków zebrali pozostali mieszkańcy 

- większość młodzieży i osób młodych posiada umiejętność korzystania z Internetu i wykorzystuje ją przeważnie do nauki i pracy, spora liczba młodych ludzi zwłaszcza studiujących posiada umiejętności informatyczne  
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Informacje dostępne o wsi
- Publikatory, lokalna prasa......................................
- Książki, przewodniki...............................................

- Strony www............................................................



- Eko i My, broszury

- Przewodniki po gminie Korfantów

- www.korfantow.pl
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Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

Do mocnych stron wsi Węża niewątpliwie należy jej położenie niedaleko Korfantowa, Nysy                    i Prudnika, co pozwala nie ograniczać się do jednego tylko większego miasta, jeśli chodzi miejsca pracy, szkoły czy chociażby większe zakupy. Największym potencjałem miejscowości są ludzie. Chodzi tu o młodych ludzi – młodzież uczącą się i młode osoby, które postanowiły osiąść na stałe w Węży i nie wyjeżdżać z niej. To przede wszystkim oni posiadają wiedzę o środkach komunikacji w tym Internecie i ją wykorzystują. Mają też potencjał pozwalający na zakładanie własnej działalności gospodarczej i wykazywania inicjatywę, np. organizacja festynów czy  OSP. Z kolei starsi i będący w średnim wieku mieszkańcy miejscowości są jej trzonem, mocno osadzonym w gospodarskich tradycjach wsi. Posiadają oni niezbędna wiedzę i doświadczenie konieczne do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego oraz do przekazanie tej wiedzy i umiejętności kolejnym pokoleniom. Dzięki swojemu przywiązaniu do wsi pokazują, że niekoniecznie trzeba wyjechać ze wsi czy z kraju żeby móc zarabiać i żyć. Służą też wsparciem przy organizacji imprez typu festyny czy odpust i pielgrzymki; to dzięki nim wciąż żywe są miejscowe tradycje. Także osoby bezrobotne są angażowane w działalność na rzecz wsi – aktualnie trzy osoby w ramach prac interwencyjnych zostały skierowane do prac społeczno-użytecznych i przyczyniają się do poprawy wyglądu miejscowości (wykaszanie trwa na poboczach, sprzątanie chodników, przystanku, etc.).   
Dużym atutem Węży jest infrastruktura – nie wszystkie miejscowości w gminie, a zwłaszcza wsie, mogą pochwalić się w całości asfaltową drogą i chodnikami oraz oświetleniem                     i dostępem do stacjonarnej telefonii.
Także sala wiejska i posiadanie przez wieś boisko sportowe stanowią walory pozwalające na spotykanie się i podtrzymywanie więzi koniecznej w tak niedużej społeczności.    
Walor przyrodniczy jest nie bez znaczenie dla miejscowości – nie tylko pozawala na zdrowy tryb życia, ale jest atutem Węży, z którego korzystają mieszkańcy wsi (założone tu rybne stawy hodowlane oraz zakłady stolarskie ze względu na bliskość surowca produkcyjnego) oraz przyjezdni (niejednokrotnie goście mieszkańców wsi pytają o domy na sprzedaż, co pozwala na ich odnowę i wpływa na wygląd wsi oraz na napływ mieszkańców do niej).
Słabą strona wsi jest, mimo doprowadzenia wody do każdego gospodarstwa domowego, brak całkowitego przyłączenia miejscowości do sieci kanalizacyjnej, gospodarstwa posiadają własne zbiorniki – szamba. Minusem jest też słaba sieć komunikacji publicznej – zlikwidowana trasa kolejowa oraz małe natężenie komunikacja autobusowej (jeden kurs dziennie do Korfantowa i z powrotem oraz dwa połączenia z Nysą), co ogranicza zwłaszcza starszym osobom wyjazd do większych okolicznych miejscowości. Korzystają oni niejednokrotnie z uprzejmości rodziny posiadającej własny samochód. 
Dzięki wyżej wymienionym czynnikom Węża ma szanse na rozwój, zwłaszcza dzięki potencjałowi i staraniom mieszkańców dążącym w coraz większej mierze do samodzielności gospodarczej. Szansę mieszkańcy upatrują także w dostępności środków unijnych.
Barierą natomiast jest ograniczenie z dostępu do ograniczonych środków gminy, które są przeznaczane na priorytety oraz brak możliwości rozwoju, zwłaszcza kulturalnego, dzieci               i młodzieży (wieś może liczyć tylko na własną inicjatywę w tym względzie). Kolejną barierą jest niewątpliwie odpływ mieszkańców – natomiast młodzi wężanie pozostający                        w miejscowości wyrażają chęć integracji ze społecznością oraz działania na rzecz jej rozwoju.





 
	Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie do 2016 roku w kolejności wynikającej z priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

Inwestycje we wsi Węża realizowane będą przez Urząd Gminy oraz samych mieszkańców we współpracy z Proboszczem Parafii p. w. Św. Nikazego i Chrystusa Króla Ks. Mirosławem Chołujem przy wykorzystaniu środków UE.

	Remont elewacji zewnętrznej Kościoła p. w. Św. Nikazego i Chrystusa Króla –inwestycja mieszkańców we współpracy z Proboszczem, koszt – 160.000 zł,  


	Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego - Inwestycja Urzędu Gminy, Gmina nie posiada kosztorysu na tę inwestycję, 


      3.  Budowa systemu kanalizacji sanitarnej -  Inwestycja Urzędu Gminy, Gmina nie posiada kosztorysu na tę inwestycję, 

4. Inwestycje w kapitał ludzki – wykorzystanie programów unijnych do rozwoju powstałych firm (szkolenia) oraz działanie Pani sołtys na rzecz otwarcia nowych firm przez mieszkańców – w ramach dostępu do środków PO KL, 

	Remonty kapliczek – w przypadku uruchomienia programu „Lider” i uzyskania środków unijnych z tego programu, szacunkowy koszt 42 000 zł,


	Utworzenie tarasu widokowego w obrębie ruin Kaplicy Św. Anny – po uruchomieniu odpowiedniego działania programu PROW i uzyskaniu z niego środków, szacunkowy koszt 120 000 zł.


	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w Węży – sfinansowany ze środków własnych wypracowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rady Rodziców działającej przy Przedszkolu – szacunkowy koszt 6 000zł,


      8.   Remont sanitariatu i malowanie świetlicy wiejskiej, szacunkowy koszt wykonania prac 5 000 zł  w  ramach własnych środków wypracowanych oraz środków pochodzących z inicjatyw społecznych,

      9.   Indywidualne inwestycje mieszkańców w infrastrukturę mieszkaniową – dalsze remonty domów mieszkalnych w miarę dostępnych środków własnych. 

     10.  Dokumentacji działalności poprzez prowadzenie kroniki wiejskiej.



	    							         Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów




