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WSTĘP  
Podstawą rozwoju miejscowości Przewóz jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości 

Przewóz”, który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na 

lata 2009 - 2016. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez 

Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju. 

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. 

Obowiązek opracowania planu wynika z wielu istniejących programów służących wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej, takich jak Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. 07.94.1035 zał.) i Regionalnym Programem Operacyjnym 

(Opols.07.87.2764), opartych na środkach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. 

Dotyczy to przede wszystkim inwestycji mających poprawić komfort życia lokalnym 

społecznościom. 

Plan Odnowy Miejscowości Przewóz wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 3013 (Dz.U.08.38.220). 

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Przewóz” są spójne z Narodową Strategią Spójności  

na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, 

Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2015 oraz Planem Rozwoju Lokalnego 

Gminy Cisek.  

Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów 

strategicznych wyższego rzędu. 

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, wybrano misję, cele i kierunki 

działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Przewóz. 

 

 

Podstawą rozwoju miejscowości Przewóz jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości 

Przewóz”, który określa misję, cele i kierunki działania wraz z zadaniami inwestycyjnymi na 

lata 2009 - 2016. Dokument ten poddany ocenie mieszkańców, a następnie uchwalony przez 

Zebranie Wiejskie zawiera również wariant rozwoju. 

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego. 

Obowiązek opracowania planu wynika z wielu istniejących programów służących wspieraniu 

rozwoju obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej, takich jak Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 i Regionalne Programy Operacyjne, opartych na środkach 

Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji mających 

poprawić komfort życia lokalnym społecznościom. 
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Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Przewóz” są spójne z Narodową Strategią Spójności na 

lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, 

Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2015 oraz Planem Rozwoju Lokalnego 

Gminy Cisek.  

Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów 

strategicznych wyższego rzędu. 

W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, wybrano misję, cele i kierunki 

działania oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Przewóz. 
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1 . METODOLOGIA  
 

„Plan Odnowy Miejscowości Przewóz” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty 

strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego. 

Przeprowadzono debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców 

miejscowości Przewóz, Wójta, Sołtysa i pracowników Urzędu Gminy Cisek.  

Spotkania strategiczne odbyły się w dniach 7 lutego i 24 kwietnia 2008 roku, a ich zadaniem 

było zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych teoretycznie 

obszarach życia społeczno – gospodarczego oraz wyznaczenie wariantu rozwoju 

miejscowości.  

Na podstawie wypracowanej analizy SWOT, która przedstawia silne strony (wewnętrzne) 

miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne) i zagrożenia (zewnętrzne) 

odpowiedziano na pytanie: 

 

Co należy zrobić, albo jakie podjąć działania lub spowodować efekty tych działań, żeby 

zlikwidować słabe strony miejscowości i zniwelować zagrożenia? 

 

Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilkanaście celów opierając się na 

wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach. 

Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie mocnych stron                    

i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była hierarchizacja celów                      

w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego. Przyjęto, że winny zostać 

wyróżnione trzy cele pierwszorzędne, bez których miejscowość nie może się rozwijać.  

W ten sposób wynikiem konsultacji po debacie strategicznej było wypracowanie kilkunastu 

celów w trzech obszarach: Infrastruktura, Społeczność, Gospodarka oraz określenie 

wybranego wariantu rozwoju. 

Jednocześnie mieszkańcy zgłaszając inwestycje niezbędne do realizacji na terenie swojej 

miejscowości dokonali ich hierarchizacji poprzez dyskusję i anonimowe głosowanie pod 

kątem ich niezbędności dla podniesienia poziomu życia mieszkańców Przewóz. Wynik 

głosowania miał bezpośredni wpływ na hierarchizację celów i kierunków (inwestycji)                      

w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno – gospodarczego.  
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2.  CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI PRZEWÓZ  

2.1. Położenie miejscowości  
Przewóz to mała wieś położona na lewym brzegu rzeki Odry, administracyjnie położona                       

w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w południowo wschodniej 

części gminy Cisek.  

Dogodny układ komunikacyjny oparty jest o drogę wojewódzką nr 422 łączącą drogę krajową 

nr 45 relacji Opole - Racibórz z gminą Bierawa, poprzez strategiczną przeprawę czołgową 

przez Odrę, oraz drogę powiatową stanowiącą dogodne połączenie z miastem 

Kędzierzynem - Koźlem.  

Obszar miejscowości graniczy z południowego wschodu poprzez Odrę z gminą Kuźnia 

Raciborska (woj. śląskie), od strony północnego wschodu z gminą Bierawa, pozostała część 

to  teren naszej gminy. W obręb wioski wchodzi mały przysiółek zwany Jamą.  

 

 

Opole

Kedzierzyn - Kozle
Cisek

Przewóz
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2.2. Dane statystyczne  
Wieś zajmuje obszar 501ha., w tym użytków rolnych 440ha. W Przewozie w 115 budynkach 

mieszkalnych zamieszkuje 345 osób. Obszar wsi jest bezleśny, są tylko małe remizy wokół 

wsi.  

 

2.3. Historia  
Przewóz pierwszy raz wzmiankowany był w 1492 roku pod nazwą PRZIEWOZA, wywodzący 

się od istniejącego przed powstaniem wsi przewozu przez Odrę. Znane są w miejscowej 

tradycji dokumenty z 1757 r. o zamieszkałej tu rodzinie trudniącej się przewozem. Istnieją 

przypuszczenia, że przewóz ludności i furmanek istniał od roku 1600. Nazwa miejscowości 

Przewóz (a dokładnie Przewos) pojawiła się w 1823 r. Do 1934 r. wieś nosiła nazwę 

Przewos, w 1934 r. nazwę miejscowości przemianowano na Fährendorf (wówczas było to 

terytorium III Rzeszy), zaś po wojnie - w 1945 r. - nazwę zmieniono na Przewóz.                     

Warto wspomnieć, że wieś Przewóz posiada pieczęć nawiązującą do historii wsi.  

 

2.4. Struktura przestrzenna  
Wieś Przewóz charakteryzuje się wielodrożnym układem przestrzennym najczęściej 

spotykanym na terenie doliny Odry. Wiąże się to bezpośrednio z panującymi tutaj mało 

korzystnymi dla osadnictwa warunkami gruntowo wodnymi. Niewątpliwie wpływ na 

chaotyczną, rozproszoną lokalizacją zabudowy, miało położenie wsi w strefie stałych 

zalewów powodziowych rzeki Odry.  

 

2.5. Elementy charakterystyczne  
Przewóz jest wsią typowo rolniczą. Urodzajne, chociaż trudne w uprawie gleby, czyste 

środowisko i wysokie umiejętności rolników stwarzają szansę stałej poprawy opłacalności 

gospodarowania. Dysponując takimi walorami możemy jednocześnie stać się atrakcyjnym 

rejonem wypoczynkowym i turystycznym. Zaawansowana budowa wałów wzdłuż Odry 

zmniejsza zagrożenia powodziowe.  

Gospodarstwa w naszej miejscowości są zróżnicowane obszarowo jak również pod 

względem uprawy i hodowli. W gospodarstwach większych przeważa hodowla trzody oraz 

bydła mlecznego i koni. Rolnicy o mniejszych obszarowo gospodarstwach hodują strusie, 

króliki, drób, pszczoły, gołębie. Produkty wytworzone przeznaczają na własne potrzeby, a 

także na sprzedaż jako produkty ekologiczne. 

W latach 1997 – 1998 założono w Przewozie wodociąg oraz obszar całej wioski pokryto 

siecią telefoniczną, a od 1999r. wioska jest w zasięgu telefonii komórkowej czterech 

operatorów. 
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W centrum wsi znajduje się zabytkowy kościółek drewniany z 1559 r. W 2007 roku 

rozpoczęto prace remontowo – renowacyjne polegające na wymianie poszycia dachowego 

na gont, konstrukcji wieży kościelnej, odeskowania zewnętrznych ścian kościoła. W roku 

bieżącym wyremontowano organy kościelne, które były nieczynne od 1998 r. Obok kościoła 

postawiono kapliczkę z figurą  Jezusa Frasobliwego oraz drewnianą bramę.  

Ponadto znajduje się tutaj: 

- kaplica  św. Floriana 

- pięknie zagospodarowany rynek, 

- sklep spożywczo – przemysłowy,  

- budynek wiejski, w którym mieści się remiza OSP oraz świetlica wiejska. 

Na terenie wsi znajdują się liczne krzyże i kapliczki o wartości historycznej. Aktywnie działają 

organizacje takie jak: Rada Sołecka, Koło Mniejszości Niemieckiej, OSP, Rada Parafialna 

oraz młodzież, która angażuje się w życie społeczno – kulturalne wsi. 

Dobre położenie blisko rzeki Odry tworzą dogodne warunki wypoczynku i rekreacji na łonie 

natury. Przez Przewóz przebiega ścieżka rowerowa, która łączy województwo śląskie z 

Kędzierzynem – Koźlem. W okolicy nie ma żadnych zakładów przemysłowych, powietrze jest 

bardzo czyste, co jest atutem i szansą dla rozwoju wsi. 

Mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem, w wolnych chwilach udzielają się społecznie. Od 

2007 r. do naszej miejscowości zaprasza gospodarstwo agroturystyczne „Ranczo w dolinie 

Odry”.  
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3.  INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA ODNOWIE 
MIEJSCOWOŚCI  

 
3.1. Zasoby przyrodnicze  

Znaczenie zasobu       
Rodzaj zasobu Opis zasobu  

jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż-
niające 

1 2 3 4 5 

walory krajobrazu,  
rzeźby terenu  

dolina rzeki Odry, teren równinny, 
częste zjawiska tęczy i mgły,   X 

stan środowiska  dobry   X  
walory klimatu  sprzyjające   X  

walory szaty roślinnej  

aleja dębowa,  
zarośla wierzb i topoli białej,  
chmiel zwyczajny, wyżpin jagodowy,  
wilczomlecz błyszczący,  
rdest ostrogorzki,  
gwiazdnica błotna,  
knieć błotna, groszek błotny, tojeść 
pospolita, 
kielisznik zaroślowy, żywokost 
lekarski,  
niezapominajki,  
trzcina pospolita,  
szczaw nadmorski,  
rdest ziemnowodny,  
mydlnica lekarska, jaskry, płomiennik 
jadowity i rozłogowy,  
nawłoć kanadyjska,  

  X 

cenne przyrodniczo obszary  
lub obiekty  aleja dębowa    X 

świat zwierzęcy  
(ostoje siedliska) 

Kokoszka wodna, brodziec samotny,  
siewka rzeczna, trzcinniczek, słowik  
szary, remiz, trznadel, sokół,  
skowronek, kuropatwa pokrzewka, 
cierniówka, jastrząb gołębiarz,  
pustułka, wrona, zięba, bażanty,  
kormorany, czaple, nurogęsi,  
potrzeszcz, kawka makolągwa,  
dzwoniec, kosy, sikorki, jaskółki,  
słowiki szare, bocian biały,  
szczygły, sroki, zaganiacza, 
sowę pójdźkę, łasica, ryjówka 
 aksamitna, sarny, lisy,  
zające. 

 
 

 
 X 

wody powierzchniowe  
(cieki, rzeki, stawy)  rz. Odra    X 

wody podziemne  zbiornik GZWP 332    X  
gleby  od III do VI kl bonitacyjnej   X  
kopaliny  brak X   
walory geotechniczne  brak  X   
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3.2. Obiekty i tereny  
Znaczenie zasobu       

Rodzaj zasobu Opis zasobu  
jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż-

niające 
1 2 3 4 5 

działki pod zabudowę 
mieszkaniową w plombach między budynkami   X  

działki pod domy letniskowe  brak   X  
działki pod zakłady usługowe 
i przemysł . 

dz. nr 559/3  
i dz. nr 600 (utwardzona)  X   

pustostany mieszkaniowe  18 w tym 10 ruin X   
pustostany przemysłowe  brak X   
tradycyjne nie użytkowane 
obiekty gospodarskie 
(stodoły, spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.)  

dwa spichlerze, 
rzeźnia  
 

X   

 
3.3. Dziedzictwo kulturowe  

Znaczenie zasobu       
Rodzaj zasobu Opis zasobu  

jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż-
niające 

1 2 3 4 5 

walory architektury 
spichlerz p. Rzodeczko, Zagroda  
p. Bulik wraz z prywatnymi  
eksponatami muzealnymi,  
kapliczki i krzyże przydrożne  

 X  

walory przestrzeni wiejskiej 
publicznej 

mały rynek,  
teren wokół świetlicy  
teren wokół byłej szkoły 

  X 

walory przestrzeni wiejskiej 
prywatnej ........ zadbane posesje    X 

zabytki i pamiątki historyczne 

1. Kościół drewniany z 1559 r. p.w. 
Judy Tadeusza  
2. krzyż z 1872 r. przy ul. 
Odrzańskiej, Modlitwa napisana w 
języku polskim „Módl się za nami św. 
Boża Rodzicielko do Syna swego ” 
3. Krzyż 1919 r. w polu za rodz. 
Kirchniawy, 
Krzyż 1923 r. przy ul. Długiej, 
Krzyż z 1923 r. przy ul. Odrzańskiej, 
Krzyż z 1924 r. przy ul. Odrzańskiej – 
został wybudowany jako znak końca 
wsi. 
4. Kapliczka św. Jana – patrona 
bydła. Pierwsze miejsce kultu, tam 
dzwoniono na Anioł Pański oraz 
dzwonem żegnano każdego 
mieszkańca po śmierci. 
5. Kapliczka Matki Bożej z 1930 r. 
wybudowana na pamiątkę tragicznej 
śmierci rodzeństwa Marii i Józefa 
Przewoźnik. 
6. Kapliczka Jezusa błogosławiącego 
urodzaje z 1948 r.  znajduje się na 

  X 
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rozdrożu dróg przy wjeździe do 
Przewozu. 
7. Kaplica z 1958 r. na Jamie- przez 
wiele lat odprawiane tu były 
nabożeństwa majowe. 
8. Kaplica św. Marcina z 1616 r. 
Pierwotnie była zrobiona z drewna, 
uległa zniszczeniu, na jej miejscu 
została wybudowana nowa. 
9. Kaplica św. Floriana z 1982 r. 
Fundatorem byli strażacy. Na kaplicy 
jest oznaczony poziom wody podczas 
powodzi w 1997r. 
10. Grota Matki Bożej z 1955 r. na ul. 
Świerczewskiego. Przez wiele lat 
odprawiane tu były nabożeństwa 
majowe. 
11. Pomnik upamiętniający ofiary I i II 
wojny. Znajduje się w centrum wsi. 
 
 

osobliwości kulturowe  brak X   
miejsca, osoby i przedmioty 
kultu  brak X   

święta, odpusty, pielgrzymki  

Odpust na dzień Św. J.Tadeusza 
Pielgrzymka na św. Urbana 
Pielgrzymka do Raciborza 02.VII 
Pielgrzymka na Górę Św. Anny 
Boże Ciało i kultywowane dni 
krzyżowe. 
 

 X  

tradycje, obrzędy, gwara 
kultywowana gwara śląska, kuchnia 
regionalna (rolada, kluski i modra 
kapusta),  
produkty tradycyjne 

 X  

legendy, podania i fakty 
historyczne  

legendy o Utopcu, Myłku, Jamie, 
Jastrzębiu,   X 

przekazy literackie  brak  X   

ważne postacie i przekazy 
historyczne  

G. Ryborz – opis historii rodziny 
Ryborz,  X  

specyficzne nazwy  Jama, Żabie, Hajków, Gołaszka, 
Czarna Woda, Barach,   X  

specyficzne potrawy   
Kuchnia śląska (rolada, kluski śląskie 
i czerwona kapusta), 
Produkty tradycyjne: ścierka, 
germuszka, anyżki.  

 X  

dawne zawody Cieśla, rzeźnik, pszczelarz,  X   

zespoły artystyczne, twórcy  G. Ryborz – wyplatanie koszy, sieci 
rybackich, więcierzy.   X  
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3.4. Infrastruktura społeczna  
Znaczenie zasobu       

Rodzaj zasobu Opis zasobu  
jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż-

niające 
1 2 3 4 5 

place publicznych spotkań, 
festynów  

plac obok świetlicy wiejskiej,  
plac nad rzeką Odrą,  X  

sale spotkań, świetlice, kluby  remiza OSP wraz z świetlicą 
wiejską,  X  

miejsca uprawiania sportu  boisko, świetlica,  X  
miejsca rekreacji  nabrzeże rz. Odry    X 

ścieżki rowerowe, szlaki turyst.  ścieżka rowerowa- „Trasa 
Odrzańska”    X 

szkoły brak X   
przedszkola  brak X   
biblioteki  brak X   
placówki opieki społecznej  brak X   
placówki służby zdrowia  brak X   

 
3.5. Infrastruktura techniczna  

Znaczenie zasobu       
Rodzaj zasobu Opis zasobu  

jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż-
niające 

1 2 3 4 5 
wodociąg, kanalizacja wodociąg   X  
drogi (nawierzchnia, oznakowanie, 
oświetlenie)  

drogi asfaltowe, oświetlone i 
oznakowane  X  

chodniki, parkingi, przystanki  

przeszklone wiaty 
przystankowe,  
mały parking obok  
kościoła, 

 X  

sieć telefoniczna i dostępność 
internetu  

sieć telefonii stacjonarnej 
wraz z dostępem do 
Internetu  

 X  

telefonia komórkowa  pełny zasięg   X  
 
3.6. Gospodarka, rolnictwo  

Znaczenie zasobu       
Rodzaj zasobu Opis zasobu  

jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż-
niające 

1 2 3 4 5 
miejsca pracy (gdzie, ile?) sklep spożywczy - 1 osoba  X   
znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty centrum dystrybucji pasz   X  

gastronomia lokal „Jama”  X   
miejsca noclegowe 5  X  
gospodarstwa rolne 31  X  

uprawy, hodowle 
zboża, kukurydza, buraki, 
ziemniaki, trzoda chlewna,  
bydło, strusie, indyki, konie,  

 X  

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne brak X   

zasoby odnawialnych energii brak X   
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3.7. Kapitał społeczny  
Znaczenie zasobu       

Rodzaj zasobu Opis zasobu  
jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż-

niające 
1 2 3 4 5 

autorytety i znane postacie we wsi 
Ksiądz Proboszcz, Sołtys, 
Rada Sołecka, OSP, DFK, 
Rada Parafialna, 

 X  

krajanie znani w regionie, w kraju i 
za granicą 

- Ryborz Ginter wyplatanie  
sieci rybackich  

- Cholewa Andrzej modelarz   
- rodz. Hendzel – hodowcy koni 
- Draga Gizela - robótki ręczne, 
- Kłęczek Gabriela - haftowanie 

krzyżykowe obrazów,  
- Ryborz Anna - malowanie jaj 

strusich i rzeźbienie,  
- Szendera Grzegorz   malarz 

artysta,  
- Paweł Piechura i Leon Buchta 

- hodowcy gołębi. 

  X 

osoby o specyficznej lub ważnej 
dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. 
studenci 

4 osoby studiujące   X  

przedsiębiorcy, sponsorzy GS, dystrybutor pasz   X  
osoby z dostępem do internetu i 
umiejętnościach informatycznych 

prawie w każdym domu jest 
dostęp do internetu 
 

 X  

pracownicy nauki brak  X  
związki i stowarzyszenia Rada Sołecka, OSP, TSKN  X  

kontakty zewnętrzne  
(np. z mediami) 

gazety lokalne, strona 
internetowa wsi,  
strona internetowa gminy, radio 
Plus i radio Park, 

 X  

współpraca zagraniczna i krajowa 
z gminą Polska Cerekiew, 
miejscowość Zakrzów, ośrodek 
jeździecki Lewada, LGD Euro-
Country,  

 X  

3.8. Pozyskiwane fundusze  
Znaczenie zasobu       

Rodzaj zasobu Opis zasobu  
jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż-

niające 
1 2 3 4 5 

środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki   X  
środki wypracowywane  brak X   

 
3.9. Informacje o wsi  

Znaczenie zasobu       
Rodzaj zasobu Opis zasobu  

jakim wieś dysponuje Małe Duże Wyróż-
niające 

1 2 3 4 5 
publikatory, lokalna prasa NTO, Gazeta Lokalna,   X  
książki, przewodniki Folder Gminny   X  
strony www  www.przewoz.org  X  
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4.   ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI PRZEWÓZ    
 

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses 

(słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu). 

Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron miejscowości oraz badania 

szans i zagrożeń, jakie stoją przed miejscowością. SWOT zawiera określenie czterech grup 

czynników: 

- „mocnych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony miejscowości 

i które należycie wykorzystane sprzyjać będą jej rozwojowi (utrzymać je jako mocne, i na 

których należy oprzeć jej przyszły rozwój); 

- „słabych stron” – uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią słabe strony miejscowości 

i które nie wyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy 

minimalizować); 

- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania 

społeczności wiejskiej, ale które mogą być traktowane jako szanse, i przy odpowiednio 

podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi 

miejscowości; 

- „zagrożeń” - uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od 

zachowania społeczności wiejskiej, ale które mogą stanowić zagrożenie dla jej rozwoju 

(należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój miejscowości). 

Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest syntezą 

poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości. Poniższy zbiór 

informacji o mocnych i słabych stronach miejscowości i stojących przed nią szansach i 

zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach miejscowości 

ułożonych przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - 

gospodarczego). 
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4.1. MOCNE  STRONY:  
- oznaczony szlak turystyczny,  

- drewniany zabytkowy kościół,  

- liczne zabytkowe krzyże i kapliczki oraz Grota, 

- spichlerz i zagroda p. Franicy ze zbiorami muzealnymi, 

- spichlerz p. Rzodeczko, 

- remiza OSP, świetlica wiejska,  

- wysoki poziom gospodarstw rolnych,  

- gospodarstwo agroturystyczne,  

- pracowita ludność (w tym młodzież),  

- młodzież studiująca,  

- dobrze działające organizacje (Rada Sołecka, DFK, OSP, Rada Parafialna),  

- uczestnictwo w programie Odnowa Wsi,  

- zachowane tradycje (gwara śląska, kuchnia śląska, zarejestrowane produkty lokalne 

(ścierka, germuszka, anyżki),  

- uregulowana gospodarka odpadami stałymi,  

- wodociąg,  

- pozytywne wzorce do naśladowania,  

- przypływ kapitału z zagranicy,  

- środki wypracowane przez mieszkańców wsi,  

- ciekawe architektonicznie zabudowania,  

- stałe imprezy kulturalno – rekreacyjne integrujące mieszkańców i promujące wieś,  

- dostęp do Internetu.  

 

4.2. SŁABE  STRONY:  
- starzejące się społeczeństwo, 

- spadek przyrostu naturalnego ludności, 

- brak kanalizacji sanitarnej,  

- pustostany budowlane na terenie wsi,  

- mała ilość miejsc pracy na terenie wsi poza gospodarstwami rolnymi, 

- zanieczyszczenia z kotłowni opalanych węglem (w czasie sezonu grzewczego), 

- brak lokalu domu wiejskiego niezbędnego do organizowania dużych imprez 

kulturalnych, spotkań, szkoleń, 

- brak zorganizowanej komunikacji publicznej łączącej wieś z pobliskimi miastami. 
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4.3. SZANSE  WSI  PRZEWÓZ:  
- rzeka Odra,  

- przeprawa czołgowa przez rz. Odrę,  

- czyste środowisko,  

- możliwość pozyskania środków zewnętrznych, 

- turystyka weekendowa, 

- przywiązanie do rodzinnej ziemi, 

- możliwość zagospodarowania pustostanów, 

- uruchomienie wspólnie z sąsiednimi wsiami przetwórstwa rolnego, 

- partnerstwo z innymi wsiami i organizacjami,  

- możliwość zwiększenia ilości gospodarstw agroturystycznych, 

- budowane obwałowanie rzeki Odry, 

- planowana budowa kanalizacji, 

- planowana budowa mostu na rzece Odrze w Przewozie, 

- wsparcie finansowe ze strony gminy, 

- wsparcie finansowe ze strony Mniejszości Niemieckiej, 

 

4.4 ZAGROŻENIA  WSI:  
- brak planu zagospodarowania przestrzennego,  

- praca mieszkańców za granicą,  

- emigracja młodych ludzi za granicę,  

- wyludnianie się wsi,  

- starzejące się społeczeństwo, 

- sprzedaż produktów bez przetworzenia, 

- brak środków finansowych na realizację projektów, 

- brak zainteresowania części mieszkańców sprawami wsi, 

- brak miejsc pracy na terenie wsi,  

- teren zalewowy rzeki Odry.  

- brak punktów gastronomicznych,  

- mała liczba miejsc noclegowych, 
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5. MISJA  

Wieś gwarantująca poprawę jakości życia mieszkańców, atrakcyjna dla turystów, dająca zatrudnienie jej 

mieszkańcom, wygodna i bezpieczna z rozwiniętą infrastrukturą techniczną 

6.  CELE STRATEGICZNE  

Cel strategiczny I  Cel Strategiczny II Cel strategiczny III 
Wzrost atrakcyjności poprzez właściwe 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Wspieranie rozwoju turystyki. Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 
wiejskich. 

Zaspokojeniu potrzeb społecznych, 
kulturalnych oraz rekreacyjnych 
mieszkańcom wsi.  

Poprawa infrastruktury turystycznej.  
Promocja walorów turystycznych obszaru. 
Poprawę stanu dziedzictwa kulturowego                    
i przyrodniczego wsi.  

Przeciwdziałanie wykluczeniu jednostek lub 
grup społecznych z ważnych wymiarów życia 
społecznego.  

ZADANIA  
1. Remont i modernizacja Wiejskiego 

Domu Spotkań, 
2. Zagospodarowanie terenu wokół 

Wiejskiego Domu Spotkań wraz z 
urządzeniem placu zabaw i boisk 
sportowych.  

3. Poprawa estetyki i 
zagospodarowanie centrum wsi, 

4. Ustawienie tablic informacyjnych.  
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego  
6. Remont drogi gminnej relacji 

Podlesie - Przewóz  
7. Remonty bieżące dróg na terenie 

miejscowości  
8. Likwidacja dzikiego wysypiska  
9. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych  

1. Wykonanie przystani nad rzeką Odrą,  
2. Budowa oraz oznakowanie szlaków 

turystycznych, ścieżek rowerowych i 
konnych,  

3. Iluminacje świetlne zabytkowego 
kościoła drewnianego,  

4. Organizacja imprez sportowych, 
kulturalnych,  

5. Urządzenie Izby Pamięci  

1. Umożliwienie dostępu do informacji i 
edukacji poprzez urządzanie kawiarenki 
internetowej 
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7.  Opis planowanych zadań inwestycyjnych  

7.1. Wyszczególnienie i opis zadań  
Finansowanie 

Cel Zadanie  Przeznaczenie 

Bu
dż

et
 

G
m

in
y 

PR
O

W
 

In
ne

  

1 2 3 4 5 6 

1. Remont i modernizacja 
Wiejskiego Domu 
Spotkań 

Miejsce zebrań i spotkań integracyjnych mieszkańców 
(zebrania, rocznice, święta i inne) 
2. Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z zapleczem 

do gier i zabaw świetlicowych – tenis stołowy, szachy, 
warcaby, dart 

3. Miejsce organizowania uroczystości rodzinnych.  
4. Miejsce szkoleń, zebrań gminnych itp.  
5. Poprawa estetyki wsi.  

x x x 

2. Zagospodarowanie 
terenu wokół WDS wraz 
z urządzeniem placu 
zabaw i boisk 
sportowych.  

1. Uporządkowanie terenu przy WDS  
2. Wyznaczenie i urządzenie terenów zielonych, rekreacyjno - 

sportowych oraz ciągów komunikacji pieszej i 
zmechanizowanej.  

3. Stworzenie bazy rekreacyjno-sportowej dla społeczności 
lokalnej jak i turystów.  

4. Poprawa estetyki wsi.  

x x x 

3. Poprawa estetyki i 
zagospodarowanie 
centrum wsi, 

1. Centralne miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców i 
turystów  

2. Przystanek na szlaku turystycznym wyposażony w 
infrastrukturę rekreacyjną i informacyjną  

x x x 

4. Ustawienie tablic 
informacyjnych 

1. Bieżące informowanie mieszkańców oraz turystów o 
aktualnych wydarzeniach na terenie miejscowości, gminy 
oraz atrakcjach wartych poświęcenia uwagi  

x - x 

5. Modernizacja 
oświetlenia ulicznego  

1. Poprawa bezpieczeństwa  
2. Poprawa estetyki wioski i zwiększenie atrakcyjności wioski  
3. Zmniejszenie kosztów oświetlenia  

x - x 

CEL I:  
Wzrost atrakcyjności poprzez 
właściwe zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej. 
 
Zaspokojeniu potrzeb 
społecznych, kulturalnych oraz 
rekreacyjnych mieszkańcom wsi.  

6. Remont drogi gminnej 
relacji Podlesie - Przewóz  

1. Poprawa bezpieczeństwa  
2. Poprawa estetyki wioski i zwiększenie atrakcyjności wioski  x - x 
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7. Remonty bieżące dróg na 
terenie miejscowości  

1. Poprawa bezpieczeństwa  
2. Poprawa estetyki wioski i zwiększenie atrakcyjności wioski  x - x 

8. Likwidacja dzikiego 
wysypiska 

1. Ochrona środowiska  
2. Poprawa estetyki  x - x 

9. Uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych i 
pozyskanie inwestorów  

1. Przyspieszenie rozwoju gospodarczego wsi.  
2.Wzrost liczby miejsc pracy na terenach wiejskich  x - x 

1. Wykonanie przystani nad 
rzeką Odrą 

1.Wykonanie miejsca do bezpiecznego wodowania sprzętu, 
wysiadania i wsiadania z jednostek pływających.  

2. Zagospodarowanie terenu nad rzeką Odrą służącego do 
organizacji festynów związanych z rekreacją na wodzie (np. 
„Odra rzeką integracji”, „Święto Utopca”) 

x - x 

2. Budowa oraz oznakowanie 
szlaków turystycznych, 
ścieżek rowerowych i 
konnych,  

 

1. Przeprowadzenie nitki wielkiego szlaku „Nadodrzańskiego” 
przez miejscowość w celu wypromowania walorów 
turystycznych miejscowości  

2. Urządzenie miejsc przystankowych poprzez budowę wiat 
(altan ze stołem i ławami) na szlaku w dogodnych punktach 
widokowych, dających możliwość: 
a. krótkiego odpoczynku turystom,  
b. schronienia się przed złymi warunkami atmosferycznymi  
c. spożycie posiłku.  

3. Montaż tablic informacyjnych dających sprawny przekaz 
informacji o atrakcjach turystycznych w okolicy.  

x x x 

3. Iluminacje świetlne 
zabytkowego kościoła 
drewnianego  

1. Poprawa bezpieczeństwa budynku  
2. Wyeksponowanie obiektu, który jest perłą okolicy  x - x 

4. Organizacja imprez 
sportowych i kulturalnych  

1. Organizacja Festynu stanowiącego część międzynarodowej 
imprezy „Odra Rzeką Integracji Europejskiej”  x x x 

CEL II:  
Wspieranie rozwoju turystyki. 
Poprawa infrastruktury 
turystycznej.  
 
Promocja walorów turystycznych 
obszaru. 
Poprawę stanu dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 
wsi.  
: 

5. Urządzenie izby pamięci  1. Gromadzenie eksponatów, zdjęć o wartości historycznej. 
2. Stworzenie możliwości stałej ekspozycji eksponatu. x - x 

CEL III:  
Przeciwdziałanie marginalizacji 
obszarów wiejskich.  

1. Urządzenie kawiarenki 
internetowej w 
pomieszczeniach GS 
Cisek 

1. Wyrównywanie szans mieszkańcom wsi w dostępie do 
mediów  

2. Stworzenie możliwości bezpłatnego korzystania z internetu.  
x - x 
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7.2. Harmonogram realizacji zadań  
Okres programowania Lp WYSZCZEGÓLNIENIE Wartość 

zadania  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Remont i modernizacja Wiejskiego 
Domu Spotkań,           300 000        300 000                  

2 Zagospodarowanie terenu wokół 
Wiejskiego Domu          100 000            20 000           40 000           40 000            

3 Poprawa estetyki i zagospodarowanie 
centrum wsi,            80 000               15 000           65 000            

4 Ustawienie tablic informacyjnych            15 000               15 000             
5 Modernizacja oświetlenia ulicznego             82 000               82 000              

6 Remont drogi gminnej relacji Przewóz 
- Podlesie nr 108202O          440 000        440 000                  

7 Remonty bieżące dróg na terenie 
miejscowości             56 000            7 000            7 000             7 000             7 000            7 000           7 000             7 000             7 000    

8 Likwidacja dzikiego wysypiska             20 000               20 000             

9 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych                                   
( dz. nr 559/3 i dz. nr 600)            50 000                 50 000            

10 Wykonanie przystani nad rzeką Odrą           120 000                 20 000        100 000          

11 
Budowa oraz oznakowanie szlaków 
turystycznych, ścieżek rowerowych i 
konnych, 

      1 050 000                   50 000         500 000         500 000    

12 Iluminacje świetlne zabytkowego 
kościoła drewnianego,            15 000         15 000                  

13 
Organizacja imprez sportowych, 
kulturalnych -Odra Rzeką Integracji 
Europejskiej" 

         160 000          20 000          20 000           20 000           20 000          20 000         20 000           20 000        20 000    

14 Urządzenie Izby pamięci.            20 000          10 000          10 000                

15 
Umożliwienie dostępu do informacji i 
edukacji poprzez urządzenie 
kawiarenki internetowej 

           15 000               15 000              

RAZEM:      2 523 000        792 000          57 000         214 000         202 000        127 000         77 000         527 000         527 000    

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy 
Miejscowości Przewóz może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów.  
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8. WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU 
 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie 

uchwałą Rady Gminy Cisek. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Cisek, Radzie 

Sołeckiej miejscowości Przewóz oraz Sołtysowi wsi Przewóz.  

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały 

czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji 

rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i 

efekty. 

W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy 

Cisek zaangażowane we wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Przewóz. Oceną 

wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka. 

 

 

9. PODSUMOWANIE 
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację 

kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz 

stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową 

specyfiką społeczną i kulturową. 

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju 

kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Przewóz ma także służyć integracji społeczności 

lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci 

i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych. 
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UCHWAŁA NR II/1/2009 
ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PRZEWÓZ 

z dnia 11 lutego 2009 r. 
 
 

w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przewóz na lata 2009 - 2016 r.  
 

 
 
Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Sołectwa Przewóz, przyjętego uchwałą Rady Gminy 
Cisek Nr 31/IV/1991 z dnia 15 lutego 1991 r. zebranie wiejskie uchwala co następuje: 
 

 
§1.  

Przyjmuje się Plan Odnowy Miejscowości Przewóz na lata 2009 - 2016.  
 

 
 
§3.  

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi wsi Przewóz.  
 
 

 
§4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


