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„…Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych
wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie
- jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy
dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone
przez prawdę wieków…”
Jan Paweł II
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WSTĘP
Podstawą rozwoju miejscowości Cisek jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Cisek”,
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 Cisek 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 Cisek” 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 Cisek.
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1 . METODOLOGIA
„Plan Odnowy Miejscowości Cisek” opracowano przyjmując za podstawę wyniki debaty
strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego.
Przeprowadzono debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców
miejscowości Cisek, Wójta, Sołtysa i pracowników Urzędu Gminy Cisek.
Spotkania strategiczne odbyły się w dniach 7 lutego i 24 listopada 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 Cisek. Wynik
głosowania miał bezpośredni wpływ na hierarchizację celów i kierunków (inwestycji)
w poszczególnych obszarach rozwoju społeczno – gospodarczego.
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2.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI CISEK

2.1. Położenie miejscowości
Wieś Cisek położona jest w północnej części gminy Cisek i znajduje się w strefie
bezpośredniego oddziaływania miasta Kędzierzyn - Koźle. Przez miejscowość przebiega
droga powiatowa stanowiąca główny szlak komunikacyjny łączący miasto z południową
częścią Gminy Cisek.

Opole
Kędzierzyn-Koźle
Cisek
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2.2. Dane statystyczne
Cisek dzisiaj liczy: 1264 mieszkańców, 390 budynków mieszkalnych. Ogólna powierzchnia
wsi - 530 ha, w tym użytków rolnych - 450 ha. Ilość firm - 21, gospodarstw rolnych - 30.

2.3.

Historia

CISEK - to jedna z najstarszych wsi gminy, która istnieje już około 770 lat. Wzmiankowana
została po raz pierwszy w 1239 roku pod nazwą CHISCHI (później jako CISKO (1241 r.),
CZISKY (1532 r.), CZYSZKI, CZISSEK (w okresie międzywojennym)), wywodzącą się od
słowa „cis". Wieś stanowiła własność książęcą Mieszka II, o czym świadczy akt darowizny jej
ziemi zakonowi Joanitów z Grobnik (Stróżów Grobu ŚW.). Jak długo Cisek był w posiadaniu
zakonu nie wiadomo. Prawdopodobnie do 1604 roku, kiedy to wszedł w skład kasztelni
kozielskiej. Wiadomo, że od 1723 roku wieś stała się własnością magnata Andrzeja
Franciszka Antoniego Zakrzewskiego, z sąsiedniego Zakrzowa. Później należał także do
hrabiów von Gaschin, porucznika von Promnitz, magnata cieszyńskiego hrabiego Larisch
von Monnich, a od 1912 roku do Bolka hrabiego von Hasslingen Schickfuss z Zakrzowa.
Wg. urbarza w 1543 roku w Cisku mieszkało tylko 10 kmieci i mimo, że stanowił
własność prywatną możnowładców, prawdopodobnie nigdy nie było w nim folwarku pana
feudalnego. Wprawdzie dokument z 1743 roku wymienia dwa folwarki, ale już następny
(z 1783 roku) o nich nie wspomina. W 1845 roku wieś liczyła 129 domów i 760 mieszkańców.
W 1818 roku założono tu szkolę katolicką, do której uczęszczały dzieci z Ciska, Biadaczowa
i Landzmierza. Do 1865 roku we wsi powstała karczma i rozbudowano szkołę,
a zamieszkiwało ją wówczas 11 kmieci, 14 zagrodników i aż 112 chałupników. Cisek to
wybitnie polska wioska. W łatach międzywojennych Cisek stanowił najbardziej żywotny
ośrodek życia polskiego na ziemi kozielskiej.

2.4.

Struktura przestrzenna

Miejscowość Cisek charakteryzuje się wielodrożnym układem przestrzennym, najczęściej
spotykanym na terenie doliny rz. Odry. Wiąże się to bezpośrednio z panującymi tutaj mało
korzystnymi dla osadnictwa warunkami gruntowo wodnymi. Niewątpliwie wpływ na
chaotyczną i rozproszoną lokalizację zabudowy, miało położenie wsi w strefie stałych
zalewów powodziowych rzeki Odry.
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2.5.

Elementy charakterystyczne

Wieś Cisek jest jedną z najstarszych (1239 r.) i największą miejscowością w Gminie
zarówno pod względem zajmowanego obszaru, ilości mieszkańców jak i ilością infrastruktury
technicznej oraz społecznej.
Mieści się tu Publiczne Gimnazjum wraz z halą sportową. Obok Gimnazjum znajduje się
stadion sportowy ze sztucznym oświetleniem. Sąsiadujące ze sobą obiekty hali sportowej
i stadionu piłkarskiego tworzą swoiste centrum sportowe na terenie Gminy.
Charakterystycznym punktem jest położenie w sąsiedztwie rzeki Odry z którą mieszkańcy
wiążą wielkie nadzieje w zakresie rozwoju wsi poprzez rozwój turystyki i agroturystyki.
Ponadto w gminie znajdują się:


budynek administracyjny Urzędu Gminy (siedziba gminy),



przedszkole,



ośrodek zdrowia,



Gminny Ośrodek Kultury,



Gminna Biblioteka Publiczna,



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,



filia Banku Powiatowego Kędzierzyn -Koźle,



jednostka OSP,



4 obiekty gastronomiczne oraz liczna sieć placówek handlowych,



piekarnia,



Urząd Pocztowy,



Posterunek Policji,
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3.

INWENTARYZACJA

ZASOBÓW

SŁUŻĄCA

ODNOWIE

MIEJSCOWOŚCI
3.1. Zasoby przyrodnicze
Rodzaj zasobu

Opis zasobu
jakim wieś dysponuje

1

2

walory krajobrazu,
rzeźby terenu

dolina rzeki Odry, stare koryto rzeki
Odry, rozproszone zagajniki leśne,

stan środowiska
walory klimatu

dobry
sprzyjające
występują rośliny chronione
skatalogowane w czerwonej księdze
roślin

walory szaty roślinnej

Znaczenie zasobu
WyróżMałe
Duże
niające
3

4

5

X
X
X
X

cenne przyrodniczo obszary
j.w.
lub obiekty

X

świat zwierzęcy
(ostoje siedliska)

Bociany, czaple czarne, sarny, lisy,
dziki, zające, ryby w Odrze,

X

wody powierzchniowe
(cieki, rzeki, stawy)

rz. Odra, potok Cisek, potok
Dzielniczka, zbiorniki „Kotliny”

X

wody podziemne

zbiornik GZWP 332

gleby
kopaliny
walory geotechniczne

od III do V kl bonitacyjnej
złoża żwiru
brak

X
X
X
X

3.2. Obiekty i tereny
Rodzaj zasobu

Opis zasobu
jakim wieś dysponuje

1

2

działki pod zabudowę
mieszkaniową

Znaczenie zasobu
WyróżMałe
Duże
niające
3

w plombach między budynkami

4

X

działki pod domy letniskowe brak

X

działki pod zakłady usługowe
brak
i przemysł .
pustostany mieszkaniowe
5

X
X

pustostany przemysłowe
brak
tradycyjne nie użytkowane
obiekty gospodarskie
brak
(stodoły, spichlerze, kuźnie,
młyny, itp.)

X
X

9
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3.3. Dziedzictwo kulturowe
Rodzaj zasobu

Opis zasobu
jakim wieś dysponuje

1

2

Znaczenie zasobu
WyróżMałe
Duże
niające
3

4

5

walory architektury

Stodoły, kaplice,

walory przestrzeni wiejskiej
publicznej
walory przestrzeni wiejskiej
prywatnej ........

Dobrze rozbudowana
infrastruktura społeczna, sportowa

X

zadbane posesje,

X

kościół, kapliczki, krzyże
przydrożne, pomniki

X

zabytki i pamiątki historyczne

osobliwości kulturowe
brak
miejsca, osoby i przedmioty
kościół, kapliczka, grota, krzyże
kultu
Procesja ku czci św. Urbana
Procesja Bożego Ciała
święta, odpusty, pielgrzymki
Odpust, dożynki, pielgrzymka na
Górę św. Anny
kultywowana gwara śląska,
tradycje, obrzędy, gwara
wypiek chleba, działanie masła,
kuchnia regionalna
legendy o Utopcu, Myłku,
legendy, podania
opowiadania o walkach
i fakty historyczne
wojennych
Kronika szkoły,
przekazy literackie
ks. Paweł Nimptsch „Cisek istnieje
już 750 lat”
ważne postacie i przekazy
historyczne
specyficzne nazwy

specyficzne potrawy

W. Planetorz, W. Karkosz,
Kotliny, Łaziska, Wydrzyła,
Rakowy, Niwki, Skrzeczańć,
Turnos, Stara Wieś, Zollamt,
szpricynhołs,
Kluski, rolady, światłoł kapusta,
siomionka, mołczka, wodzianka,
kołacz,

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

dawne zawody

Piekarz, cieśla,

X

zespoły artystyczne, twórcy

Zespół parafialny „Magnifikat”

X
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3.4. Infrastruktura społeczna
Rodzaj zasobu

Opis zasobu
jakim wieś dysponuje

1

place publicznych spotkań,
festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turyst.
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

2

Znaczenie zasobu
WyróżMałe
Duże
niające
3

stadion piłkarski, plac przy
GOK-u, plac przy ”Garden
Cafe”,
GOK, Stara karczma, Garden
Cafe,
Hala sportowa, stadion piłkarski
nabrzeże rz. Odry,
Stawy na Kotlinach
ścieżka rowerowa - „Trasa
Odrzańska”
Gimnazjum
Publiczne Przedszkole
Biblioteka Gminna
GOPS Cisek, Caritas
Ośrodek Zdrowia, apteka

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.5. Infrastruktura techniczna
Rodzaj zasobu

Opis zasobu
jakim wieś dysponuje

1

2

Znaczenie zasobu
WyróżMałe
Duże
niające
3

wodociąg
wodociąg, kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie, drogi asfaltowe, oświetlone i
oznakowane
oświetlenie)
przeszklone wiaty
przystankowe,
chodniki, parkingi, przystanki
chodniki w centrum wsi,
sieć telefoniczna i dostępność
sieć telefonii stacjonarnej
wraz z dostępem do Internetu
internetu
pełny zasięg
telefonia komórkowa

4

5

X
X
X
X
X

3.6. Gospodarka, rolnictwo
Rodzaj zasobu

Opis zasobu
jakim wieś dysponuje

1

2

Znaczenie zasobu
WyróżMałe
Duże
niające
3

4

Prywatne firmy 30
miejsca pracy (gdzie, ile?)
znane firmy produkcyjne i zakłady Spot-Light, Lapis Granit,
Siegmed, GS SCh,
usługowe i ich produkty

gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy, hodowle

X

Garden Cafe, GOK, Pub DUO,
Pizzeria
30
30
zboża, kukurydza, buraki,
ziemniaki, trzoda chlewna,

możliwe do wykorzystania odpady
Brak
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii
Brak

X
X
X
X
X
X
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3.7. Kapitał społeczny
Rodzaj zasobu

Opis zasobu
jakim wieś dysponuje

1

2

Znaczenie zasobu
WyróżMałe
Duże
niające
3

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

krajanie znani w regionie, w kraju i
za granicą
osoby o specyficznej lub ważnej
dla wiedzy i umiejętnościach, m.in.
studenci

4

5

X
X

Władysław Planetorz,

Ks. Paweł Nimptsch - Prezes
PTTK Oddział Cisek oraz autor
książek i publikacji o Cisku
Spot-light, GS SCh, Bank
przedsiębiorcy, sponsorzy
Spółdzielczy, Sigmed,
osoby z dostępem do internetu i prawie w każdym domu jest
umiejętnościach informatycznych dostęp do internetu
Brak
pracownicy nauki
Stowarzyszenie na rzecz wsi
Cisek, Towarzystwo Promocji i
Rozwoju Wsi Cisek
związki i stowarzyszenia
CISEK -2000, LKS Victoria
OSP RP, TSKN, DANGA,
IDEA,
gazety lokalne, strona
kontakty zewnętrzne
internetowa wsi,
strona internetowa gminy, i
(np. z mediami)
radio Park,
współpraca zagraniczna i krajowa LGD Euro-Country,

X
X
X
X

X

X
X

3.8. Pozyskiwane fundusze
Rodzaj zasobu

Opis zasobu
jakim wieś dysponuje

1

2

środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki
brak
środki wypracowywane

Znaczenie zasobu
WyróżMałe
Duże
niające
3

4

5

X
X

3.9. Informacje o wsi
Rodzaj zasobu

Opis zasobu
jakim wieś dysponuje

1

publikatory, lokalna prasa
książki, przewodniki
strony www

2

Gazeta Lokalna, NTO,
Folder Gminny
www.cisek.pl
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WyróżMałe
Duże
niające
3

4

X
X
X
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4.

ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI CISEK

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

gospodarczego).
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4.1. MOCNE STRONY:
-

dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalna i sportowa, oświatowa sakralna,

-

firmy i przedsiębiorstwa,

-

gospodarstwa rolne,

-

gospodarstwa agroturystyczne,

-

duża liczba miejsc noclegowych,

-

placówki gastronomiczne,

-

wody powierzchniowe; rzeka Odra, Potok Cisek, Potok Dzielniczka, Stawy Kotliny,

-

organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju i promocji miejscowości,

-

pracowita ludność (w tym młodzież),

-

młodzież studiująca,

-

uczestnictwo w programie Odnowa Wsi,

-

zachowane tradycje (mowa śląska, kuchnia śląska, produkty lokalne)

-

uregulowana gospodarka odpadami stałymi,

-

wodociąg,

-

chodniki w centrum wsi,

-

przypływ kapitału z zagranicy,

-

ciekawe architektonicznie zabudowania,

-

stałe imprezy kulturalno – rekreacyjne promujące miejscowość Cisek,

-

nieograniczony i bezpłatny dostęp do Internetu w Centrum Kształcenia na odległość
„Wioska Internetowa”

4.2. SŁABE STRONY:
-

starzejące się społeczeństwo,

-

spadek przyrostu naturalnego ludności,

-

brak kanalizacji sanitarnej,

-

pustostany budowlane na terenie wsi,

-

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

-

mała liczba miejsc parkingowych w centrum miejscowości,
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4.3. SZANSE WSI CISEK:
-

duża liczba firm,

-

czyste środowisko,

-

możliwość pozyskania środków zewnętrznych,

-

turystyka weekendowa,

-

przywiązanie do rodzinnej ziemi,

-

obwałowanie rzeki Odry,

-

planowana budowa kanalizacji,

-

wsparcie finansowe ze strony gminy,

4.4. ZAGROŻENIA WSI:
-

brak planu zagospodarowania przestrzennego,

-

zły stan techniczny mostu na rz. Odrze,

-

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,

-

mała miejsc pracy na terenie wsi,

-

teren zalewowy rzeki Odry.
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5.

MISJA

Wieś atrakcyjna dla turystów i inwestorów, pozwalająca na dynamiczny i zrównoważony rozwój społeczny oraz gospodarczy obszaru, przy
zachowaniu tożsamości oraz walorów przyrodniczych regionu.

6.

CELE STRATEGICZNE
Cel strategiczny I

Cel Strategiczny II

Wzrost atrakcyjności poprzez właściwe zagospodarowanie
przestrzeni publicznej.

Wspieranie rozwoju turystyki.

Zaspokojeniu potrzeb społecznych, kulturalnych oraz rekreacyjnych
mieszkańcom wsi.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zagospodarowanie centrum wsi Cisek - przebudowa placów
Wykonanie placu przy Urzędzie Gminy
Zagospodarowanie terenu "Mały Rynek"
Parking przy gimnazjum
Kort tenisowy przy hali sportowej
Zagospodarowanie "Koziego Rynku"
Wykonanie pamiątkowego obelisku „Zollamt”
Budowa Kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody
opadowe z centrum (ul. Harcerska i ul. Planetorza).
9. Remont ulic
10. Modernizacja oświetlenia ulicznego
11. Remont budynku komunalnego położonego przy ul. Planetorza
57 (Poczta, Policja)

1. Budowa oraz oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek
rowerowych i konnych,
2. Organizacja kwartetu kulturowego (Heimattreffen, Śląskie
Wesele, Ślaska Olimpiada, Święto Chleba)
3. Organizacja rowerowego rajdu familijnego
4. Nasadzenia i pielęgnacja drzew przy drogach i w miejscach
publicznych
5. Wykonanie przystani nad rzeką Odrą
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7.

Opis planowanych zadań inwestycyjnych

7.1. Wyszczególnienie i opis zadań

CEL I:
Wzrost atrakcyjności poprzez
właściwe zagospodarowanie
przestrzeni publicznej.

Przeznaczenie

Inne

1

Zadanie

PROW

Cel

Budżet
Gminy

Finansowanie

2

3

4

5

6

1. Przystosowanie trenu do organizacji imprez plenerowych
2. Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w centrum wsi
3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej
4. Utworzenie terenów zielonych w centrum miejscowości

x

-

x

1. Poszerzenie bazy sportowej

x

-

x

1. Upamiętnienie tradycyjnych rejonów wsi Cisek.

x

-

x

1. Odprowadzenie wody opadowej z ulicy Planetorza i ulicy
Harcerskiej oraz terenów przyległych rurociągiem do rowu

x

-

x

x

-

x

x

-

-

x

-

-

1. Zagospodarowanie centrum
wsi Cisek - przebudowa
placów
2. Wykonanie placu przy
Urzędzie Gminy
3. Zagospodarowanie terenu
"Mały Rynek"
4. Parking przy gimnazjum
5. Kort tenisowy przy hali
sportowej
6. Zagospodarowanie "Koziego
Rynku"
7. Wykonanie pamiątkowego
obelisku "Zollamt"
8. Budowa Kanalizacji
deszczowej odprowadzającej
wody opadowe z centrum

Zaspokojeniu potrzeb
społecznych, kulturalnych oraz
rekreacyjnych mieszkańcom wsi. (ul. Harcerska i ul. Planetorza)
9. Remont dróg

10. Modernizacja oświetlenia
ulicznego
11. Remont budynku
komunalnego położonego
przy ul. Planetorza

1. Poprawa bezpieczeństwa
2. Umożliwienie najkrótszego połączenia pomiędzy
miejscowościami
1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu
drogowego
2. Poprawa estetyki wsi
3. Zmniejszenie kosztów ekonomicznych oświetlenia ulicznego
1. Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do budynków
użyteczności publicznej
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1

2

1. Budowa oraz
oznakowanie szlaków
turystycznych, ścieżek
rowerowych i konnych,
CEL II:
Wspieranie rozwoju turystyki.
Poprawa infrastruktury
turystycznej.
Promocja walorów turystycznych
obszaru.
Poprawę stanu dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego
wsi.
:

2. Organizacja festynów
sportowo - kulturalnych
o zasięgu ponad
regionalnym
4. Organizacja
rowerowego rajdu
familijnego
5. Nasadzenia i
pielęgnacja drzew przy
drogach i w miejscach
publicznych
5. Wykonanie przystani nad
rzeką Odrą

Inne

Zadanie

PROW

Cel

Budżet
Gminy

Finansowanie

4

5

6

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

1. Organizacja festynu propagującego kulturę śląską, tradycję,
gwarę, potrawy regionalne i zdrowy tryb życia.

x

-

x

1. Propagowanie tradycji sportów rowerowych i zdrowego trybu
życia
2. Poznawanie walorów przyrodniczych regionu,

x

-

x

1. Ochrona środowiska naturalnego
2. Poprawa estetyki wsi
3. Wzrost atrakcyjności turystycznej

x

-

x

x

x x

Przeznaczenie

3

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

11

560 000

560 000

80 000
30 000
25 000
50 000
5 000

80 000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Zagospodarowanie centrum wsi Cisek przebudowa placów
Wykonanie placu przy Urzędzie Gminy
Zagospodarowanie terenu "Mały Rynek"
Parking przy gimnazjum
Kort tenisowy przy Hali sportowej
Zagospodarowanie "Koziego Rynku"
Wykonanie pamiątkowego obelisku
"Zollamt"
Budowa Kanalizacji deszczowej
odprowadzającej wody opadowe z
centrum
Remont dróg
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Remont budynku komunalnego
położonego przy ul. Planetorza 57
(Poczta, Policja)
Budowa oraz oznakowanie szlaków
turystycznych, ścieżek rowerowych i
konnych,
Organizacja festynów sportowo kulturalnych o zasięgu ponad
regionalnym
Organizacja rowerowego rajdu
familijnego
Nasadzenia i pielęgnacja drzew przy
drogach i w miejscach publicznych
Wykonanie przystani nad rzeką Odrą

30 000
25 000
50 000
5 000

3 000

3 000

20 000

20 000

200 000
200 200

100 000
200 200

30 000

100 000

30 000

750 000

350 000

400 000

40 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

8 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

1 000

16
50 000
50 000
2 055 200 646 000
RAZEM:
87 000 337 200
60 000
456 000
406 000
57 000
6 000
* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan
Odnowy Miejscowości Cisek może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów.
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8. WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Cisek rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w
życie uchwałą Rady Gminy Cisek. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Cisek, Radzie
Sołeckiej miejscowości Cisek oraz Sołtysowi wsi Cisek.
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 Cisek. 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 Cisek 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 CISEK
z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Cisek na lata 2009 - 2016 r.

Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Sołectwa Cisek, 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 Cisek na lata 2009 - 2016.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi wsi Cisek.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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