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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 Podlesie jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości 

Podlesie”, 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 Podlesie 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 Podlesie” 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 Podlesie. 
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1 . METODOLOGIA  
 

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

strategicznej organizowanej metodą aktywnego planowania strategicznego. 

Przeprowadzono debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących mieszkańców 

miejscowości Podlesie, 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 Podlesie. Wynik 

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

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

2.1. Położenie miejscowości 
Wieś Podlesie położona jest na południu gminy Cisek na granicy województwa 

opolskiego i śląskiego, wśród łąk i pól w dolinie rzeki Odry ze wzniesieniami we wschodniej 

części gminy. Dogodna lokalizacja w dolinie rzeki wpływa na dużą atrakcyjność turystyczną 

wsi. Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa ciągnie się po obu stronach drogi powiatowej 

relacji Kędzierzyn-Koźle -Racibórz. Od głównej ulicy Wiejskiej rozgałęziają się ulice Polna, 

Boczna, Lipowa, Wąska, Długa, Szkolna i Odrzańska.  

 

 

Opole

Kędzierzyn-Koźle
Cisek

Podlesie
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2.2. Dane statystyczne 
Podlesie dzisiaj liczy: 207 mieszkańców, 77 budynków mieszkalnych. Ogólna powierzchnia 

wsi - 288 ha, w tym użytków rolnych - 250 ha. Ilość firm - 2, gospodarstw - 16. 

 

2.3. Historia 
PODLESIE - wzmiankowane po raz pierwszy w 1532 roku jako PODLESSNY (PODLESY -

1567 r). Wieś była własnością hrabiego von Gaschin, który wykarczował tutejsze lasy 

tworząc przez to nowe żyzne tereny rolne. Brak jest danych dotyczących rozwoju wsi. 

Powstała jako folwark bez wsi kmiecej. Dziś jego zabudowa zachowała się w północnej 

części zabudowy wsi. 

 

2.4. Struktura przestrzenna 
Charakterystyczny folwarczny układ miejscowości zachował się w północnej części 

zabudowy wsi jest jednak dość chaotyczny i nie przedstawia większej wartości kulturowej, 

pomimo zakwalifikowania kilku obiektów do zabytków architektury.  

 

2.5. Elementy charakterystyczne 
W centrum wsi znajdują dwie kaplice z XIX w., remiza OSP wraz z świetlica wiejską. 

Aktywnie działa Koło Mniejszości Niemieckiej. W miejscowości znajdują się dwa 

sklepy spożywczo - przemysłowe oraz bar wiejski. Atrakcją turystyczną wsi są cztery 

spichlerze z XVIII i XIX w. Wieś jest w całości zwodociągowana, zelektryfikowana                       

i podłączona do sieci telefonicznej. 

Wiele posesji, które dotychczas były opuszczone wskutek emigracji na zachód zostały 

w ostatnim czasie wykupione i odremontowane. Nowi właściciele spędzają tutaj każdą wolna 

chwilę od wiosny do jesieni, dzięki temu wieś ożyła i stała się wsią letniskową. Dobre 

położenie blisko rzeki Odry spełnia dogodne warunki wypoczynku i rekreacji na łonie natury. 

Wytyczona   ścieżka   rowerowa   od   województwa   Śląskiego   tj.   przeprawy   promowej 

w Grzegorzowicach przebiega przez wieś Podlesie. 

W okolicy nie ma żadnych zakładów przemysłowych, powietrze jest bardzo czyste, co 

jest atutem i szansą dla wsi. 

Mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem w wolnych chwilach udzielają się społecznie na 

rzecz wsi. Aktywnie działają w organizacjach i stowarzyszeniach wiejskich: tj. Mniejszości 

Niemieckiej, OSP, a część młodzieży należy do klubu sportowego w sąsiedniej miejscowości. 

W centrum wsi znajduje się plac sportowo - rekreacyjny służący mieszkańcom wsi, 

jak również rowerzystom przejeżdżającym przez wieś.  



PLAN  ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI  PODLESIE  NA  LATA  2009 - 2016 
 

 9 

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 lipowa i akacjowa     X 
cenne przyrodniczo obszary  
lub obiekty  j.w.    X 

świat zwierzęcy  
(ostoje siedliska) 

Liczne stada saren, dzików, 
bażantów 

 
 

 
 X 

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

wody podziemne  zbiornik GZWP 332   X   
gleby  od II do IV kl bonitacyjnej   X  
kopaliny  nieczynne żwirowiska  X   
walory geotechniczne  brak  X   

 
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 . brak 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, obora RSP   X  
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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 k.Państa Kubica, 
Piechura, Sobocik, Kaplica św. 
Jana, kaplica św. Marii i krzyż  

 X  

walory przestrzeni wiejskiej 
publicznej 

mały rynek,  
teren wokół świetlicy, plac zabaw   X 

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

zabytki i pamiątki historyczne 
1. Kapliczka przy alei lipowej   
2. Zabudowania pofolwarczne 
(obecnie baza RSP)   

  X 

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

święta, odpusty, pielgrzymki  
Procesja ku czci św. Urbana  
Procesja Bożego Ciała 
Pielgrzymka do Raciborza 02.VII  

 X  

tradycje, obrzędy, gwara kultywowana gwara śląska, 
kuchnia regionalna   X  

legendy, podania i fakty 
historyczne  legendy o Utopcu, Myłku,    X 

przekazy literackie  
Kronika strażacka, literatura 
niemieckojęzyczna  o powstaniu 
wsi   

 X  

ważne postacie i przekazy 
historyczne  

Siostra zakonna Niewiesz, 
(wytwarza własny likier),  
inż. Rajmund Konieczny, Karol 
Klementowski Przewodniczący 
Gromadzkiej Rady  

 X  

specyficzne nazwy  
Zagumnie, Buławiec, Grabowa, 
Sławice, Pilchowice, Stawy, 
Brzeziny 

 X  

specyficzne potrawy   Kuchnia śląska (rolada, kluski 
śląskie i czerwona kapusta)  X  

dawne zawody Piekarz, kowal, rzeźnik, cieśla   X  

zespoły artystyczne, twórcy  brak    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,   X  

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

miejsca uprawiania sportu  Plac zabaw, 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 remiz 
OSP  

 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?) 
sklepy spożywcze -2  osoby 
sezonowe sortowanie cebulek 
kwiatowych - 60 os.  

 X  

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe i ich produkty Punkt skupu zwierząt   X  
gastronomia brak X   
miejsca noclegowe brak X   
gospodarstwa rolne 16  X  

uprawy, hodowle 
zboża, kukurydza, buraki, 
ziemniaki, trzoda chlewna,  
bydło,  

 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 
Proboszcz, Sołtys, Rada 
Sołecka, OSP, TSKN, Rada 
Parafialna, 

 X  

krajanie znani w regionie, w kraju i 
za granicą 

Państwo Grunzke - 
kolekcjonerzy antyków 

Pani K. Grygiel - zdobienie jaj 
wielkanocnych  

  X 

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

4 osoby studiujące   X  

przedsiębiorcy, sponsorzy GS SCh,   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, i 
radio Park, 

 X  

współpraca zagraniczna i krajowa 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 Echo Gmin, Gazeta Lokalna,  X  
książki, przewodniki Folder Gminny   X  
strony www  www.cisek.pl  X  
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4.   ANALIZA SWOT MIEJSCOWOŚCI PODLESIE   
 

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,  

- liczne zabytkowe krzyże i kapliczki  

- zabytkowe spichlerze  

- remiza OSP, świetlica wiejska,  

- gospodarstwa rolne wysoko wyspecjalizowane,  

- aleja lipowa i akacjowa,  

- pracowita ludność (w tym młodzież),  

- młodzież studiująca,  

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

- uczestnictwo w programie odnowa wsi,  

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

- 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), 

- zły stan techniczny Wiejskiego Domu Spotkań,  

- brak punktów gastronomicznych,  

- brak bazy noclegowej,  
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4.3. SZANSE  WSI  PODLESIE:  
- rzeka Odra,  

- czyste środowisko,  

- możliwość pozyskania środków zewnętrznych, 

- turystyka weekendowa, 

- przywiązanie do rodzinnej ziemi, 

- możliwość zagospodarowania budynków po RSP,  

- możliwość prowadzenia gospodarstw agroturystycznych,  

- budowane obwałowanie rzeki Odry, 

- planowana budowa kanalizacji, 

- 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.  
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5. MISJA  
Wieś rolnicza, z rozwijającą się funkcją turystyczną, wykorzystująca możliwości z położenia miejscowości w pobliżu rzeki Odry 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. Remont drogi gminnej relacji 
Przewóz - Podlesie nr 108202O,  

3. Remonty bieżące dróg na terenie 
miejscowości,  

4. Remont kanalizacji deszczowej przy                     
ul. Lipowa na odcinku                         
od stawu do ul. Wiejska,   

5. Modernizacja oświetlenia ulicznego  
6. Ustawienie tablic informacyjnych.  

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

turystycznych, ścieżek rowerowych i 
konnych,  

3. Nasadzenia i pielęgnacja drzew przy 
drogach i w miejscach publicznych  

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 

B
ud

że
t 

G
m

in
y 

P
R

O
W

 

In
ne

  

1 2 3 4 5 6 

1. Remont i modernizacja 
Wiejskiego Domu 
Spotkań 

1.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 wiejskich, itp.  
5. Poprawa estetyki wsi.  

x x x 

2. Remont drogi gminnej 
relacji Przewóz - 
Podlesie nr 108202O   

1. Poprawa bezpieczeństwa  
2. Rozładowanie ruchu na trasie Podlesie - Przewóz  
3. Umożliwienie najkrótszego połączenia pomiędzy 

miejscowościami  
4. Poprawa estetyki wioski i zwiększenie atrakcyjności wioski  

x - x 

3. Remonty bieżące dróg 
na terenie miejscowości  

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

4. Remont kanalizacji 
deszczowej przy                     
ul. Lipowa na odcinku            
od stawu do ul. Wiejska  

1. Odprowadzenie wody opadowej z drogi Łany - Podlesie i 
terenów rolnych przyległych do drogi (część zachodnia i 
południowa wsi położona jest na terenach pagórkowatych 
mocno narażonych na erozję wodną)  

x - x 

5. Modernizacja 
oświetlenia ulicznego  

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników ruchu 
drogowego  

2. Poprawa estetyki wsi  
x - - 

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

6. Ustawienie tablic 
informacyjnych 

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

x - x 
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Finansowanie 

Cel Zadanie  Przeznaczenie 

Bu
dż

et
 

G
m

in
y 

PR
O

W
 

In
ne

  

1 2 3 4 5 6 

1. Wykonanie przystani 
nad rzeką Odrą 

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

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

pielęgnacja drzew przy 
drogach i w miejscach 
publicznych  

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

x - x 

CEL III:  
Przeciwdziałanie marginalizacji 
obszarów wiejskich.  

1. Urządzenie kawiarenki 
internetowej w WDS  

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 11 

1 Remont i modernizacja 
Wiejskiego Domu Spotkań          300 000    300 000                      

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

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

4 
Remont kanalizacji deszczowej 
przy ul. Lipowa na odcinku            
od stawu do ul. Wiejska  

           30 000           30 000                

5 Modernizacja oświetlenia 
ulicznego             91 000             91 000              

6 Ustawienie tablic informacyjnych            15 000               15 000            

7 Wykonanie przystani nad rzeką 
Odrą            50 000                   50 000      

8 
Budowa oraz oznakowanie 
szlaków turystycznych, ścieżek 
rowerowych i konnych,  

         250 000                    150 000        100 000    

9 
Nasadzenia i pielęgnacja drzew 
przy drogach i w miejscach 
publicznych  

             3 000            1 000           1 000           1 000              

10 Urządzenie kawiarenki 
internetowej w WDS             25 000                 25 000          

RAZEM:        1 260 000       748 000          38 000         99 000         22 000         32 000         57 000        157 000        107 000    

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

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Podlesie rozpocznie się poprzez wprowadzenie go 

w życie uchwałą Rady Gminy Cisek. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Cisek, 

Radzie Sołeckiej miejscowości Podlesie oraz Sołtysowi wsi Podlesie.  

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 Podlesie. 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 Podlesie ma także służyć integracji społeczności 

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

i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN  ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI  PODLESIE  NA  LATA  2009 - 2016 
 

 21 

 
 
 

UCHWAŁA NR II/1/2009 
ZEBRANIA WIEJSKIEGO SOŁECTWA PODLESIE 

z dnia 13 lutego 2009 r. 
 
 

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

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

 
 
§3.  

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi wsi Podlesie.  
 
 

 
§4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


