Uchwała Nr X/74/11
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie zmiany uchwały
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „ Odnowy i rozwoju wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008r. Nr 38, poz.220 z późn. zmianami )
Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:
§ 1 Zmienia się załącznik do Uchwały Nr LIX/434/10 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 października
2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciecierzyn na lata 2010-2016 jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Podsumowanie

Wstęp
Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika z wytycznych
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w szczególności wytycznych Osi 3
PROW- Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada między innymi wspieranie działań mających
wpłynąć na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i
kulturalnych mieszkańców wsi. W ramach działania finansowaniem zostaną objęte projekty z zakresu:
1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów publicznych pełniących funkcję
kulturalne, a w szczególności świetlic, domów kultury;
2. budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych,
placów zabaw, miejsc rekreacji służących do użytku publicznego;
3. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności
lokalnych oraz tradycyjnych zawodów;
4. związane z kształtowaniem centrów wsi jako obszaru przestrzeni publicznej, w szczególności
poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub oświetlenia ulicznego;
5. urządzania i porządkowania terenów zielnych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
6. budowy, przebudowy lub remontu małej infrastruktury turystycznej;
7. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki
miejscowości;
8. rewitalizacji budynków zabytkowych, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników
historycznych i miejsc pamięci;
9. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa
wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
10. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów przeznaczonych na cele promocji
lokalnych produktów i usług, w szczególności pawilonów, punktów wystawowych, sal
ekspozycyjnych lub witryn;
11. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury sakralnej
wpisanych do rejestru zabytków;
12. wyburzania

i

rozbiórki

zdewastowanych

uporządkowania terenu w miejscowości.

budynków

i

budowli

publicznych

w
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Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu Odnowy
Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy oraz innymi dokumentami strategicznymi
o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym. Dlatego Plan Odnowy Miejscowości Ciecierzyn
wpisuje się w Strategie Rozwoju Gminy Byczyna, Strategie Rozwoju Województwa Opolskiego oraz
Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan Odnowy Miejscowości Ciecierzyn jest
dokumentem o charakterze planowania strategicznego dla Ciecierzyna na lata 2010 – 2016, który
umożliwi ubieganie się o pomoc finansowa na przedsięwzięcia kwalifikujące się m. in. do
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, w tym w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Niniejszy dokument zawiera charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowany projekt
oraz planowane kierunki jej rozwoju, inwentaryzację zasobów służących ujęciu stanu rzeczywistego,
analizę SWOT, a także opis planowanych przedsięwzięć

wraz

z szacunkowym kosztorysem

i harmonogramem planowanych zadań.
Plan Odnowy Miejscowości Ciecierzyn jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi

i jej

rozwoju. Jego celem jest poprawa warunków pracy i życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, jak również rozwój
tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Opracowanie a następnie wdrożenie takiego planu pozwoli mieszkańcom miejscowości
Ciecierzyn pozyskać środki zewnętrzne, dzięki którym nastąpi szybszy rozwój miejscowości
i poprawi się sytuacja ekonomiczna zamieszkałej ludności.
Plan ten będzie realizowany w zależności od potrzeb i warunków finansowych. Pozwoli to na
swobodne dopisywanie nowych działań i zmienianie kolejności ich realizacji w latach 2010 – 2016
w zależności od dostępu do różnych funduszy.
Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Ciecierzyn jest sołectwo Ciecierzyn wchodzące
w skład gminy Byczyna, a okres realizacji zadań w nim zawartych obejmuje lata 2010 – 2016.

1. Charakterystyka Ciecierzyna

1.1 Położenie
Wieś Ciecierzyn to jedno z 23 sołectw gminy Byczyna. Wieś oddalona jest 5 km od miasta
Byczyna ( siedziby władz gminy) , a jej główna (dolna) część leży na wysokości

174 m.n.p.m.

Miejscowość położona jest:
•

22 km od Kluczborka (siedziby władz powiatu) oraz 67 km od Opola (siedziby władz
wojewódzkich).

• 5 km od drogi krajowej na 11 Bytom - Kołobrzeg
•

5 km od linii kolejowej Tarnowskie Góry - Poznań.

Mapa Gminy Byczyna

1.2 Przynależność administracyjna

Ciecierzyn należy do:
 GMINY – Byczyna
 POWIATU – Kluczborskiego
 WOJEWÓDZTWA - Opolskiego

1.3 Powierzchnia
Obecnie w Ciecierzynie są 72 numery. Znajduje się tu 36 gospodarstw rolnych zajmujących
powierzchnię 416 ha (średnia wielkość gospodarstwa to 11,5 ha) a pozostałe grunty w ilości 390 ha
należą do Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Spółki z o.o Kost-Rol

w Kostowie.

Ponadto na powierzchnię ogólną składają się: łąki i pastwiska, grunty orne , lasy.

1.4 Liczba ludności
Liczba mieszkańców miejscowości Ciecierzyn wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 277 osób.
Struktura wiekowa ludności została przedstawiona w poniższej tabeli:

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Razem

Do 17 roku

35

24

59

18 – 59

82

85

167

Powyżej 60

32

19

51

Ogółem

149

128

277

Z powyższych danych wynika, że większość osób zamieszkujących wieś Ciecierzyn jest
w wieku produkcyjnym, wchodzących na rynek pracy. Dlatego też jednym z podstawowych kierunków
działań powinno być dążenie do podnoszenia jakości zasobów ludzkich na terenach wiejskich, poprzez
zwiększenie szans młodych ludzi na zdobycie dobrego wykształcenia, adekwatnego do potrzeb rynku
pracy. Inwestycje w kapitał ludzki wpłyną na zmniejszenie liczby migracji ludności w poszukiwaniu
zatrudnienia, zarówno tej krajowej jak

i zagranicznej.

1.5 Historia Ciecierzyna
Nazwa miejscowości pochodzi od formy osobowej Ciecierza albo od staropolskiego wyrazu
ciecierza, oznaczającego samice cietrzewia. W 1405 roku osada w łacińskich dokumentach
występowała pod nazwą Noua Villa. Chociaż początków wsi nie znano, można przypuszczać, że
powstała ona przed XIII w. W 1441 roku na Ciecierzyn napadli rozbójnicy z Wielkopolski, którzy
osadę zrabowali i puścili z dymem. Jej odbudowa trwała kilkanaście lat.
Pierwszymi właścicielami wsi byli von Frankenbrgowie, którzy nieprzerwanie włodarzyli nią do
połowy XIX w. W 1625 r. majątek znajdował się w rękach Margarety pochodzącej rodem z Biadacza.
Później był Konrad w 1628 r. i Baltazar w 1640 r. W 1857 r. majątek kupił Ferdynand von Prittwitz .
Jego syn Artur przyczynił się walnie do budowy w 1878 . neogotyckiego kościoła murowanego. On
tez zbudował w 1880 r. nieduży pałac dworski stanowiący siedzibę rodową. Posadowił w niedużym
parku krajobrazowym. Dwór został zburzony w 1945 r. przez wojska radzieckie.
Od 1774 r. wieś pieczętowała się herbem, na którym widniało liściaste drzewo, rosnące na
zielonym trawniku.

W 1882 r. oddano do użytku drogę prowadząca z Byczyny przez Ciecierzyn do Miechowej. Był to
gościniec, który tuż za wsią przebiegał obok lasu, gdzie znajdował się mostek, przy którym było
bagienko. Według legendy, krążącej wśród ludzi, tutaj w odległych czasach potopili się jacyś rycerze,
których duchy straszyły o północy. Nieopodal tego miejsca na rzece Pratwie był czynny od XVI w.
młyn wodny.
Pierwszy budynek dla potrzeb szkoły katolickiej zbudowano w 1814 r. zaś dla protestantów
w 1888 r. Po zakończeniu drugiej wojny placówkę oświatową zorganizował Tadeusz Prystupa.
W okresie międzywojennym dużym wydarzeniem dla mieszkańców wsi była elektryfikacja.
Stało się to w 1935 r. za sprawą właścicieli dworu Elżbiety von Pritwitz.
Część ludności w styczniu 1945 r. opuściła zagrody uciekając przed zbliżającym się frontem.
Po wojnie liczba ludności wykazywała tendencję malejącą.
Mieszkańcy wyznania rzymsko-katolickiego korzystają z miejscowego kościoła filialnego,
podporządkowanego parafii w Kostowie, zaś protestanci z kościoła w Byczynie.

Mimo różnego pochodzenia mieszkańców społeczność jest zintegrowana i wykazuje dobrze
rokujący poziom kapitału społecznego. Świadczy o tym, prosperująca świetlica wiejska a od 2009 r.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ciecierzyn.
Lasy rosnące w pobliżu wsi stwarzają dobre warunki do polowań i grzybobrania a także
wycieczek rowerowych.

1.6 Struktura przestrzenna miejscowości

Widok na wieś
Zabudowania usytuowane są wzdłuż drogi. Typ zabudowy zagrodowy, domy
jednorodzinne jedno i wielorodzinne z przestrzennymi podwórzami. Podwórza ogrodzone, utrzymane w
czystości z przydomowymi pięknie zadbanymi ogródkami.
We wsi znajduje się świetlica wiejska, neogotycki murowany kościół katolicki Narodzenia N.M.P
zbudowany w 1878 r. na miejsce poprzedniego drewnianego spalonego

w 1838 r.

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
2.1 Zasoby przyrodnicze
Miejscowość Ciecierzyna położona jest w odległości 5 km od miasta Byczyna.
Wzdłuż drogi powiatowej, występuje zabudowa zwarta. Jest to typowa ulicówka. Wieś otoczona jest
lasami bukowymi, sosnowymi, mieszanymi. Lasy znane są z bogactwa:
 grzybów, jagód, malin, jeżyn
 ziół (dziurawiec, krwawnik, mniszek lekarski, rumianek, pokrzywa i wiele innych), które są
ozdobą polnych dróg
 terenów łowieckich (dziki, sarny, jelenie)
 szaty roślinnej (kaczyńce, zawilce, pierwiosnki, przebiśniegi, kasztany, leszczyna, jarzębina,
głóg, dzika róża, dziki bez, sosny, świerki, brzozy i inne)

 wielu gatunków ptactwa i zwierząt ( sikory, jemiołuszki, sójki, żurawie, bociany, dzięcioły,
kuropatwy, bażanty, gile, dzikie gęsi, dzikie kaczki, dziki, zające, sarny, daniele, jenoty, lisy,
wiewiórki, kuny, łasice i inne)
Walory krajobrazowe i klimatyczne wsi cieszą się zainteresowaniem wśród turystów
i przyjezdnych gości, jak również dobra sieć dróg łącząca wieś z sąsiednimi miejscowościami stwarza
dogodne warunki do rozwoju turystyki rowerowej, agroturystyki i wycieczek pieszych.

2.2 Dziedzictwo kulturowe
Mieszkańcy Ciecierzyna to ludność napływowa z kresów i różnych stron Polski
wyznania katolickiego, należącą do parafii w Kostowie.
Brak jest konfliktów na tle wyznaniowym i narodościowym. Zachowane zostały tradycje ludowe takie jak
święta kościelne, uroczystości świeckie, majówki, kuligi, ogniska przekazywane z pokolenia na
pokolenie.
Na terenie miejscowości Ciecierzyn placówką skupiającą życie kulturalne oraz
lokalnych mieszkańców jest czynnie działająca świetlica wiejska. Świetlica wymaga remontu
i doposażenia.
Rokrocznie, przy współudziale Rady Sołeckiej, organizowane są w Ciecierzynie
imprezy cykliczne typu: dożynki sołeckie, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet oraz Mikołajki.
Świetlica wiejska służy również mieszkańcom jako miejsce organizacji małych imprez
okolicznościowych.
Zabytki architektury i budownictwa znajdujące się w ewidencji zabytków oraz obiekty mające
znaczenie historyczne :
 neogotycki murowany kościół katolicki Narodzenia N.M.P z 1878 r.

 park krajobrazowy z XIX w.
 świetlica wiejska z pocz. XX w.

2.3 Infrastruktura społeczna
Ze względu na brak na terenie sołectwa placówek oświatowych, młodzież
pobiera naukę w szkole podstawowej w Byczynie , gimnazjum w Byczynie oraz w szkołach
ponadpodstawowych w Kluczborku, Polanowicach, uczelniach wyższych w Opolu, Wrocławiu. Bliskość
tych placówek oraz dogodny dojazd pozwalają na podnoszenie przez dzieci, młodzież

i studentów z

Ciecierzyna swojej wiedzy. Jednak brak miejscowych warunków lokalnych do prowadzenia działalności
kulturalnej zmusza zarówno młodzież jak i dorosłych mieszkańców do korzystania z usług kulturalnych
w mieście Byczyna, Kluczbork, Opole, Wrocław. Miasta te oferują dużo różnorodnych zajęć kulturalnych
i sportowych.

2.4 Infrastruktura techniczna
Sołectwo liczy 72 numerów, jest tu 36 gospodarstw, każde gospodarstwo korzysta z
sieci elektrycznej i wodociągowej. Zabudowa wsi ma charakter typowej ulicówki to domy jednorodzinne
z ogrodami i przestrzennymi podwórzami, która przebiega wzdłuż drogi powiatowej oraz dróg gminnych.
Wieś ma łączność telefoniczną i pełny zasięg telefonii komórkowej. Mankamentem jest brak sieci
kanalizacyjnej, ścieki gromadzone są w szambach przyzagrodowych, gnojówki w małych zbiornikach są

opróżniane okresowo i wywożone na pola uprawne. Odpady gromadzone są w indywidualnych
pojemnikach znajdujących się w każdym gospodarstwie jak również wieś posiada pojemniki na szkło i
plastik. Pojemniki z odpadami są systematycznie opróżniane.
Przez teren wsi przebiega droga powiatowa i sieć dróg gminnych, służące mieszkańcom jako
dojazd do istniejących siedlisk oraz umożliwiają korzystanie z komunikacji publicznej.
Na terenie wsi funkcjonuje sklep spożywczo-przemysłowy. Funkcjonowała tu trzyklasowa szkoła
podstawowa dla dzieci młodszych obecnie pełni funkcję

domu mieszkalnego. Ciecierzyn posiada

świetlicę wiejską, która wymaga modernizacji. Znajduje się również teren do zagospodarowania. Działa
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ciecierzyn.
Dużym problemem wsi jest brak odpowiednio przygotowanego i wyposażonego miejsca do
spotkań i wypoczynku.
Utworzenie kompleksu rodzinnego rekreacyjno-sportowego wpłynie pozytywnie na mieszkańców
sołectwa jak i również na potencjalnie odwiedzających Ciecierzyn turystów, którzy również korzystać
będą z zaplecza biesiadno-kulturalnego.

2.5 Gospodarka i rolnictwo
Wieś Ciecierzyn posiada około 806 ha użytków rolnych, na co składa się 36 gospodarstw
rolnych, posiadających łącznie 416 ha (średnia wielkość gospodarstwa -11,5 ha). Pozostałe grunty w
ilości 390 ha należą do ANR i Spółki z o.o Kost-Rol w Kostowie.
Głównymi uprawami są:
 zboża – owies, jęczmień, pszenica, pszenżyto
 ziemniaki
 warzywa i owoce w ogródkach przy domowych
 kukurydza
 buraki cukrowe i pastewne
Hodowla:
 bydło
 trzoda chlewna
 drób
Przewyższa IV i V klasa bonitacji ziemi, niski odsetek II i III klasy bonitacji ziemi.
Gospodarstwa nastawione są na hodowlę bydła i trzody chlewnej. Uprawa zbóż stanowi paszę dla
zwierząt. Mieszkańcy wsi utrzymują się z gospodarstw rolnych , z zatrudnienia
okolicznych zakładach .

w

Na wsi nie ma ulokowanych zakładów przemysłowych. Jest małe

zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej spowodowane jest położeniem sołectwa blisko

zagłębia stolarskiego jak również większych miast gdzie mieszkańcy szukają bardziej atrakcyjnych
miejsc pracy ze względu na małe dochody z rolnictwa. Wielu mieszkańców nie mogąc znaleźć pracy w
pobliży miejsca zamieszkania szuka swego miejsca oraz lepszych zarobków poza granicami kraju

2.6 Kapitał społeczny i ludzki
Miejscowość Ciecierzyn jak każde sołectwo posiada Sołtysa i Radę Sołecką.
We wrześniu 2009 r. mieszkańcy zawiązali Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Ciecierzyn, którego
celem jest m.in. wspieranie rozwoju wsi Ciecierzyn, polegające na integracji ładu środowiskowego
(ekologicznego), gospodarczego, społecznego i przestrzennego, wspieranie demokracji i budowanie
społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności, ochrona interesów społeczności lokalnej oraz
swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.

3. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest efektywną metodą oceny strategicznej badanego przedmiotu.

Na

podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne miejscowości, jak i
potencjalne szanse i zagrożenia wsi i mieszkańców. Mocne i słabe strony miejscowości Ciecierzyn
zostały wyszczególnione podczas trwania zebrań wiejskich.
Podczas zebrań wiejskich poświęconych tematyce rozwoju miejscowości oraz dyskusji nad
Planem Odnowy Miejscowości, mieszkańcy zwrócili uwagę na atuty, silne strony swojej miejscowości a
także słabości i zagrożenia w jej rozwoju i funkcjonowaniu, które mogą mieć pozytywny bądź negatywny
wpływ na życie jej mieszkańców.
Przedstawiona poniżej analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń jest
syntezą poszczególnych obszarów życia społeczno-gospodarczego miejscowości.

3.1 Mocne i słabe strony

Mocne strony

Słabe strony

•

położenie wzdłuż drogi powiatowej

•

brak kanalizacji sanitarnej wsi

•

piękne położenie wsi wśród lasów

•

brak szkoły na terenie miejscowości

•

ostoje zwierzyny łownej i ptactwa

•

brak oczyszczalni ścieków

(dziki, sarny, jelenie, zające, lisy,

•

mała promocja wsi

bażanty, kuropatwy)

•

okolice mało uprzemysłowione

stanowiska wielu gatunków roślin

•

brak środków na remonty świetlicy

•

(zawilce, kaczyńce, przebiśniegi,
przylaszczki, głóg, dzika róża, dziki

wiejskiej
•

brak terenu sportowo-rekreacyjnego

•

bez)

•

niska stopa życiowa mieszkańców

siedliska wielu gatunków ptaków

•

mała opłacalność produkcji rolniczej

(żurawie, bociany, gile, sikory modre,

•

słabe wsparcie finansowe ze strony

dzięcioły i wiele innych)

gminy

•

mało zanieczyszczone środowisko

•

zły stan techniczny dróg

•

bliskość miast Byczyny i Kluczborka

•

słaba komunikacja

•

wieś posiada wodociąg

•

bezrobocie

•

wieś jest objęta telefonią

•

wieś posiada dostęp do Internetu

•

wieś posiada zorganizowany wywóz
śmieci

•

brak konfliktów na tle
narodościowym i religijnym

•

świetlica wiejska

•

aktywność społeczności lokalnej
oraz jej zaangażowanie w rozwój
miejscowości

•

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Ciecierzyn

3.2 Szanse i zagrożenia
Szanse

Zagrożenia

•

poprawa estetyki i wizerunku wsi

•

wzrost kosztów utrzymania

•

promocja miejscowości w gminie i

•

emigracja zarobkowa i zmniejszenie

regionie

liczby mieszkańców

•

promocja walorów przyrodniczych

•

wykorzystanie

przyrodniczych

i

•

wzrost bezrobocia

•

ograniczone możliwości uzyskania

kulturowych walorów
•

zwiększenie

pracy i niskie zarobki
zainteresowania

•

turystyką
•

utworzenie

ograniczone możliwości finansowe
budżetu gminy

kompleksu

rodzinny

•

rekreacyjno-sportowego

środków

własnych

na

współfinansowanie projektów

•

zwiększenie atrakcyjności wsi

•

możliwość

pozyskania

brak

środków

finansowych pochodzących z Unii

•

niebezpieczeństwo

niepełnego

wykorzystania szans jakie dają środki
pomocowe

•

Europejskiej

załamanie

się

popytu,

tendencji

•

pozyskiwanie środków od sponsorów

rozwoju

•

zapotrzebowanie w Polsce i Europie

opartego o zasoby przyrodnicze

na usługi turystyczne opartych na

•

turystyki

i

wypoczynku

mała aktywność gospodarcza
mieszkańców

naturalnych zasobach przyrodniczych
•

prowadzenie kursów i szkoleń

•

brak świadomości współdziałania

•

możliwość

•

zniechęcenie, niska motywacja do

prowadzenia

dodatkowych

zajęć

dla

dzieci

działania

i młodzieży
•

lepszy

dostęp

do

Internetu

(kawiarenka internetowa)
•

kultywowanie tradycji

•

polepszenie warunków życia na wsi
podniesienie poziomu wykształcenia
dzieci i młodzieży zainteresowanie
młodzieży pracą społeczną

4. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących
społeczność lokalną w okresie 2010 - 2016 w kolejności wynikającej z
przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości
4.1 Wizja rozwoju miejscowości
Aktywne spędzanie czasu wolnego odgrywa istotną rolę w procesie rozwoju zdrowego
społeczeństwa. Jest ono możliwe dzięki odpowiednio zagospodarowanej, bezpiecznej

i

różnorodnej bazie sportowo-rekreacyjnej. Funkcję takich obiektów z pewnością mogą pełnić boiska
sportowe i place zabaw.
Jak wykazała analiza SWOT słaba stroną miejscowości Ciecierzyn jest niedostateczna baza
sportowo-rekreacyjna. Na terenie miejscowości brakuje obiektów rekreacyjnych

i

sportowych.
Mieszkańcy sołectwa Ciecierzyn poprzez realizację Planu Odnowy Miejscowości poprawią
warunki i jakość życia mieszkańców. Wzrośnie zaangażowanie społeczności lokalnej do działań na rzecz
wsi. Ciecierzyn stanie się atrakcyjny dla turystów i mieszkańców

z rozwinięta bazą do

spędzania wolnego czasu.
Baza sportowa w miejscowości jest nieodzownym elementem funkcjonowania każdej
społeczności. Dlatego też mieszkańcy Ciecierzyna postawili na:
- promowanie i rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna,
piłka siatkowa, piłka koszykowa,

- budowę, modernizacje i rozbudowę obiektów sportowych (boisko, plac zabaw),
- organizowanie rozgrywek piłkarskich i zawodów o charakterze regionalnym

i

ponadregionalnym,
Na niezagospodarowanej działce planuje się utworzenie kompleksu rodzinnego rekreacyjnosportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez urządzenie tam placu zabaw dla dzieci, boisk do
piłki nożnej, koszykowej i siatkowej, oczyszczalnie biologiczną oraz

w drugim etapie remont i

modernizację budynku magazynowego do adaptacji pod budynek socjalny. Zagospodarowanie terenu
placu zabaw urządzeniami dostosowanymi do wieku

i możliwości rozwojowych dziecka w

naturalny sposób stworzy dobre warunki dorosłym do sprawowania opieki nad bawiącymi się dziećmi.
Będzie to doskonałe miejsce wypoczynku i rekreacji jak również miejsce do organizowania
pikników, festynów, grillowania całymi rodzinami.

4.2 Szacunkowy koszt i harmonogram planowanych przedsięwzięć
Nazwa zadania

1. Utworzenie kompleksu rodzinnego rekreacyjno-sportowego
poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, boiska
wielofunkcyjnego , ogrodzenie terenu, parking, plac do
grillowania, pole namiotowe , oczyszczalnia biologiczna:

Cel zadania
- aktywne spędzanie czasu wolnego wypełnionego sportem ze
szczególnym podkreśleniem znaczenia zdrowego stylu życia
-stworzenie miejsca rozwoju kulturowego mieszkańców
- podniesienie funkcjonalności turystyki w miejscowości
- stworzenie miejsca organizacji festynów wiejskich, pikników,
rodzinnego grillowania
- większa integracja lokalnej społeczności
- wzrost aktywności młodzieży
- poprawa jakości życia mieszkańców
-poprawa atrakcyjności osiedleńczej wsi poprzez rozbudowę
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
-poprawa ogólnej sprawności fizycznej
-zwiększenie aktywności kulturalnej w czasie lokalnych festynów
sołeckich
- organizowanie biwaków pod namiotami
Planowany
harmonogram
2010-2012
realizacji zadania
Szacunkowy
koszt
465 930,92 zł
realizacji zadania
Źródła pozyskania
PROW na lata 2007-2013 oś 3, środki własne sołectwa, środki
środków
własne gminy Byczyna
Nazwa zadania

2.Remont, przebudowa istniejącego budynku magazynowego

Cel zadania

do adaptacji pod budynek socjalny:
- unowocześnienie wsi i promocja dziedzictwa kulturowego
- poprawa wizerunku i estetyki wsi
- wzrost integracji społecznej
- stworzenie dodatkowego miejsca spotkań dla mieszkańców
-zwiększenie funkcjonalności budynku
- poprawa jakości życia mieszkańców

Planowany
harmonogram
2011-2016
realizacji zadania
Szacunkowy
koszt
400 000 zł
realizacji zadania
Źródła pozyskania
PROW na lata 2007-2013 oś 3, środki własne sołectwa, środki
środków
własne gminy Byczyna

Nazwa zadania

3. Remont świetlicy wiejskiej i utworzenie kawiarenki
internetowej

Cel zadania

-dodatkowe miejsce spotkań dla mieszkańców
- utworzenie kawiarenki internetowej ułatwi mieszkańcom
dostęp do informacji
- rozwój zainteresowań i hobby mieszkańców
-zdobywanie wiedzy
- edukacja poprzez dostęp do Internetu
- zmniejszenie patologii społecznych
- poprawa wizerunku miejscowości
- zwiększenie zaangażowania młodzieży w działalność kulturalną

Planowany
harmonogram
2012-2016
realizacji zadania
Szacunkowy
koszt
200 000 zł
realizacji zadania
Źródła pozyskania
PROW na lata 2007-2013, środki własne sołectwa, środki własne
środków
gminy Byczyna
Nazwa zadania

4. Poprawa estetyki wsi :

Cel zadania

- wzrost estetyki miejscowości
- wzrost jakości życia
- utrzymanie ładu przestrzennego i estetyki zabudowy

Planowany
harmonogram
(corocznie)
realizacji zadania
Szacunkowy
koszt
5 000 zł
realizacji zadania
Źródła pozyskania
Środki własne sołectwa, środki własne gminy Byczyna, środki
środków
prywatne mieszkańców

Nazwa zadania

5.Organizowanie imprez kulturalno – rekreacyjnych,
pikników, festynów:

Cel zadania

- organizowanie imprez ma na celu kultywowanie tradycji
i integrację społeczności lokalnej, a także umożliwia aktywne
spędzenie wolnego czasu.

Planowany
harmonogram
(corocznie)
realizacji zadania
Szacunkowy
koszt
7 000 zł
realizacji zadania
Źródła pozyskania
Środki własne sołectwa i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
środków
Ciecierzyn , środki własne gminy Byczyna, inne środki z zewnątrz
Nazwa zadania

6.Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży:

Cel zadania

- zagospodarowanie wolnego czasu w okresie ferii, wakacji
- aktywność spędzania wolnego czasu
- rozwijanie zainteresowań
- zdobywanie i rozszerzanie wiedzy

Planowany
harmonogram
realizacji zadania

(corocznie)

Szacunkowy
koszt
7 000 zł
realizacji zadania
Źródła pozyskania
Środki własne sołectwa i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
środków
Ciecierzyn, środki własne gminy Byczyna, inne środki z zewnątrz

4.3 System wdrażania i monitoringu
Najważniejszym elementem, który zadecyduje o początku wdrażania Planu Odnowy
Miejscowości Ciecierzyn jest wprowadzenie go w życie uchwałą Zebrania Wiejskiego oraz uchwałą
Rady Miejskiej w Byczynie. Plan zostanie w całości poddany kontroli mieszkańców. Podczas przeglądu
oraz aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości, mieszkańcy będą brać czynny udział w zgłaszaniu
propozycji inwestycyjnych.
Plan Odnowy Miejscowości Ciecierzyn będzie stale monitorowany. Proces ten będzie miał na
celu analizowanie stanu zaawansowania założonych wcześniej działań oraz zgodności ich z
postanowieniami ich dotyczącymi. Plan będzie uaktualniany. Stan realizacji zaplanowanych działań
będzie procesem ciągłym, trwającym od chwili rozpoczęcia inwestycji, przez realizację, aż do jej
zakończenia. Monitorowanie będzie polegało na przeprowadzaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu
faktycznego stanu realizowanych zadań oraz na analizowaniu materiałów, statystyk, sprawozdań.
Cele wytyczone w Planie przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi, rozwoju
obszarów wiejskich, polepszeniu różnorodności krajobrazowej i przyrodniczej.

5. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich
położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Do obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Ciecierzyna,
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych należy świetlica wiejska. Zlokalizowana jest ona w
centrum wsi i stanowi ośrodek życia kulturalnego, jest miejscem spędzania czasu wolnego mieszkańców,
w szczególności dzieci i młodzieży. Brak jednak
mieszkańcy mogliby się spotykać

w tym miejscu wielofunkcyjnej przestrzeni gdzie
i organizować imprezy kulturalne integrujące

społeczność lokalną. Dlatego też istnieje potrzeba zagospodarowania terenu, który dzięki dogodnemu
położeniu może spełniać funkcje społeczno-kulturalne. Będzie wykorzystany do organizowania imprez
kulturalno-rozrywkowych na świeżym powietrzu. Budowa takiego obiektu rekreacyjno-sportowego
znacznie wpłynie na rozwój społeczny, jakość życia, poprawi się infrastruktura sportowa. Powstanie tam
plac zabaw, który ma być miejscem rekreacji, wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez dzieci.
Kolejnym miejscem będzie boisko wielofunkcyjne, które zgromadzi mieszkańców bez względu na wiekdzieci, młodzież, dorosłych. Znajdą tu dla siebie zajęcie miłośnicy sportu i aktywnego wypoczynku.
Planowane są tam też miejsca parkingowe służące zarówno mieszkańcom, jak

i przyjezdnym

osobom.
Miejsce to jest ważne dla miejscowości Ciecierzyn ponieważ ułatwi nawiązywanie kontaktów
społecznych i więzi między mieszkańcami.

Podsumowanie
Opisane w Planie Odnowy Miejscowości Ciecierzyn działania powinny przynieść poprawę
standardów życia mieszkańców. Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada realizacje zadań,
których istotą jest pobudzenie aktywności mieszkańców oraz współpracy na rzecz rozwoju i promocji
wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.
Realizacja Planu Odnowy Miejscowości ma także służyć integracji społeczności lokalnej,
większemu zaangażowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych. W
istniejących warunkach zasadniczym hamulcem jest brak środków na wszystkie pożądane inwestycje.
Jedną z dróg do poprawy jakości życia mieszkańców może być pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w
tym z Unii Europejskiej. Sporządzenie i uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości stanowi niezbędny
warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20072013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

