
UCHWAŁA NR XVIII/177/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciesznów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i 15    ustawy    z dnia    8 marca    1990 r.    o samorządzie    gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) Rada Miejska w Głogówku uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Ciesznów na lata 2019-2025, przyjętych uchwałą Zebrania   
Wiejskiego   z dnia   2 września   2019 r.   w sprawie przyjęcia   Planu   Odnowy Miejscowości Ciesznów, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Jerzy Kunert
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/177/2019

Rady Miejskiej w Głogówku

z dnia 29 listopada 2019 r.

PLAN ODNOWY MIJESCOWOŚCI CIESZNÓW GMINA GŁOGÓWEK POWIAT PRUDNICKI 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPRACOWANY PRZEZ GRUPĘ ODNOWY WSI

CIESZNÓW

NA LATA 2019 – 2025

WSTĘP

Plan Odnowy Wsi Ciesznów jest dokumentem, który ustala zadania odnowy i rozwoju wsi w celu 
poprawy sytuacji, zarówno społeczno-gospodarczej jak i życia mieszkańców. Dokument ten określa 
działania, który według lokalnej społeczności są niezbędne do osiągnięcia wytyczonych celów.

Niniejszy plan przedstawia aktualny stan miejscowości oraz wizje rozwojów w niedalekiej przyszłości. 
Dokument powstał dzięki świadomości, aktywności i inicjatywie mieszkańców pragnących budować lepsze 
jutro.

Plan Odnowy Miejscowości Ciesznów na lata 2019-2025 został przygotowany w celu stworzenia 
możliwości pozyskania środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów promocyjnych.

Dla osiągnięcia zamierzonych celów dokument uwzględnia takie działania jak: planowanie strategiczne, 
ocena sytuacji społecznej, gospodarczej i finansowej, wieloletnie planowanie inwestycyjne i finansowe oraz 
monitorowanie i ocena wykonania przewidzianych zadań, które są niezbędne, aby wprowadzić w życie plan 
rozwoju.
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Praca nad przygotowaniem Planu wpierana była konsultacjami z mieszkańcami Ciesznowa.

Zawarte w tym Planie zadania zostały ustalone podczas Zebrania Wiejskiego z dnia 02 września 2019r. 
Opracowanie niniejszego dokumentu wpłynęło na świadomość mieszkańców ich wpływu na poprawę 
wizerunku miejscowości oraz na jej szansę bardziej dynamicznego rozwoju.

Plan Odnowy Miejscowości Ciesznów jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania mogą być 
aktualizowane zależnie od zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a także od 
pojawiających się nowych możliwości zmiany hierarchii priorytetów.

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI

Ciesznów

Nazwa miejscowości wywodzi się od imienia Cieszno, Cieszysław. Pierwsza wzmianka pochodzi 
z 1234r. – występuje wówczas nazwa wsi Tesnowo, a od 1282r. Tesnow. W dokumentach sprzed 1945r. 
widnieje nazwa Teschenau. W 1322r. książę Władysław podarował tę wieś rycerzowi Hermanowi i jego 
dwóm braciom. Od tego momentu Ciesznów często zmieniał właścicieli, ostatni z nich to Karol Schwarzer, 
który dbał o posiadłość budując dworek i park. Najstarszą budowlą we wsi jest kapliczka z początku XIX 
wieku i dwa krzyże z początku XX wieku.

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Ciesznów to mała wioska, położona w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie 
Głogówek.        

Identyfikator miejscowości Ciesznów w systemie SIMC to 0493764, a współrzędne GPS wsi Ciesznów to 
(17.916944, 50.275833).

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
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Wieś Ciesznów położona jest w południowej części województwa opolskiego, w odległości około 8 km 
od Głogówka. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności 
we wsi Ciesznów to 80 z czego 53,8% mieszkańców stanowią kobiety, a 46,3% ludności to mężczyźni. 
Miejscowość zamieszkuje 0,6% mieszkańców gminy. 

Ciesznów jest to typowa wieś rolnicza o charakterystycznej zabudowie zagrodowej rodzinnych 
gospodarstw. We wsi znajduje się około 1 duże i 7 małych gospodarstw rolnych prowadzących produkcję 
zarówno zwierzęcą jak i roślinną. Część mieszkańców znajduje zatrudnienie poza rolnictwem

We wsi Ciesznów w roku 2017 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 podmioty gospodarki 
narodowej, z czego 2 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Analizując rejestr pod 
kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (2) jest mikro-przedsiębiorstw, 
zatrudniających 0 - 9 pracowników. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we wsi 
Ciesznów najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (50.0%) oraz Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo (50.0%).

Wieś w układzie ulicówki z zabudowaniami rozproszonymi po obu stronach przecinającej ją drogi.

Mieszkańcy Wsi Ciesznów niewątpliwie mogą pochwalić się zabytkowa kaplicą-dzwonnicą. Kaplica jest 
murowana, otynkowana, przykryta uciętym u szczytu dachem wieżowym, pokrytym arkuszami blachy 
ocynkowanej, pomalowanej na kolor zbliżony do ciemnoczerwonego, zwieńczony małą wieżyczką na 
sygnaturkę, przykrytą daszkiem wieżowym, również pokryty tym samym materiałem co korpus kaplicy na 
którym zamocowano metalowy, niewysoki krzyż.
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KIERUNKI ROZWOJU

Zasadniczym celem wsi Ciesznów jest wzmocnienie działań służących niwelowaniu istniejących 
dysproporcji w sferze rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów stojących wyżej w hierarchii 
rozwoju.

Programy rozwoju wsi są częścią składową prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego 
działań zmierzających do poprawy sytuacji gminy oraz sprzyjające długofalowemu rozwojowi 
gospodarczemu kraju, jego spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Koncepcja rozwoju i odnowy 
wsi zakłada na tych terenach zróżnicowanej działalności gospodarczej, kształtowanie jej w sposób 
zapewniający zachowanie walorów środowiskowych i kulturowych, poprawy warunków życia poprzez 
rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych 
i społecznych.

MOCNE I SŁABE STRONY

Mocne strony:

- malownicze, zielone położenie miejscowości

- wieś umiejscowiona przy drodze powiatowej

Słabe strony:

- kilka pustych, zaniedbanych posesji

- brak kanalizacji

- brak instalacji gazowej

- brak sklepu (znaczne utrudnienie, głównie dla osób starszych)

- brak centrum kultury

- brak świetlicy

- brak boiska sportowego

- zły stan infrastruktury drogowej

- brak połączeń komunikacyjnych

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ NA LATA 2019 – 2025

Lp. Nazwa zadania cel Okres 
realizacji

koszt Źródło 
finansowania

1 Doposażenie placu zabaw Stworzenie 2019-2025 6tyś Praca 
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miejsca 
rekreacyjnego dla 

mieszkańców

mieszkańców 
Urząd Miejski, 
środki własne

2 Wykonanie altany Poprawa 
infrastruktury, 

stworzenie miejsca 
spotkań

2019-2025 13tyś Urząd Miejski, 
sołectwo, praca 
mieszkańców

3 Upiększenie i 
zagospodarowanie wysepki 

w centrum wsi

Poprawa estetyki 2019-2025 2tyś Praca 
mieszkańców, 

sponsorzy
4 Budowa chodnika Poprawa 

infrastruktury, 
poprawa życia 
mieszkańców

2019-2025 15tyś Urząd Miejski, 
źródła zewnętrzne

5 Budowa kanalizacji 
przeciwdeszczowej

Poprawa 
infrastruktury, 
poprawa życia 
mieszkańców

2019-2025 15tyś Urząd Miejski, 
źródła zewnętrzne

6 Zagospodarowanie terenu 
przy dwóch 

figurkach(upiększenie)

Poprawa estetyki 
miejscowości

2019-2025 2tyś Praca 
mieszkańców, 
środki własne

PODSUMOWANIE

Plan Odnowy Wsi jest planem otwartym, może być modyfikowany
wg potrzeb lokalnej społeczności i uwarunkowań finansowych.

Do planu mogą być dopisywane nowe zadania zgłaszane przez mieszkańców wsi, władze samorządowe 
Gminy oraz inne organizacje i grupy społeczne. Zmianie może ulec również termin i kolejność realizacji 
zadań w zależności od finansowych możliwości i dostępności funduszy zewnętrznych (unijnych).

Plan został opracowany przy zaangażowaniu przedstawicieli lokalnej społeczności – członków grupy 
Odnowy Wsi Ciesznów pod kierownictwem Zarządu w składzie :

1. Dorota Drzazga

2. Paulina Drzazga

3. Anna Antonów

4. Mariola Kuźniar

5. Bożena Barczyk

6. Piotr Poremba

7. Teresa Wierzbicka
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