UCHWAŁA NR XXXIX/326/10
RADY GMINY GOLESZÓW
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie programu gospodarczego p/n: Plan odnowy miejscowości Cisownica na lata 2010 – 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałe m środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.
z 2007 r. Nr 64, poz.427 z późn. zm.).
Rada Gminy Goleszów postanawia:
§ 1. Zatwierdzić program gospodarczy p/n: Plan odnowy miejscowości Cisownica na lata 2010 – 2016
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1 WSTĘP
W „Siedem Wieków Cisownicy” prof. dr hab. Tadeusz Sławek, mieszkaniec Cisownicy, zapytuje się, a zarazem daje
odpowiedź, co sprawia, że „mieszkanie” różni się od „przebywania”? Przede wszystkim to, że miejsce nie powstanie
bez mojego zaangażowania, bez wkładu mojej pracy, bez mojego wysiłku. Trud ten może przybierać różne formy:
mogę poznać dokładnie historię ziemi gdzie mieszkam, mogę wznieś ć tam dom, zadbać o jego wygląd, mogę
zabiegać o to, by powstał tam wodociąg, a drogi miały chodniki, lecz bez dobrego sąsiedztwa i zaangażowania nas
wszystkich jest niemożliwe, by nasza miejscowoś ć stała s ię miejscem naszych ambicji, miejscem godnym
i godnego życia jej mieszkańców. W wiosce należy stworzyć infrastrukturę komunalną, miejsca centrum kultury,
sportu i wszelkiej działalności społecznej jej mieszkańców. Chcemy, by nasza wieś nie była gorsza od przeciętnej
wsi europejskiej.
Opracowując plan odnowy staraliśmy się uwzględnić powyższe zadania zderzając to z naszymi ambicjami przy
współudziale szerokiego aktywu wiejskiego (radni, rada sołecka, zarządy organizacji społecznych, stowarzyszeń).
Plan uzupełniony i zatwierdzony przez zebranie wiejskie ma aktywizować społeczeństwo oraz rozwijać działania
inwestycyjne. Plan ten ma zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy wsi, wzrost jej atrakcyjności turystycznej oraz
zapewnić jej mieszkańcom wysoki poziom życia, przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej.
Plan odnowy miejscowości jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o dofinansowanie środkami
pomocowymi Unii Europejskiej w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, których
jednym z celów jest „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich”.
Uprawnionymi beneficjentami do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach powyższego są:
- gmina
- instytucje kultury
- kościół lub inny związek wyznaniowy
- organizacje pozarządowe o statusie organizacji celu publicznego
2 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
2.1 Położenie
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Cisownica-urocza podbeskidzka miejscowoś ć letniskowo-turystyczna, leżąca u podnóża M ałej Czantorii i Tułu.
W zdecydowanej większośc i l eży w granicach Pogórza Cieszyńskiego, należąc e g o d o P o g ó r z a Śląskiego.
Cisownica od północy graniczy z Goleszowem, a od zachodu z Dzięgielowem. Jej południowo-zachodnią granicą jest
Leszna Górna, a od wschodnią-Ustroń.

4 OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI
5 SZANSE I ZAGROŻENIA
6 PRIORYTETY
7 OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ
1 WSTĘP
W „Siedem Wieków Cisownicy” prof. dr hab. Tadeusz Sławek, mieszkaniec Cisownicy, zapytuje się, a zarazem daje
odpowiedź, co sprawia, że „mieszkanie” różni się od „przebywania”? Przede wszystkim to, że miejsce nie powstanie
bez mojego zaangażowania, bez wkładu mojej pracy, bez mojego wysiłku. Trud ten może przybierać różne formy:
mogę poznać dokładnie historię ziemi gdzie mieszkam, mogę wznieś ć tam dom, zadbać o jego wygląd, mogę
zabiegać o to, by powstał tam wodociąg, a drogi miały chodniki, lecz bez dobrego sąsiedztwa i zaangażowania nas
wszystkich jest niemożliwe, by nasza miejscowoś ć stała s ię miejscem naszych ambicji, miejscem godnym
i godnego życia jej mieszkańców. W wiosce należy stworzyć infrastrukturę komunalną, miejsca centrum kultury,
sportu i wszelkiej działalności społecznej jej mieszkańców. Chcemy, by nasza wieś nie była gorsza od przeciętnej
wsi europejskiej.
Opracowując plan odnowy staraliśmy się uwzględnić powyższe zadania zderzając to z naszymi ambicjami przy
współudziale szerokiego aktywu wiejskiego (radni, rada sołecka, zarządy organizacji społecznych, stowarzyszeń).
Plan uzupełniony i zatwierdzony przez zebranie wiejskie ma aktywizować społeczeństwo oraz rozwijać działania
inwestycyjne. Plan ten ma zapewnić rozwój społeczno-gospodarczy wsi, wzrost jej atrakcyjności turystycznej oraz
zapewnić jej mieszkańcom wysoki poziom życia, przy zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej.
Plan odnowy miejscowości jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o dofinansowanie środkami
pomocowymi Unii Europejskiej w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, których
jednym z celów jest „Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich”.
Uprawnionymi beneficjentami do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach powyższego są:
- gmina
- instytucje kultury
- kościół lub inny związek wyznaniowy
- organizacje pozarządowe o statusie organizacji celu publicznego
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2.1 Położenie
Cisownica-urocza podbeskidzka miejscowoś ć letniskowo-turystyczna, leżąca u podnóża M ałej Czantorii i Tułu.
W zdecydowanej większośc i l eży w granicach Pogórza Cieszyńskiego, należąc e g o d o P o g ó r z a Śląskiego.
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2.2 Podstawowe dane
Cisownica – Gmina Goleszów
Ludność – 1736 mieszkańców
Powierzchnia – 959, 67 ha
Budynki mieszkalne ~ 500, w tym 7 bloków i dom nauczyciela
Powiat – cieszyńskie
Województwo – śląskie
2.3 Geografia i przyroda
Powierzchnia Cisownicy to teren pofałdowany licznymi wzgórzami i wzniesieniami, do których należą: Budzin 567,2
m n.p.m., Grodzisko 551, Podleśniok 558, Malcowa Góra 528, Goj 537, Gołaźnia 523, Cis 523, Machula 426,
Goruszka 432, najniżej położony jest Kamieniec 355.
Przez Cisownicę płyną dwa główne potoki. Pierwszym z nich jest Cisówka, która swój początek bierze pod stokiem
Małej Czantorii i płynie na odcinku 3, 2 km Dosyć duży spadek powoduje, że pewnymi odcinkami płynie głębokim
korytem np. w centrum wsi. Drugi potok – Przykopa, bierze również swój początek ze źródeł spod Małej Czantorii.
Płynie na długości 2, 6 km z uwagi na duży spadek i powodzie, wody jej wyryły głębokie koryto, dochodzące nawet
do głębokości 10 m. W centrum wsi oba potoki się łączą, dając początek rzece Radoń, która płynie przez wieś, na
długości 1, 2 km, po drodze zabierając wody potoku Rzeczyca. Z kilku źródeł pod Machulą wypływa potok Łabański,
który przyjęto jako początek rzeki Puńcówki.
Obszar Cisownicy jest zasobny w bogatą szatę roślinną, której podstawę stanowią lasy. Przeważają lasy świerkowe
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udziałem lasów liściastych.
Można
spotkać stanowisko kilkunastu gatunków storczyków. W większośc i są to rośliny chronione. Do najciekawszych
drzew chronionych należy cis pospolity (Taxus baccata). W 1957r na obszarze 6, 4 ha utworzono rezerwat leśny cisa
„Zadni Gaj”. Znajdują się tu skupiska około 40-stu drzew. Cis rośnie również wokół zagród, w sumie ok. 640 sztuk,
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Obszar Cisownicy jest zasobny w bogatą szatę roślinną, której podstawę stanowią lasy. Przeważają lasy świerkowe
ze znacznym udziałem lasów liściastych. W runie leśnym występuje też rzadka roślina cieszynianka. Można też
spotkać stanowisko kilkunastu gatunków storczyków. W większośc i są to rośliny chronione. Do najciekawszych
drzew chronionych należy cis pospolity (Taxus baccata). W 1957r na obszarze 6, 4 ha utworzono rezerwat leśny cisa
„Zadni Gaj”. Znajdują się tu skupiska około 40-stu drzew. Cis rośnie również wokół zagród, w sumie ok. 640 sztuk,
a to za sprawą akcji (nieżyjącej już nauczycielki, Ireny Kiszy) „Cis przy każdym domu”. W przeszłości na naszym
terenie musiał liczniej występować, skoro nazwa wsi pochodzi od niego, a w herbie wsi umieszczono trzy cisy.
Występuje tu duże siedlisko owadów, ptaków i różnej zwierzyny, wśród której wymienić można: bażanty, jastrzębie,
krogulce, bociany (czasami czarne), lisy, sarny, dziki, jelenie itd.
Przedstawiając obszernie przyrodnicze walory chcemy podkreślić, jak piękną jest cisownicka ziemia.
2.4 Rys historyczny
Góra Tuł należąca do Lesznej Górnej, jest nierozerwalnie związana z leżącą u podnóża Cisownicą, do tego stopnia,
że niektórzy łączą górę Tuł ze schroniskiem „Pod Tułem” należącym do Cisownicy. Sensacją w 1997r stało się
odkrycie w okolicach góry przez małżeństwo archeologów, Bożenę i Bogusława Chorążych prehistorycznej osady.
Dzieje człowieka na tym terenie sięgają 2, 5 tys. lat wstecz. Podobne stanowiska zlokalizowano na górze Grodzisko
i Machowej Górze, lecz brak środków uniemożliwia dalsze prace, a miejsca te opisano i zabezpieczono.
W drugiej połowie XIII w. Na Śląsku Cieszyńskim nastąpił przyspieszony ruch osadniczy, który miał na celu
pozyskanie nowych terenów pod uprawę. Do początków XIV w. Na naszym terenie powstała większoś ć osad
wiejskich. Pierwsza wzmianka pisana o Cisownicy pochodzi z księgi, w której wymienia się ją w 1305r w wykazie
miejscowości zobowiązanej do płacenia podatku kościelnego (dziesięciny) na rzecz biskupów wrocławskich, co
zapisane jest w „Liber fundiotonis episcopatis Vratislaviensis”, czyli w księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego
Cisownica wymieniana jest tam pod nazwą Cyssownica. Początki powstania wsi sięgają XIII w. Pierwsza powstała
Mała Cisownica, gdzie skupili się pierwsi osadnicy (obecnie przysiółek „Pasieki”). Osadników przyprowadził tu tzw.
Osadźca, którego nazywano też sołtysem. Sołtys pełnił funkcję przedstawiciela pana wobec wsi oraz wsi wobec
pana. Sołtys zbierał też czynsz od osadników za grunt i oddawał panu – księciu cieszyńskiemu oraz miał prawo
sądzenia. Pierwszym znanym z nazwiska sołtysem Cisownicy był Jan Suchan. W 1557r. Sołtysem w Cisownicy był
Marcin, ten zaś sprzedał wójtostwo Jerzemu Ciachotnemu. Jako własność szlachecka, wieś należała do Jana Czelo
z Czechowic, który sprzedał ją Piastom cieszyńskim.
Jak wynika ze spisu 1838r w Cisownicy Wielkiej było 63 domy, w których mieszkało 531 mieszkańców, zaś
w Cisownicy Małej 11 domów, a mieszkało w nich 63 mieszkańców. Gdy w 1766r komora Cieszyńska przeszła
w ręce dóbr Marii Krystyny i jej małżonka księcia Albrechta Kazimierza, rozpoczęto poszukiwania rudy żelaza dla
hutnictwa. Geolog Fugger odkrył w 1770r w Cisownicy bogate złoża tej rudy. Pierwsze próby przerobu były
nadzwyczaj udane i zaczęto tu wydobywać żelazo. W latach 90-tych XIX w wydobycie całkowicie zanikło, a o
wydobywaniu tu rudy dają znać zapadające się co pewien czas sztolnie.
Cisownica była wsią rolniczą, zaś mieszkańcy dojeżdżali do pracy w Ustroniu, Goleszowie i Cieszynie. W okresie
międzywojennych działało tu Robotnicze Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Siła”, Koło Macierzy Szkolnej oraz
Komitet Miejscowy PPS. Był też w Cisownicy Związek Strzelecki. W czasie II Wojny Światowej działał tu silny ruch
oporu, mieszkańcy wsi włączyli się w działalnoś ć oddziału partyzanckiego AK na Czantorii, a część mieszkańców
uczestniczyła i wspierała Bataliony Chłopskie. Na naszym terenie są dwa miejsca straceń, w lesie pod Machową
Górą, a pięciu mieszkańców zginęło w obozach zagłady.
Po II Wojnie Światowej, w sierpniu 1945r Cisownica włączona została do gminy Goleszów, a z dniem 1 lutego 1958r
został reaktywowany Urząd Gminy w Cisownicy, by z dniem 1 stycznia 1973r stać się częścią składową Gminy
Goleszów.
3 INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI
3.1 Oświata
Początki szkolnictwa w Cisownicy sięgają końca XIX w, kiedy to nauka czytania, pisania i rachunków odbywała się
w domach prywatnych, a uczono się głównie na książkach religijnych (modlitewnikach, śpiewnikach, kazaniach).
Jednak potwierdzone początki cisownickiej szkoły jak pisze ks. Jerzy Janik datują się od 1790r najpierw
w prywatnym domu drewnianym Jeleniów, a w 1835r wybudowano szkoł ę murowaną. W 1850r dostawiono wieżę
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rozpoczą ł pracę jako nauczyciel Jan Ożana, który swoim zaangażowaniem
doprowadził w 1896r do budowy nowej, większej szkoły, która została oddana do użytku w 1899r. Poprzednia szkoła
jednoklasowa nie tylko nie spełniała wymogów programowych, ale też była za mała. Lecz i ta nowa z czasem
okazała się być niewystarczająca i niezmordowany Jan Ożana, choć już emeryt (1929r), doprowadził do budowy
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w domach prywatnych, a uczono się głównie na książkach religijnych (modlitewnikach, śpiewnikach, kazaniach).
Jednak potwierdzone początki cisownickiej szkoły jak pisze ks. Jerzy Janik datują się od 1790r najpierw
w prywatnym domu drewnianym Jeleniów, a w 1835r wybudowano szkoł ę murowaną. W 1850r dostawiono wieżę
i zainstalowano dzwony. W 1881r rozpoczą ł pracę jako nauczyciel Jan Ożana, który swoim zaangażowaniem
doprowadził w 1896r do budowy nowej, większej szkoły, która została oddana do użytku w 1899r. Poprzednia szkoła
jednoklasowa nie tylko nie spełniała wymogów programowych, ale też była za mała. Lecz i ta nowa z czasem
okazała się być niewystarczająca i niezmordowany Jan Ożana, choć już emeryt (1929r), doprowadził do budowy
w latach trzydziestych ubiegłego wieku trzeciej szkoły, ukończonej w 1939r.
28 września 1960r Kuratorium Okręgu Szkolnego w Katowicach nadało jej nazwę Szkoła Podstawowa im. Jury
Gajdzicy w Cisownicy. W 1983r rozpoczęła się długo oczekiwana rozbudowa szkoły. Zakończenie I etapu nastąpiło
w 1987r, natomiast II etap zakończono otwarciem sali gimnastycznej 23.11.1994r i basenu 18.12.1997r. W 2009r
rozpoczęła się modernizacja szkoły i jej wyposażenia.Pierwsza szkoła z 1835r Została rozebrana podczas budowy
kościoła.
Druga szkoła z 1899r została zaadaptowana na przedszkole, do którego uczęszcza 40 dzieci, zaś obecnie ze szkoły
korzysta w 6 oddziałach 102 dzieci.
3.2 Kultura i sztuka
Na terenie Cisownicy działają:
Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy w swym statucie zakłada propagowanie, prezentacje i organizowanie życia
kulturalnego wsi. Organizuje wystawy i wycieczki krajoznawcze, występy zespołów artystycznych. Prowadzi
działalnoś ć wydawniczą, w tym kwartalnik „Informator spod Tułu”, wydało: Monografię p t . „Siedem Wieków
Cisownicy”, album „W Cisownickich Progach”, pamiętnik Jury Gajdzicy „Dlo Pamięci Narodu Ludzkiego”, oraz tomiki
poezji Teresy Waszut, Jana Sikory i Heleny Wróbel.
Świetlica Gminna w Cisownicy
Zacząt k i świetlic różnych organizacji istniały tu już w okresie międzywojennym, miały swoje miejsce w różnych
pomieszczeniach, w większości prywatnych. Od 1973r świetlica gminna mieści się w sali widowiskowej budynku
gminy. Działają w niej:
– Cisownicki Klub Propozycji
– Kabaret Rufijoki
– Teatrzyk Młodego widza
– Kółko Literackie
– Zespół Śpiewaczy „Beskuryje”
– Zespół Śpiewaczy „Przocielki”
– Kółko robótek ręcznych
– Kółko plastyczne(prowadził je Józef Golec z Sopotu, prace zostały nagrodzone na konkursie w Tokio: 14 złotych
medali, w tym 4 super złote).
Z okazji 700-lecia wioski Józef Golec stworzył zespół koronczarek, które wykonały tzw. Cisownickie Koronki. Koronki
t e z w iąz a n e są z Ziemią Cieszyńską (o motywach heraldycznych, zawierają krótkie teksty), pełnią funkcję
pamiątkową. Ich wystawa prezentowana była w Gdańsku, a później w Olsztynie.
W budynku gminnym swoją siedzibę ma też filia Biblioteki Gminnej. Tradycje chłopskich księgozbiorów w Cisownicy
sięgają już okresu Jury Gajdzicy (1777-1840), który swe pierwsze nauki czytania wyniósł z domu, nad czym czuwała
jego matka. Stąd t eż wyniósł zamiłowanie do książek, których kolekcjonowanie było jego pasją. Był to
prawdopodobnie pierwszy chłopski ekslibrista, który swe książki oznaczał własnym ekslibrisem. Swoją pasją zaraził
sąsiadów, Jeleniów, którzy poświęcili się księgarstwu. Bracia Jeleniowie, Jan i Paweł, pracując w księgarstwie,
przesyłali bezpłatnie książki do cisownickiej szkoły. Po II Wojnie Światowej w Cisownicy była tylko biblioteka
szkolna, a punkt biblioteczny powstał w 1957r. Obecnie biblioteka posiada 7500 woluminów, a z biblioteki korzysta
300 czytelników. We wsi istnieje również „Mała Książnica Cisownicka”, której zadaniem jest zbieranie starodruków,
a także książek o charakterze zabytkowym i pamiątkowym. Działalności przyświeca hasło „Ocalmy od zapomnienia
i zniszczenia. Zachowajmy dla przyszłych pokoleń.”
3.3 Sport, turystyka, rekreacja
W Cisownicy sport rozwijał się raczej rekreacyjnie i działał w zasadzie do szczebla powiatowego. Wiązało się to
z brakiem właściwych obiektów sportowych oraz środków finansowych. Pomimo tych trudności rozwijała się sekcja
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na skoczniach pobudowanych na pagórkach wsi. Najlepsze wyniki osiągano na skoczni Malcowej Góry, gdzie
głównie wygrywał Leopold Tajner. Z Cisownicy jednak wywodzą się zawodnicy, którzy osiągali lub osiągają wyniki na
skalę krajową, a nawet międzynarodową:

i zniszczenia. Zachowajmy dla przyszłych pokoleń.”
3.3 Sport, turystyka, rekreacja
W Cisownicy sport rozwijał się raczej rekreacyjnie i działał w zasadzie do szczebla powiatowego. Wiązało się to
z brakiem właściwych obiektów sportowych oraz środków finansowych. Pomimo tych trudności rozwijała się sekcja
siatkówki, która odnosiła sukcesy na szczeblu powiatu oraz narciarstwo, w tym szczególnie skoki, które uprawiano
na skoczniach pobudowanych na pagórkach wsi. Najlepsze wyniki osiągano na skoczni Malcowej Góry, gdzie
głównie wygrywał Leopold Tajner. Z Cisownicy jednak wywodzą się zawodnicy, którzy osiągali lub osiągają wyniki na
skalę krajową, a nawet międzynarodową:
• w biegach przełajowych, ulicznych, górskich – Krzysztof Dorighi, Wojciech Dorighi, Piotr Łupieżowiec, Tomasz
Wróbel,
• w motokrosie – Stanisław Brzezina, Tomasz Małecki.
Z obiektów sportowych Cisownica posiada salę gimnastyczną, kryty basem i boisko szkolne.
Wieś ma charakter letniskowo-turystyczny, którego początki sięgają okresu międzywojennego. Wybudowano tu
szereg domów letniskowych, których właściciele głównie pochodzą z aglomeracji śląskiej. Tak powstały swoiste
osiedla: Machula, Gołaźnia, Podleśniok, Pod Porębą i inne. W 2003r. Wytyczono i oznakowano szlaki spacerowe
oraz trasę rowerową. Wyznaczono szlak cisownicki, który rozpoczyna się i kończy w centrum Cisownicy. Idąc tym
szlakiem podziwiamy przepiękny krajobraz widziany z odwiedzanych pagórków, leśną świątynię, Spowiedzisko,
historyczny „Solok” na zboczu Małej Czantorii, Górę Tuł, Zadni Gaj – rezerwat cisa. Możemy też odwiedzić miejsca
walk partyzanckich. Na posiłek trafiamy do schroniska „Pod Tułem”. We wsi jest też Izba Regionalna „U Brzezinów”,
która prezentuje wnętrze starej chałupy. Na turystów oczekują gospodarstwa agroturystyczne, wspomniane
schronisko „Pod Tułem”, zajazd „Cis”, oraz gospody.
Na obszarze wsi istnieje parafia Ewangelicka wraz z kościołem murowanym pod wezwaniem Jana Chrzciciela.
3.5 Inne obiekty
Znaczącym obiektem jest strażnica OSP z salą widowiskową, w której odbywa się większość imprez integracyjnych
i rodzinnych. Głównym zaś miejscem imprez plenerowych jest miejsce przy Izbie Regionalnej na prywatnym terenie
p. Brzezinów.
3.6 Infrastruktura techniczna
Telefony
Pierwszy telefon założono w szkole podstawowej 01.04.1951r. W 1991r zawiązał się społeczny komitet telefonizacji,
dzięki czemu nastąpiła pełna telefonizacja wsi i wszyscy chętni uzyskali podłączenie telefonu.
Kanalizacja
W roku 1988r Gmina Goleszów przejęła od Cementowni Goleszów zadanie inwestycyjne „oczyszczanie ścieków we
wsi Cisownica”. 21 września 1995r oczyszczalnie oddano do użytku, w późniejszym okresie podłączono do niej 148
budynków + 7 bloków. Poważnym problemem jest to, że oczyszczalnia ta jest wykorzystana w ok. 50%, co ma nie
tylko negatywny wpływ na środowisko naturalne, ale i na cenę odbioru ścieków.
Gazyfikacja wsi
Dzięki aktywności i zaangażowaniu prawie wszystkich mieszkańców Cisownicy powołano społeczny komitet
gazyfikacji, dzięki czemu końcem lat osiemdziesiątych prawie cała Cisownica została zgazyfikowana.
Sieć energetyczna
Wieś w 100% podłączona jest do sieci energetycznej napowietrznej, którą administruje i energię dostarcza firma
ENION.
Komunikacja i transport
Cisownica posiada dogodne połączenie drogowe z Cieszynem przez Dzięgielów lub Goleszów oraz z Ustroniem,
komunikacją autobusową. Obsługiwana jest przez PKS i Wispol. Długoś ć dróg gminnych wynosi ok 19 km, co
stanowi ok. 14% dróg gminnych. Drogi te są wąskie o zniszczonej nawierzchni, a zimą stwarzają okresową
nieprzejezdność (Wędoły, Budzin, pod Czantorią).
Gospodarka i rolnictwo
Połowa gruntów rolnych w Cisownicy to grunty IV klasy, 25% - III klasy, a reszta to gleby słabe V i VI klasy.
Rolnictwo jest stosunkowo rozdrobnione niemniej jest parę dużych specjalistycznych gospodarstw nastawionych na
hodowlę.
Ludnoś ć wsi w większości dojeżdża do pracy w Cieszynie i w okolicznych miasteczkach oraz pracuje w usługach.
Na naszym terenie jest Zakład drzewny Karola Szymańskiego, Tartak Józefa Malca, Zakład Metalowo-usługowy
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3.6 Organizacje pozarządowe
• Ochotnicza Straż Pożarna

Połowa gruntów rolnych w Cisownicy to grunty IV klasy, 25% - III klasy, a reszta to gleby słabe V i VI klasy.
Rolnictwo jest stosunkowo rozdrobnione niemniej jest parę dużych specjalistycznych gospodarstw nastawionych na
hodowlę.
Ludnoś ć wsi w większości dojeżdża do pracy w Cieszynie i w okolicznych miasteczkach oraz pracuje w usługach.
Na naszym terenie jest Zakład drzewny Karola Szymańskiego, Tartak Józefa Malca, Zakład Metalowo-usługowy
Jerzego Poloczka.
3.6 Organizacje pozarządowe
• Ochotnicza Straż Pożarna
• Stowarzyszenie Miłośników Cisownicy
• Koło Gospodyń Wiejskich
• Koło Pszczelarskie
• Rady rodziców przy placówkach oświatowych
• Organizacje religijne
• Rady sołeckie
Cele działalności grup mieszkańców:
• ratownictwo i pożarnictwo
• sport – rekreacja – turystyka
• działalność kulturowa – oświatowa – historyczna
Do działań organizacji pozarządowych należy współpraca, koordynacja działań programowych, pomoc w zdobywaniu
środków finansowych i materialnych.
4 OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI
Mocne strony
• Atrakcyjne położenie
• Dobra baza turystyczno-noclegowa
• Aktywnie działające organizacje
• Aktywni i przyjaźni ludzie
• Dobra baza żywieniowa
• Posiadanie unikalnych zasobów przyrodniczych
• Niski stopień degradacji środowiska
• Dobre stosunki wielowyznaniowe
• Dobra baza sportowa i place zabaw dla dzieci
• Bliskość renomowanych ośrodków leczniczo- rehabilitacyjno-wypoczynkowych
• Dogodny układ komunikacyjny
• Wysoki stopień zwodociągowania
Słabe strony
• Zły stan dróg, brak chodników i ścieżek rowerowych, niebezpieczny węzeł drogowy w centrum wsi
• Brak połączenia drogi w Wędołach z drogą do Dzięgielowa
• Słaba promocja wsi
• Brak bazy sportów zimowych
• Stosunkowo słaba sytuacja dochodowa ludności
• Nieuporządkowana gospodarka ściekowa
• Brak punktu sprzedaży zdrowej żywności produkowanej w Cisownicy
• Brak wyposażenia świetlicy
• Mała ilość miejsc pracy w obrębie zamieszkania
• Rozdrobniona gospodarka rolna
5 SZANSE I ZAGROŻENIA
Szanse
• Ogólnodostępny punk internetu
• Powiększenie bazy świetlicy
• Rozwój turystyki, agroturystyki
• Możliwość dofinansowania środkami UE
ID: JOAPF-WSCIT-EZKLE-IUNIN-PJKLE. Podpisany.
• Powstanie Lokalnej Grupy Działania
• Organizacja czasu wolnego przez świetlicę gminną dla turystów i letników
• Dogodne położenie w sąsiedztwie znanych miejscowości turystycznych
• Produkcja zdrowej żywności wynikającej z mody na zdrowy styl życia
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• Ogólnodostępny punk internetu
• Powiększenie bazy świetlicy
• Rozwój turystyki, agroturystyki
• Możliwość dofinansowania środkami UE
• Powstanie Lokalnej Grupy Działania
• Organizacja czasu wolnego przez świetlicę gminną dla turystów i letników
• Dogodne położenie w sąsiedztwie znanych miejscowości turystycznych
• Produkcja zdrowej żywności wynikającej z mody na zdrowy styl życia
• Pozyskiwanie inwestorów i kapitału
Zagrożenia
• Niedobór środków inwestycyjnych
• Korzystanie turystów z ośrodków wypoczynkowych poza granicami kraju
• Brak zainteresowani wsią przez władze centralne i wojewódzkie
• Niestabilna polityka państwa, zmiany przepisów prawnych
• Brak pracy, w szczególności dla młodych ludzi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 PRIORYTETY
Dalsza rozbudowa kanalizacji
Remont dróg
Budowa chodników, ścieżek rowerowych
Rozwój agroturystyki
Wykonanie ścieżek edukacyjnych
Stworzenie bazy sportowo- rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży
Remont przedszkola
Budowa trawiastego boiska piłkarskiego
Remont świetlicy gminnej
Remont bloków
Remont i modernizacja drogi na Wędoły
7 OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ
Wykaz zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną miejscowości
Cisownica

Lp. Nazwa zadania,

Opis zadania, przedsięwzięcia

Cel, przeznaczenie

przedsięwzięcia
1. Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej.

Okres

Koszt

Źródła finansowania

realizacji szacunkowy
Wykonanie sieci kanalizacyjno sanitarnej

Poprawa stanu środowiska

2011-

o łącznej długości ok. 9,5km

naturalnego. Rozwój

2013

Dociążenie istniejącej sieci kanalizacyjnej.

gospodarczy miejscowości.

Europejskiej

Zapewnienie mieszkańcom

WFOŚiGW

3000000

Budżet Gminy,
środki Unii

wysokiej jakości życia.
2. Uzupełnienie sieci
wodociągowej .

Budowa sieci wodociągowej wraz

Rozwój gospodarczy

2012-

z przyłączami na Budzinie.

miejscowości.

2015

300000

Budżet Gminy
WFOŚiGW

Zapewnienie mieszkańcom
wysokiej, jakości życia.
3. Budowa nowych pkt.
świetlnych.

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na

Poprawa stanu

2012-

oprawy energooszczędne, budowa nowych

bezpieczeństwa użytkowników

2016

punktów oświetlenia ulicznego w miejscach

dróg.

100000

Budżet Gminy,
Środki Unii
Europejskiej

niebezpiecznych oraz w miejscach o dużej
intensywności ruchu pieszego.
4. Umocnienie brzegów
Cisówki.

Naprawa umocnień oraz wykonanie nowych

Poprawa bezpieczeństwa

2012-

w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

mieszkańców.

2014

200000

ŚZMiUW
Urząd
Marszałkowski
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Środki Unii
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700-lecia Cisownicy.

139000

2012

parkingu przy bibliotece, posadzenie drzew

szkoły i bezpieczeństwo

i krzewów. Wykonanie kładki nad potokiem

komunikacyjne użytkowników

poszerzenie poboczy.

dróg.

asfaltowych oraz wykonanie rowów

Poprawa bezpieczeństwa

Środki Unii
Europejskiej

do szkoły, remont placu przy pomniku, remont Bezpieczne dojście dzieci do

6. Remont i modernizacja drogi Wymiana podbudowy, położenie nawierzchni
na Wędoły .

2011-

Starostwo
Powiatowe

2010

230000

Budżet Gminy

450000

Starostwo

komunikacyjnego.

odwadniających.
7. Budowa chodnika wzdłuż
drogi powiatowej od

Wykonanie chodnika o szerokości 1m

Podniesienie estetyki

2013-

brukowy, podbudowa kamienno piaskowa.

i bezpieczeństwa

2015

Kamieńca do ul. Skrajnej.

Powiatowe
Środki Unii

miejscowości.

Europejskiej
8. Wyciąg narciarski.

9. Budowa chodnika wzdłuż
drogi powiatowej od

Budowa wyciągu narciarskiego na zboczu

Podniesienie atrakcyjności

2012-

góry.

turystycznej miejscowości.

2016

Wykonanie chodnika o szerokości 1m z kostki Podniesienie estetyki

2012-

brukowej na podbudowie kamienno piaskowej. i bezpieczeństwa

2013

Kamieńca do Centrum.
10. Budowa ogólnodostępnego

230000

Europejskiej
95000

Starostwo
Powiatowe

miejscowości.
Wykonanie na boisku trawiastym boiska

Stworzenie warunków do

2010-

boiska sportowego ze

wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną

aktywnego wykorzystania

2011

sztuczną nawierzchnią przy

wraz z ogrodzeniem i piłko-chwytami.

czasu wolnego.

495000

Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej

Szkole Podstawowej.

/LGD/

11. Adaptacja pomieszczeń
Wymiana sufitu, remont dachu, ocieplenie
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Zaspakajanie potrzeb
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2013

350000
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społecznych.
12. Utworzenie punktu ogólnego

Wyposażenie biblioteki gminnej w stanowiska Poprawa jakości życia

2010-

48000

Budżet Gminy

góry.
9. Budowa chodnika wzdłuż
drogi powiatowej od

2016

Wykonanie chodnika o szerokości 1m z kostki Podniesienie estetyki

2012-

brukowej na podbudowie kamienno piaskowej. i bezpieczeństwa

2013

Kamieńca do Centrum.
10. Budowa ogólnodostępnego

turystycznej miejscowości.

Europejskiej
95000

Powiatowe

miejscowości.
Wykonanie na boisku trawiastym boiska

Stworzenie warunków do

2010-

boiska sportowego ze

wielofunkcyjnego z nawierzchnią sztuczną

aktywnego wykorzystania

2011

sztuczną nawierzchnią przy

wraz z ogrodzeniem i piłko-chwytami.

czasu wolnego.

495000

Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej

Szkole Podstawowej.
11. Adaptacja pomieszczeń

Starostwo

/LGD/
Zaspakajanie potrzeb

2011-

strychu budynku świetlicy na poddasza, modernizacja sanitariatów.

Wymiana sufitu, remont dachu, ocieplenie

mieszkańców sprzyjające

2013

cele kulturalne.

nawiązywaniu kontaktów

350000

Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej /LGD/

społecznych.
12. Utworzenie punktu ogólnego
dostępu do Internetu.

Wyposażenie biblioteki gminnej w stanowiska Poprawa jakości życia

2010-

komputerowe.

2011

mieszkańców.

48000

Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej

13. Remont Przedszkola.

Wymiana okien, remont sal, remont dachu,

Poprawa bazy lokalowej.

2011–

modernizacja poddasza, wymiana sufitu.

Podniesienie powszechności

2012

390000

Budżet Gminy
Środki Unii

wychowania przedszkolnego.

Europejskiej

Wykonać boisko z piłko-chwytami oraz

Poprawa jakości życia i rozwój

2011-

sportowego z parkingiem

zagospodarować teren wokół

infrastruktury sportowej.

2014

w okolicach Szkoły

z przeznaczeniem na ćwiczenia dla strażaków Poprawa sprawności fizycznej

Mieszkańc y

Podstawowej.

z OSP, parking, a w zimie lodowisko.

UKS Cisownica

14. Budowa trawiastego boiska

15. Wyposażenie świetlicy
w sprzęt nagłaśniając y
i audiowizualny.
16. Adaptacja strychu OSP.

2010

Środki Unii
Europejskiej /LGD/

mieszkańców.

Zakup nagłośnienia oraz projektora z ekranem, Utrwalanie dziedzictwa
doposażenie świetlicy.

85000

34000

Budżet Gminy

kulturowego i dbałość

Środki Unii

o tożsamość lokalną.

Europejskiej /LGD

Remont poddasza na pomieszczenia dla Koła

Zaspakajanie potrzeb

2012-

Gospodyń Wiejskich oraz młodzieży .

mieszkańców sprzyjające

2014

80000

Środki Unii
Europejskiej/LGD

nawiązywaniu kontaktów
społecznych.
17. Remont bloków.

Ocieplenie budynków, wymiana stolarki

Poprawa standardów życia

2011-

okiennej, wymianie ogrzewania.

mieszkańców.

2016

1900000

Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej

18. Zagospodarowanie terenu
przy Szkole Podstawowej.

Utwardzić teren i wykonać parking wzdłuż sali Poprawa jakości życia i rozwój

2011-

gimnastycznej, wymienić ogrodzenie.

2013

infrastruktury.

40000

Budżet Gminy
Środki Unii
Europejskiej

19. Adaptacja pomieszczeń na
książnicę.

Zaadoptowanie pomieszczenia w wieży

Utrwalanie dziedzictwa

2011-

kościelnej, remont pomieszczeń.

kulturowego i dbałość

2014

30000

Parafia Ewangelicko
Augsburska

o tożsamość lokalną.

Środki Unii
Europejskiej /LGD/

20. Budowa terenu rekreacyjnego Zamontowanie urządzeń placu zabaw dla
dla dzieci przy blokach.

Poprawa, jakości życia

2013

35000

Budżet Gminy,

dzieci / huśtawki, zestaw zjeżdżalni, karuzela, i rozwój infrastruktury.

Urząd

itp.

Marszałkowski
Mieszkańc y

21. Zakładanie gospodarstw

Pozyskiwanie pozarolniczych źródeł dochodu Podniesienie atrakcyjności

2010-

agroturystycznych.

i rozwój usług turystycznych przez adaptację turystycznej miejscowości.

2016

22. Remont pomieszczeń
katechetycznych.

300000

Środki
mieszkańców,

istniejących oraz budowę nowych obiektów na Aktywizacja zawodowa

Środki Unii

cele agroturystyki.

Europejskiej

mieszkańców.

Wymiana stolarki okiennej oraz malowanie sal, Utrwalanie dziedzictwa
doposażenie pomieszczeń, wymiana

kulturowego i dbałość

centralnego ogrzewania.

o tożsamość lokalną.

2012-

80000

2013

Parafia Ewangelicko
Augsburska
Środki Unii
Europejskiej /LGD

23. Zagospodarowanie terenu
Remont urządzeń na placu zabaw.
ID: JOAPF-WSCIT-EZKLE-IUNIN-PJKLE. Podpisany.
przy przedszkolu.

Poprawa standardów życia

2011-

mieszkańców.

2013

10000

Budżet Gminy,
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Środki Unii
Europejskiej

24. Wykonanie ścieżki

Na istniejącej drodze poszerzyć pobocza,

Stworzenie warunków do

2012-

120000

Środki Unii

22. Remont pomieszczeń
katechetycznych.

Wymiana stolarki okiennej oraz malowanie sal, Utrwalanie dziedzictwa
doposażenie pomieszczeń, wymiana

kulturowego i dbałość

centralnego ogrzewania.

o tożsamość lokalną.

2012-

80000

2013

Parafia Ewangelicko
Augsburska
Środki Unii
Europejskiej /LGD

23. Zagospodarowanie terenu

Remont urządzeń na placu zabaw.

przy przedszkolu.

Poprawa standardów życia

2011-

mieszkańców.

2013

10000

Budżet Gminy,
Środki Unii
Europejskiej

24. Wykonanie ścieżki
rowerowej szlakiem źródeł.

Na istniejącej drodze poszerzyć pobocza,

Stworzenie warunków do

2012-

dokonać poprawek nawierzchni, wykonać

aktywnego wykorzystywania

2016

oznakowania.

czasu wolnego.

120000

Środki Unii
Europejskiej /LGD

Poprawa zdrowotności
mieszkańców.
25. Wykonanie ścieżki

Na istniejącej drodze poszerzyć pobocza,

Rozwój turystyki

2011-

rowerowej od przejścia

dokonać poprawek nawierzchni, wymalować

przygranicznej.

2015

granicznego Nydek przez

linie oddzielające rowerzystów od

Stworzenie warunków do

Budżet Gminy

Wędoły do Kamieńca.

samochodów.

aktywnego wykorzystywania

Środki Unii

czasu wolnego.

Europejskiej /LGD/

26. Remont elewacji, montaż
kolektorów słonecznych

Dokończenie remontu szkoły, montaż

Poprawa wizerunku wsi.

2010-

kolektorów słonecznych do ogrzewania wody

380000

Starostwo
Powiatowe

245000

Budżet Gminy
Środki Unii

2011

wymiana pieców w kotłowni w basenie, wymiana pieców na bardziej

Europejskiej

w Szkole Podstawowej.

WFOŚiGW

27. Remont samochodu
bojowego.

oszczędne.
Remont średniego samochodu bojowego,

Poprawa stanu technicznego

wymiana uszkodzonych elementów

OSP, wzmocnienie gotowości

Starostwo

wyposażenia.

bojowej.

Powiatowe

2010

80000

OSP Cisownica

Budżet Gminy
Działanie zmierzające do sukcesywnej

Poprawa stanu środowiska

2010-

gospodarstw domowych na

wymiany istniejących kotłów CO na

naturalnego.

2016

ekologiczne.

ekologiczne systemy opalania mieszkań.

28 Zmiana ogrzewania

500000

Środki Unii
Europejskiej
WFOŚiGW

Wymiana istniejących eternitowych pokryć

Poprawa stanu środowiska

2010-

dachowych i ściennych

dachowych oraz ścian na materiały

naturalnego.

2016

z eternitu na ekologiczne.

ogólnodostępne służące ochronie środowiska

WFOŚiGW

i podnoszące estetykę budynków.

Mieszkańc y

29 Dopłata do utylizacji pokryć

30 Kapitalne remonty dróg

Poprawa stanu technicznego istniejących dróg Zapewnienie rozwoju

2010-

500000

Środki Unii
Europejskiej

700000

Budżet Gminy

gminnych i powiatowych,

gminnych, wymiana lub uzupełnienie

gospodarczego i podniesienie

budowa chodników.

nawierzchni. Wykonanie nowych chodników

atrakcyjności inwestycyjnej

Europejskiej

dla pieszych, wyznaczenie i oznakowanie

oraz turystycznej.

Starostwo

2016

ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych

Środki Unii

Powiatowe

przebiegających przez miejscowość.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Artur Więcła w

ID: JOAPF-WSCIT-EZKLE-IUNIN-PJKLE. Podpisany.
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