UCHWAŁA NR VII/50/2011
RADY GMINY CISEK
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX /199/10 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miejsce Odrzańskie na lata 20102017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , z 2005r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40. poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Cisek
uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany Planu Odnowy Miejscowości Miejsce Odrzańskie na lata 2010  2017,
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Cisek z dnia 28 października 2010 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Miejsce Odrzańskie na lata 20102017 poprzez dodanie punktu 7 w
brzmieniu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Punktom 7 i 8 nadaje się numerację kolejno 8 i 9.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisek.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
mgr Rozwita Szafarczyk
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Załącznik do Uchwały Nr VII/50/2011
Rady Gminy Cisek
z dnia 27 czerwca 2011 r.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARU O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA
POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH,
ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO  PRZESTRZENNE.
W sołectwie Miejsce Odrzańskie wyróżniamy trzy obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz
cechy funkcjonalno – przestrzenne:
1. Kościół p.w. Trójcy Świętej (1770 r.) wraz z przyległym cmentarzem i Mauzoleum rodziny Reibnitz.
Jest to kościół drewniany wpisany do rejestru zabytków nr 92(54)52. W jego wnętrzu znajdują się barokowe
ołtarze z elementami rokokowymi. Na uwagę szczególną uwagę zasługuje dzwon z 1511 r. a także ambona
z XIX wieku oraz XVII wieczne rzeźby i obrazy.
Obszar ten był od najdawniejszych lat najważniejszym punktem wsi. Jest to zabytkowy zespół sakralny, który
dla mieszkańców stanowi nie tylko miejsce modlitwy i zadumy, ale jest również symbolem historycznym
i kulturalnym. W tym obszarze spotykały się i będą skupiać kolejne pokolenia mieszkańców sołectwa.
Przed kilkuset laty, ale i ówcześnie społeczność lokalna kultywuje tradycję, uczestnicząc w nabożeństwach
oraz biorąc czynny udział w pracach konserwacyjnych i pielęgnacyjnych zespołu sakralnego.
2. Zabytkowy park dworski
Do czasów obecnych przetrwał otaczający pierwotnie rezydencję park, którego początki sięgają przełomu
XVIII i XIX w. Jeszcze w latach 60tych XX w. w parku widoczne były ślady założenia krajobrazowego,
z półkolistą polaną na osi dawnego pałacu, obrzeżoną liściastym i iglastym starodrzewem i prowadzącą na
północ aleją dębową. Obecnie zaniedbany park zatracił całkowicie układ ścieżek i właściwie zmienił się w las.
Od 7.11.1988 r. park jest wpisany do rejestru zabytków (nr rej.: 183/88).
Położenie parku w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego kościoła, cmentarza i mauzoleum rodziny
Reinnitz tworzy swoistą strefę wyciszenia z której korzystają spacerowicze.
3. Świetlica wiejska wraz z terenem przyległym.
W obiekcie tym znajduje się duża sala z zapleczem kuchennym, socjalnym i sanitarnym wykorzystywana do
organizacji imprez okolicznościowych i jubileuszowych, zajęć warsztatowych czy treningów fitness oraz
aerobiku. Dodatkowo w kolejnych pomieszczeniach rozstawiono stoły do tenisa oraz urządzenia siłowe do
treningów kulturystki. Ponadto na części parteru budynku mieści się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej,
która jako jedyna organizacja pozarządowa we wsi skupia znaczną liczbę społeczności lokalnej.
Wokół budynku jest teren zielony z placem zabaw dla dzieci. Jest to miejsce plenerowych spotkań
społeczności lokalnej, z którego korzystają nie tylko najmłodsi, ale całe rodziny. To tu organizuje się wszystkie
imprezy plenerowe wykorzystując zaplecze świetlicy i doskonałe położenie trenu zielonego.
Wszystkie te miejsca stanowią centrum życia społecznego zarówno dla mieszkańców, jak i licznych turystów.
Miejscowość ze względu na swoje walory oraz malownicze położenie łączące w sobie urok doliny rzeki Odry
i malowniczych wzgórz odwiedzana jest przez wielu turystów.
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