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Wstęp

Plan  odnowy  miejscowości  Piszkawa  zrodził  się  dzięki  świadomości  społecznej  i 

aktywności mieszkańców. Sołectwo Piszkawa w 2009 roku przystąpiło do projektu „Odnowa 

Wsi Dolnośląskiej”. Dzięki inicjatywie mieszkańców i temu projektowi Piszkawa ma szansę 

na bardziej dynamiczny rozwój niż dotychczas. Plan odnowy miejscowości Piszkawa na lata 

2010-2017 przygotowany został w celu stworzenia możliwości pozyskiwania środków poza 

budżetowych  pochodzących  z  funduszy  krajowych  i  funduszy  strukturalnych  Unii 

Europejskiej oraz innych programów.

Planem objęte  zostało  sołectwo  Piszkawa,  natomiast  czas  jego  realizacji  obejmuje  swym 

zasięgiem  lata  2010-2017  zgodnie  z  wymogami  obowiązującymi  w  Rozporządzeniu 

Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  i  sprawie  szczególnych  warunków  i  trybu 

przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania  Odnowa  i  Rozwój  Wsi  objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Plan odnowy miejscowości Piszkawa na lata 2010-2017 przygotowany został  w oparciu o 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Oleśnica  2008-2013,  strategię  Rozwoju Gminy Oleśnica 

2008-2013 z  uwzględnieniem Miejscowego Planu Zagospodarowania  Przestrzennego  oraz 

Studium Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  Oleśnica. 

Przedział czasowy został dopasowany do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na 

lata 2007-2013, Programów Operacyjnych na lata 2007-2013.

Programów  rozwoju  Obszarów  2007-2013  oraz  Strategii  Rozwoju  Województwa 

Dolnośląskiego  uwzględniającej  działania,  które  będą  współfinansowane  z  środków 

krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2012.

Plan  Odnowy Miejscowości  Piszkawa  to  ustalenie  priorytetów  zadań  przeznaczonych  do 

wprowadzania w życie, w celu poprawy sytuacji społeczno- gospodarczej Piszkawy. To Plan 

umożliwiający pozyskiwanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację 

tych zadań ze środków pochodzących od źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych i przede 

wszystkim  środków Unii  Europejskiej.  Działania  niezbędne  by  wprowadzić  w życie  plan 

przewidujący Plan Odnowy miejscowości Piszkawa rozwój miejscowości Piszkawa takie jak: 

planowanie  strategiczne,  perspektywiczna  ocena  sytuacji  społecznej,  gospodarczej  i 

finansowej, wieloletnie planowanie inwestycyjne oraz planowanie finansowe, monitorowanie 

i ocena wykonania przewidzianych zadań, zostały w niniejszym dokumencie uwzględnione. str. 2



Plan  zawiera  zasady  informowania  mieszkańców.  Partnerów  społecznych  i  podmiotów 

gospodarczych  oraz  pozyskiwania  i  wykorzystywania  ich  opinii  w  toku  realizacji  i 

aktualizacji zakresu przyjętych zadań.

Praca nad przygotowaniem planu wsparta została konsultacjami z mieszkańcami Piszkawy, 

przeprowadzonymi  za  pośrednictwem Rady Sołeckiej  oraz  pracowników  urzędów Gminy 

Oleśnica.  Plan  Odnowy  Miejscowości  Piszkawa  na  lata  2010-2017  jest  dokumentem 

otwartym,  a  zapisane  w nim zadania  będą  aktualizowane  stosownie do zmieniających  się 

uwarunkowań zewnętrznych, jak i wewnętrznych pojawiających się nowych możliwości oraz 

zmian  hierarchii  priorytetów  przyjętych  przez  Radę  Gminy  Oleśnica  uwzględniane  będą 

również  nowe  potrzeby  zgłaszane  przez  radnych,  grupy  mieszkańców,  organizacje  poza 

rządowe, oraz sektor publiczny i prywatny.

I. Charakterystyka Gminy Oleśnica

1. Położenie, powierzchnia, ludność

Gmina wiejska Oleśnica położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego 25 

km od centrum miasta Wrocław. Graniczy z gminą Długołęka i Czernica (powiat ziemski 

wrocławski), Jelcz-Laskowice (powiat oławski) oraz – gminą Bierutów, Syców, Twardogóra, 

Dobroszyce i miastem Oleśnica (wszystkie powiat oleśnicki). Poniższej znajduję się mapa, 

która przedstawia lokalizacje gminy na terenie kraju (Źródło: www.olesnica.wroc.pl)

str. 3



Obszar gminy znajduje się w obrębie północnej części Niziny Śląskiej - Równiny Oleśnickiej, 

która  w  części  północnej  przechodzi  we  Wzgórza  Trzebnickie,  w  południowej  zaś  w 

Pradolinę Widawy. Cały obszar gminy położony jest w zlewni Widawy (prawego dopływu 

Odry) zasilanej lokalnymi ciekami płynącymi przez gminę: z jej dopływami Oleśniczanką, 

Świerzną, Smolną i Potokiem Boguszyckim. 

Obszar  gminy  należy  do  najcieplejszych  w  Polsce.  Średnia  temperatur  rocznych  wynosi 

8,5oC.  Bardzo korzystne  warunki  klimatyczne  i  dobre  warunki  glebowe sprzyjają  dobrze 

rozwiniętemu na terenie gminy rolnictwu. Około 66,5 % ogólnej powierzchni stanowią użytki 

rolne.

Gminę  Oleśnicę  charakteryzują  silne  powiązania  funkcjonalno-przestrzenne  z  otoczeniem, 

wynikające przede wszystkim z bliskości i atrakcyjności dużego ośrodka miejskiego jakim 

jest  Wrocław.  Natomiast  szczególne  powiązania  z  miastem  Oleśnica  wynikają  m.in.  z 

pełnionej  przez  to  miasto  funkcji  powiatowej  i  świadczeniu  usług  wyższego  rzędu 

(administracja rządowa, wymiar sprawiedliwości, finanse i ubezpieczenia, szpital oraz inne 

usługi ponadgminne) oraz faktu, że jest to największy lokalny rynek pracy. Należy dodać, iż 

siedziba Urzędu Gminy Oleśnica znajduje się również na terenie miasta Oleśnica.

Gmina powiązana jest z otaczającym obszarem układem komunikacji drogowej i kolejowej. 

Przez środkową jej część biegnie droga krajowa nr 8 oraz linia kolejowa relacji Wrocław – 

Warszawa. Powierzchnia gminy wynosi 243 km² (24 344 ha), co stanowi 1,2% powierzchni 

województwa  oraz  23% powierzchni  powiatu;  jest  to  największa  powierzchniowo  gmina 

powiatu. W roku 2009 gmina liczyła 11 120 mieszkańców w tym 5 393 kobiet oraz 5 727 

mężczyzn,  co stanowiło 10,8% populacji  powiatu.  Średnia gęstość zaludnienia  wynosi  46 

mieszkańców/km²  (powiatu  –  98  mieszkańców/km2).  Zasięgiem  swym  obejmuje  29  wsi 

sołeckich,  położonych  malowniczo  wśród  lasów.  Gmina  Oleśnica  to  również  atrakcyjne 

tereny dla turystów. Znajdują się tu piękne zabytki,  w większości z XVIII w., na czele  z 

kościołami  i  pałacami.  Pobyt  tu  urozmaicą  zasobne  lasy  oczekujące  na  grzybiarzy  i 

sympatyków przyrody

Gmina  dzięki  korzystnemu  położeniu  geograficznemu  ma  doskonałe  warunki  do  rozwoju 

budownictwa  mieszkaniowego,  handlu,  rzemiosła  i  przemysłu.  Droga  krajowa  nr  8  daje 

doskonale połączenie komunikacyjne z zachodnimi i wschodnimi granicami Polski
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II. Charakterystyka  miejscowości Piszkawa

1. Położenie geograficzne miejscowości 

Miejscowość Piszkawa położona jest w województwie dolnośląskim w powiecie oleśnickim, 

w  zachodniej  części  gminy  Oleśnica  na  pograniczu  powiatu  oleśnickiego  i  powiatu 

wrocławskiego.

Piszkawa położona jest  przy drodze powiatowej w odległości 9,9km od Oleśnicy 

Położenie geograficzne 51o9’N 17o18’E

2. Powierzchnia

Wieś Piszkawa zajmuje obszar o powierzchni 238,58 ha co stanowi 0,98% całego obszaru 

gminy. 

3. Historia i dziedzictwo kulturowe

Pierwsze zmianki o wsi:

1503r.-wieś była własnością Mateusza von Falckenberga

1664r.- wieś była własnością  Adama von Kreckwitz

1700r.- wieś była własnością rodzina von Leutsch

1770r.- wieś była własnością rodzina von Haan

1773r.- wieś była własnością von Siegroth

1776r.- wieś była własnością Karol von Lossow

1785r. wieś zasiedlona przez 103 mieszkańców, we wsi funkcjonował folwark pański

1845r.-  wieś  była  własnością  hrabiego  Adolfa  von  Kessel-Zeutsch  z  Rakowa,  który 

posiadłość  włączył  do  swojego  majątku  w  Rakowie.  Piszkawa  i  Raków  tworzyły 

nierozerwalną  całość.  W  Piszkawie  znajdował  się  mały  dwór  zbudowany  w  okresie 

biedermeierowskim.

1925r.- mieszka w Piszkawie krewny hrabiego Adolfa von Kessel-Oswald z Winskel, aż do II 

wojny światowej. str. 5



Po 1945r. zaczęli przyjeżdżać do Piszkawy repatryjańci ze wschodu. 

Przeważnie z okolic Lwowa i Kamionki Strumiłowej

III.  Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

1. Analiza zasobów miejscowości

Analizę  zasobów  miejscowości  przeprowadzono  na  postawie  danych  statystycznych  oraz 

informacji zgromadzonych przez Urząd Gminy Oleśnica.

Przy analizie  zasobów wzięto  pod uwagę następujące  kategorie:  przyrodnicze,  kulturowe, 

obiekty i tereny, infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, gospodarka i rolnictwo, 

środki finansowe i pozyskiwanie funduszy, mieszkańcy.

Rodzaj zasobów Zasoby jakimi wieś dysponuje Znaczenie zasobów
Małe Duże Wyróżniające

PRZYRODNICZE
Walory krajobrazu Teren pagórkowaty, krajobraz 

otwarty

X

Stan środowiska Dobry X
Walory klimatu Suchy, w miejscach bardziej 

eksponowanych wietrzny

X

Walory szaty roślinnej Lasy, zagajniki, łaki, zadrzewienia 

śródpolne

X

Cenne przyrodnicze obszary lub 

obiekty

Dęby pomnikowe, podmokłe łąki X

Świat zwierzęcy Bogactwo ptaków: kruki, żurawie, 

bociany, bażanty a także sarny i 

dziki

X

Wody powierzchniowe Wyłącznie tereny podmokłe i rowy 

merliolacyjne, brak stawów i rzek

X

Wody podziemne Zróżnicowane-pierwsza warstwa 

płytko około 1-2m, miejscami 

podmokłe grunty, kolejne warstwy 

wodonośne, nadające się do picia 

głęboko

X

gleby Przerznie grunty IVb i V klasy X
Kopaliny
Walory geotechniczne Dobre konstrukcyjne grunty- jeśli X str. 6



nie trafisz na kurzawkę
KULTUROWE
Walory architektury Mieszanina starej i nowej
Walory przestrzeni wiej 

publicznej

Słabo zaznaczona, brak wyraźnego 

centrum

X

Walory przestrzeni wiejskiej 

prywatnej

Na ogół zadbana X

Zabytki i pamiątki historyczne Jeden w rejestrze, stare 

zabudowania gospodarskie 

folwarku ciekawe, ale w złym 

stanie technicznym

X

Osobowości kulturowe X
Miejsca, osoby i przedmioty 

kultu

Krzyż przydrożny

Święta, odpusty, pielgrzymki Wg kalendarza X
Tradycje, obrzędy, gwara Niewielka przewaga ludności z 

kresów wschodnich, obecnie słabo 

zaznaczona ze względu na duży 

procent ludności napływowej

X

Legendy, podania i fakty 

historyczne

Pierwsze wzmianki 1503r. X

Przekazy literackie X
Ważne postacie i przekazy 

historyczne
Specyficzne nazwy Sama nazwa Piszkawa, dawniej: 

Pischkawe, Wischkowiz, 

Schreiben, Piszkowa

X

Specyficzne potrawy
Dawne zawody Wiadomo o kowalu i nauczycielu X
Zespoły artystyczne, twórcy Twórcy nie zrzeszeni, raczej 

hobby: malowanie, szydełkowanie, 

ogrody, rzeźba, haftowanie

x

OBIEKTY I TERENY
Działki pod zabudowę 

mieszkaniową

Brak plany, a więc przeznaczenie 

ustalane każdorazowo na 

podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy

X

Działki pod domy letniskowe X
Działki pod zakłady usługowe i 

przemysł

X

Pustostany mieszkaniowe Jeden pustostan mieszkaniowy X
Pustostany poprzemysłowe str. 7



Tradycyjne nie użytkowane 

obiekty gospodarskie (stodoły, 

spichlerz, kuźnie, młyny itp.)
INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA
Place publicznych spotkań, 

festynów

Plac zabaw, stadnina X

Sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica X
Miejsce uprawiania sportu Boisko X
Miejsce rekreacji Boisko i świetlica X

Ścieżki rowerowe, szlaki 

turystyczne

Wiele dróg polnych, pięknych 

widokowo ale nie oznaczonych

X

Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Placówki opieki społecznej
Placówki służby zdrowia
INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNA
Wodociągi, kanalizacja Jest, indywidualne szamba lub 

przydomowe oczyszczalnie 

ścieków

X

drogi Powiatowa do remontu, pozostałe 

do oświetlenia

X

Chodniki, parkingi, przystanki Przystanek do przebudowy X
Sieć telefoniczna i dostępność 

Internetu

Jest,ale z problemami Internet sieć 

kablowa lub bezprzewodowa

X

Telefonia komórkowa Słaby zasięg i protest przeciw 

budowie masztu

X

inne
GOSPODARKA, 

ROLNICTWO
Miejsca pracy (gdzie, ile?) Przeważnie po za Piszkawą (80% 

Wrocław, 20% Oleśnica), emeryci, 

renciści, kilka gospodarstw 

rolnych

X

Znane firmy produkcyjne i 

zakłady usługowe i ich produkty

Agroturystyka-stadnina koni, 

zakład krawiecki, firmy 

budowlane

X

Gastronomia W stadninie X str. 8



Miejsca noclegowe W stadninie X
Gospodarstwa rolne 4 duże i kilka małych X
Uprawy, hodowle Zboża, konie, tuczniki X
Możliwe do wykorzystania 

odpady produkcyjne

Obornik, słoma X

Zasoby odnawialnych energii W zasadzie każdej, obecnie 

opłacalna biomasa

X

ŚRODKI FINANSOWE I 

POZYSKIWANIE 

FUNDUSZY
Środki udostępnione przez gminęBudżet gminy. Fundusz sołecki X
Środki wypracowane Nagrody w konkursach i wkład 

własny w postaci pracy, wiedzy i 

posiadanego sprzętu

X

MIESZKAŃCY (KAPITAŁ 

SPOŁECZNY I LUDZKI)
osoby o specyficznej lub ważnej 

wiedzy i umiejętnościach

studenci, księgowe, ekonomiści, 

architekt/planista, przedstawiciele 

handlowi

X

przedsiębiorcy, sponsorzy rolnicy jednoosobowe działalności 

gospodarcze

X

osoby z dostępem do internetu i 

umiejętnościach 

informatycznych

dwóch informatyków, większość 

mieszkańców ma indywidualny 

dostęp do internetu
pracownicy nauki emerytowani i czynni, pracwnicy 

prywatnych uczelni, Uniwersytetu 

Przyrodniczonego, Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Uniwersytetu 

Ekonomicznego, Politechniki 

Wrocławskiej

X

Związki i stowarzyszenia X
współpraca zagraniczna i 

krajowa

współpraca z stowarzyszeniami 

działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych

X

INFORMACJE DOSTĘPNE 

O WSI
strona www www.mojapiszkawa.pl
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2. Struktura przestrzenna miejscowości

Piszkawa  położona  jest  przy  drodze  powiatowej  nr1920D.  Zabudowa  rozproszona 

jednorodzinna charakterystyczna dla obszarów wiejskich. W centralnym punkcie wsi znajduje 

sie sklep spożywczy i świetlica wiejska.

3. Powierzchnia

Piszkawa  zajmuje  powierzchnię  238,58ha  co  stanowi  0,98%  całego  obszaru  gminy. 

Powierzchnia użytków rolnych wynosi 208,18 ha:

grunty orne                        144,46ha

łąki                                     41,42ha

pastwiska                            22,05ha

sady                                   0,25ha

tereny zabudowane             7,11ha

lasy                                     9,06ha

wody                                  1,99ha

drogi                                  11,30ha

nieużytki                            0,71ha

źródło: ewidencja gruntów i budynków. Stan na październik 2003roku

4. Liczba ludności - demografia

według stanu na 19.05.2010 rok miejscowości Piszkawa zameldowanych na pobyt stały jest 

208 osób. Poniższe tabele przedstawiają strukturę wiekową mieszkańców
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Tabela: Liczba ludności gminy Oleśnica i miejscowości Piszkawa

Wyszczególnienie 

ludności

ogółem kobiety mężczyźni

Gmina Oleśnica 12269 6029 6240

Wieś Piszkawa 208 102 106

Tabela: Liczba ludności według wieku i płci

wiek ogółem kobiety mężczyźni

0-4 14 6 8

5-9 12 7 5

10-14 10 4 6

15-19 23 12 11

20-24 17 6 11

25-29 15 8 7

30-34 9 5 4

35-39 29 16 13

40-44 14 3 11

45-49 12 8 4

50-54 10 4 6

55-59 8 3 5

60-64 10 6 4

65-69 4 3 1

70+ 19 11 8

W  tym  na  pobyt 

czasowy

2 0 2

Tabela: Ludność w ujęciu produkcyjnym

Wyszczególnienie  kobiety mężczyźni

wiek przedprodukcyjny    29 30

wiek produkcyjny 59 65

wiek poprodukcyjny 14 11 str. 11



Największy odsetek mieszkańców wsi stanowią osoby w wieku produkcyjnym około 60%. 

5. Walory przyrodnicze i krajobrazowe

Charakterystyka geologiczna.

Gmina Oleśnica znajduje sie w obrębie Monokliny Przedsudeckiej.  Jest  ona zbudowana z 

serii osadów wieku Permskiego i Triasowego. Ponadto monoklinę zalegają niespoiste osady 

kenozoiczne.

Wieś  Piszkawa wraz  z  całym  obszarem gminy  Oleśnica  znajduje  sie  w północnej  części 

Niziny  Śląskiej-Równiny  Oleśnickiej,  która  w  części  północnej  przechodzi  we  Wzgórza 

Trzebnickie, w południowej zaś w Pradolinę Widawy. Cały obszar gminy położony jest w 

zlewni Widawy 

(prawego dopływu Odry) zasilanej lokalnymi ciekami płynącymi przez Gminę Oleśnica z jej 

dopływami Oleśniczanką, Świerzną, Smolną i potokiem Boguszyckim.

Powierzchnia  terenu  jest  nieznacznie  zróżnicowana:  prawie  płaska  w  części  centralnej, 

miejscami falista a w części północnej na niewielkich obszarach pagórkowata. 

Najwyższy punkt znajduje sie w Ligocie Polskiej 212,5 m n.p.m. a najniższy w Ligocie Małej 

125m n.p.m. 

Pod względem geologicznym wyróżniają sie trzeciorzędowe osadu podłoża (iły, piski, żwiry), 

pokryte  warstwą,  osadów  czwartorzędowych  polodowcowych-  piski,  pospółki,  żwiry  o 

średnim zagęszczeniu. 

Obszar gminy ubogi jest w kopaliny użyteczne, lokalne znaczenie mają piaski i żwiry.
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Klimat

średnia temperatura roczna wynosi 8,5oC. Bardzo korzystne warunki klimatyczne i glebowe 

sprzyjają dobrze rozwiniętym na terenie gminy rolnictwu. Około 70% ogólnej powierzchni 

stanowią użytki rolne. Obszar gminy należy do najcieplejszych w Polsce. 

Hydrografia

Gmina Oleśnica wraz z miejscowością Piszkawa położona jest w pobliżu zlewni Widawy.  

w granicach gminy znajdują dwa obszary głównych zbiorników wód podziemnych: zbiornik 

nr 322 Oleśnica, oraz część zbiornika nr 321 Kąty Wrocławskie, Oława, Brzeg Opolski.

Gleby

Warunki  glebowe pod kątem ich  przydatności  dla  rolnictwa  są  w Piszkawie  o  najniższej 

klasie na terenie gminy Oleśnica, przeważają grunty IVb i V klasy. 

Wskaźnik jakości gleby w obrębie Piszkawy wytypowano na 38,3 pkt. łączna powierzchnia 

użytków rolnych wynosi 208,18 ha

Szata roślinna

Tereny leśne i zadrzewienia w obrębie Piszkawy zajmują 3,8% ogólnej powierzchni lasów 

gminy. Występują tu lasy mieszane dęby pomnikowe. Niezwykle bogate w gatunki roślin są 

łąki trzęś licowe położone w okolicy Łuczyny, Łoziny oraz Piszkawy. Rosną tu chronione: 

       

                              nasiężał pospolity,                         kukułka szeroko listna str. 13



goryczka wąskolistna

turzyca cienista

str. 14



bądź wełnianka szerokolistna

Podmokłe łąki Piszkawy, projektowany obszar Natura 2000 „ Łąki Grędzińskie”

6. Infrastruktura techniczna

Sieć wodociągowa

Mieszkańcy Piszkawy korzystają z ujęcia wody Krzeczyn, jest to najstarsza stacja uzdatniania 

wody powstała  w latach  80-tych.  Właścicielem sieci  wodociągowej  jest  Gmina  Oleśnica, 

zarządcą zaś Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. woda jest dostarczana na terenie 

Piszkawy do 90% posesji.  Najstarszą siecią wodociągową, która wymaga pilnego remontu 

jest sieć, która jest w miejscowości Ligota Mała. Ze względu na użyte materiały,  technikę 

wykonania  oraz  czas  eksploatacji,  jest  to  jedna  z  najbardziej  awaryjnych  sieci  na  terenie 

gminy.  Przebudowy  i  konserwacji  wymagają  też  istniejące  stacje  uzdatniania  wody  w 

zakresie  automatyki  obsługi,  a  także  konserwacji,  bądź  wymiany  elementów 

odpowiedzialnych  za  oczyszczenie  wody  do  parametrów  odpowiadających  normom 

zawartych w aktach prawnych. Renowacji (rewitalizacji) wymagają także studnie głębinowe 

będące  postawą  istnienia  stacji  uzdatniania  wody.  Czas  użytkowania  jak  i  zwiększenia 

zapotrzebowania  na  wodę  sprawiają,  że  studnie  te  są  eksploatowane  z  bardzo  dużą str. 15



wydajnością, więc wskazana była by ich okresowa kontrola i renowacja. Kolejnym ważnym 

elementem układu są zbiorniki wody czystej, które ulegają korozji. Należało by wziąć pod 

uwagę  potrzebę  wybudowania  zbiorników  awaryjnych,  które  gwarantowały  by  ciągłość 

dostawy wody. Migracja ludności z miasta na tereny wiejskie jest na terenie Gminy Oleśnica 

dość znacząca.  Zwrot części kosztów budowy sieci  wodno kanalizacyjnych zachęca nowo 

przybyłych  inwestorów  do  podejmowania  takich  działań,  stąd  infrastruktura  wodno-

kanalizacyjna  stale  się  rozrasta.  Należało  by  więc  w  najbliższym  okresie  czasu  zwrócić 

szczególną uwagę na ujęcia wody, stacje uzdatniania, a także podjąć działania zmierzające do 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach do tych czas nie skanalizowanych.

Stan na koniec 2009 roku: sieć wodociągowa

• Magistrala (przesyłkowa) -40,9km;

• Rozdzielcza -100,0km;

• Przyłącza – 34,6 km (1849szt)

Sieć kanalizacji ściekowej

Na  terenie  Piszkawy  nie  istnieje  sieć  kanalizacji  ściekowej.  Mieszkańcy  korzystają  z 

indywidualnych szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami

Na terenie  gminy  Oleśnica  funkcjonuje  komunalne  wysypisko  śmieci  obsługujące 

miasto  i  gminę  Oleśnica.  Wysypisko  jest  zlokalizowane  na  terenie  wsi  Smolna  i  spełnia 

wszystkie  normy  odnośnie  ochrony  środowiska.  Za  wywóz  odpadów  z  terenu  gminy 

odpowiedzialne  jest  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej  w Oleśnicy,  które 

jednocześnie  zarządza  wysypiskiem  oraz  firma  Van  Gansewinkel  Dolny  Śląsk  Oławy 

zajmujące się wywozem odpadów z osiedli w Nowoszycach i Boguszycach. Umów na wywóz 

śmieci zawarło1708 gospodarstw domowych, cos stanowi 70,03% wszystkich gospodarstw. 

Odpady  w poszczególnych  miejscowościach  są  gromadzone  w specjalnych  kontenerach  i 

później wywożone na składowisko odpadów.  Ze względu na bliska lokalizację wysypiska, str. 16



mieszkańcy z obrębów Gręboszyce i Smolna mogą wywozić śmieci nieodpłatnie we własnym 

zakresie.  W  większości  obrębów  zostały  ustawione  kontenery  umożliwiające  częściową 

segregacji nieczystości. Znajdują się tu oddzielne pojemniki na szkło, papier i plastik. Udział 

podpisanych umów na wywóz śmieci do liczby gospodarstw domowych wynosi 75,3%.

Zaopatrzenie w gaz

Na ternie  Gminy  Oleśnica  zgazyfikowane  są  wsie:  Dąbrowa,  Jenkowice,  Ligota  Wielka, 

Smardzów i Nieciszów.

Sieć telekomunikacyjna

Na  terenie  gminy  istnieje  dobrze  rozwinięta  sieci  telekomunikacji  stacjonarnej.  Usługi 

teleinformatyczne  świadczy  Telekomunikacja  Polska  SA.  Za  pośrednictwem  mocno 

rozbudowanej sieci naziemnej i podziemnej, sygnał doprowadzany jest do indywidualnych 

odbiorców  w  każdej  miejscowości.  Istniejąca  siec  telefonii  zapewnia  sprawna  realizację 

połączeń  telefonicznych,  faksowych  oraz  internetowych.  Dostępne  są  także  połączenia  za 

pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej: GSM Plus, ERA, ORANGE, PLAY.

Sieć energetyczna

Wieś jest w 100% zelektryfikowana. Dystrybucją energii elektrycznej zajmuje się EnergiaPro 

Gigawat  Spółka  Akcyjna.  Jednostką  organizacyjną  skupiającą  w  swoich  strukturach 

działalność związaną z zakupem i sprzedażą energii elektrycznej oraz obsługą klientów jest 

Rejon Dystrybucji w Oleśnicy. ul. Lwowska 23, 56-400 Oleśnica.

7. Ludność i gospodarka

Rolnictwo nie stanowi głównego źródła utrzymania mieszkańców Piszkawy. W miejscowości 

funkcjonują cztery duże gospodarstwa rolne i kilka mniejszych. Rolnicy głównie zajmują się 

uprawą: pszenicy, jęczmienia, żyta i rzepaku. Dwóch rolników hodowlą bydła i tuczników, 

trzeci hodowlą koni w celach rekreacyjnych.

W  Piszkawie  funkcjonuje  kilka  podmiotów  gospodarczych:  zakład  krawiecki,  zakład 

budowlany, mała gastronomia oraz handel. 

Mieszkańcy miejscowości zatrudnieni są w firmach na terenie Oleśnicy i Wrocławia. str. 17



8. Komunikacja drogowa

Gmina powiązana jest z otaczającym obszarem komunikacji drogowej i kolejowej. Przez 

środkową  jej  część  biegnie  droga  krajowa  nr  8  oraz  linia  kolejowa  relacji  Wrocław–

Warszawa. 

W miejscowości Piszkawa długość sieci drogowych wynosi 12,3 km.

Przez teren gminy przebiegają drogi:

krajowe: - Nr 8 (E67) Wrocław - Oleśnica - Syców,

- Nr 25 Oleśnica - Międzybórz - Ostrów Wielkopolski,

wojewódzkie: - Nr 451 Oleśnica - Bierutów - Namysłów, - Nr 340 Oleśnica - Trzebnica,

powiatowe: - 13 dróg o długości 84,6 km.

9. Infrastruktura społeczna

W miejscowości Piszkawa nie funkcjonują jednostki oświatowe ani opieki zdrowotnej.

10. Infrastruktura oświatowa

Szkoły podstawowe na terenie gminy 

Ligota  Polska  -  szkoła  z  nowoczesną  salą  sportową  z  pełnym  zapleczem  sanitarnym, 

boiskiem, przyszkolną oczyszczalnią ścieków i kolektorem gruntowym „pompa ciepła” jako 

źródło ciepła do szkolnego c.o.. Szkoła posiada własny pojazd typu „bus” do przewozu dzieci 

na imprezy i konkursy sportowe, przedmiotowe i kulturalne.

Sokołowice  -  szkoła  z  salą  gimnastyczną,  wyremontowanym  budynkiem,  biblioteką  z 

czytelnią, boiskiem i przyszkolną oczyszczalnią ścieków,

Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica - ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy,  wyremontowanym i 

dobrze  wyposażonym  budynku  szkolnym,  gdzie  na  niższych  piętrach  znajduje  się 

Gimnazjum.

Ligota Mała - szkoła z pełnowymiarową salą gimnastyczną, wyremontowanym budynkiem, 

boiskiem,  pracownią  komputerową,  biblioteką  z  czytelnią.  Rozpoczyna  działalność 

radiowęzeł szkolny.

str. 18



Smolna  -  szkoła  z  nowoczesną  salą  gimnastyczną,  pracownią  komputerową,  biblioteką  z 

czytelnią, boiskiem i przyszkolną oczyszczalnią ścieków. Szkoła posiada własny pojazd typu 

- bus do przewozu dzieci na imprezy i konkursy sportowe, przedmiotowe i kulturalne.

Na  terenie  Gminy  Oleśnica  funkcjonuje  Gimnazjum  znajdujące  się  w  nowo  utworzonej 

siedzibie. Obiekt powstał w przebudowanym i zmodernizowanym budynku dawnych koszar 

wojskowych w Oleśnicy,

zlokalizowanego na granicy gminy i miasta. Obiekt ten powstał w ramach realizacji projektu 

związanego z rewitalizacją obszarów po-wojskowych przy ul. Wileńskiej 32. We wrześniu 

2009 r. przy Gimnazjum Gminnym został oddany piękny kompleks boisk wielofunkcyjnych z 

programu „Moje Boisko ORLIK 2012”

Dzieci i młodzież z Piszkawy uczęszczają do :

o Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica

o Gimnazjum Gminy Oleśnica

o Szkoły podstawowej i Gimnazjum Gminy Długołęka w miejscowości Brzezia Łąka

Po  ukończeniu  gimnazjum  młodzież  naszego  sołectwa  kształci  się  w  szkołach 

ponadgimnazjalnych  w  Oleśnicy  i  Wrocławiu.  Kończąc  szkołę  średnia  w  większości 

kontynuują naukę na wrocławskich uczelniach m.in. :

o Uniwersytet Przyrodniczy

o Uniwersytet Wrocławski

o Uniwersytet Ekonomiczny

o Politechnika Wrocławska

oraz uczelniach prywatnych.

11. Infrastruktura ochrony zdrowia

Na terenie Piszkawy brak jest Ośrodka Zdrowia. Mieszkańcy korzystają  z usług medycznych 

świadczonych w miejskich ośrodkach zdrowia Oleśnicy i Wrocławia.

Najbliższy  szpital  znajduje  się  w Oleśnicy.  W każdej  chwili  mieszkańcy mogą  liczyć  na 

pomoc Pogotowia Ratunkowego z Oleśnicy. str. 19



12. Infrastruktura kulturalna i sportowa

Realizacją zadań w zakresie  upowszechniania  kultury,  rekreacji  i  innych form aktywności 

zajmuje  się  w  niezwykle  szerokim  zakresie  Gminny  Ośrodek  Kultury  z  siedzibą  w 

Boguszycach.

Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez

a) organizacja imprez to dominująca forma działalności GOK. Największe i najpopularniejsze 

imprezy to: Międzygminny Przegląd Grup Kolędniczych „Pastorałka” , Przegląd Zwyczajów i 

Obrzędów  Wiosennych  i  Wielkanocnych  „Kogutek”,  Dzień  Działacza  Kultury, 

Międzynarodowe  Konfrontacje  Folklorystyczne,  Dożynki  Gminy  Oleśnica,  Spotkania 

Seniorów, Święto Ziemniaka

b) prowadzi zajęcia edukacyjne,  artystyczne i rekreacyjno-sportowe dla dzieci,  młodzieży  

i  dorosłych  w  świetlicach  wiejskich  i  środowiskowych.  Najpopularniejsze  są  zajęcia 

interdyscyplinarne,  łączące  różne  formy  aktywności:  teatr,  taniec,  śpiew,  poezję,  grę  na 

instrumentach, działania plastyczne oraz gry i zabawy. W tego rodzaju zajęciach mogą brać 

udział wszyscy chętni, bez względu na umiejętności czy wiek. Organizuje wypoczynek letni i 

zimowy.

c) redaguje kwartalnik „Informator Gminy Oleśnica” wydawany przez Samorząd.  Promuje 

Gminę  gdyż  osoby  biorące  udział  w  sekcjach  artystycznych,  zespołach  itp.  chętnie 

uczestniczą  w  konkursach,  przeglądach,  festiwalach  oraz  festynach  nie  tylko  

w gminie, ale także w kraju i za granicą, często zdobywając nagrody i wyróżnienia. Każdy 

miesiąc  przynosi  kilkadziesiąt  imprez  sportowych,  organizowanych  w  różnych 

miejscowościach  na  terenie  gminy Oleśnica.  Do najpopularniejszych  z  nich  należą:  bloki 

sportowo-rekreacyjne podczas imprez okolicznościowych (np.: Dzień Dziecka) 

W świetlicy wiejskiej miejscowości Piszkawa są organizowane imprezy np.: Dzień Babci i 

Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, dożynki, jarmark wielkanocny. 

Organizujemy również warsztaty rękodzieła ludowego

13. Miejsce sportu i rekreacji

Miejscem  sportu  jest  boisko  do  piłki  nożnej  wykonane  czynem  społecznym  przez 

mieszkańców.  Dopiero  w  roku  2010  przeznaczyliśmy  środki  z  funduszu  sołeckiego  na 

wykonanie boiska z prawdziwego zdarzenia. Miejscem rekreacji jest plac zabaw i świetlica 

wiejska. str. 20



14. Pomoc społeczna

Gminy  Ośrodek  pomocy  społecznej  prowadzi  działalność  związaną  ze  wsparciem rodzin 

potrzebujących opieki. Aktualnie opieką społeczną na terenie Piszkawy jest 6 rodzin i 5 osób.

15. Związki, stowarzyszenia, organizacje, kluby, grupy nieformalne

Na  terenie  miejscowości  funkcjonuje  stowarzyszenie  „Moja  Piszkawa”         

Z inicjatywy Stowarzyszenia w okresie od grudnia 2009 do września 2010 przeprowadzono 

18 imprez,  w tym:  koncerty,  spotkania okolicznościowe, drogę krzyżową oraz akcję lato,  

w ramach  której  zorganizowano  min.  warsztaty plastyczne,  literackie  i  reporterskie  oraz  

7 wycieczek poza Piszkawę.

IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Piszkawa (analiza SWOT)

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 organizacji oraz badania szans 

i zagrożeń jakie stoją przed sołectwem. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:

-  „mocnych stron” - uwarunkowań wewnętrznych, które stanowią silne strony wsi 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 wsi i które 

niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);

-  „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania 

społeczności  sołectwa,  ale  które  mogą  być  traktowane  jako  szanse,  i  przy  odpowiednio 

podjętych przez nią działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi wsi;

-  „zagrożeń” -  uwarunkowań  zewnętrznych,  które  także  nie  są  bezpośrednio  zależne  od 

zachowania  społeczności  sołeckiej,  ale  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  jej  rozwoju 

(należy unikać ich negatywnego oddziaływania na rozwój wsi).

Przedstawiona  poniżej  analiza  mocnych  i  słabych  stron oraz  szans  i  zagrożeń  jest 

syntezą  poszczególnych  obszarów  życia  społeczno-gospodarczego  wsi.  Wiele  kwestii 

podnoszonych było w sposób nieomal identyczny przez kilka lub nawet kilkanaście  osób, 

można je zatem nazwać uniwersalnymi. 

Poniższy zbiór informacji o mocnych i słabych stronach wsi i stojących przed nim szansach 

i zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach Smolnej ułożonych str. 21



przekrojowo  (w  ramach  poszczególnych  obszarów  życia  społeczno  -  gospodarczego). 

Niektóre zapisy z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale 

zespół  redakcyjny  z  pełną  świadomością  dokonał  takich  właśnie  rozstrzygnięć.  Analiza 

SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu wsi i w niej znajduje uzasadnienie 

większość rozstrzygnięć

MOCNE STRONY

1. Piękny krajobraz.

2. Sucho (teren przeważnie niezalewowy)

3. Naturalnie – sporo obszarów dziko zarośniętych

4. Cisza

5. Dużo przestrzeni

6. Mała społeczność

7. Dużo dzieci i młodzieży

8. Różnorodność hobby mieszkańców

9. Zróżnicowane zawody i wykształcenie

10. Czytelny układ wsi

11. Kontakt z światem – dobre połączenie drogowe

12. Różnorodność stylów architektonicznych, wygląd domów i zagród

SŁABE STRONY

1. Słaba wzajemna znajomość między mieszkańcami

2. Brak wspólnego zakładu pracy we wsi

3. Niska świadomość własnych zasobów i walorów otoczenia

4. Niedostrzeganie wpływu własnych poczynań na otoczenie

5. Infrastruktura niekompletna - brak chodników, zła nawierzchnia drogi powiatowejstr. 22



6. Niereagowanie  na  zauważone  rzeczy  nieodpowiednie  (zaśmiecanie  własnego 

otoczenia)

7. Brak konsekwentnego działania

8. Niska świadomość ekologiczna

9. Słabo zaznaczone centrum wsi

10. Słabe gleby

11. Suchy klimat

SZANSE

1. Upowszechnienie  się  technologii  EKO.  Dzięki  temu  wdrażanie  systemów 

oszczędzania energii i wody będzie tańsze i łatwiejsze

2. Moda  na  zdrową  żywność  –  rozwój  gospodarstw  ekologicznych,  bez  stosowania 

nawozów sztucznych i środków ochrony roślin

3. Moda  na  agroturystykę  :  zwiększony  popyt  na  gospodarstwa  agroturystyczne  i 

aktywny wypoczynek

4. Wyznaczenie ścieżek przyrodniczo – krajobrazowych ( rowerowe, konne, piesze)

5. Bliskość projektowanego obszaru NATURA 2000 

6. Możliwość pozyskiwania środków unijnych na różne inwestycje duże i małe

7. Fundusz sołecki

8. Możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw wspólnie z sąsiednimi sołectwami i 

gminami

9. Szkolenia i kursy

ZAGROŻENIA

1.Brak  możliwości  finansowych  na  realizację  inwestycji  infrastrukturalnych  i  programów 

rozwojowych  umożliwiających  realizację  inwestycji  w zakresie  infrastruktury  technicznej, 

drogowej, społecznej str. 23



2.Brak zaangażowania młodzieży w sprawy wsi, wzrost patologii

3.Migracja  z  terenu  miejscowości  ludzi  młodych  i  wykształconych  w  skutek  braku 

perspektyw i szans rozwoju

4.Niski przyrost naturalny

5.Brak planów (w tym MPZP) 

6.Obawa lub niechęć mieszkańców do zakładania własnej działalności gospodarczej

V. Planowane kierunki rozwoju

Kompleksowy i harmonijny rozwój wsi Piszkawa, po przez wykorzystanie jej potencjałów i 

zasobów  podstawą  poprawy  warunków  życia  społeczności  lokalnej  –  poznanie  potrzeb 

kulturowych i życiowych pozwoli stworzyć lepsze jutro wszystkim mieszkańcom.

Główne problemy sołectwa

1. Droga powiatowa i gminne w złym stanie technicznym

2. Brak chodników przy drodze powiatowej

3. Bierność mieszkańców, niskie zainteresowanie życiem wsi

4. Niska świadomość ekologiczna części mieszkańców

5. Słaba promocja miejscowości

6. Zbyt małe wsparcie osób działających społecznie oraz inicjatyw społecznych

Wizja rozwoju sołectwa

Chcemy by Piszkawa była :

1. wsią  nowoczesną,  bezpieczną  i  wygodną  –  z  kanalizacją,  dobrymi  drogami, 

chodnikami i oświetleniem

2. zadbaną z pięknymi  ogrodami i  rozwiniętym Centrum Kultury ( świetlica,  skwery, 

boiska, place zabaw, kaplica)

3. wsią zintegrowaną z aktywną i nowoczesną społecznością str. 24



4. wsią  dbającą  o  dzieci  i  młodzież,  a  także  integrującą  wszystkich  nowych 

mieszkańców, by każdy czół się ważny w naszej społeczności

5. wsią dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych

dla  realizacji  naszej  wizji,  konieczne  będzie  także  zaangażowanie  i  współdziałanie  władz 

samorządowych Gminy Oleśnica, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu 

finansowego.

Piszkawa  dzięki  działaniom  własnym,  środkom  pozyskiwanym  przez  Stowarzyszenie  i 

wspomagana  przez  Gminę,  może  stać  się  atrakcyjnym  miejscem  do  zamieszkania  i 

przystankiem na turystycznych szlakach.

VI.  Opis  planowanych  zadań  inwestycyjnych  i  przedsięwzięć  aktywizujących 

społeczność lokalną w okresie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości

1. Cele strategiczne i działania 

a) Zagospodarować i uporządkować teren wokół placu zabaw

b) Budowa świetlicy wiejskiej ( obecna nie ma warunków sanitarnych, jest to pół 

budynku mieszkalnego)

c) Wykorzystać świetlicę wiejska jako miejsce szkoleń, kursów dla młodzieży i 

dorosłych, rozwoju zainteresowań i hobby mieszkańców

d) Poprawa stanu technicznego dróg, budowa chodnika dla pieszych 

e) Boisko do piłki nożnej i siatkówki aby nasza młodzież mogła trenować i grać

2. Wzrost aktywności społeczeństwa

Najpilniejszym, najważniejszym jest dla nas realizacja zadań poprawiających warunki życia 

mieszkańców  oraz  dających  szanse  na  rozwój  sołectwa.  Zacząć  chcemy  od  tego,  co  już str. 25



dobrze funkcjonuje, co do tej  pory nas łączy.  Ważnym celem dla naszej społeczności jest 

zapewnienie dzieciom i młodzieży,  jak również i ich rodzicom, warunków do wspólnego i 

efektywnego spędzenia czasu. Jest to ważne dla rozwoju fizycznego jak też emocjonalnego.

Dlatego głównym celem będzie budowa świetlicy wiejskiej w Piszkawie.

3. Szacunkowy koszt i harmonogram planowanych przedsięwzięć

Lp

.

Nazwa zadania Planowany 

harmonogram 

realizacji zadania

Szacunkowy 

koszt realizacji 

zadania w tys.

Źródła 

pozyskiwania 

środków
1. Budowa boiska do 

piłki nożnej

2010-2017 50 Budżet gminy 

środki zewnętrzne
2. Budowa chodnika i 

naprawa nawierzchni 

drogi powiatowej

2010-2017 1500 Budżet powiatu

3. Budowa świetlicy 2010-2017 400 Budżet gminy 

środki zewnętrzne
4. Budowa boiska do 

siatkówki

2010-2017 40 Budżet gminy 

środki zewnętrzne
5. Ogrodzenie boiska 2010-2017 5 Budżet gminy 

środki zewnętrzne
6. Rozbudowa 

oświetlenia

2010-2017 50 Budżet gminy 

środki zewnętrzne
7. Budowa dróg 

lokalnych

2010-2017 250 Budżet gminy 

środki zewnętrzne
8. Wyposażenie 

świetlicy

2010-2017 25 Budżet gminy 

środki zewnętrzne

str. 26



VII. Cele długoterminowe.

Organizacja i propagowanie utrzymania czystości i ładu we wsi

Zorganizowanie doradztwa w zakresie zakładania i prowadzenia ogrodów, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na tradycyjne sposoby uprawy i tradycyjne gatunki.

Rozwijanie i wsparcie lokalnego rzemiosła

Rozbudowa centrum integracji mieszkańców o: dom  sztuki i rzemiosła: sala warsztatów, 

wystaw z zapleczem

1. dom kina: sala pokazów i kawiarenka (może być internetowa)

2. dom dzieci: sala zabaw, sala pracy, czasowo funkcjonująca jako przedszkole

3. dom muzyki: miejsce ćwiczeń i warsztatów, odpowiednio połączone – także  

występów

4. dom Boga: kaplica

5. zaplecze: kuchnia i sanitariaty, pomieszczenie biurowe

6. boiska, zadaszone miejsca wypoczynku/kiermaszów, ogniska/grilla, mały amfiteatr

Rozpropagowanie  wiedzy  na  temat  konieczności  oszczędzania  wody  pitnej  i  sposobów 

gromadzenia wody deszczowej i oczyszczania ścieków we własnym zakresie, 

Poszerzenie wiedzy na temat skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, a przy okazji 

wiedzy  na  temat  możliwości  oszczędzania  energii  we  własnym  zakresie:  źródła  ciepła, 

docieplenia, studia opłacalności przedsięwzięć, możliwości dofinansowania.

Organizacja święta ogrodów z prezentacjami najnowszych trendów w projektowaniu ogrodów 

– np. poprzez wyznaczanie miejsc do zaprojektowania i wykonania przez zaproszonych lub 

wyłonionych w konkursie gości – firmy zewnętrzne, sprzedaż materiału

VIII. System wdrażania i monitoringu 

Wdrożenie planu Odnowy Miejscowości Piszkawa rozpocznie się po przez wprowadzenie go 

w życie uchwałą Rady Gminy Oleśnica. Realizowanie przedsięwzięć określonych w Planie 

Odnowy Miejscowości winno odbywać się przy ścisłej współpracy Wójta Gminy Oleśnica, 

Rady Soleckiej, sołectwa Piszkawa oraz Sołtysa wsi Piszkawa.

Plan Odnowy Miejscowości będzie podlegał stałemu monitorowaniu. Proces ten będzie miał 

na  celu  analizowanie  stanu  zaawansowania  przyjętych  działań  oraz  zgodności  ich  z 

postawionymi  założeniami.  Plan będzie  modyfikowany przez korekty i  uaktualnianie  jego 

zapisów. Stan realizacji zaplanowanych działań i ich weryfikacja będzie procesem ciągłym, str. 27



trwającym  od  momentu  rozpoczęcia  planowanych  inwestycji,  poprzez  realizację  aż  do 

momentu  zakończenia.  Monitorowanie  odbywać  się  będzie  w  formie  bezpośredniej, 

polegającej na dokonaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu stanu rzeczywistego realizacji zadań 

oraz  pośredniej,  sprawozdawczej,  polegającej  na  analizowaniu  materiałów,  wskaźników  i 

statystyk.

W monitorowaniu brać będą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu 

Gminy w Oleśnicy,  zaangażowane we wdrożenie  Planu Odnowy Miejscowości  Piszkawa. 

Oceną wdrożenia Planu zajmie się Rada Sołecka sołectwa Piszkawa.

PODSUMOWANIE

Plan  Odnowy  Miejscowości  jest  jednym  z  najważniejszych  elementów  odnowy  wsi,  jej 

rozwoju oraz  poprawy warunków pracy i  życia  mieszkańców.  Sporządzenie  i  uchwalenie 

takiego  dokumentu  stanowi  niezbędny  warunek  przy  aplikowaniu  o  środki  finansowe  w 

ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój 

wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Oleśnica przy opracowaniu 

kierunków rozwoju poszczególnych miejscowości.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich 

poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie 

obszarów  wiejskich.  Działanie  umożliwi  rozwój  tożsamości  społeczności  wiejskiej, 

zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost 

ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizacje 

kilku  zadań.  Istota  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 

poprzez  rozwój  kultury,  edukacji,  sportu  i  rekreacji,  podniesienie  standardu  życia 

mieszkańców  wsi.  Realizacja  Planu  Odnowy  Miejscowości  ma  także  służyć  integracji 

społeczności  lokalnej,  większemu  zaangażowaniu  wolnego  czasu  dzieci  i  młodzieży  oraz 

rozwojowi organizacji społecznych.
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