UCHWAŁA NR XXXI/364/2021
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU
z dnia 27 maja 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021 - 2028
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021 – 2028”, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kietrzu
Mirosław Skoczylas
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/364/2021
Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 27 maja 2021 r.
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI PILSZCZ NA LATA 2021-2028
CEL OPRACOWANIA
Plan Odnowy Miejscowości to dokument planowania rozwoju na poziomie sołectwa. Jest zachętą do
pozyskiwania środków zewnętrznych oraz aktywizowania mieszkańców na rzecz wsi i stanowi podstawę
planów rozwoju miejscowości.
„Plan Odnowy Miejscowości Pilszcz na lata 2021 - 2028” jest dokumentem o charakterze planowania
strategicznego i określa cele oraz kierunki działania wraz z określeniem zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną planowanych na lata 2021 - 2028. Dokument ten ma służyć wykorzystaniu
istniejącego potencjału i szans rozwojowych oraz pozyskaniu środków zewnętrznych.
Opracowanie i uchwalenie planu odnowy miejscowości wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2020-2030”. Plan Odnowy Miejscowości Pilszcz zawiera w szczególności a) charakterystykę miejscowości,
w której będzie realizowana operacja, b) ocenę mocnych i słabych stron Pilszcza, c) opis planowanych zadań
inwestycyjnych
i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną.
Historia Pilszcza
Pilszcz jest przygraniczną miejscowością położoną na Płaskowyżu Głubczyckim, w gminie Kietrz, powiecie
głubczyckim, województwie opolskim, nad rzeką Ostrą, w samym środku Bramy Morawskiej.
Okolice Pilszcza zasiedlone były od czasów prehistorycznych. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne
tzw. ,,Skarb z Pilszcza” (bransolety, naszyjniki i topory pochodzące z epoki brązu) wyorany w 1884r. na polu
przez miejscowego rolnika.
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1185r., kiedy to wieś nosiła nazwę Belchiz, w 1377r. pojawia
się kolejna-Pulicz, po czesku Policzka-Pólko. Do 1945r. wieś nosi nazwę Piltsch.
Prawdopodobnie Pilszcz był wsią czynszową należącą do książąt opawskich. Wskazuje na to brak dworu
i folwarku, a jego właścicielami byli Mikołaj Gaszyna, hrabia Karol von Lichtenstein, a w 1742r. Pilszcz
przeszedł pod panowanie pruskie.
W 1683r. nieopodal Pilszcza przemierzały z odsieczą wiedeńską wojska polskie pod dowództwem króla Jana
III Sobieskiego, które z Krakowa przez Racibórz, Pietrowice Wielkie, Kietrz, Rozumice, Opavę zmierzały do
Wiednia. Istnieje podanie ludowe nawiązujące do malowidła w kościele, głoszące, że król Jan III Sobieski
został poproszony przez delegację Pilszczan, której przewodniczył ówczesny sołtys, by król oszczędził wieś i ta
nie ponosiła ani kosztów utrzymywania wojska, ani wszelkich konsekwencji związanych z przemarszem 20tysięcznej armii. Król wysłuchał próśb mieszkańców, stąd przez samą wieś wojska nie przeszły. Jednak
wiadomo, że 27 sierpnia 1683r. stacjonowały w okolicach kościoła Świętej Trójcy w Opavie.
Podczas I wojny światowej zginęło 82 mieszkańców, którym w okresie międzywojennym przy murze
kościelnym postawiono pomnik istniejący do dzisiejszego dnia.
Od XIX wieku Pilszcz zaliczał się do najbogatszych wsi na Śląsku. Świadczą o tym potężne zagrody
frankońskie, stroje i biżuteria ówczesnych mieszkańców.
Kolejny okres świetności Pilszcz przeżywał w okresie międzywojennym XX wieku. W tym czasie wieś
zamieszkiwało ok. 1500 mieszkańców, a jego powierzchnia zajmowała 2000 ha. Działały tu następujące
instytucje: Rejonowy Urząd Gmin Pilszcz, Rozumice, Ściborzyce Wielkie, Urząd Gminy Pilszcz, Sołectwo
Pilszcz, Urząd Pocztowy (obsługiwał 5 wsi), Urząd Celny, Straż Graniczna, Policja, Powiatowy Urząd
Rolników, Bank Spółdzielczy, Szkoła 8-klasowa, Przedszkole, Związek Straży Pożarnej, Związek Pszczelarzy,
Związek Kombatantów I Wojny Światowej, Związek Rolników, Związek Motorowy, Koło Łowieckie,
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Czerwony Krzyż, Zespół Teatralny, Zespół Pieśni i Tańca, Chór kościelny i ludowy, Zgromadzenie
Najświętszej Maryi Panny, boisko sportowe.
W latach 1923-1924 wieś została zelektryfikowana.
Do 1938r. funkcjonował tu urząd celny, zlikwidowany po usunięciu granicy spowodowanej odebraniem
Czechom Sudetów.
Niemalże nieprzerwanie w czasie II wojny światowej w Pilszczu funkcjonowała szkoła.
W marcu 1945r. Pilszczanie otrzymali nakaz ewakuacji w Sudety.
Po kapitulacji III Rzeczy, w maju powrócili mieszkańcy. Wieś była zniszczona w blisko 65%.
Od tego momentu tworzy się powojenna historia Pilszcza.
Latem 1945r. w Pilszczu osiedlili się pierwsi Polacy z Kresów Wschodnich - przybyli repatrianci z dawnych
polskich województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. Przez kolejny rok mieszkali z
Niemcami, których wysiedlano w dwóch turach, w grudniu 1945r. oraz od lipca do sierpnia 1946r.
W 1945r. została sformowana Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza w Pilszczu. Po rozwiązaniu WOP w
1991r. przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Pilszczu, która została rozformowana 23 sierpnia 2005r.
Szkoła została reaktywowana w 1946r.
W 1946r. powołano w Pilszczu Gminną Radę Narodową, przekształconą jesienią 1954r. w Gromadzką Radę
Narodową. W 1972r. w związku z reformą administracyjną kraju, Pilszcz stracił rangę gminy i został
przyporządkowany gminie Kietrz.
Utworzenie w latach pięćdziesiątych Zakładu PGR w Pilszczu spowodowało napływ ludzi z centralnej Polski
i gór.
Pilszcz jest miejscowością wpisaną do rejestru zabytków Województwa Opolskiego pod numerem 795/64
decyzją z dnia 13 kwietnia 1964r.
W 1963r. wybudowano Wiejski Dom Kultury w Pilszczu.
W 1972r. obraz Matki Boskiej Pilszczańskiej został oddany do konserwacji. W 1974r. nastąpiła jego
intronizacja, a 15 sierpnia 1976r. dochodzi do jednego z największych wydarzeń w historii najnowszej Uroczystości Koronacji Obrazu w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pilszczu.
Na początku lat 90. rodzi się inicjatywa rozbudowy szkoły i budowy sali gimnastycznej. Zostaje oddana do
użytku 11 listopada 1995r.
W 1997r. Pilszcz jako jedna z pierwszych miejscowości Opolszczyzny przystępuje do Programu Odnowa
Wsi. W rezultacie zostają zrealizowane liczne projekty nadające specyficzny charakter miejscowości, które
zyskały uznanie na szczeblu województwa, a także doprowadziły do zdobycia kilku nagród w kategorii:
„Najlepszy projekt Odnowy Wsi” i ostatecznie w 2006r. tytuł NAJPIĘKNIEJSZEJ WSI OPOLSKIEJ.
W 1998r. w czynie społecznym, z dużym zaangażowaniem Kombinatu Rolnego w Kietrzu i mieszkańców,
wybudowano boisko do piłki nożnej, które służy drużynie LZS FC Pilszcz do dnia dzisiejszego.
W 2003r. obchodzono Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilszczu. W 2003r. odbył się
I Zjazd Absolwentów Szkoły Podstawowej w Pilszczu.
W 2010r., po wcześniejszej likwidacji szkoły, nowym jej organem prowadzącym zostało Stowarzyszenie na
Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu. W 2014r. Stowarzyszenie i szkoła były organizatorem Jubileuszu 180lecia Szkoły Podstawowej w Pilszczu.
Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w 2018r. Pilszcz był uczestnikiem Dożynek Prezydenckich
w Spale, a w 2019r. brał udział w Targach Poznańskich.
W marcu 2021r. w budynku szkoły zostaje oddana do użytku Izba Pamięci zrealizowana w ramach projektu
„Oldřišov-Pilszcz – ożywiona historia”
1. ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ WSI PILSZCZ
1.1.Położenie, powierzchnia, ludność
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Wieś Pilszcz leży w południowej części gminy Kietrz w powiecie głubczyckim, w odległości 93 km do
miasta wojewódzkiego Opola, 29 km do miasta powiatowego Głubczyce, 12 km do gminnego miasta Kietrz.
Sołectwo Pilszcz składa się z dwóch części: wsi i oddalonego od niej o ok. 2 km Osiedla. Zajmuje obszar o
powierzchni 1978,32 ha.
Geograficznie wioska leży w dolinie rzeki Ostrej, w Bramie Morawskiej – obniżeniu pomiędzy pasmami
Sudetów i Karpat. Pilszcz leży na granicy gmin Kietrz i Branice. Od wschodu i południa graniczy z Czechami.
Najbliżej, bo 5 km na południe od Pilszcza leży sześćdziesięciotysięczne czeskie miasto Opava. Wieś pełni
funkcję rolniczą, mieszkaniową, pielgrzymkową. Rolnictwo zmienia swoją strukturę. Obecnie istnieje kilka
gospodarstw kilkudziesięciohektarowych.
Na rozwój funkcji pielgrzymkowej ma wpływ Sanktuarium Matki Bożej Pilszczańskiej.
Przez wieś przebiega droga wojewódzka Nr 420 od Raciborza do granicy państwa, droga powiatowa Nr 1221
O i drogi gminne.
1.2.Sytuacja demograficzna
Sołectwo Pilszcz na dzień 19.05.2021 liczy 666 mieszkańców. Od 2015r. ilość mieszkańców Pilszcza zmalała
o 56 osób. Jednak w ostatnich latach zaobserwowano powrót młodych osób z zagranicy, zainteresowanie
zakupem domów w Pilszczu, zwłaszcza przez młodych, w tym mieszkańców Republiki Czeskiej, co rokuje w
najbliższych latach na zwiększanie się ludności wsi.
1.3.Środowisko przyrodnicze
Większą część powierzchni sołectwa zajmują użytki rolne, z czego zdecydowaną większość stanowią grunty
orne, w tym ok. 1/3 należy do rolników indywidualnych, a 2/3 to grunty należące do Kombinatu Rolnego
Kietrz. Są to gleby lessowe w większości drugiej i trzeciej klasy. Są też grunty pierwszej i czwartej klasy. Nad
rzeką w kierunku granicy rozciąga się pas łąk zakończony kępą drzew, zwanych laskiem. Ogólna powierzchnia
łąk wynosi 27,34 ha, a gruntów leśnych jest 9,29 ha. Charakterystyczną cechą Pilszcza jest duża ilość zieleni
wewnątrz wsi. Są to drzewa i krzewy szlachetne, ozdobne, jak i dzikie, nieużytkowe. Znajdują się również sady
o ogólnej powierzchni 9,79 ha. Charakterystycznym drzewem dla Pilszcza jest lipa. Lip jest na terenie sołectwa
stokilkadziesiąt. Nazwa wsi „Pilszcz” pochodzi od grzyba. Toteż w Pilszczu mimo małej ilości lasów występuje
duża ilość grzybów m.in. będąca pod ochroną purchawica olbrzymia. Powszechnie występującymi grzybami są
opieńki. Rosną również pieczarki, kanie i gąski. Znakiem rozpoznawalnym Pilszcza stało się „wybudowane” w
2006 roku „Kwitnące zoo”. W jego skład wchodzą 3 przestrzenne zwierzęta, których podstawę stanowią
konstrukcje stalowe: paw, sowa, zając. Z uwagi na walory estetyczne, mieszkańcy wsi obsadzają przestrzenie
publiczne dużą ilością roślin ozdobnych.
1.4.Infrastruktura techniczna
Wieś Pilszcz jest obszarem, w którym woda konsumpcyjna dostarczana do domów we wsi pochodzi z ujęcia
w Chróścielowie, a na Pilszcz Osiedle z Rozumic za pomocą wodociągu. Oprócz tego jest we wsi kilka źródeł
dobrej wody. Niektórzy gospodarze korzystają z własnych studni, ponieważ czerpana z nich woda ma cechy
wód źródlanych.
Obszar wsi odwadniany jest przez rowy melioracyjne i ciągi dren. Wieś nie posiada kanalizacji. Część
mieszkańców ma szamba, a wielu odprowadza ścieki wprost do rzeki zanieczyszczając ją. Na terenie wsi
znajduje się staw, który jest własnością prywatną. Staw i jego bezpośrednie sąsiedztwo jest uporządkowane.
Ogólnie gruntów pod wodami jest 0,32 ha. Za gospodarkę odpadami w gminie Kietrz odpowiada firma
„NAPRZÓD” Rydułtowy. Powietrze przez większość roku jest czyste, okresowo przy wiatrach południowych
zanieczyszczane przez przemysł w Opavie, a także samych mieszkańców ogrzewających domy mułem.
1.5.System infrastruktury
Na terenie wsi występują drogi zaliczane do kategorii dróg wojewódzkich, powiatowych
i gminnych. Droga wojewódzka to droga nr 420 Racibórz – granica państwa, o długości 7500 m, droga
powiatowa Nr 1221 O Pilszcz – Uciechowice o długości 2000 m i drogi gminne o łącznej długości 3000 m oraz
drogi transportu rolnego. Drogi, oprócz dróg transportu rolnego, posiadają nawierzchnie bitumiczne. Droga
wojewódzka i powiatowa i gminne są w bardzo złym stanie technicznym. Jednakże w najgorszym stanie
technicznym są drogi osiedlowe na Osiedlu Pilszcz. Na Osiedlu zamontowane zostały progi zwalniające. We
wsi przy drodze wojewódzkiej brakuje chodników.
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Sołectwo posiada sieć telekomunikacyjną o wystarczającej przepustowości. W przeważającej części wsi jest
światłowód i dostęp do internetu. Zasięg telefonii komórkowej na terenie wsi jest bardzo słaby.
1.6.Sytuacja gospodarcza
Na terenie sołectwa nie ma żadnego przemysłu. W Pilszczu coraz mniej osób żyje
z
rolnictwa, zmniejsza się ilość osób pracujących w Kombinacie Rolnym Kietrz, najwięcej osób zatrudnionych
jest w firmie Eko-Okna w Kornicy oraz w okolicznych miejscowościach w republice Czeskiej, a także w
Raciborzu, Kietrzu i Głubczycach. Ponadto źródłem dochodów są renty, emerytury, zasiłki oraz praca za
granicą. Na terenie wsi zwiększa się ilość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Są to podmioty
prowadzące m.in. działalność handlową, usługową, piekarnię, agencję pocztową.
1.7.Infrastruktura społeczna
1.7.1.Edukacja
Na terenie Pilszcza funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III
Sobieskiego w Pilszczu Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji
i Kultury w Pilszczu. Stan techniczny
budynku jest dobry, w ostatnim czasie został wykonany remont dachu. W najbliższym otoczeniu szkoły
znajdują się przestrzenie
z miejscami wypoczynkowymi, placem zabaw, zieloną siłownią. Placówka
nie posiada zewnętrznego obiektu sportowego.
1.7.2.Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
W wiosce znajduje się Ośrodek Zdrowia, w którym świadczą usługi lekarze zatrudnieni
Gminny Ośrodek Lecznictwa Otwartego w Kietrzu.

przez

Osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pomaga Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kietrzu. Główną przyczyną korzystania z pomocy tego ośrodka są:
ubóstwo, bezrobocie,
uzależnienia.
1.7.3.Bezpieczeństwo publiczne
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie sołectwa jest na poziomie dobrym. Na taką ocenę
składa się fakt, że w ciągu ostatnich lat nie stwierdzono żadnych groźnych przestępstw, takich jak: zabójstwa,
gwałty, napady z użyciem niebezpiecznych narzędzi itp. Nie mniej jednak miejscowość jest słabo oznakowana
i posiada niewiele chodników, co jest zagrożeniem w ruchu drogowym.
Istnieje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wyposażona w samochód pożarniczy.
1.7.4.Kultura
Zadania w zakresie rozwoju kultury realizowane są między innymi poprzez organizacje i instytucje działające
na terenie wsi takie jak: Wiejski Dom Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz edukacji
i Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich, Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jana III
Sobieskiego w Pilszczu, Związek Emerytów i Rencistów, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Zespół Sportowy,
Rada Sołecka, Rada Parafialna.
Oferta kierowana do mieszkańców jest szeroka. Są to imprezy adresowane do wszystkich grup wiekowych i
ludzi o różnych zainteresowaniach:
Miesiąc
Styczeń
Styczeń/Luty
Styczeń/Luty
Marzec

Miejsce
PSP z OP Pilszcz
WDK Pilszcz
WDK w Pilszczu
PSP Pilszcz i WDK Pilszcz
WDK w Pilszczu

Marzec/Kwiecień
Kwiecień
Kwiecień
Maj
Maj/Czerwiec

PSP z OP Pilszcz
PSP z OP Pilszcz
PSP z OP Pilszcz
PSP z OP Pilszcz
Pilszcz/Oldřišov

Czerwiec

Ogród rekreacyjno –
wypoczynkowy/Plac Schumana
PSP z OP Pilszcz

Lipiec
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Impreza
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Choinka – impreza środowiskowa
Biała Zima
Impreza integracyjna
z okazji Dnia
Kobiet
Kiermasz Wielkanocny
Obchody Dnia Ziemi
Dni Otwarte Szkoły
Obchody Dnia Matki
„Spotkanie bez granic”- integracyjna
impreza polsko-czeska
Dzień Dziecka – impreza plenerowa
Półkolonia letnia
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Sierpień
Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Grudzień
Grudzień

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Wniebowzięcia NMP w Pilszczu i
Sołectwo Pilszcz
Boisko sportowe
na Osiedlu
Pilszcz
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Wniebowzięcia NMP w Pilszczu i
Sołectwo Pilszcz
PSP z OP Pilszcz
PSP z OP Pilszcz
i
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i
Kultury w Pilszczu
Parafia Rzymsko - Katolicka pw.
Wniebowzięcia NMP
w
Pilszczu i PSP z OP Pilszcz
Organizacje Społeczne Pilszcza
PSP z OP Pilszcz
PSP z OP Pilszcz
PSP z OP Pilszcz

Grudzień

WDK Pilszcz, Organizacje Społeczne
Pilszcza

Targi Odnowy Wsi „Spichlerz
Opolszczyzny” i Odpust Parafialny
Impreza Plenerowa na Osiedlu
Dożynki Parafialno - Sołeckie
Sprzątanie Świata
Impreza Biegowa upamiętniająca
przemarsz Jana III Sobieskiego z
odsieczą wiedeńską
Obchody Dnia Papieskiego
Zabawa Andrzejkowa
Mikołajki
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Wigilia szkolna
z udziałem
lokalnych liderów
Sylwester

Rokrocznie Sanktuarium Matki Boskiej Pilszczańskiej odwiedzane jest przez pielgrzymów z Kietrza (odbywa
się to w pierwszą niedzielę października), a ostatnio także przez mieszkańców Dzierżysławia i Rozumic.
1.7.5.Sport, turystyka, rekreacja
W centralnym punkcie wsi znajduje się wielofunkcyjny kompleks. Zaczyna się od Wiejskiego Domu Kultury,
poprzez boisko wraz z szatnią i zapleczem sportowym klubu sportowego FC Pilszcz. Nad rzeką położony jest
Plac im. Roberta Schumana, który wraz z terenem przy szkole stanowi ogród rekreacyjno – wypoczynkowy z
zieloną siłownią. Ostatnim nabytkiem jest „Zielona siłownia”. Szkoła posiada salę gimnastyczną. W
bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajduje się gotycko-renesansowy kościół pątniczy z końca XVI wieku pw.
Wniebowzięcia NMP, w którym jest cudowny obraz Matki Bożej Pilszczańskiej. W murze przy kościele
znajduje się pomnik upamiętniający mieszkańców Pilszcza – ofiary I Wojny Światowej. We wschodniej części
Pilszcza, przy Alei Lipowej znajduje się cmentarz parafialny z początku XX wieku, okolony murem, do którego
wchodzi się przez ozdobną bramę. Na cmentarzu rosną stare lipy nasadzone na kształt krzyża. Każda z czterech
głównych ulic Pilszcza posiada swoją własną kapliczkę, która stanowi ołtarz w czasie uroczystości Bożego
Ciała. Zachowały się również dwa spichlerze, piekarnik, parnik i kilka zagród frankońskich, z których jedna
posiada komplet budynków wraz z bramą. Wszystkie te zabytki są w złym stanie.
2. MOCNE I SŁABE STRONY PILSZCZA. SZANSE ROZWOJU I ZAGROŻENIA.
2.1. Mocne strony wsi:
·Atrakcyjne położenie geograficzne oraz atrakcyjność krajobrazowa
·Bliskie sąsiedztwo czeskiej Opavy
·Dziedzictwo religijne, historyczne, kulturowe
·Sanktuarium Matki Boskiej Pilszczańskiej
·Rozbudowana sieć telefoniczna i dostęp do internetu
·Wolne tereny pod zabudowę
·Szkoła podstawowa i przedszkole
·Wiejski Dom Kultury
·Ośrodek zdrowia
·Agencja pocztowa
·Posiadanie Izby Pamięci jako atrakcji turystycznej
·2 kompleksy rekreacyjno – wypoczynkowe
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·Posiadanie potrawy regionalnej „Gulasz Sobieski z Pilszcza”
Pilszcza”

i produktu pamiątkarskiego „Pierniki z

·Drużyna piłkarska klubu LZS FC Pilszcz
·Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej
·Urodzajne gleby
·Duża ilość zieleni wewnątrz wsi
·Charakterystyczny, unikalny układ zabudowy, w którym domy mieszkalne występują w znacznej odległości
od ulicy
·Ugruntowana pozycja wśród grup odnowy wsi na Opolszczyźnie
·Gościnność mieszkańców wynikająca z tradycji kulturowych ludności napływowej
·Tytuł NAJPIĘKNIEJSZEJ WSI OPOLSKIEJ
2.2. Słabe strony wsi:
·Liczne ograniczenia spowodowane obecnością wsi w gronie miejscowości zabytkowych
·Starzenie się mieszkańców
·Zły stan dróg, brak chodników, słabe oznakowanie
·Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Pilszczu wsi
·Niewystarczająca sieć usług
·Zbyt małe zaangażowanie mieszkańców w sprawy wsi
·Znaczna odległość od dużych miast
·Niewystarczająca ilość usług komunikacji autobusowej
·Słaby zasięg telefonii komórkowej
2.3. Szanse rozwoju
·Napływ młodych ludzi
·Stworzenie nowych miejsc pracy
·Rozwój handlu i usług
·Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków
·Transgraniczne położenie
·Poprawa jakości dróg
·Utworzenie Planu Zagospodarowania Pilszcza
·Budowa szkolnego kompleksu sportowego
·Działania proekologiczne mieszkańców
·Rozwój agroturystyki
·Uczestnictwo w programie „Odnowa wsi”
·Budowa drogi Pilszcz – Oldřišov
·Budowa chodnika
2.4. Zagrożenia
·Niekorzystna struktura demograficzna – dużo osób w wieku poprodukcyjnym
·Odpływ ludzi młodych i wykształconych do miast i za granicę
·Likwidacja szkoły
·Degradacja środowiska naturalnego
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·Niespójność i mało estetyczny wygląd wsi
·Utrzymująca się pandemia
3. Planowane kierunki rozwoju:
1. Wykorzystanie zasobów wsi do rozwoju funkcji turystycznej.
2. Dbałość o dziedzictwo kulturowe oraz utworzenie Plenerowego Muzeum Wiejskiego.
3. Utworzenie szkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę kompleksu sportowego.
4. Realizacja projektów transgranicznych.
5. Poprawa wizerunku wsi .
6. Podjęcie działań mających na celu przyciągnięcie do Pilszcza przedsiębiorców i inwestorów.
7. Rozwój infrastruktury pod kątem turystyki rowerowej.
8. Stworzenie pakietu usług turystycznych.
9. Rozbudowa infrastruktury przy boisku LZS FC Pilszcz (m.in. zakup krzeseł).
10. Utrzymanie istniejących placów rekreacyjno-wypoczynkowych.
4. OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
Poniżej przedstawiono wykaz przedsięwzięć i zadań zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2028. Jest
to
lista
otwarta,
która
w
trakcie
okresu
programowania
może
być
modyfikowana
i uzupełniana.
Szczegółowy opis poszczególnych zadań i inwestycji oraz kosztorysy prac będą przygotowywane
bezpośrednio przed przystąpieniem do ich realizacji i zostaną dodane w formie załączników do Planu Odnowy
Miejscowości Pilszcz.
Zestawienie planowanych zadań, kosztów i czasu realizacji
Lp.
1.
2.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Tytuł zadania
Realizacja projektu „Oldřišov -Pilszcz –
ożywiona historia”
Poprawa wizerunku wsi poprzez montaż
trzech witaczy
Budowa drogi transportu rolnego PilszczOldřišov
Rozbudowa infrastruktury przy boisku
LZS FC Pilszcz (m.in. zakup krzeseł).
Montaż ogrodzenia na placu zabaw na
Osiedlu Pilszcz
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu
sportowego z bieżnią, skocznią,
monitoringiem, oświetleniem oraz
elementami małej architektury
Utworzenie
Plenerowego
Muzeum
Wiejskiego.
Wyprawa po zdrowie

Forma prawna,
własność

Szacunkowy koszt

Harmonogram
realizacji

Gmina Kietrz

180000,00 zł

2021

Gmina Kietrz

6000,00 zł

2021

Gmina Kietrz

25000,00 zł

2021 – 2022

Gmina Kietrz

4500,00 zł

2021

Gmina Kietrz

2800,00 zł

2021

Gmina Kietrz

2800000,00 zł

2021-2024

Gmina Kietrz

250000,00 zł

2021-2023

Gmina Kietrz

11200,00 zł
3279500,00 zł

2021

RAZEM
5. REALIZACJA PROJEKTU „WYPRAWA PO ZDROWIE”
5.1. Opis planowanego przedsięwzięcia

Realizacja projektu „Wyprawa po zdrowie” jest pomysłem na aktywność sportową mieszkańców i zachętą do
uprawiania turystyki rowerowej wśród osób w różnym wieku, bez względu na stan zdrowia i kondycję. Jazda na
rowerze niweluje stres, podnosi poziom endorfin odpowiedzialnych za dobre samopoczucie i radość, poprawia
sylwetkę, obniża poziom cukru i cholesterolu. Innowacją tego projektu jest to, że miejsca wypoczynkowe ze
stacjami naprawy rowerów będą posiadały zabudowane półki z książkami i gazetami, gdzie zmęczony turysta
odpocznie, zje posiłek i poczyta na łonie natury. Aktywność tego typu na czas powrotu do normalności po
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pandemii jest niezwykle istotna z uwagi na zdrowie fizyczne i psychiczne. Po pierwsze projekt koncentruje się
na potrzebach mieszkańców, podnoszeniu jakości ich życia, ale wartością dodaną jest również to,
że z tych miejsc będą korzystać także turyści z Czech oraz bliższych i dalszych miejscowości polskich. W
realizacji takich przedsięwzięć kryje się również aspekt ekologiczny, gdyż tworzenie tego typu miejsc zachęca
do rezygnacji z jazdy samochodem np. po zakupy, na pocztę, do szkoły itp. Jest tanią alternatywą dla
tradycyjnego sposobu podróżowania. Ponadto umożliwia kontakt z naturą i daje szanse na lepszą kondycję i
zdrowie.
5.2. Cel projektu
1. Upowszechnianie turystyki rowerowej poprzez tworzenie miejsc wypoczynkowych i montaż stacji naprawy
rowerów.
2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców.
3. Integracja społeczności wiejskiej.
4. Podniesienie jakości życia mieszkańców.
5.3. Beneficjenci
Beneficjentami projektu jest cała społeczność wsi Pilszcz oraz przejeżdżający przez miejscowość turyści.
5.4. Rezultaty projektu
Efektami rzeczowymi będą: dwa miejsca wypoczynkowe ze stacjami naprawy rowerów wyposażone w
zabudowane półki z książkami i gazetami w Pilszczu wsi i na Osiedlu Pilszcz.
Rezultatami niematerialnymi projektu są: poczucie lokalnych liderów, że stworzyli w regionie typowynietypowy produkt, który może mieć zastosowanie w wielu takich miejscach (jest dobrym przykładem).
Dodatkowo stanowi kolejną atrakcję wsi.
5.5. Koszty projektu
11200,00 zł
5.6. Czas realizacji projektu
28.06.2021r. – 31.08.2021r.
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