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1.CEL OPRACOWANIA
Plan Odnowy Miejscowości Bliszczyce powstał w wyniku dyskusji i konsultacji społecznych,
przy współdziałaniu wszystkich organizacji działających we wsi: Grupy Odnowy Wsi, Rady
Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, Rady Parafialnej i Caritas.
Obszarem realizacji niniejszego planu jest obszar wsi Bliszczyce.
Zawartość Planu Odnowy Miejscowości Bliszczyce jest zgodna z wymogami
przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawana pomocy finansowej w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 i zawiera: charakterystykę miejscowości, analizę zasobów i analizę SWOT, wizję
miejscowości, planowane kierunki rozwoju wsi na lata 2008-2015 wraz z harmonogramem i
planowanymi źródłami finansowania przedsięwzięć, opis najwaŜniejszych przedsięwzięć z
harmonogramem ich realizacji i szacunkowymi kosztami oraz planowane działania na lata
2016-2020.
Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o
środki finansowe w ramach powyŜszego działania PROW 2007-2013, a ponadto plan będzie
stanowić wytyczne przy planowaniu wszelkich projektów i przedsięwzięć w miejscowości.
Dokument dotyczy najbliŜszych 8 lat, w czasie których będą realizowane zaplanowane w nim
przedsięwzięcia zmierzające do poprawy standardu i jakości Ŝycia mieszkańców wsi, w tym.
działania o charakterze: inwestycyjnym, społeczno-kulturalnym, szkoleniowym, czy
rekreacyjno-wypoczynkowym.
Plan Odnowy Miejscowości Bliszczyce ma pobudzić mieszkańców i wszystkie organizacje
działające we wsi do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości Ŝycia w Bliszczycach. W
dokumencie zostały zawarte te propozycje przedsięwzięć, które najbardziej posłuŜą
rozwojowi wsi i przyczynią się do jej promocji, a takŜe zintegrują jej mieszkańców i pobudzą
ich aktywność. Idea odnowy wsi wyrasta bowiem z przekonania, Ŝe tylko odnowiona,
doinwestowana i oŜywiona kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce
zamieszkania, zapewni swoim mieszkańcom godziwy standard i jakość Ŝycia oraz zdoła
zatrzymać młodzieŜ na miejscu. Zgodnie z ideą odnowy wsi, wieś ma być nowoczesna –
czyli z rozwiniętą infrastrukturą, dostępem do nowych technologii i wykształconymi
mieszkańcami, lecz jednocześnie ceniąca i zachowująca swój wiejski charakter i kulturową
specyfikę.
Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym moŜliwość aktualizacji w zaleŜności od
potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych, co oznacza, Ŝe mogą być dopisywane
nowe zadania, a takŜe moŜe zmienić się kolejność ich realizacji w miarę dostępu do
funduszy UE lub pozyskania innych środków z źródeł krajowych lub zagranicznych.
Plan Odnowy Miejscowości Bliszczyce jest spójny z następującymi dokumentami:
1)Strategią Rozwoju Gminy Branice do roku 2013,
2)Programem Odnowy Wsi dla Gminy Branice do roku 2013,
3)Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Branice do roku 2013,
4)Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015,
5)Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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2.CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA BLISZCZYCE
Historia
W 1248r. gmina nazywała się Blizschitz, w 1278 Blesic; w 1479r. Bliznicze. Nazwa
sprowadza się na czeski źródłosłów bliz = bliski, chyba znaczy tyle co „wieś Bliza”.
W 1280r. obszar Bliszczyc, wtedy przewaŜnie lasy, składał się z dwóch części; jedna
z nich naleŜała do dziedzica Benesza Benedykta z Branic, druga do twierdzy Czwilin. Jako
resztę pierwszej części uwaŜano „wolny dworek”, folwark z 360 mórg, który przeszedł do
chłopów w 1783r. Część naleŜąca do twierdzy Czwilin była dobrem kameralnym księcia.
Historia miejscowości Krnova podaje, Ŝe Bliszczyce juŜ w 1262r. przeszły pod miasto
Krnov. W 1622r. księstwo przeszło do Lichtensteinów, którzy posiadają na własność jeszcze
dzisiaj grunta dziedziczone po drugiej stronie Opawy na czeskiej ziemi. Na tych czeskich
rolach bliszczyczanie odrabiali pańszczyznę aŜ do 1825r. KsiąŜę Lichtenstein jeszcze do
1907 r. był patronem szkoły w Bliszczycach.
W 1723r. był tu 1 sędzia, 2 młynarze, 23 chłopów 14 małorolnych i ok 60
chałupników; w 1783r. 27 chłopów, 26 małorolnych i 59 chałupników.
W 1783r. było w Bliszczycach 599 mieszkańców, w 1855r. 1048 mieszkańców, w
1890r. 1212, w 1910r. 1368. Podczas gdy niemal wszystkie wioski powiatu głubczyckiego
tracą na liczbie mieszkańców, ludności w Bliszczycach przybywało a to dlatego, Ŝe ludność
tamtejsza znalazła zatrudnienie w pobliskim Krnowie.
Szosa łączy Bliszczyce od 1893r. z Krnowem a od 1895r. z Wódką, Dębową przez
Posucice. Agentura pocztowa była od 1887r. a połączenie telefoniczne z od 1897r. Czeski
dworzec Krnov – Zamek jest oddalony o 3km.
Z zakładów przemysłowych były tu: wytwórnia wód gazowanych o 1898r. i fabryka
musztardy od 1909r. Oba młyny wodne istniejące ponad 200lat naleŜały do kiedyś do księcia
Lichtensteina.
Pieczątka gminy przedstawia strzałę w barokowym obramowaniu. Strzała jest
dawniejszym znakiem na mapach znalezisk metali i rud.
Z powodu niskiego połoŜenia nad rzeką Opawą wioska była kilkakrotnie zalewana.
Wzmianki mówiące o tym są zwłaszcza z lat 1405, 1595, 1815, 1903 i 1997.
Jak w większości wiejskich gmin i tu kościół początkowo budowano z drzewa.
Dopiero w 1672 roku murowano go i poświęcono św. Katarzynie Aleksandryjskiej. WieŜę
wybudowano w 1680r., obraz św. Katarzyny wymalował prof. Kalter we Wrocławiu, rodem z
Bliszczyc. Obecny ołtarz pochodzi z 1886r. i jest darem tajnego radcy sanitarnego
Menschiga Benedykta, rodem z Bliszczyc. Remont kościoła miał miejsce w 1906r. do 1908r.
Boczne ołtarze są poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu
Poczęciu najśw. Maryi Panny. Organy zakupiono w 1874r. Budował je tamtejszy organmistrz
Jozef Habel. Zegar na wieŜy kupiła gmina w 1879r. Wielki dzwon odlano w 1960r. w
Ołomuńcu.
Początki szkolnictwa w Bliszczycach datuje się od 1665 roku. W 1909 roku załoŜono
wiejską szkołę do dalszego kształcenia. W 1999 zlikwidowano Szkołę podstawową. Powstało
studium socjalne i liceum zaoczne.

PołoŜenie, powierzchnia, mieszkańcy
Bliszczyce połoŜone są w Gminie Branice w pow. głubczyckim w płd. części woj opolskiego
przy granicy z Czechami. Wieś jest oddalona od Głubczyc 20km. a 4km. od Branic.
Powierzchnia miejscowości wynosi. W chwili obecnej wieś zamieszkuje 580 osób.
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Środowisko przyrodnicze
Bliszczyce są połoŜone od płd. nad rzeką graniczną Opawą, która stanowi oś
ponadregionalnego biokorytarza 96 Ptaci hora (Ptasia Góra), dolina Opawy K100, który jest
częścią EECONET. Od północy występują lasy łęgowe zwane Europejskimi lasami
deszczowymi, które stanowią obszar chronionego krajobrazu „Mokre-Lewice”. DuŜą część
sołectwa zajmują uŜytki rolne. Stan środowiska jest bardzo dobry nie zdegradowany.

PołoŜenie komunikacyjne
Droga powiatowa Bliszczyce – Wódka i droga powiatowa relacji Bliszczyce – Branice.

Gospodarka
W Bliszczycach działa Rodzinne Gospodarstwo Rolne, ponadto działają 3 sklepy
spoŜywczo-przemysłowe zatrudniające łącznie 4 pracowników. Część mieszkańców
utrzymuje się z rolnictwa, część zajmuje się działalnością pozarolniczą.

Oświata
We wsi znajduje się Przedszkole Publiczne. Dzieci w wieku szkolnym uczęszczają do szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Branicach. MłodzieŜ kontynuuje dalszą edukację w szkołach
ponad gimnazjalnych głównie w Głubczycach. W Bliszczycach jest takŜe Biblioteka z 2
stanowiskami komputerowymi z Internetem do nieodpłatnego korzystania mieszcząca się w
budynku WDK.

Działalność kulturalna i sportowa
We wsi jest Wiejski Dom Kultury, którym opiekuje się gospodarz. Działalność w tej placówce
prowadzą, oprócz w/w biblioteki, organizacje działające we wsi: Grupa Odnowy Wsi, Rada
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza StraŜ PoŜarna. Wieś posiada boisko
sportowe wymagające modernizacji. Za budynkiem byłej szkoły znajduje się plac zabaw z 4
huśtawkami i boiskiem do gry w koszówkę i siatkówkę. Odbywają się na nim takŜe festyny
wioskowe.

3.ANALIZA ZASOBÓW
Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa
Bliszczyce, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na rzecz
jego odnowy. Analiza ta pokazuje jednak nie tylko zasoby sołectwa, ale takŜe jego braki,
które w przyszłości powinny być w jakiś sposób wypełniane dla poprawy jakości Ŝycia
mieszkańców.

Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu, jakim dysponuje wieś

Środowisko
przyrodnicze
Walory krajobrazu,
rzeźba terenu

Walory klimatu

Bliszczyce od strony płn. otoczone są lasem, a od strony płd. rzeką
graniczną Opawą. Leżą na płaskowyżu głubczyckim, u podnóża Gór
Opawskich (pasmo Sudetów) , teren jest więc pagórkowaty z licznymi
wzniesieniami do ok 400m. n.p.m.
Klimat umiarkowany, korzystny dla rozwoju rolnictwa, specyficzny
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Walory szaty roślinnej
Świat zwierzęcy

Wody podziemne i
powierzchniowe
Gleby, kopaliny,
budowa geologiczna

ze względu na połoŜenie w biokorytarzu
W okolicach Bliszczyc występuje obszar chronionego krajobrazu
Mokre – Lewice (las Bliszczycki). Las mieszany z przewagą: buk,
brzoza, dąb, klon, olcha, świerk. Zwierzęta: sarny, zające, myszy,
kuropatwy, bociany, baŜanty, dziki, piŜmaki, sowy, nietoperze.
WzdłuŜ koryta rzeki Opawy występują chronione gatunki roślin
górskich, np.: śnieŜyczka, przebiśnieg, konwalia, lilia złotogłów
oraz częściowo chronione: kalina koralowa, pierwiosnek wyniosły.
We wsi płynie rzeka Opawa.
DuŜą część sołectwa zajmują uŜytki rolne, przewaŜają gleby
wysokiej klasy bonitacyjnej.

Środowisko
kulturowe
Walory przestrzeni
wiejskiej publicznej
Walory przestrzeni
wiejskiej prywatnej
Zabytki i pamiątki
historyczne
Święta, odpusty i
pielgrzymki
Tradycje, obrzędy,
gwara
Specyficzne nazwy
Specyficzne potrawy
Dawne zawody
Zespoły artystyczne,
twórcy

Teren za byłą szkołą – boisko do siatkówki i koszykówki, krąg
taneczny, huśtawki dla dzieci. Za wsią znajduje się stadion
sportowy.
PrzewaŜa zabudowa typowo wiejska złoŜona z budynków
mieszkalnych
i
gospodarczych
przewaŜnie
z
okresu
międzywojennego.
Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 4 kapliczki,
figura Matki BoŜej przy Kościele.
Odpust św. Katarzyny (listopad)
„Lany poniedziałek”, kolędowanie, „sypanie owsa” z Ŝyczeniami na
Nowy Rok.
Rynek, molo, wodospad, Czeska góra, skałki, schodki, psa buda, „kiśnice”
Kutia, uszka z grzybami i barszczem, pierogi
Brak
Brak

Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę
mieszkaniową, pod
usługi i przemysł
Pustostany
mieszkaniowe,
poprzemysłowe
Tradycyjne nie
uŜytkowane obiekty
gospodarskie

Brak

Strażnica, sala gimnastyczna, szkoła podstawowa, ok 10 domów
prywatnych niezamieszkałych
Brak

Infrastruktura
społeczna
Place publicznych
spotkań i festynów
Sale spotkań, świetlice,
kluby
Miejsca uprawiania
sportu
Miejsca rekreacji
ŚcieŜki rowerowe,
szlaki turystyczne
Szkoły, przedszkola,

Plac spotkań wiejskich (zabaw) za szkołą.
Wiejski Dom Kultury
Boisko wiejskie, plac za szkołą, Wiejski Dom Kultury
Stawy rybne, las, rzeka
Cyklotrasa rowerowa (opawica)
Biblioteka w WDK i przedszkole
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biblioteki
Placówki słuŜby
zdrowia

Brak

Infrastruktura
techniczna
Wodociągi, kanalizacja

Wodociąg 100%, kanalizacja 20%

Drogi
Chodniki, parkingi,
przystanki
Sieć telefoniczna,
dostępność do
internetu
Telefonia komórkowa

Drogi powiatowe, drogi gminne
Parking przy Kościele, chodniki przy głównej drodze
Sieć telefoniczna – róŜni operatorzy, internet radiowy

Jest

Gospodarka i
rolnictwo
Podmioty gospodarcze
i ilość miejsc pracy
Gastronomia, miejsca
noclegowe
Gospodarstwa rolne
Uprawy, hodowle
MoŜliwe do
wykorzystania odpady
produkcyjne

Gospodarstwo rodzinne, 3 sklepy, Dom Pomocy Społecznej, Bar,
ok. 45 osób
Bar
Gospodarstwo rodzinne, 88 gospodarstw indywidualnych o pow. pow. 1
ha przeliczeniowego
Pszenica, rzepak, burak cukrowy, kukurydza.
Hodowla krów i trzody chlewnej.
Słoma po zboŜach i rzepaku.

Środki finansowe i
pozyskiwanie
funduszy
Środki udostępniane
przez gminę

Gmina Branice przeznacza na wydatki sołectw kwotę zaleŜną od
liczby mieszkańców, liczoną w sposób: liczba mieszkańców x ok.10
zł., co dla Bliszczyc daje rocznie kwotę ponad 5,8 tys. zł.
Środki wypracowywane Prace społeczne, sponsorzy, udział w konkursach, zbiórki.

Mieszkańcy (kapitał
społeczny i ludzki)
Autorytety i znane
postacie
Przedsiębiorcy i
sponsorzy
Osoby z dostępem do
internetu
Pracownicy nauki
Studenci
Związki i
stowarzyszenia
Kontakty zewnętrzne,
np. z mediami
Współpraca
zagraniczna i krajowa

Omachel Anna – była dyrektor Szkoły Podstawowej
Nawacki Józef – Prezes OSP
Jacek Węglarz, Leon Pleśniak
300 osób
6 nauczycieli i 2 nauczycieli przedszkola
ok. 40 osób
Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka, Ochotnicza StraŜ PoŜarna,
Rada Parafialna, Koło Gospodyń Wiejskich
Radio Opole, Nowa Trybuna Opolska, Echo Gmin, Rzecz
Powiatowa, Głubczycka Telewizja Kablowa
OSP Bliszczyce współpracuje z jednostkami OSP ze strony
czeskiej: Brumowice, Uvalno,

Informacje
Grupa Odnowy Wsi Bliszczyce
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dostępne o wsi
KsiąŜki, przewodniki

Goerg Beier, Bleischwitz Kreis Leobschutz O/S „Oberschlesischer
Heimatverlang“
Goerg Beier, Bleischwitz Kreis Leobschutz O/S „Eine
Oberschlesische Gemeinde“
Goerg Beier, Bleischwitz Kreis Leobschutz /OS „Ein
oberschlesisches Dorf im Oppatal in Bildern“
Goerg Beier, Bleischwitz Kreis Leobschutz /OS „Ein
oberschlesisches Dorf im Oppatal in Bildern“ Band II

4.ANALIZA SWOT
Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub
samorządowym, równieŜ w przypadku wsi Bliszczyce, zdecydowano posłuŜyć się bardzo
wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest analiza SWOT. Technika analityczna
SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji nt. danej sprawy na 4 grupy (4
kategorie czynników strategicznych).
W przypadku sporządzania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, na 4 czynniki została
podzielona cała posiadana wiedza nt. moŜliwości rozwojowych sołectwa Bliszczyce:
−S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę
analizowanego sołectwa,
−W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę
analizowanego sołectwa,
−O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa
szansę korzystnej zmiany,
−T (Threats) – zagroŜenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego sołectwa
niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
Dwa pierwsze obszary odnoszą się do środowiska wewnętrznego, pozostałe dwa dotyczą
środowiska zewnętrznego.
Praca nad analizą SWOT dla wsi Bliszczyce w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego,
poprzedzona była przeprowadzeniem analizy sytuacji wsi w momencie wyjściowym do
sporządzania Planu Odnowy Miejscowości. Zdobyta wiedza umoŜliwiła przeprowadzenie
dyskusji na temat wewnętrznych atutów, moŜliwości i pozytywnych cech wsi umoŜliwiających
podejmowanie skutecznych działań słuŜących rozwojowi społeczno-gospodarczemu, ale
takŜe na temat barier, słabych stron i zagroŜeń, które mogą spowodować zahamowanie
rozwoju wsi.
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ANALIZA SWOT – PODSUMOWANIE MOśLIWOŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA BLISZCZYCE
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

połoŜenie przy granicy z Czechami,
gleby wysokiej klasy bonitacyjnej,
czyste środowisko naturalne,
aktywność grupy mieszkańców chętnie podejmujących inicjatywy na

brak połączenia z miastem Krnov
brak chodników,
brak kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków,
zły stan obiektów niezagospodarowanych (pustostany),
niezagospodarowany plac przy byłej szkole podstawowej,
starzenie się społeczeństwa, migracja młodzieŜy do miasta,
mały dostęp do ośrodków kultury i sztuki (kino, teatr, muzeum),
brak ośrodka zdrowia, szkoły,

rzecz swojej miejscowości,
wiejski dom kultury, biblioteka,
mocno działające organizacje społeczne.

SZANSE

ZAGROśENIA

moŜliwość pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych –
krajowych i zagranicznych,
integracja mieszkańców sołectwa,
wzrost przywiązania mieszkańców do swojej miejscowości,
sprzyjająca polityka regionalna nastawiona na rozwój obszarów
wiejskich,
połoŜenie przy granicy z Czechami – moŜliwość podjęcia nauki i
pracy w niedaleko połoŜonym Krnowie,

niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szansy, jaką dają środki

Grupa Odnowy Wsi Bliszczyce

UE,
postępująca indywidualizacja Ŝycia społecznego ,
starzenie się społeczeństwa,
mały przyrost naturalny,
migracja młodzieŜy związana z edukacją i poszukiwaniem pracy.
gmina, która nie potrafi sprostać obudzonej aktywności społeczności
lokalnych,
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5.Bliszczyce – WIZJA NASZEJ MIEJSCOWOŚCI
Wizja miejscowości Bliszczyce to: „Bliszczyce - wieś przyjazna dla kaŜdego, z czystym
powietrzem, dobrym klimatem i Ŝyczliwymi mieszkańcami.”
Mieszkańcy postanowili wytyczyć następujące kierunki rozwoju wsi Bliszczyce na lata 20082015, biorąc pod uwagę ustaloną wizję miejscowości:
−
−
−
−
−
−

poprawa jakości Ŝycia mieszkańców,
poprawa estetyki miejscowości,
korzystanie z zewnętrznych źródeł – krajowych i zagranicznych w celu realizacji
załoŜonych przedsięwzięć
stworzenie moŜliwości rozwoju dla mieszkańców przez ofertę szkoleniową czy
kulturalno-oświatową,
integracja mieszkańców przy realizacji wspólnych celów,
promocja miejscowości – w Internecie, w mediach.

6.KRÓTKOTERMINOWY PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
NA LATA 2008-2010
Działania przewidziane na lata 2008-2010 to: np.
1) Integracja mieszkańców wsi Bliszczyce poprzez:
−
−
−
−

organizację imprez okolicznościowych: Zabawa Andrzejkowa, Sylwester,
Dzień seniora.
organizację cyklicznej imprezy: DoŜynki, Dni Bliszczyc
organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców (np. rękodzieła, plecenie
koron doŜynkowych, pisania wniosków o dofinansowanie, agroturystyki itp.),
wspólne planowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków
Ŝycia w miejscowości.

2) Poprawa estetyki wsi dzięki m.in.:
-

poprawie wyglądu posesji,
likwidacji lub zagospodarowaniu pustostanów,
wykonaniu oznaczenia nazw ulic.

3) Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej na Ośrodek Aktywizacji Wiejskiej
połączony z Izbą Regionalną Gminy Branice.
4) Budowa chodników i remont nawierzchni asfaltowej,
5) Promocja Bliszczyc przez: wykonanie własnej strony internetowej, stałą współpracę z
lokalnymi mediami, wydanie publikacji dot. historii Bliszczyc, promocję organizacji
działających na wsi i ich dokonań.
Kolejność działań przewidzianych na lata 2008-2011 będzie wynikała głównie z dostępności
środków zewnętrznych.

Grupa Odnowy Wsi Bliszczyce
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7.PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2008-2015
W tabeli poniŜej zawarto przedsięwzięcia, które są planowane do realizacji w Bliszczycach
na lata 2008-2015 wraz z przewidywanym harmonogramem ich realizacji i ewentualnymi
źródłami finansowania:
L.p.

Nazwa przedsięwzięcia

Okres
realizacji
2008-2011

1.

Utworzenie parkowego miejsca spotkań

2.

Modernizacja wnętrza świetlicy wiejskiej
poprzez wymianę stolarki drzwiowej, okiennej,
zakup nowych stołów i krzeseł

2008-20012

3.

Budowa połączenia z miastem Krnov

2008-2015

3.

Stworzenie Ośrodka Aktywizacji Wiejskiej
połączonego z Izbą Regionalną w budynku po
byłej szkole podstawowej w Bliszczycach

2008-2012

4.

Renowacja zabytkowych: Organów i Obrazów
Drogi KrzyŜowej w Kościele Parafialnym

2008- 2015

5.

DoposaŜenie StraŜy PoŜarnej

2008- 2015

6.

Budowa przystani kajakowej na rzece Opawie

2008- 2011

7.

Wytyczenie stnowisk do łowienia ryb na rzece
Opawie.
Odbudowa kapliczki w lesie

2008-2009

9.

Budowa chodnika na cmentarzu do pomnika
upamiętniającego poległych mieszkańców wsi
Bliszczyce w czasie I Wojny Światowej

2008-2015

10.

Renowacja muru cmentarnego i jego
otoczenia
Budowa nowych dywaników asfaltowych i
chodników

2008-2009

12.

Zagospodarowanie budynków w Bliszczycach.

2008-2015

13.

Wprowadzenie numeracji domów na tablicach

2008-2012

8.

11.

Grupa Odnowy Wsi Bliszczyce

2008-2014

2008-2015

Źródła finansowania
Środki własne, budŜet
gminy, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, środki
własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Źródła zewnętrzne
krajowe i zagraniczne
BudŜet gminy, środki
własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, środki
własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, środki
własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne
Środki własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, środki
własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne
BudŜet gminy, środki
własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, środki
własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, środki
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własne
14.

Szeroko zakrojona promocja Bliszczyc m.in.
poprzez stały kontakt z mediami, wydanie
publikacji dot. Historii Bliszczyc, promowanie
działań organizacji działających na wsi
Poprawa estetyki wsi przez dbałość o
prywatne posesje i o budynki uŜyteczności
publicznej

2008-2015

Środki własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne

2008-2015

16.

Coroczny konkurs na najładniejszą posesję i
balkon

2008-2015

17.

2008-2012

18.

UłoŜenie kostki brukowej przy kaplicy
pogrzebowej
Oświetlenie kościoła

BudŜet gminy, środki
własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
BudŜet gminy, środki
własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne
Środki własne

2008- 2009

19.

Modernizacja boiska sportowego

2009-2011

15.

BudŜet gminy, środki
własne
BudŜet gminy, środki
własne, źródła
zewnętrzne krajowe i
zagraniczne

8.OPIS NAJWAśNIEJSZYCH PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ
Wszystkie przedsięwzięcia planowane w punkcie 7 niniejszego dokumentu są waŜne,
niemniej ze względu na charakter, zaawansowanie prac nad pozyskaniem środków na ich
realizację lub ze względu na ich znaczenie dla wszystkich mieszkańców, 4 z powyŜej
przedstawionych zadań uznano za priorytetowe:

1) Powstanie „parkowego miejsca spotkań” - w ogrodzie szkolnym.
Celem przedsięwzięcia jest powstanie parkowego miejsca spotkań we wsi, w którym
zarówno dzieci, jak i dorośli mogliby w sposób bezpieczny i kreatywny spędzać swój czas
wolny, w przyjemnym, estetycznym otoczeniu. Zaprojektowane miejsce spotkań ma
wykształcać w mieszkańcach poczucie estetyki oraz zapewniać dzieciom i dorosłym
moŜliwość spędzenia czasu wolnego w przyjaznym otoczeniu.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- odchwaszczenie i wyrównanie terenów pod parkowe miejsce spotkań,
- wysypanie alejek kruszywem o odpowiedniej grubości,
- wykonanie ciągów pieszych z kostki betonowej,
- ogrodzenie miejsca spotkań,
- obsadzenie miejsca spotkań drzewami i krzewami zgodnie z projektem zagospodarowania
tego tereny
- ustawienie na terenie uporządkowanego placu ławek i koszów na śmieci,
- zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych, m.in.. huśtawek, huśtawek wagowych,
zestawów wielofunkcyjnych złoŜonych np. z drabinek, zjeŜdŜalni zestaw wielokątów
sprawnościowych, lokomotywy, piaskownic (wszystkie urządzenia będą posiadały certyfikaty
bezpieczeństwa wydane przez akredytowaną jednostkę).

Grupa Odnowy Wsi Bliszczyce
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Harmonogram przedsięwzięcia: październik 2008 – czerwiec 2011.
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 140 - 250 tys. zł.

2) Wykonanie oznakowania z numeracją domów.
Celem przedsięwzięcia jest wykonanie oznakowania z numeracją domów w Bliszczycach,
które sprawi, Ŝe przyjezdnym będzie łatwiej znaleźć miejsce do którego się chcą udać.
Będzie to pomocne zarówno dla turystów, jak i mieszkańców innych miejscowości, którzy
chcą załatwić jakieś sprawy w miejscowości Bliszczyce.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- wykonanie planu rozmieszczenia oznakowania, zebranie odpowiednich pozwoleń,
- opracowanie wyglądu oznakowania, opracowanie listy zabytków i numerów , które zostaną
umieszczone na tablicach,
- wykonanie i usytuowanie oznakowania na terenie Bliszczyc.
Harmonogram przedsięwzięcia: marzec 2009 – grudzień 2010

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 20 tys. zł.
3) Szeroko zakrojona promocja Bliszczyc oraz organizacji działających w
miejscowości
Celem przedsięwzięcia jest promocja Bliszczyc, jako miejscowości o bogatej historii oraz
odpowiednich uwarunkowaniach do stania się w przyszłości miejscowością turystyczną.
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
- utrzymywanie stałego kontaktu z mediami i promocja inicjatyw mających miejsce w
Bliszczycach i organizacji działających we wsi, wydawanie publikacji dot. np.: historii Bliszczyc,
miejscowych specjałów kulinarnych czy innych produktów regionalnych, działalności miejscowych
organizacji pozarządowych itp.
Harmonogram przedsięwzięcia: 2008 – 2015 (i jeszcze dalej)
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: trudny do
przedsięwzięcie to będzie miało charakter stały.

wyliczenia

w związku

z

tym,

iŜ

4) Stworzenie Ośrodka Aktywizacji Wiejskiej połączonego z
Izbą
Regionalną w budynku po byłej szkole podstawowej w Bliszczycach.
Celem przedsięwzięcia jest powstanie Ośrodka Aktywizacji Wiejskiej, w tym:
Izba
Regionalna Gminy Branice, miejsce spotkań dla mieszkańców i organizacji pozarządowych z
Bliszczyc, i stworzenia miejsc noclegowych w budynku po byłej szkole. Budynek ten po
wykonaniu modernizacji pomieszczeń na potrzeby zaplanowanego Ośrodka będzie mógł
optymalnie spełniać swoje funkcje na potrzeby mieszkańców. Miejsce takie jest potrzebne
mieszkańcom Bliszczyc poniewaŜ pobudziłoby z pewnością Ŝycie na wsi, organizacje
miałyby gdzie się spotykać, mogłyby takŜe rozszerzyć swoją działalność, a ponadto bardzo
potrzebny jest dom dziennego pobytu (ze względu na starzejące się społeczeństwo) i
miejsca noclegowe (ze względu na brak hotelu, czy gospodarstw agroturystycznych w
Bliszczycach i okolicznych miejscowościach ).
Zakres planowanego przedsięwzięcia:
Grupa Odnowy Wsi Bliszczyce
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- modernizacja i adaptacja budynku na Ośrodek Aktywizacji Wiejskiej,
- wyposaŜenie pomieszczeń, aby mogły spełniać cele muzeum regionalnego,
- organizacja pracy muzeum w taki sposób, aby optymalnie spełniało swoje cele,
- adaptacja pomieszczeń na miejsca noclegowe.
Harmonogram przedsięwzięcia: 2009 – 2015 (w zaleŜności od dostępnych środków
zewnętrznych).
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia: ok. 400 tys. zł.

9. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2016-2020
Na lata 2016-2020 Grupa Odnowy Wsi Bliszczyce planuje kontynuowanie działań
wytyczonych przez kierunki rozwoju miejscowości wytyczone w niniejszym dokumencie. W
tym okresie programowania planowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:
1) Dalsze działania zmierzające w kierunku poprawy estetyki wsi, w tym starania
o wygląd obiektów powstałych w latach 2008-2015,
2) Nowe pomysły na włączenie mieszkańców Bliszczyc, w tym: dzieci i
młodzieŜy w proces odnowy wsi, takŜe poprzez propozycję róŜnego typu
zajęć czy imprez,
3) Rozwój infrastruktury, zwłaszcza tych elementów, których nie udało się
zbudować lub zmodernizować zgodnie z planem na lata 2008-2015.
4) Szeroko zakrojona promocja Bliszczyc i wszystkich organizacji działających
we wsi.

10. WDRAśANIE I MONITOROWANIE PLANU
WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Bliszczyce rozpocznie się od zatwierdzenia go
uchwałą zebrania wiejskiego, następnie zostanie wprowadzony w Ŝycie uchwałą Rady
Gminy w Bliszczycach. Za wdroŜenie Planu, jak i jego monitoring, a następnie ewaluację
postępów odpowiedzialna będzie Grupa Odnowy Wsi i Rada Sołecka miejscowości
Bliszczyce.
Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który moŜe ulegać zmianom.
Oznacza to, Ŝe moŜe ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zaleŜności od istotnych
uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji.
Grupa Odnowy Wsi, jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości jest jednocześnie
odpowiedzialna przed mieszkańcami Bliszczyc za jego systematyczną i trwałą realizację.
Rolą Grupy jest jednak nie tylko współpraca przy realizacji i śledzenie postępów w realizacji
Planu, ale i czuwanie nad jego aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych
mieszkańców.
W przypadku konieczności dokonania aktualizacji Planu, Grupa Odnowy Wsi przygotuje
propozycje, które zostaną przedstawione na zebraniu wiejskim, zaś po ich zatwierdzeniu
zaktualizowany dokument zostanie przekazany Radzie Gminy do zatwierdzenia zmian w
Planie Odnowy Miejscowości Bliszczyce.

Grupa Odnowy Wsi Bliszczyce
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Dokument w wersji drukowanej i elektronicznej znajduje się w posiadaniu lidera Grupy
Odnowy Wsi i sołtysa wsi, jest takŜe dostępny do wglądu u koordynatora Programu Odnowa
Wsi w Urzędzie Gminy w Branicach.
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