
UCHWAŁA XIII/112/2016
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 22 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Przylesie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515, zm. Dz. U. z 2015r. poz. 1890) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 
lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( tekst jednolity Dz. 
U. z 2013r. poz. 501, zm. Dz. U. z 2014r. poz. 665), Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się  Plan Odnowy Miejscowości Przylesie na lata 2008-2020, zaktualizowany i 
przyjęty przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Przylesie w dniu 17 lutego 2016 roku w brzmieniu 
określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/181/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 12 maja 2009 roku w 
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Przylesie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/112/2016

Rady Gminy Olszanka

z dnia 22 lutego 2016 r.

GMINA OLSZANKA

PLAN
ODNOWY MIEJSCOWOSCI

PRZYLESIE

na lata 2008-2020
Spis treści:

I. Wstęp
II. Charakterystyka miejscowości
III. Inwentaryzacja zasobów
IV. Analiza SWOT
V. Opis miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych
VI. Planowane zadania i przedsięwzięcia
VII. Finansowanie
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I. Wstęp.
Narastające potrzeby społeczności wiejskiej w zakresie realizacji zarówno przez  samorząd 

gminny, organizacje społeczne jak i samych mieszkańców niezbędnych zadań inwestycyjnych i 
przedsięwzięć, które w sposób istotny poprawią warunki zamieszkiwania i codziennego (w różnych 
sferach) życia mieszkańców  oraz  pojawiające się nowe  możliwości pozyskania środków 
finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej, szczególnie Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013,  Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zrodziły potrzebę sporządzenia Planu Odnowy Miejscowości.

W wyniku przeprowadzonych podczas zebrania wiejskiego  konsultacji z mieszkańcami wsi 
Przylesie i dokonaniu dogłębnej analizy Planu Rozwoju Miejscowości na lata 2005-2013,  
uchwalonego przez Radę Gminy Olszanka   w dniu 14 kwietnia 2005r. sprecyzowano i 
uszczegółowiono  zadania inwestycyjne i  przedsięwzięcia do realizacji w miejscowości Przylesie w 
latach 2008-2015, które zawarto w nowym dokumencie. Dokonano również szczegółowej analizy 
zasobów służących odnowie miejscowości, określając ich rzeczywistą i aktualną kondycję. Poprzez 
analizę SWOT, zestawiono słabe i mocne strony Przylesia, określając  jednocześnie szanse i 
zagrożenia miejscowości.

Sporządzony przez Radę Sołecką przy udziale miejscowych organizacji społecznych Plan 
Odnowy Miejscowości Przylesie na lata 2008-2015, a w dalszej części, po jego aktualizacji do roku 
2020, został zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Przylesie, a następnie przedstawiony 
do uchwalenia  Radzie Gminy Olszanka.

Zjazd z Autostrady – węzeł autostradowy Przylesie
I. Charakterystyka miejscowości.

Wieś Przylesie położona jest w Gminie Olszanka , w zachodniej części Gminy. Przez wieś 
przebiega droga wojewódzka 401 połączona bezpośrednio z Autostradą A-4.  Odległość 
miejscowości Przylesie od zjazdu autostradowego wynosi ok. 3 km. Obszar Sołectwa Przylesie 
wynosi 1520,9 ha. Według stanu na dzień 31 maja 2008 roku miejscowość liczy 792 mieszkańców.
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Przylesie z lotu ptaka
Historia wsi Przylesie sięga czasów średniowiecznych. Pierwsze wzmianki o Przylesiu pochodzą 

z 1298 roku. Była to wieś książęca, zamieszkała prawdopodobnie przez osadników niemieckich. W 
roku 1300 funkcjonowały dwie nazwy wsi: Pambrowitz lub Cunradswald. Późniejsza nazwa to 

Conradswaldau. Pierwotnie zabudowania wsi grupowały się wokół placu owalnego i stąd nazywano 
ją owalnicą. Na placu środkowym zbudowany był kościół, obok którego urządzono cmentarz, 

przetrzymywano bydło, owce, gęsi, ścielono len i konopie albo bielono płótna. Pierwsza wzmianka 
o kościele pochodzi z 1349 roku i mówi o pozwoleniu biskupa wrocławskiego na poświęcenie nowo 
wybudowanego przez mieszkańców kościoła. W roku 1412,   Książe brzeski Ludwik II przeszedł na 
protestantyzm, a  wraz z nim katolickie do tej pory Conradswaldau. W tym czasie zmienił się także 
rodzaj budownictwa z gliniano-przęsłowego na murowane. Okres aż do II wojny światowej nie jest 

zbyt dokładnie opisany w polskich źródłach. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej i 
przesiedleniu z tych terenów mieszkających tu Niemców i przyjeździe nowych mieszkańców, mamy 

dokładniejsze dane o zmianach tu zachodzących i losach nowych mieszkańców Przylesia. Po II 
wojnie światowej, w Przylesiu zamieszkali osadnicy z różnych stron Polski: repatrianci ze Wschodu, 

mieszkańcy Galicji Zachodniej i jeszcze dalej na południe wysuniętych obszarów- z gór a także z 
Polski Centralnej. Dawniej wieś wyglądała nieco inaczej; droga główna wyłożona kostką granitową 
(później pokryta asfaltem) obsadzona była z obu stron lipami, których obecnie pozostało niewiele. 

W ogrodzie dawnego pastorału znajdował się park, gdzie odbywały się zabawy wiejskie. 
Funkcjonowała również sala ówczesnego Domu Ludowego, na którego parterze znajdowały się 

sklepy. We wsi, w 1946 roku uruchomiono młyn wodny (obecnie jest to budynek mieszkalny). W 
tym czasie również we wsi znajdowała się kuźnia, rzeźnia i masarnia, warsztat stolarski, zakład 

fryzjerski. Ciekawostką Przylesia jest postać profesora Mikołaja Sołtysa – Rektora Uniwersytetu 
Krakowskiego w 1417 roku, który pochodził z tej miejscowości.

Obecna struktura przestrzenna Przylesia niczym nie odbiega od przeszłości. Układ zabudowy 
został zachowany, mimo powstających na przestrzeni ostatnich lat nowych zabudowań 
mieszkalnych i gospodarczych.  W centrum wsi znajduje się Kościół oraz świetlica wiejska, która 
pełni rolę centrum życia społecznego i kulturalnego wsi. Natomiast rolę głównego centrum 
sportowo-rekreacyjnego  mieszkańców wsi pełni miejscowa szkoła z wybudowaną w latach 2006-
2007 halą sportową.

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości.
1. Zasoby przyrodnicze.
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Przylesie jako jedyna wieś w Gminie Olszanka posiada Rezerwat Przyrody.

Leśny rezerwat przyrody Przylesie jest położony w zachodniej części tzw. Wysokiego Lasu (lasu 
przyleskiego, dawniej Hochwald), zlokalizowanego przy zachodniej granicy gminy, na północ 
od drogi wojewódzkiej nr 401 , ok. 600 m na zachód od wsi Przylesie .

Rezerwat przyrody Przylesie został powołany do życia zarządzeniem Nr 70 Ministra Leśnictwa i 
Przemysłu Drzewnego dnia 20 czerwca 1969 r. Obejmuje swoim zasięgiem obszar 18,64 ha  
Wysokiego Lasu (5,27% jego powierzchni), a planuje się go rozszerzyć do powierzchni 30 ha.

Rezerwat stanowi jedynie częściową (nie ścisłą) formę ochrony. Chroni fragment lasów liściastych 
naturalnego pochodzenia, tworzących formy przejściowe od grądów do olsów i łęgów olchowo-
jesionowych. Drzewostan części rezerwatowej lasu jest jedno- (drzewostan olchowy i jesionowy, z 
nalotami klonu i jaworu) lub dwupiętrowy (piętro górne – dominacja dębu szypułkowego i, jak się 
przypuszcza, burgundzkiego , dolne – grab zwyczajny , jesion wyniosły , klon jawor , wiąz , lipa). 
Szczególnie efektownie prezentuje się 200-letni drzewostan dębowy, stanowiący unikat na skalę kraju.

W rezerwacie stwierdzono występowanie 7 gatunków roślin chronionych, m.in. podkolana 
białego (Platanthera bifolia), marzanki wonnej (Asperula odorata), wawrzynka wilczełyko { Daphne 
mezereum) i kosaćca żółtego (Iris pseudacorus).

Z ssaków leśnych można tu spotkać sarnę i dzika, z ptaków – dzięcioła pstrego dużego, sójkę, 
sikory, kowaliki.  Płazy reprezentowane są przez żaby i ropuchy, natomiast owady przez krotoryjka 
olszowca i zwójkę zieloneczkę.  Rezerwat z racji zróżnicowanych siedlisk i składu gatunkowego jest 
doskonałym miejscem dla poszczególnych studiów sukcesji roślin, a więc jest terenem o szczególnych 
walorach naukowych i dydaktycznych.  Mimo rosnącej ciągle świadomości mieszkańców w zakresie 
ekologii, Rezerwat często jest zaśmiecany, brak jest koszy na śmieci. Dążenia mieszkańców wsi 
Przylesie zmierzają do urządzenia w Rezerwacie miejsca wypoczynku. Poprzez zagospodarowanie 
alejek, wykonanie ścieżek rowerowych, ustawienie ławeczek i tablic promocyjno-informacyjnych, 
Rezerwat może stać się miejscem bardziej atrakcyjnym zarówno w sferze  dydaktyczno-naukowej  jak 
i turystyczno-wypoczynkowej

.

Rezerwat Przyrody
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2. Dziedzictwo kulturowe.
Do rejestru i ewidencji zabytków województwa opolskiego wpisanych jest 146 zabytków 

nieruchomych położonych w miejscowości Przylesie. Dużą grupę zabytków stanowią domy 
mieszkalne, z charakterystyczną budową architektoniczną z II poł. XIX  i I poł. XX wieku oraz 
stodoły. Część z tych obiektów, celem przywrócenia im dawnego wyglądu, wymaga remontu i 
odnowienia elewacji  z elementami dekoracyjnymi – zachowanymi do dzisiaj. Niewątpliwie 
najważniejszym zabytkiem Przylesie jest kościół parafialny pw.Świętego Stanisława Biskupa. Jego 
budowę datuje się na XIV wiek. Do budowy użyto kamienia. W roku 1713, a następnie w XX wieku 
świątynię rozbudowano. Wieża została wybudowana w 1793 roku. Warty uwagi jest kamienny, 
gotycki portal. Kościół należy do „Szlaku polichromii brzeskich” Obecnie kościół wymaga remontu 
dachu i odnowienia elewacji zewnętrznej.

W centrum wsi na centralnym placu znajduje się   Pamiątkowy Krzyż, ustawiony przez 
mieszkańców po roku 1950.  Na skraju wsi natomiast ustawione są dwa krzyże przydrożne, które są 
świadectwem wiary i tradycji  chrześcijańskich mieszkańców.

Zabytkowy Kościół
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Pamiątkowy Krzyż w Centrum wsi

Dom mieszkalny z przełomu XIX-XX wieku
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Charakterystyczna zabudowa z początku XX wieku
3. Obiekty i tereny.

Charakteryzując obiekty i tereny znajdujące się w obszarze Sołectwa Przylesie, należy podkreślić 
ponad 260 ha obszar bezpośrednio przylegający do Autostrady A-4, przeznaczony w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka do działalności inwestycyjnej ( m.in. 
produkcja, usługi, logistyka ). Przewiduje się, że w najbliższych latach obszar ten zostanie 
zabudowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Na obecnym etapie tereny przeznaczone do 
inwestowania wymagają uzbrojenia w media oraz wybudowania dróg wewnętrznych. W samym 
Przylesiu znajduje się kilka placów i skwerów. Należy tutaj wymienić plac znajdujący się w 
sąsiedztwie miejscowej Szkoły oraz  plac przy świetlicy wiejskiej. Teren przy świetlicy wymaga 
zagospodarowania, natomiast tereny w sąsiedztwie Szkoły zostały w latach 2009-2015 
zagospodarowane na plac zabaw, zieloną siłownię i boisko wielofunkcyjne. Zagospodarowania 
wymaga teren boiska przy szkole z przeznaczeniem na funkcję rekreacyjno- sportową.

Podobnie jak w innych miejscowościach w Gminie Olszanka, na terenie wsi Przylesie znajdują się 
zbiorniki wodne. W Przylesiu jest ich cztery. Pełnią one funkcję zarówno zbiorników retencyjnych jak 
i przeciwpożarowych. Obecnie ich stan techniczny jest niezadowalający. Wymagają remontu, 
uporządkowania i zagospodarowania z możliwością dostosowania również do funkcji rekreacyjnej i 
wypoczynkowej.
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Zbiornik retencyjny we wsi

Zbiornik retencyjny przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia
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Zbiornik przeciwpożarowy we wsi
4. Infrastruktura społeczna

Obecny  stan infrastruktury społecznej  służącej mieszkańcom wymaga modernizacji, wyposażenia 
jak również uzupełnienia. We wsi usytuowany jest obiekt świetlicy wiejskiej, wybudowany w okresie 
przedwojennym (wyremontowany w latach 70-tych). W świetlicy, na parterze mieści się filia 
Biblioteki Gminnej, udostępniająca księgozbiór zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom dorosłym. 
Również na parterze znajduje się mała sala wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na zaplecze 
kuchenne i pomieszczeniami socjalnymi. Na piętrze znajduje się duża sala, wykorzystywana na 
organizację uroczystości wiejskich, wesel, zabaw. Na poddaszu znajdują się niezagospodarowane 
pomieszczenia.  Obecnie obiekt świetlicy wymaga kapitalnego remontu oraz doposażenia. W latach 
1970-1994 aktywnie działał tutaj ludowy zespół tańca i pieśni „Przylesianie”, działający później na 
bazie miejscowej szkoły. Intencją miejscowej społeczności jest jednak aktywowanie działalności 
zespołu.

W kierunku północno- zachodnim wsi, przy drodze powiatowej usytuowane jest boisko sportowe do 
piłki nożnej wraz z szatnią sportową, wybudowaną w roku 1995. Obiekt boiska wykorzystywany jest 
głównie przez Ludowe Zespoły Sportowe, biorące udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej, a 
także na organizację festynów. Obiekt nie spełnia swojej roli w sposób zadawalający; urządzenia 
znajdujące się na boisku są w złym stanie, brak jest trybun, ławeczek. Szatnia jest zbyt mała i nie 
dostosowana do obecnych wymagań (zaplecze socjalne).

Funkcję społeczną pełni również miejscowa szkoła i przedszkole. Przedszkole, obecnie usytuowane 
w Szkole, zapewnia 8-godzinną opiekę nad dziećmi wraz z wyżywieniem . Stan budynku szkoły 
wymaga remontu, w tym wykonania termomodernizacji. W latach 2006-2007 wybudowano i oddano 
do użytkowania obiekt pełnowymiarowej hali sportowej, która zabezpiecza potrzeby dzieci, młodzieży 
i dorosłych w zakresie sportu i rekreacji w okresie jesienno-zimowym. Istnieje  natomiast potrzeba 
wybudowania  obiektu, który spełniałby funkcje rekreacyjno-sportowa i zabawową zarówno dla dzieci 
jak i dorosłych w okresie wiosenno-letnim. W szkole znajduje się również nowo wybudowana 
stołówka szkolna, obecnie w trakcie wyposażenia, która będzie wydawała na co dzień około 100 
obiadów. Do infrastruktury społecznej zaliczyć możemy również istniejącą we wsi Remizę 
Ochotniczej Straży Pożarnej, usytuowaną po środku wsi – spełniającą swoja funkcję zgodnie z jej 
przeznaczeniem, wymagającą remontu dachu i elewacji , a także doposażenia oraz Wiejski Ośrodek 
Zdrowia, którego obecny stan techniczny wymaga remontu wraz z modernizacją drogi i  parkingu.
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Boisko wielofunkcyjne i zielona siłownia wybudowane w latach 2009-2015

Obiekt świetlicy wiejskiej wraz z placem do zagospodarowania
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Obiekt hali sportowej

Hala sportowa – uroczystość otwarcia
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Obiekt szkolny

Boisko sportowe LZS
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Obiekt przedszkolny
5. Infrastruktura techniczna.

Przylesie jest w pełni zwodociągowane, skanalizowane. Woda dostarczana jest przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, sieć wodociągowa jest własnością Gminy, 
wybudowana w latach 80-tych ubiegłego stulecia. Kanalizacja sanitarna została wybudowana w 2005 
roku przez Gminę w ramach realizacji projektu ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego. Ścieki komunalne odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Brzegu. Wieś 
jest stelefonizowana,  cyfrowa centrala daje pełną możliwość dostępu do Internetu 
szerokopasmowego. Ze względów finansowych, nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość dostępu do 
Internetu ( zbyt wysokie ceny sprzętu komputerowego i usług telekomunikacyjnych  w porównaniu z 
dochodowością gospodarstw domowych).Odpady stałe gromadzone są w kontenerach ustawionych 
przy posesjach i odbierane przez Zakład Remondis. Na terenie całej Gminy, od 2013 roku prowadzona 
jest segregacja odpadów komunalnych.

Usługi w zakresie energetyki zapewnia Energia Pro Koncern Energetyczny SA Opole. Drogi główne 
są oświetlone. Istnieje wiele miejsc , szczególnie przy nowopowstających zabudowaniach  oraz droga 
w kierunku cmentarza,  które wymagają wybudowania nowych punktów świetlnych.  We wsi nie ma 
sieci ciepłowniczej, mieszkańcy wsi ogrzewają swoje mieszkania głównie węglem poprzez własne 
instalacje grzewcze. Mieszkańcy korzystają również z gazu  (butle i zbiorniki gazowe). Mimo 
istniejących potrzeb w zakresie wykorzystania gazu, we wsi nie ma gazociągu.

Przez główną część wsi przebiega droga wojewódzka 401, obecnie w bardzo złym stanie 
technicznym, kanalizacja burzowa wybudowana w okresie przedwojennym, obecnie nadaje się 
wyłącznie do przebudowy. Istnieje również natychmiastowa potrzeba modernizacji istniejącego po 
jednej stronie wsi  , wybudowanego w latach 70-tych XX wieku chodnika.

Od strony północnej wieś połączona jest powiatową droga Nr 1178 O  z Gminą Skarbimierz. Sama 
droga jest w stanie zadawalającym, jednak duże niebezpieczeństwo stwarza brak ciągu pieszego, 
szczególnie w kierunku szkoły i boiska LZS na odcinku ok. 500 m. We wsi znajduje się 6 dróg 
gminnych (wewnętrznych) o łącznej długości ok. 5 km .Drogi te są w bardzo złym stanie nawierzchni i 
wymagają modernizacji i wymiany nawierzchni.

6. Gospodarka i rolnictwo.
Przylesie, tak jak pozostała część Gminy posiada w przeważającej części grunty rolne, 

scharakteryzowane jako dobre gleby pszenno-buraczane. Główne uprawy to: pszenica, rzepak. We wsi 
istnieją 123 gospodarstwa rolne. Struktura obszarowa jest bardzo zróżnicowana; 22 gospodarstwa o 
pow. pow. 10 ha do 100 ha,  17 gospodarstw o pow. pow.5 ha do 10 ha, pozostałe gospodarstwa 
wynoszą do 5 ha. A więc stanowią największą grupę rolników, którzy utrzymują się również z pracy 
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poza rolnictwem i poszukują innych alternatywnych źródeł utrzymania. Stan dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych wymaga modernizacji. Drogi te są obecnie nie utwardzone, w bardzo złym stanie 
technicznym.

W zakresie istniejących podmiotów gospodarczych, w Ewidencji Działalności Gospodarczej 
zarejestrowanych jest 38 pomiotów. Jednak część z nich nie prowadzi działalności z różnych przyczyn 
(zawieszenie działalności, wyjazd z Przylesia, brak opłacalności). Istniejące podmioty prowadza 
działalność m.in. w usługi betoniarskie (posadzki, schody, parapety, nagrobki), usługi kowalskie, 
działalność handlowo-usługowa (sklepy), działalność weterynaryjna, działalność produkcyjna  
(piekarnia).

Ogromną szansę dla rozwoju miejscowości stwarza jej bezpośrednie położenie przy Autostradzie A-
4.  Rozwój inwestycji, uzbrojenie terenu, wybudowanie nowych dróg dojazdowych na obszarze 
wyznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do wzrostu liczy 
mieszkańców Przylesie, a tym samym  spowoduje potrzebę rozwoju wsi w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego (wydzielenie obszaru pod budownictwo mieszkaniowe) i innych dziedzinach życia 
mieszkańców.

7. Kapitał społeczny i ludzki.
Ciągle wzrastające potrzeby mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia w swojej 

miejscowości oraz chęć działania na rzecz mieszkańców , spowodowały powstanie organizacji 
społecznych. Jako najstarsze z nich, bo już z ponad 50 –letnią tradycja działają: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Przylesiu – wpisana do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, skupiająca w swoich 
szeregach nie tylko osoby dorosłe, ale również dzieci i młodzież. Strażacy aktywnie uczestniczą w 
życiu wsi. Wspierają swoją praca społeczną wiele przedsięwzięć (praca na rzecz porządkowania wsi), 
uczestniczą w wielu uroczystościach (zabezpieczenie imprez), kultywują miejscowe tradycje 
(ustawienie straży przy Bożym Grobie, zabezpieczenie procesji i wielu imprez i festynów). Drugą 
organizacją z długoletnim doświadczeniem jest Ludowy Zespół Sportowy. Zrzesza on głównie 
młodzież. Działalność LZS-u prowadzona jest głównie poprzez organizację ligowych rozgrywek w 
piłce nożnej oraz organizacji imprez o charakterze sportowym.

W roku 2000 wieś Przylesie przystąpiła  do programu „Odnowa Wsi”. Powstała wówczas tzw. 
grupa Odnowy Wsi,  na bazie której dzisiaj działają dwa stowarzyszenia wiejskie. Jedno z nich 
działające od kilku lat „Stowarzyszenie Rozwoju Przylesia” było inicjatorem budowy hali sportowej w 
Przylesiu, drugie – „Stowarzyszenia Odnowy Wsi w Przylesiu”   powstało formalnie w m-cu maju br.  
na bazie dotychczasowych członkiń miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Wśród mieszkańców 
Przylesia nie brakuje osób, które chętnie uczestniczą w życiu społecznym wsi: są to miejscowi 
nauczyciele, przedsiębiorcy, rolnicy, lekarze. Ich doświadczenie i zaangażowanie często pozwala 
rozwiązywać istniejące problemy wiejskie.

III. Analiza SWOT - słabe i mocne strony, szanse i zagrożenia.
SILNE  STRONY  MIEJSCOWOŚCI
■ Usytuowanie przy Autostradzie A-4- opracowany Plan Zagospodarowania Przestrzennego przy 

Węźle.

■ Wysoka kultura rolna – dobre gleby do produkcji rolnej.

■ Dogodne położenie na szlaku komunikacyjnym.

■ Bogate tradycje kulturalne – działalność  zespołu „Przylesianie”.

■ Bogate tradycje pracowitości i gospodarności mieszkańców.

■ Dobra i wykształcona młodzież.

■ Występujące zabytki.

■ Rezerwat Przyrody

■ Działalność stowarzyszeń i organizacji

Id: 3883AF4D-AC51-4230-BB29-915E133A6031. Podpisany Strona 14



■ Zaplecze kulturalne:  świetlica wiejska, biblioteka,

■ Zaplecze sportowe: hala sportowa i boisko LZS

■ Bliskość terenów inwestycyjnych byłego lotniska wojsk radzieckich w Skarbimierzu.

SŁABE  STRONY  MIEJSCOWOŚCI
■  Zubożałe i starzejące się społeczeństwo.

■  Niska aktywność gospodarcza poza rolnictwem.

■  Brak bazy gastronomiczno-turystycznej.

■  Zbyt małe zaangażowanie w życie kulturalne – alternatywa spędzania wolnego  czasu dla 
dzieci i młodzieży.

■  Zły stan techniczny dróg gminnych i drogi wojewódzkiej

■  Brak chodników

■  Niska świadomość ekologiczna – brak segregacji odpadów

■  Brak zasobów mieszkaniowych.

■  Zły stan i brak wyposażenia obiektów użyteczności publicznej – świetlica wiejska, boisko LZS

■  Brak boiska, spełniającego funkcję sportowo-rekreacyjną,

■  Brak placów zabaw dla dzieci,

■  Zniszczone zabytki

■  Zdegradowane stawy i zbiorniki

■  Niezagospodarowane place

■ Brak oświetlenia przy nowych drogach.

SZANSE  DLA  ROZWOJU  MIEJSCOWOŚCI
■  Aktywizacja gospodarcza terenów przautostradowych.

■  Minimalizacja liczby osób bezrobotnych.

■  Wykształcona i dobra młodzież.

■   Alternatywa spędzania czasu wolnego: boisko, świetlica, zajęcia pozaszkolne, tradycje tańca – 
reaktywowanie Zespołu Przylesianie

■  Możliwość aktywnego rozwoju każdej formy usług i nieuciążliwego przemysłu.

■  Odpowiednia struktura gospodarstw rolnych dająca podstawowe źródło utrzymania.

■  Wysoki poziom rolnictwa.

■  Rozwój turystyki – gospodarstwa agroturystyczne, restauracje.

■  Zgoda i aktywność społeczna.

■  Przyrost naturalny.

■  Zwiększenie liczby ludności poprzez przeznaczenie terenów dla budownictwa 
mieszkaniowego.

■  Ochrona i remont zabytków.

■  Rozwój bazy kulturalnej i sportowej i turystycznej – Rezerwat Przyrody

■  Poprawa istniejącej infrastruktury – naprawa dróg, budowa chodników, budowa oświetlenia.

■  Integracja Polski z Unią Europejską – możliwość pozyskiwania środków finansowych.

ZAGROŻENIA  DLA  ROZWOJU  MIEJSCOWOŚCI
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■  Brak możliwości rozwoju rolnictwa – brak gruntów rolnych.

■ Nie wykorzystanie szansy położenia przy Autostradzie A-4

■  Dalszy wzrost bezrobocia.

■  Brak możliwości realizacji zadań inwestycyjnych – brak środków finansowych.

■  Degradacja oświaty.

■  Stagnacja w rozwoju małej przedsiębiorczości i usług.

■  Brak alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

■  Brak zgody i aktywności społecznej.

■  Degradacja istniejących obiektów zabytkowych .

■ Migracja ludzi młodych ze wsi – starzejące się społeczeństwo - zmniejszenie liczby dzieci.

IV. Opis miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 
nawiązywaniu kontaktów społecznych

W Przylesiu występują trzy miejsca o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. Bezspornie zaliczyć do nich 
należy świetlicę wiejsk ą, usytuowaną w Centrum miejscowości. W świetlicy mieszkańcy 
organizują różnorodne formy spędzania czasu wolnego zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, 
również w świetlicy znajduje się siedziba Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Sołectwa Przylesie, 
działającego na rzecz rozwoju Sołectwa. Świetlica jest sukcesywnie remontowana, niemniej jednak 
wymaga wykonania termomodernizacji i doposażenia .  Innym ważnym miejscem  dla mieszkańców 
jest boisko wiejskie, użytkowane przez Ludowy Zespół Sportowy. Służy ono nie tylko rozgrywkom 
piłkarskim, ale również do organizacji spotkań i festynów dla mieszkańców. Mimo, że boisko jest 
użytkowane , jego stan techniczny wymaga modernizacji wraz z zapleczem szatniowym. 
Szczególnie ważnym miejscem dla mieszkańców jest sala sportowa, wybudowana w latach 2007-
2008 przy miejscowej Szkole. Odbywają się w niej różnorodne imprezy sportowe o zasięgu 
lokalnym i wojewódzkim, służy ona również do zajęć rekreacyjno-sportowych organizowanych dla 
mieszkańców Sołectwa.
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V. Planowane zadania i przedsięwzięcia do realizacji w latach 2008-2020
Lp Nazwa zadania lub 

przedsięwzięcia
Cel realizacji Przeznaczenie Okres realizacji

(miesiąc,rok)
Harmonogram realizacji Kwota końcowa i 

źródło jej pozyskania
1 2 3 4 5 6 7
1 Budowa boiska 

wielofunkcyjnego wraz z 
placem zabaw dla dzieci 
oraz  wyposażeniem

Stworzenie bazy 
rekreacyjno sportowej 
dla mieszkańców

Organizacja imprez 
sportowo-rekreacyjnych, 
zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i 
młodzieży

2008-2009 2008r. – przygotowanie 
dokumentacji technicznej
2009 – budowa boiska i 
placu zabaw
2009- zakup i montaż 
wyposażenia
2009 – zakończenie realizacji 
zadania

1.000.000,-

(środki budżetu Gminy 
i środki PROW

2 Zagospodarowanie 4 
zbiorników wodnych

Poprawienie estetyki wsi 
wraz z wykorzystaniem 
rekreacyjnym

Gromadzenie się 
nadmiernej ilości wód 
burzowych, funkcja 
przeciwpożarowa , miejsce 
wypoczynku - rekreacja

2008-2020

Październik 2008r.- 
przygotowanie dokumentacji 
zagospodarowania 
zbiorników,
Do 2020 realizacja zadań na 
wszystkich zbiornikach

220.000,-

(środki budżetu Gminy 
i środki w ramach 

PROW)

3
Remont świetlicy 
wiejskiej

Zaspokojenie potrzeb 
społeczno-kulturalnych 
mieszkańców

Organizacja imprez 
kulturalnych, organizacja 
zajęć dla dzieci i 
młodzieży, miejsce 
spotkań mieszkańców, 
działalność organizacji 
społecznych,

2008-2020

2008r. –przygotowanie 
uproszczonej dokumentacji
2009r. realizacja zadania:
- remont dachu
- wymiana instalacji 
elektrycznej,
- wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej,
-wykonanie instalacji 
centralnego ogrzewania,
- remont sanitariatów,
- wykonanie posadzki –
ułożenie płytek na podłogach 
w holu i pomieszczeniach 
socjalnych,
- odnowienie parkietu na Sali 
głównej
-malowanie ścian wewnątrz 
obiektu.

300.000,-
(środki budżetu 
Gminy i środki  

PROW)

Id: 3883AF4D-AC51-4230-BB29-915E133A6031. Podpisany Strona 17



4 Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej

Zaspokojenie potrzeb 
społeczno-kulturalnych 
mieszkańców

Organizacja imprez 
kulturalnych, organizacja 
zajęć dla dzieci i 
młodzieży, miejsce 
spotkań mieszkańców, 
działalność organizacji 
społecznych,

2009-2020
Zakup niezbędnego 
wyposażenia:
- zakup stołów i krzeseł,
Zakup i montaż żaluzji do 
zaciemniania,
- zakup sprzętu 
nagłaśniającego 
(kolumny,mikrofony)

50.000,-

Środki budżetu 
Gminy i środki 

PROW)

5
Zagospodarowanie placu 
przed świetlicą wiejską

Poprawa estetyki 
miejscowości

Funkcja społeczno-
kulturalna dla 
mieszkańców

2015 - 2020 Wykonanie parkingu 
(wyłożenie kostki)
Zagospodarowanie terenów –
zielonych: wysadzenie 
krzewów,
Zakup i ustawienie ławeczek

80.000,-

Stowarzyszenie 
Odnowy, środki 
PROW -Leader

6 Wyposażenie kuchni przy 
świetlicy wiejskiej

Promocja lokalnego 
produktu

Działalność 
Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi-wykonywanie potraw 
promujących Przylesie

2009-2010
Zakup niezbędnego 
wyposażenia 
meblowego(szafki), zakup 
garnków, naczyń

25.000,-

Stowarzyszenie 
Odnowy i 

środki PROW-
Leader)

7 Reaktywowanie 
działalności Zespołu 
„Przylesianie”

Kultywowanie tradycji 
kulturalnych Przylesia

Działalność kulturalna – 
praca z dziećmi i 
młodzieżą, promocja 
Przylesia

2009-2018 Przeprowadzenie naboru do 
Zespołu, zatrudnienie 
instruktora, zakup strojów 
ludowych

50.000,-
Środki GOKiS i środki 
programów  – małe 
granty

8 Remont dachu i 
odnowienie elewacji 
zewnętrznej na obiekcie 
Kościoła

Ochrona obiektu 
zabytkowego, 
zachowanie dziedzictwa 
kulturowego,

Miejsce kultu religijnego 
mieszkańców, funkcja 
turystyczna na Szlaku 
Brzeskich Polichromii

2009-2018

-  Wykonanie dokumentacji i 
uzyskanie pozwolenia 
konserwatora zabytków,
- wykonanie robót 
budowlanych
- zakończenie zadania

250.000,-
Parafia, środki 

programów unijnych

9 Modernizacja drogi 401 
wraz z kanalizacją 

Bezpieczeństwo i 
poprawa estetyki wsi

Użytkownicy drogi, 
mieszkańcy

2008-2018 2008r. – wykonanie 
dokumentacji,
Do 2018 realizacja zadania 7 000.000,-
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burzową i  budową 
chodników

Samorząd 
Województwo 

Opolskiego

10 Zagospodarowanie boiska 
LZS

Poprawa bazy sportowej Rozgrywki ligowe w piłce 
nożnej

2010  - 2020 Ogrodzenie boiska,
Wykonanie dokumentacji na 
trybuny, wykonanie trybun, 
wykonanie nawierzchni 
trawiastej, zagospodarowanie 
wolnej przestrzeni – zakup i 
ustawienie ławeczek, remont 
zaplecza socjalnego –szatni.

150.000,-
Środki 

Stowarzyszenia, 
budżet Gminy, środki 

unijne PROW

11. Budowa dróg gminnych 
dojazdowych do terenów 
inwestycyjnych  wraz z 
infrastrukturą drogową – 
uzbrojenia w media 
(kanalizacja, woda)

Rozwój gospodarczy 
Gminy, utworzenie 
nowych miejsc pracy

Tereny inwestycyjne 
(węzeł A-4) – 
zagospodarowanie

2016-2020 -Budowa dróg wraz z 
infrastruktura drogową, 
wybudowanie odcinka 
kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej

8.000.000,-
Środki budżetu 

Gminy, środki RPO, 
firmy inwestujące

12 Budowa dróg gminnych 
dojazdowych do terenów 
mieszkaniowych   wraz z 
infrastrukturą drogową – 
uzbrojenia w media 
(kanalizacja, woda)

Stworzenie możliwości 
zamieszkania, rozwój 
gospodarczy

Budownictwo 
mieszkaniowe 2008-2020

-Budowa dróg wraz z 
infrastruktura drogową, 
wybudowanie odcinka 
kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej

4.000.000,-
Środki RPO,

Inwestorzy

13.
Budowa chodnika przy 
drodze powiatowej w 
kierunku szkoły i boiska

Zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci

Użytkownicy – dzieci i 
młodzież

2008-2009 -2008r.Wykonanie 
dokumentacji,
- 2009r.-realizacja zadania

150.000,-
Środki budżetu Gminy 
i Powiatu

14. Zakup i ustawienie 
kontenerów na szkło

Segregacja odpadów 
komunalnych
Poprawa estetyki

Segregacja odpadów 2009 Zakup i ustawienie 
kontenerów 10.000,-

GFOŚiGW

15 Modernizacja dróg 
dojazdowych do gruntów 
rolnych

Poprawa warunków 
dojazdu do pół

Użytkownicy drogi 2010-2020 Wykonanie dokumentacji,
Realizacja zadania

800.000,-
Środki budżetu 

Gminy, WFOGRiL
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16. Utworzenie kawiarenki 
internetowej w świetlicy 
wiejskiej

Stworzenie możliwości 
dostępu do komputera 
dzieciom i młodzieży

Do użytku dzieci i 
młodzieży

2010-2020 Urządzenie pomieszczenia na 
poddaszu świetlicy, zakup 
stolików i krzeseł, Zakup 
sprzętu komputerowego

20.000,-
Stowarzyszenie, środki 

PROW-Leader

17 Utworzenie miejsca 
wypoczynku wraz z 
budową ścieżek 
rowerowo- 
dydaktycznych w 
Rezerwacie Przyrody

Ochrona środowiska, 
miejsce wypoczynku

Turystyka i promocja 2017-2020
2017 – wykonanie 
dokumentacji projektowej
Do 2020  realizacja: 
uporządkowanie terenu, 
budowa ścieżek rowerowo-
dydaktycznych, wykonanie i 
ustawienie tablic 
informacyjnych, zakup i 
ustawienie ławeczek i koszy 
na śmieci.

18
Uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego

Poprawa bezpieczeństwa Użytkownicy dróg 
gminnych

2009-2016 Na bieżąco Budżet Gminy
30.000,-

29 Modernizacja dróg 
gminnych i wewnętrznych  
wewnątrz wsi (ok. 5 km 
dł) , w tym położonych na 
działkach 935/1, 934, 968, 
943/5, 951, 950, 949, 948, 
963, 957, 956

Poprawa estetki wsi, 
poprawa 
bezpieczeństwa, 
poprawa połączenia 
komunikacyjnego z 
drogą wojewódzką , 
połączenie z terenami 
inwestycyjnymi

Dla celów 
komunikacyjnych 
mieszkańców

2010-2020 Do 2015 - Wykonanie 
dokumentacji technicznej,
2015-2020 – Realizacja 
zadania

3.000.000,-
Środki budżetu 

Gminy, środki unijne

20 Odnowienie zewnętrzne 
zabytkowych budynków 
mieszkalnych

Ochrona zabytków –
przywrócenie 
pierwotnego wyglądu 
zabudowań wiejskich

Mieszkańcy wsi, 
właściciele prywatni

2009-2020 Zadanie do przez 
mieszkańców

Właściciele prywatni i 
środki pozabudżetowe

21
Doprowadzenie gazu do 
miejscowości i terenów 
inwestycyjnych

Poprawa warunków 
zamieszkiwania

Mieszkańcy i firmy 2009-2020

środki pozabudżetowe

Remont istniejącej Poprawa bezpieczeństwa OSP 2016-2020 Zadanie do realizacji na Środki 
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22. infrastruktury (obiektu) 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej wraz z 
doposażeniem

publicznego, poprawa 
estetyki i 
funkcjonalności obiektu

bieżąco pozabudżetowe, 
Fundusz Sołecki i 

własne OSP
50 000,00

23. Budowa miejsc 
parkingowych przy 
Szkole

Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego, poprawa 
estetyki wsi

Zapewnienie możliwości  
parkowania i dojazdu do 
obiektów użyteczności 
publicznej

2016-2020 Realizacja do 2020 roku po 
wykonaniu dokumentacji

Środki pozabudżetowe 
, Fundusz Sołecki, 

środki budżetu Gminy
100 000,00

24
Termomodernizacja 
obiektu szkolnego

Zwiększenie 
efektywności 
energetycznej obiektu,  
poprawa estetyki

Zapewnienie możliwości 
prawidłowego 
funkcjonowania Szkoły

2016-2020 Realizacja do 2020 roku 600.000,00
Środki budżetu 
Gminy, środki 
pozabudżetowe

25.
Zagospodarowanie terenu 
przy Szkole z 
przeznaczeniem na 
urządzenia i obiekty 
rekreacyjno-sportowe 
oraz ogrodzenie boiska ze 
sztuczną nawierzchnią

Utworzenie bazy 
rekreacyjno-sportowej, 
zagospodarowanie czasu 
wolnego dla 
mieszkańców

Organizacja imprez 
sportowo-rekreacyjnych, 
organizacja zajęć dla 
dzieci i młodzieży

2017-2020 Wykonanie dokumentacji, 
realizacja zadania

500 000,00 środki 
pozabudżetowe, środki 
Funduszu Sołeckiego

26. Budowa chodnika w 
kierunku boiska 
wiejskiego przy drodze 
powiatowej

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
publicznego, poprawa 
estetyki wsi

Mieszkańcy , użytkownicy 
boiska

2017-2020 2017-2018 wykonanie 
dokumentacji,
2019-2020 - realizacja

200 000,00
Środki Powiatu 

Brzeskiego , środki 
pozabudżetowe

Id: 3883AF4D-AC51-4230-BB29-915E133A6031. Podpisany Strona 21



VI. Finansowanie.
Przedstawione w Rozdziale V zadania do realizacji,  które stanowią zadania własne Gminy ,  

finansowane będą na podstawie Planu Inwestycyjnego Gminy Olszanka , uchwalanego przez Radę 
Gminy. Plan Inwestycyjny uwzględnia środki finansowe Gminy / w tym środki finansowe 
przeznaczone w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa/.  O przeznaczeniu środków Sołectwa, 
decyduje w drodze uchwały Zebranie Wiejskie. W miarę możliwości finansowych Gminy oraz 
możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na współfinansowanie poszczególnych zadań , 
zadania do realizacji będą sukcesywnie wprowadzane do Planu Inwestycyjnego Gminy. Zadania i 
przedsięwzięcia wyszczególnione w Planie Odnowy Miejscowości, mieszczące się w zakresie 
działania Stowarzyszeń, Parafii, innych osób prawnych  i fizycznych będą realizowane  
bezpośrednio przez  te podmioty.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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