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dla SOLECT\V A PLUZNICZKA 

Plan Odnowy Miejscowosci Pluzniczka zostal opracowany na potrzeby 
pozyskania srodk6w z funduszy zewn~trznych - z Programu Rozwoju 
Obszar6w Wiejskich na lata 2007- 2013- dzialanie 3.3 Odnowa i Rozw6j Wsi. 
Plan jest zgodny ze Strategi~Rozwojow~Miasta i Gminy Toszek oraz z 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i obejmuje lata 2009 
-2015 w nast~puj~cych zagadnieniach: 

1. Charakterystyka solectwa; 
a. polozenie; 
b. historia i tradycja; 

2. Inwentaryzacja zasob6w sluz~cych odnowie miejscowosci; 
a. zasoby przyrodnicze; 
b. infrastruktura spoleczna; 
c. infrastruktura techniczna; 

3. Ocena mocnych i slabych stron miejscowosci; 
4. Zadania przewidziane do realizacji do 2015 roku 



ad. 1. 


Polozenie, historia i tradycja Pluzniczki 


Solectwo Pluzniczka polozone jest w zachodniej cz~sci Gminy Toszek, ktorej 
jest cz~sci~. Od polnocy Pluzniczka s~siaduje z solectwem D~browka, od 
poludnia z solectwami Pawlowice i Ligota Toszecka, a od wschodu z 
solectwem Samow i miastem Toszek. Zachodnim s~siadem jest solectwo 
Plumica nalez~ce juz do powiatu Strzelce Opolskie. Pluzniczka nalezy 
administracyjnie do powiatu ziemskiego gliwickiego i wojewodztwa sl~skiego. 
Pluzniczka jest jedn~ z mniejszych gminnych miejscowosci. Zajmuje obszar 
4,39 km kw. Nalei:y do niej rowniez przysiolek Grabina. W Plumiczce 
zameldowanych jest 279 osob - 134 kobiety i 145 m~zczyzn. 



Historia wsi jest nierozerwalnie zwi~zana z ponad siedemsetletnia histori~ 
Toszka. Pierwsze wzmianki 0 Pluzniczce pochodz~ z 1302 roku, a 0 Grabinie 
z roku 1679. Poczqtk6w toszeckiego grodu nalezy szukac juz w epoce 
kamiennej co dokumentujq znaleziska archeologiczne. Odkrycie monet 
rzymskich na wzg6rzu zamkowym pozwala przypuszczac, ze wiodla t~dy jedna 
z dr6g "bursztynowego szlaku". Kasztelania w Toszku istnialajuz w 1222 roku. 
W okresie swietnosci Toszek posiadal mennic~ bijqcq wlasne pieniqdze 
trakteaty, kwartniki i grosze z herbem miasta, papierni~, hute szkla, browar, 
cegielni~, gorzelni~, mlyn i wytlaczarni~ oleju. W6jt Toszka Fryderyk 
wzmiankowany jest w 1309 roku, a w 1346 wladz~ sprawowali rajcowie 
miejscy z burmistrzem. Zapewne 6wczesne znaczenie miasta przydawalo slawy 
i zasobnosci mieszkancom Pluzniczki. Bez wqtpienia pewnq ciekawostkq 
historycznqjest, ze pierwszymi slqskimi emigrantami do Ameryki w latach 
1852-59 byli mieszkancy sqsiedniej Pluznicy, wsp6lparafianie i 
wsp6lziomkowie naszego solectwa. Nad Toszkiem g6ruje stary zamek, kt6rego 
widok mozna szczeg61nie podziwiac z Pluzniczki. Jego dzieje byly burzliwe, 
naznaczone licznymi kataklizmami i okresami rozkwitu. Wsrod jego kolejnych 
wlascicieli( rody ksiqzqt piastowskich, Habsburg6w, Redern6w, Collon6w czy 
Guradzych..) byli tez wlasciciele Pluzniczki. 



Tereny Pluzniczki s~ cz~sci~ rnalowniczego obszaru grniny Toszek polo zone go 
na skraju Kotliny Raciborskiej Garbu Tarnog6rskiego. Rozci~aj~cy si~ wok6l 
krajobraz rna wiele autentycznego, nieskazonego nadrnierna industralizacj~ 
uroku. Wyr6zniaj~ si~ szczegolnie aleje starodrzewia - aleja kasztanowcowa 
prowadz~ca do pol w kierunku D~browki, aleja w Grabinie, rniejsca nad wod~ 
- dolina cieku wodnego rozlewaj~cego si~ od Plumicy w kierunku Pawlowic 
zwyczajowo nazywanego "Drendowiec"czy wyj~tkowo daleka i rozlegla 
perspektywa widokowa. 
Solectwo rna charakter typowo rolniczy. Okolo 70 % powierzchni uzytk6w 
rolnych stanowi~ grunty orne, co zwi~zane jest z dorninacj~ produkcji roslinnej. 
Opieraj~ca si~ glownie na bydle i trzodzie chlewnej produkcja zwierz~ca 
systernatycznie rnaleje. W solectwie s~ 3 wiod~ce gospodarstwa rolne, oraz 
jedno wieloobszarowe prowadz~ce produkcje roslinn~. Na obszarze solectwa 
znajduj~ si~ stawy oraz cieki wodne. S~ nie tylko wykorzystywane gospodarczo 
ale tworz~ rowniez warunki dla racjonalnego sp~dzania wolnego czasu dla 
rnieszkancow okolicznych rniejscowosci. 
Solectwo uzytkuje budynek swietlicy wraz z przyleglyrn placern 
wykorzystywanyrn dla zabaw sportowych. Przez Pluzniczk~ przebiega szlak 
turystyki pieszej prowadz~cej przez las w kierunku solectwa D~browka. 
W tradycji soleckiej jest organizowanie stalych irnprez tj spotkan 
Sylwestrowych, Dnia Dziecka oraz dorocznych DoZynek. 



Ad.2. 

Inwentaryzacja zasob6w sluzC;tcych odnowie miejscowosci 


W Pluzniczce nie rna szkoly ani przedszkola. Dzieci uczct:szczajC;t do szkoly 
podstawowej i gimnazjum w Toszku. Mlodziez kontynuuje naukct: poza gminC;t 
Toszek. 
Na terenie solectwa nie dziala zadna organizacja pozarzC;tdowa. 
Opiekct: zdrowotna mieszkancy majC;t zapewnionC;tprzez NZOZ w Toszku. 
Bezpieczenstwo zapewnia Komisariat Policji w Pyskowicach i Posterunek w 
Toszku. 
W Pluzniczce znajdujC;t sict: praktycznie dwa obiekty uZytecznosci publicznej: 
zabytkowa kapliczka stale wykorzystywana dla potrzeb religijnych oraz sala 
wiejska, przy kt6rej jest plac zabaw i mini boisko oraz punkt biblioteczny 
nalezC;tcy do Centrum Kultury w Toszku. 
Sala sluzy mieszkancom do organizowania imprez wiejskich oraz dzieciom 
i mlodziezy do cel6w rekreacyjnych, najczct:sciej do gry w tenisa stolowego. 
Mimo, ze miejscowosc rna dlugC;t historict: do zabytk6w zaliczyc mozna jedynie 
kapliczkct: z przelomu XVIII i XIX wieku. 
Miejscowosc jest zaopatrywana w wodct: wodoci'l.gowC;t z miejscowej studni 
glct:binowej ale nie jest skanalizowana, mieszkancy korzystajC;t z szamb. 
Skanalizowane jest wylC;tcznie osiedle po bylym PGR, ale wystct:PujC;t powazne 
klopoty z droznosciC;t oraz odprowadzeniem sciek6w. 
Zasilanie energiC;t elektrycznC;t zapewnia firma Vattenfall. IstniejC;tce oswietlenie 
uliczne wymaga zainstalowania dodatkowych lamp. 
Mieszkancy Pluzniczki majC;t dostct:p do telefon6w stacjonamych, kom6rkowych 
oraz intemetu. 
Przez miejscowosc przebiegajC;t drogi gminne oraz droga krajowa 94. Brakjest 
chodnik6w, co stwarza realne zagrozenie dla bezpieczenstwa pieszych. 
Komunikacja publiczna oferowana przez PKS jest niewystarczajC;tca, rozklad 
jazdy nie uwzglct:dnia potrzeb mieszkanc6w, w szczeg6lnosci dojazdu uczni6w 
do szk61 ponadgimnazjalnych. Odleglosc od najblizszej stacji PKP w Toszku 
wynosi 4km. 
W solectwie jest prowadzona selektywna zbi6rka odpad6w. Na stale pojemniki 
ustawione SC;t przed miejscowym sklepem. Dwa razy odbywa sict: zbi6rka 
odpad6w wielkogabarytowych. 
Mieszkancy Pluzniczki w wict:kszosci SC;t rolnikami. 
Zarejestrowanych jest 25 gospodarstw rolnych. WylC;tcznie z gospodarstwa zyje 
5 rolnik6w, w tym 3 gospodarstwa wiodC;tce dzierzawiC;tce grunty od rolnik6w 
nieuprawiajC;tcych p6l. Gl6wnie sC;t to gospodarstwa rolne nastawione na 
produkcje roslinnC;t: zb6z, kukurydzy, uZytk6w zielonych oraz zwierzct:cC;t: bydla 
mlecznego i trzody chlewnej. 
Ponadto mieszkancy znajdujC;t zatrudnienie w przemysle, handlu oraz w Stacji 
Doswiadczalnej Oceny Odmian w pobliskich Pawlowicach. 



Lasy w ok6l Pluzniczki naIez'l do Nadlesnictwa Rudziniec, nie ma w okolicy 

las6w prywatnych. 

W solectwie dzialaj'l4 podmioty gospodarcze: skIep, zaklad przemyslowo

handlowy"Butor", warsztat naprawy samochod6w, warsztat stolarski. 


ad.3. 

Analiza mocnych i slabych stron solectwa 


MOCNE STRONY 


- dogodne polozenie przy drodze krajowej; 

- dostateczne mozliwosci komunikacyjne; 

- satysfakcjonuj'lca wsp6lpraca z gmin'l i parafi'l w Pluznicy; 

- brak uci'lzliwego przemyslu; 

- dobra swiadomosc ekologiczna; 

- dobry dost~p do opieki medycznej i innych uslug; 

- aktywna rada solecka jako lider miejscowosci; 

- wspaniala przyroda, duze walory krajobrazowe; 

- atrakcyjne miejsca wypoczynku i rekreacji oraz tereny polowan; 

- atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe i nieuci'lzliwe uslugi; 




SLABE STRONY 

- uciqzliwosc duzego nat~zenia ruchu przy drodze krajowej; 

- zlq nawierzchnia drog,brak chodnikow i wystarczajqcego oswietlenia; 

- brak wydzielonej trasy rowerowej; 

- brak boisk i dostatecznego wyposazenia swietlicy wiejskiej; 

- powazne niedostatki funkcjonowania budynku swietlicy; 

- duza migracja mlodych wyksztalconych mieszkancow; 

- podupadanie i utrata znaczenia gospodarstw rolnych; 

- zdewastowane i szpecqce budynki ANR 


adA. 

Zadana przewidziane do realizacj i w Pluzniczce w latach 2009 - 2015 

ZADANIE HARMONOGRAM CEL PRZEZNACZENIE WARTOSC i 

ZRODLA 

FINANSOWANlA 


~----------~-------------+------------~------------~------------~ 

Kapitalny remont 2009 - 2012 
budynku swietlicy 
wiejskiej 

Uporz~dkowanie i 
urzqdzenie terenu 
wok61 swietlicy 
wiejskiej 

2010 - 2013 


Zapewnienie 
dogodnego 
miejsca dla 
budowania wi~zi 
spolecznych 
mieszkailc6w 

Zagospodarowa
nie wolnej 
przestrzeni,popra 
waestetyki 
miejscowosci 

Budowa scieZki 2010 - 2015 Propagowanie 
rowerowej zdrowego 

wypoczynku 

Remont 
zabytkowej 
kapliczki 

2012 - 2015 

Wykonanie 2009 - 2010 

Ocalenie i 
poszanowanie 
parni~ci 
historycznej i 
miejsca kultu 

religijnego 
Organizacja 

czytelnego przestrzeni,podnie 
oznakowania ulic sienie estetyki ~ 

Zebrania 
spolecznosci 
lokalnej, miejsce 
zabaw, sportu, 
rekreacji,tradycji i 
krzewienia kultury 

Stworzenie wok61 
swietlicy wiejskiej 
centrum 
kulturalnego wsi 

Stworzenie 
warunk6w dla 
bezpiecznego 
uprawiania 
turystyki 
rowerowej nie 
tylko dla 
mieszkailc6w 
Pluzniczki 

Wzrost 
atrakcyjnosci 
turystycznej, 
poprawa estetyki 
miejscowosci 

Poprawa 
bezpieczeilstwa, 
wzrost 

150000 zl 
PROW 

50000 zl 
PROW; 
srodki soleckie, 
sponsorzy 

50000 zl 
PROW; 
srodki gminne 

70000 zl 
PROW; 
woj .konserwator 
zabytk6w; 
srodki gminne ; 

l~lPonsorzy 
20000 zl 
PROW, srodki ; 
gminne, srodki \ 

Imiejscowo._sc_i____-'-a_tr_a_k_cy_j_n_o_sc_i____~o_le_ct~~______J,------------"---------- 



--

I, turySlycznej, tnsorzy
promocja solectwa 
i gminy 

, --------

Remont dr6g 
 Zaspokojenie 1700000 zl 
gminnych i 

2012-2015 Poprawa 
srodki gminne; 

wykonanie 
potrzeb bezpieczenstwa i 
spolecznych podniesienie PROW 


chodnik6w ( ul. 
 mieszkanc6w. estetyki 

Wiejska i 
 miej scowosci. 

I Strzelecka) 

Budowa 2011-2014 Zaspokojenie 3000000 zl 

kanalizacji 


Wzrost 
srodki gminne; 


sciekowej 

potrzeb bytowych atrakcyjnosci 
mieszkanc6w, miejscowosci srodki pomocowe 
ochrona 
srodowiska 

Remont drogi do 2011-2012 Zapewnienie Wzrost 20000 zl 

kosciola w 
 bezpiecznego i atrakcyjnosci srodki gminne; 

Pluznicy 
 wygodnego srodki soleckie 

dojsciado 
miejscowosci 

PROW 
kosciola 
mieszkancom 

PoprawaRemont ciek6w 2012-2015 Wzrost 100000 zl 

wodnych i 
 bezpieczenstwa, atrakcyjnosci srodki, gminne; 

przepust6w 
 ochrona miejscowosci WFOS 

srodowiska --.-L________~ 

Oprac. Jan Kotowski 
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PtVtlVlCtKP 
przej~cia Planu Odnowy Miejscowosci ........... na lata 2009 - 2015 
realizowanego w ramach dzialania "Odnowa i Rozw6j Wsi" obj~tego 
programem rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013 

§1 

. W' . k' d·.t1. 02 .~ 00 9 1. .. , PlOdzebrame leJs le w, mu .... :,...................... postanaWla przYJ~c an nowy 
Miejscowosci Pt.ll.l.Nlt.1K.f}. ..... na lata 2009-2015 realizowany w ramach dzialania 
" Odnowa i Rozw6j Wsi" objtttego programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 
2007- 2013 w tresci stanowi~cej zal~cznik do uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sitt soltysowi solectwa " ../?4;l/..?r!.f.f!KB. ..... 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjttcia. 


