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I. Wst~p 
Plan odnowy Solectwa Proboszczowice zostal opracowany na 

potrzeby pozyskiwania srodk6w zewn~trznych - PROF - Program 
Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013 dzialanie 3.3 Odnowa i 
Rozw6j Wsi. 



II. Charakterystyka Solectwa Proboszczowice 

POLOZENIE 
Solectwo Proboszczowice jest polozone w zachodniej cz~sci 

wojew6dztwa Sl'tskiego l'tcz'tc si~ z wojew6dztwem Opolskim. S'tsiaduje 
z gmin't Ujazd oraz z gmin'tRudziniec. Przez Solectwo przebiega droga 
powiatowa nr 2918S biegn'tca pomi~dzy Blotnic't Strzeleck't - Kotulin -
Chechlo - Rudziniec. Do wjazdu i zjazdu autostrady A4 mamy okolo 8 km 
(w~zel Lany). Proboszczowice to jedno z solectw gminy Toszek, powiatu 
Gliwice, wojew6dztwo Sl'tskie. Obszar Proboszcz'owic wynosi 9,49 km2 

(949 ha) i liczy 163 n1ieszkanc6w ( 73 kobiety i 90 m~zczyzn) 



KLIMAT 
Cechy klimatu - wysoka srednia temperatura roczna - cieple lato, 

wilgotna wiosna, krotka zima. Odczuwalne silne wiatry, ostatnimi laty 
nawet °charakterze tr'lby powietrznej i cz~ste mgly. 

UKSZTALTOWANIE TERENU 

Teren lekko pagorkowaty, falisty, polodowcowy. 

WODA 
Przez Solectwo przeplywa potok Chechelski, natomiast w nieduzej 

odleglosci S'l dwa zbiomiki wody Dziermo i Plawniowice. Solectwo 
zaopatrywane jest w wod~ pitn'l z uj~cia wody w Chechle oraz S'l 
gospodarstwa korzystaj'lce ze swych uj~c wody - studnie. 



GLEBA 

Gleby w Solectwie S'l bardzo zr6znicowane, od III do VI klasy, z 
znaczn'l przewag'l IV - VI klasy. Co wymaga duzego nawozenia i bardzo 
rozwaznej, starannej i pracochlonnej uprawy. Najkorzystniej uprawia si~ tu 
rosliny zbozowe i okopowe, ale uprawiane S'l r6wniez rosliny 
przemyslowe - rzepak. 

SZATA ROSLINNA 

Wok6l Solectwa Proboszczowice wyst~puj'l duze kompleksy lesne. 

Drzewostan tych las6w to przewaga sosny i swierku, ale to takze szereg 

ciekawych gatunk6w drzew lisciastych - d'lb, buk, brzoza, topola oraz 

olcha. 


ATlTTY 
Atuty tej miejscowosci to cisza, spok6j wsr6d las6w zieleni oraz 

wspaniali dobrzy ludzie tu mieszkaj'lcy. 

HISTORIA 
Na podstawie zr6del historycznych wies Proboszczowice powstala w 

1309 roku jako na1ez'lca do parafii Kotulin i dzielila losy maj'ltku 
kotulinskiego. Jej historia zwiclzana jest takze z histori'l gminy Toszek i z 
jej najdawniejszyn1i dziejami si~gaj'lcymi pewnie az slynnego szlaku 



bursztynowego, skoro archeolodzy najej terenie wyznaczyli podlegajqce 
ochronie stanowisko archeologiczne. Polozenie pomi~dzy jednymi z 
najstarszych miast na Slqsku- Toszkiem a Ujazdem, Strzelcami Opolskimi 
( i dalszyn1i terenami dzisiejszej opolszczyzny) na pewno rowniez 
vvywarlo swoje pi~tno na dziejach solectwa. Takze pochodzili stamt'ld 
niektorzy wladaj'lcy dobrami ziemskimi czy koscielnymi. Z uwagi na 
wartosci kulturowe ochronie prawem podlegaj'l dom starej szkoly przy 
ulicy Wiejskiej i kapliczka przy tej ulicy pochodz'lca z roku 1908. 

N a gorze, poza zabudowaniami posadowiono w 1921 roku krzyz 

przydromy. 




Z Proboszczowic wywodzi si~ wielu \vspanialych ludzi rozslawiaj'lcych 
imi~ sl'lskiej ziemi daleko w swiecie, chociaz Wikipedia podaje tylko 
Piotra z Proboszczowic z:yj'lcego w latach 1509-1565 astronoma i 
astrologa z akademii krakowskiej. 
Solectwo jest bardzo ciekawie polozone: 

a) nieduza odleglosc do autostrady nr. A4 
b) nieduza odleglosc do drogi nr. A40 

Pyskowice - Ujazd - K~dzierzyn Koile 
c) nieduza odleglosc do drogi nr. 94 

By tom - Pyskowice - Toszek - Strze1ce Opolskie 
d) d) niedaleka odleglosc na G6r~ Swi~tej Anny 



III. INWENTARYZACJA ZASOBOW SLUZAcCYCH ODNOWIE 
SOLECTWA PROBOSZCZOWICE 

1. 	Budynek bylej Szkoly Podstawowej wybudowany w 1903 roku, a 
obecnie budynek solectwa z duzym terenem do zagospodarowania, z 
budynkiem gospodarczym i zapleczem sanitarnym. Obiekt ten jest 
atrakcyjnie usytuowany. 

2. EDUKACJA 
a) dzieci ucz~szczaj'l do Szkoly Podstawowej w Kotulinie (przez wiele lat 
ucz~szczaly do Szkoly Podstawowej w Chechle). 

b) dalsza nauka odbywa si~ w Gimnazjum im. Ireny Sendler w 
Toszku. 

c) kolejne szczeble edukacji odbywaj'l si~ juz w Pyskowicach, 
Gliwicach, Strzelcach Opolskich i innych wi~kszych miastach. 

3. 	Pogotowie Ratunkowe - Pyskowice 
4. Niepubliczny Zaklad Opieki Medycznej - Kotulin. 
5. Apteka - Kotulin 
6. 	Kosciol Parafialny w Kotulinie. 
7. 	Opieka Szpitalna - Pyskowice, Toszek, Strzelce Opolskie, Gliwice. 
8. 	Zabezpieczenie przeciw pozarowe 


a) JERG - Pyskowice 

b) OSP - Kotulin, Chechlo, Widow. 


9. 	KAPLICZKA przy ul. Wiejskiej z konca XIX wieku iKrzyz 

Przydromy Z pocz'l.tkuXX wieku. 




lO.Budynki w Soiectwie Proboszczowice set zaopatrzone w wod~ 
dwustronnie - wodociqg oraz wiasne studnie. 

11.Brak kanalizacji - gospodarstwa posiadajet tylko szamba (0 r6znej 
pojemnosci i 0 r6zuym stanie). 

12.ENERGIA ELEKTRYCZNA - dostarczana przez firm~ 
Vatternfall. 

13.TELEFONY - stacjonarne wig potrzeb, 0 duzym zapasie numer6w i 
dobrze naiozenie sieci telefon6w kom6rkowych. 

14.Droga Powiatowa nr 2918S 
lS.Drogi gminne 0 nawierzchni asfaltowej (np: Nogowczycka, 

Wiejska) i utwardzona gruntowa (Wiejska, Pod Lasem, Do 
Lesnicz6wki). 



IV. 	SILNE STRONY 
1. 	Ciekawa i bardzo korzystna lokalizacja 

a) odleglosc do autostrady A4 - Krak6w - Wroclaw - Skm 
b) nieduza odleglosc do miast Toszek, Strzelce Opolskie, Pyskowice, 

Gliwice, K~dzierzyn, Ujazd. 

c) nieduza odleglosc do zbiomik6w wodnych - Plawniowice 


i Dzierzno. 

2. 	Istniej'lce w Solectwie Gospodarstwo Agroturystyczne. 
3. 	Ciekawe tereny inwestycyjne - dzialki budowlane. 
4. Siec wodociqgowa, elektryczna, telekomunikacyjna i drogowa. 
5. 	Dobra siec handlowa - sklep czynny do i popoludniu. 
6. 	Linia PKS. 
7. Duza integracja miejscowosci i duza aktywnosc mieszkaiic6w. 
S. 	Silna wi~z z osobami, kt6re wyemigrowaly zagranice. 



V. SLABE STRONY 

1. Duza ilosc samochodow (dojazd do autostrady) 
2. Brak kanalizacji 
3. Brak chodnikow 
4. Brak punktow uslugowych 
5. Brak tras rowerowych 
6. Mala cz~stotliwosc pohlCzen autobusowych 
7. 	Duza ilosc mieszkancow wyjezdzaj~cych za pracq, w szczegolnosci 

mlodziez. 
8. Cz~ste wyl~czanie pr~du i wody. 
9. Szkody lowieckie. 

10.Zly stan drog wsrod polnych. 

11.0puszczone budynki - niezagospodarowane - nieestetyczne. 

12.Regulacje geodezyjne drog -l~cznie z potrzeb~wykupu ziemi pod 


pas drogowy. 



VI. PROPOZYCJE 
1. 	Remont daehu na budynku ~hvietliey Wiejskiej wraz z adaptaej'l 

poddasza 
eel: - uratowanie budynku maj'leego duz'l wartosc sentymentaln'l dla 
mieszkane6w przed zniszezeniem; 
przeznaezenie : miejsee wazne kulturowo dla soleetwa; 
soleetwa 

koszt : - 100.000 zl PROW, Budzet Gminy; 

2. 	Utworzenie izby tradyeji i pami~ei 

eel: - poszanowanie tradyeji i dziedzietwa kulturowego stworzenie 
pomieszezenia , w kt6rym zostaly by zgromadzone przedmioty stare, 
zb~dne, zdj~cia zwi'lzane z histori'l Soleetwa Proboszczowiee (moze i 
okolic lub tych miejsc, sk'ld przybyli tu obecni mieszkancy).; 
przeznaczenie integracja wszystkich mieszkancow, przeslanie dla 
przyszlych pokolen; 
koszt: 15.000 zl PROW, Budzet Solectwa; 

3. 	Zagospodarowanie l'lki za swietlic'l i wykonanie tam skweru z typow'l 
roslinnosci'l z drozkami, lawkami i tablicami ("Patrz jak rosnie i starzej 
si~ razem z tym zdrowo") 
cel: - poszanowanie przyrody; 
przeznaczenie : - miejsce spotkan "pod chmurk'l "edukacja dzieci i 
mlodzie2':y; 
koszt 20.000 zl PROW, WFOS, Spichlerz Gomego Sl'lska, Budzet 
Gminy; hro.mb: 

4. 	Zagospodarowanie boiska (budyn:ki, ogrodzenie, przebudowa murawy, 
budowa boiska do koszykowki) 
cel: zbudowanie miejsca do aktywnego uprawiania sportu 
przeznaczenie: wzrost swiadomosci prozdrowotnej i profilaktyka 
zdrowia mieszkancow; 
kwota 15.000 zl PROW, WFOS, Budzet Gminy; 

5. 	Wykonanie wiaty biesiadnej przy swietlicy.; 

eel; rniejsce spotkan, zabaw i uroczystosci 

przeznaezenie: integracja i odbudowywanie wi~zi spolecznych; 

koszt 20.000 zl PROW, Spichlerz Gomego Sl'lska, Budzet Gminy, 

Sponsorzy; 


6. 	Stworzenie Godnego Miejsea dla ksi'lzki (zebranie, skatalogowanie 
zalegaj'lcych zb~dnych ksi'lzek na strychach, piwnicach, skrzyniach, a 
kt6re zostan'l oealone przez spaleniem i przemialem) 
cel: poszanowanie tradyeyjnyeh wartosci kulturalnych; 



przeznaezenie: mieszkailey soleetwa ewentualnie osoby zainteresowane 

otrzymaniem takieh zbior6w za granie't~ 


koszt - 5.000 zl PROW, Spiehlerz G6rnego Sl'tska, Budzet Gnliny; 

7. Wykonanie tablie informaeyjnyeh miejseowosci: historia, informaeje 

terenu 
eel: informaeja i promoeja miejseowosci oraz gminy; 
przemaezenie : podniesienie wiedzy 0 soleetwie oraz poprawa estetyki 
otoezenia; 
koszt 2.000 zl PROW, Spichlerz G6rnego Sl'tska, Budzet Soleetwa; 

8. 	Remont nawierzehni dr6g obeenie asfaltowyeh oraz most na uliey 
Nogowezyeka - Potok Cheehelski 
eel: poprawa stanu zyeia i bezpieezenstwa mieszkaile6w; . ..
przemaezenle : promoCJa WSI 


koszt : 250.000 zl PROW, Budzet Gminy; 

9. Wykonanie parkingu przy swietliey Wiejskiej 

eel: poprawa stanu Zyeia i bezpieezenstwa mieszkane6w; 
przemaezenie: promoeja i poprawa estetyki wsi 
koszt 20.000 zl PROW, Budzet Gminy, Budzet Soleetwa; 

1 O.Remont dr6g sr6dpolnyeh na terenie soleetwa Proboszezowiee i 
dodatkowe pohtezenie z miejseowoseiami s'\.siednimi 
eel: poprawa komfortu korzystania z nieh, podniesienie bezpieezenstwa 
i promoeja wsi, koszt: Urz'\.d Marszalkowski, Budzet Gminy. 

l1.Wykonanie ehodnik6w wraz z kanalizaej't deszezowCl; 

eel: poprawa bezpieezenstwa mieszkane6i poprawa estetyki wsi; 

koszt: 500 000 zl PROW, WFOS, Budzet Gminy. 


12.Kanalizaeja - przydomowe oezyszezalnie sciek6w, szamba; 

eel: poprawa warunk6w Zyeia mieszkane6w, oehrona srodowiska; 

koszt: 350000 zl WFOS, srodki wlasne nlieszkane6w. 


13.Zagospodarowanie terenu wok61 swietliey wiej skiej (ogrodzenie, 

wytyezenie ehodnik6w, boisko do siatk6wki); 

eel: poprawa estetyki centrum wsi; 

przeznaezenie: integraeja mieszkane6w, pronl0eja zdrowia i sportu 

koszt 30.000,00 PROW, WFOS, Budzet Gminy, Budzet Soleetwa, 

Sponsorzy. 


14.Remont i adaptaej a pomieszezenia gospodarezego przy swietliey 

wiejskiej 

eel: poprawa estetyki budynku i oealenie go przed miszezeniem; 

przemaezenie: potrzeby imprez srodowiskowyeh; 

koszt: 50.000 zl PROW, Budzet Gminy, Budzet Soleetwa; 




15.Wytyezenie seiezek rowerowyeh i ieh oznakowanie; 
eel: promoeja zdrowego wypoezynku; 
przeznaezenie: aktywny wypoezynek mieszkane6w i gosei; 
koszt: 20.000 zl PROW, Spichlerz G6mego Sl'lska, Budzet Gminy, 
Budzet Soleetwa, Sponsorzy; 

16.Dodatkowe oswietlenie na przedluzeniu uliey Wiejskiej, budynki nr. 
26, 28, 30 ( P. Lisiey, Swiezy I i II) 
eel: poprawa bezpieezenstwa mieszkane6w 
koszt: 30 000 zl; 

17.Regulaeja i napra\va potoku Cheehelskiego oraz rozwi'lzanie 
problem6w melioraeji 

eel: poprawa bezpieezenstwa i oehrona srodowiska; 
koszt 50 000 zl WFOS, Budzet Gminy; 

18.Remont Kapliezki. 

eel: poszanowanie tradyeji, historii i kultury mieszkane6w; 

przeznaezenie: oehrona dziedzietwa kulturowego; 

koszt 30.000 zl PROW i Spiehlerz G6mego Sl'lska, Budzet Gminy; 


19.5tworzenie strony intemetowej miejseowosei 
eel: promoeja soleetwa; 
przeznaezenie: wylansowanie wartosei dla kt6ryeh warto mieszkac i 
inwestowac w okoliey; 
kwota: 5 000 z1. PROW, budzet soleetwa, sponsorzy 

opraeowanie: Krystian Kielbasa 




UCHWALA TIT. 1/2009. 

Zebranie Wiejskie w Proboszczowicach 

z dnia 08.03.2009r. 


w SpraWle: 


Przyj~cia Planu Odnowy Miejscowosci Proboszczowice na lata 
2008-2014 realizowanego w ramach dzialania "Odnowa i Rozw6j Wsi" 
obj~tego programenl Rozwoju Obszar6w Wiejskich w latach 2007-2013. 

&1. 

Zebranie Wiejskie w dniu 08.03.2009 postanowilo przyj'l.c Plan 
Odnowy Miejscowosci Proboszczowice na lata 2008-2014 realizowanych 
w ramach dzialania "Odnowa i Rozw6j Wsi" obj~tego programem 
Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013 w tresci stanowhtcej 
za1'l.cznik do uchwaly. 

&2. 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Soltysowi Solectwa 

Proboszczowice. 


&3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

SOL T Y S 
wsi Probos4iCzowice 

Urzi\d Miejski
Soltys wToszku 


