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CfIARAKTERYSTYKA WSI POLOZENIE 

Wies Pni6w - gmina Toszek, powiat gliwicki znajduje si~ 15 km na 
p6tnocny - zach6d od Gliwic, 3 km od Pyskowic. 

Wad przestrzenny wsi jest nast~puj~cy: cz~sc zabudowan znajduje si~ 
wzdluz drogi 901 tj. ulica Wielowiejska, w kierunku wschodnirn od tej drogi 
znajduje si~ przysi61ek Srocza Gora, zas rownolegle do drogi 901 w odleglosci 
okolo 500rn. znajduje si~ glowna cz~sc rniejscowosci. 

Warto w tym rniejscu dodac, ze czas dojazdu do autostrady A4 

to 20 min. zas dojazd do lotniska w Katowicach Pyrzowicach - 1 godzina 
samochodem. 

Cz~sc g16wna wsi polozona jest w malowniczej dolinie nad rzek~ 
(dlugosci 14 km, ktora posrednio wplywa do kanalu Gliwickiego i do Odry) 
otoczona od strony p6lnocno - zachodniej lasami. Roi:nica poziomu pomi~dzy 
dolin~ a pagorkami, ktore okalaj~wies to 29 metrow wedlug warstwic 
rnapowych. 

Obszar wsi wynosi okolo 900ha i graniczy ze strony poludniowej z 
Pyskowicami od strony wschodniej z Gmin~Zbroslawice, strony p6lnocnej z 
Gmin~Wielowies. 

W Pniowie znajduje si« praktycznie 8 rolnikow, ktorzy posiadaj~ lub 
dzierZawi~ okolo 300 ha. Pozostaly obszar to wlasnosc Agencji Wlasnosci 
Rolnej Skarbu Panstwa, uZytkowany przez dzierzawc~. Wies zarnieszkuje okolo 
650 mieszkatlcow: 340 kobiet,31 0 m~zczyzn. Mieszkancy to byli pracownicy 
kopab.1, hut w Gliwicach oraz Burnaru i Ferropolu w Lab~dach. 



INWENTARYZACJA ZASOBOW WSI 


W Pniowie funkcjonuje najwaZn.iejszy osrodek oswiatowy wsi, to jest 
szescioklasowa Szkola Podstawowa im. Krolowej Jadwigi z oddzialem 
przedszkolnym. Zbudowana w latach 1962 - 1964 przy duZym zaangatowaniu 
mieszkailcow. Przy szkole dziala zespol muzyki dawnej "Tibiarum Scholares" . 
W szkole znajduje si~ rowniez Centrum Ksztalcenia Na Odleglosc - szczegolnie 
dla osob niepelnosprawnych. 

W centrum Wsi przy ulicy wiejskiej znajduje si~ Sala Widowiskowo
sportowa "Ruch". Remontowana w latach1964- 1980. W latach 2004 - 2005 
przeprowadzono remont kapitalny dachu. Dach posiada unikatow~ konstrukcj~ 
samonosn~w formie powloki lukowo - kfllZynowej. Jest to wielofunkcyjny 
obiekt - centrum Zycia kulturalno - sportowego i spolecznego, z ktorego 
korzystaj~wszyscy mieszkancy. 

We wsi znajduj'lsi~ nast~puj~ce obiekty °znaczeniu historycznym. 



Na wzgorzu w Pniowie polozony jest Kosci6l pod wezwaniem Swi~tego 
Waclawa (jak poprzedni drewniany z 1506r.). Zostal wybudowany w latach 
1957- 1959 przez mieszkaitcow. W marmurowym oharzu znajduj'lsi~ relikwie 
Sw. Waclawa. Kosciol byl konsekrowany w dniu 19 paZdziernika 1975 f. 

Przy ulicy Wielowiejskiej znajduje si~ dom mieszkalny tzw. "Zollamt" , 
ktory pochodzi z 1870r. ,murowany ze szczytami 0 drewnianej konstrukcji 
szkieletowej, wypelnionej cegl'l tzw. "MUR PRUSKI". 

Na skarpie cmentarza , ustawiony twarz'l 
do ul. Wiejskiej znajduje si~ krzyz 
wdzi~cznosci z roku 1884 w dowodza 
blogoslawienstwo niebios. 

Pod skarp'l cmentarza znajduje si~ 


przydro.zna Kapliczka murowana 

z pierwszej polowy 19 wieku z figur'l 

Sw. Jana Nepomucena. 




Pniow byl wsi~ rycersk4 
w ktorej na poludniowo 
- wschodnim skraju tuZ 
przy kraw~dzi strumienia 
znajduje si~ 
sredniowieczne 
grodzisko, 0 owalu okolo 
24 i 21 m., ktore 
pochodzi z przelomu 13 
i 14 wieku. 

Od strony poludniowej cmentarza znajduje 
si~ Kaplica rodu von Groeling z roku 1770. W 
podziemiu kaplicy umiejscowiona jest krypta z 
trumnami. 

Obok Kosciola znajduje si~ 
pomnik, poleglych w czasie I-szej 
W ojny Swiatowej, mieszkailcow 
Pniowa z 1932 roku. 



Palac barokowy (obecnie w ruinie) z 1770r wzniesiony prze gen. Jana 
Benedykta von Greolinga. Pi~trowy, w elewacji parkowej ryzalit z tarasem, 
dach mansardowy z lukrami. Sciany murowane z cegly, potynkowany, 
prostok'l.tny z dobudowan'l. oficyn'l.. 

przed frontem palacu znajduje si~ park krajobrazowy (wymieniony w 
Katalogu Zabytk6w Sztuki w Polsce). 

POMNIKl PRZYRODY WSI 

Wsr6d drzewostanu znajduje si~ mi~dzy innymi D'l.b szypulkowy 0 


obwodzie 320cm. 


Na cmentarzu znajduj'l.si~ d~by szypulkowe 0 obwodzie 431 cm i 475cm. 

W bezposrednim s'l.siedztwie cmenta17..a, na dziedzmcu szkolnym rosnie 
170 letni okaz egzotycznego drzewa tzw. "Rhetinospora plumosa" (odmiana 
cyprysika groszkowatego). 

http:znajduj'l.si


RYS HISTORYCZNY 


Pierwsze wzmianki 0 miejscowosci pochodz~z 1256 r. - Pniow jest 
wymieniany w dokumencie zobowi~j~c.ym do ponoszenia ci~Zarow na 

utrzymanie kosciola w Pyskowicach. W swej historii wies posiadala nazwy: 
PNOW - PENA W - SCHROTKIRCH - PN16w. 

W pismiennictwie nie znajdujemy irodel sk<td bierze si~ nazwa Pni6w. Moina 
snue przypuszczenia, ze wies powstala w miejscu gdzie byly lasy, po 

wykarczowaniu kt6rego bylo dilZo pni po drzewach st<{.d nazwa Pni6w. 
Znalezione na terenie wsi w okolicach Sroczej Gory kamienne siekierki S<l. 

dowodami, ze przed tysi<tcami lat bytowali tu ludzie. Pozostaj~c przy badaniach 
archeologicznych naleZy wspomniee 0 istniej~cym grodzisku w Pniowie 

swiadcz~cym 0 tym, ze byla ona wsi~rycersk~ Grodzisko zlokalizowane jest 
przy wjezdzie do Pniowa na poludniowo-wschodnim skraju tuZ przy kraw~dzi 

ma!ego strumyka. 
W 1305 r. wsi nadane zostaly prawa niemieckie co dalo jej korzystniejsze 

uprawnienia jako jednostka samorz<tdowa. 
W 1506 r. zostaje tu wzniesiony drewniany kosciolek, ktory dzi~ki swej 
architekturze i polichromii zaliczany byl do najwspanialszych zabytk6w 

drewnianej sztuki sakralnej na Sl<tsku. 

http:zobowi~j~c.ym


Do roku ok. 1738 Pni6w byi samodzielnq parafiq do kt6rego nalezala filia 
PaczYna. Probostwo znaldowalo siy na pag6rku naprzeciw stare go kosciola. 
Budynek ten tzw. farka pochodzil z 1679 r. zbudowany z drewna, dach kryty 
slomq. 

Stara p'ebania tzw. "farka" . 

Wlasciciele Pniowa CZysto siy zmieniali i obszar jego podzielony byl na kilka 
odrybnych folwark6w. Po 1770 r. ziemie skomasowal gen. Jan Benedykt von 
Groeling, kt6ry na terenie Pniowa wzniosl palac i zaloZyl park. Po rodzinie von 
Groeling maj&tek przejyla leszcze rodzina Fryderyka Kaczmara a nastypnie 
rodzina Staroste, ktara zamieszkala w Pniowie do stycznia 1945 roku. 

LEGENDY.. CIEKA WOSTKI ...... . 

W materialach Archiwum Panstwowego w Gliwicach mozna znaleic ksiqZky 
w ktarei napisane jest, ze w Pniowie powiecie wtedy toszecko-gliwickim 
usypanyjest pagorek w ktorym pochowany test szwedzki general z woiny 
trzydziestoletniei ze Szwedami. 

W iednym z przed woiennych czasopism mozna tez znaleic artykul, ze w 
Pniowie we wspomnianej wyzei plebani nocowal wracalqc spod Moskwy 
naiwyzszei rangi dostoinik woiskowy Napoleon Bonaparte. 



Historia naszej miejscowosci jest bardzo bogata, gdyzjuz przed wojnll wydano 11 
widok6wek 0 Pniowie - kt6re mamv w swoich soieckich zbiorach. W 1948 r. wvdano 
znaczek pocztowy z drewnianYill kosci61kiern w Pniowie. 

Dopelnieniem historii Pniowa byly organizowane w roku 2006 obchody 750-lecia. Na t~ 
okazie wvkonano specialn& piecZC).tke okolicznosciow& przez Poczte Polsk& k:t6rei wizerunek 
pokazuierny nizei. 

Aby zachowac dla potornnych trwaly slad w nasz(~j miejscowosci prLy uL Wiejskiej 
POstawiono pornnik - kamienny glaz (POchodz&cy z podw6rka iednego z rnieszkanc6w) z 
tablic& marmurow& i napisem "Bogu na chwale, pokoleniom ku pamieci". 



------

Zrodta wykorzystane do opracowania: 

1. Archiwum Panstwowe w Gliwicach 

2. Historia miast Pyskowice i Toszek - Johannes Chrzqszcz 

3. Przewodnik turystyczny - Gliwice i okolice Piotr Rosciszewski 

4. Folder Wsi Pniow - oprac. oraz zdj~cia Marcin Kwasniok 



Diagnoza strategiczna oparta na metodzie S.W.O.T 


Silne strony Slabe strony 

1. Peme 100% zwodociqgowanie 
1. Brak kanalizacji sanitamej. 

WSI. 
2. Migracja zarobkowa mlodych 2. Atrakcyjne polozenie w poblizu 

ludzi.dr6g 901 Gliwice - Poznan oraz 
3. ZraZaj'tcy widok DK 94 Bytom Opole. 

zdewastowanych budynk6w po 
min.oraz do lotniska Katowice _ 

3. Bliskosc do autostrady 20 
bylym PGR- e przy wjezdzie do 
miejscowosci.Pyrzowice 1 godz. 


samochodem. 
 4. Psuj'tcy estetyk~ wsi popadaj'tcy 
4. Sala widowiskowo - sportowa w ruin~ zesp61 palacowo 

w centrum wsi z zabytkow't parkowy. 

konstrukcj't stropo-dachu j ako 
 5. Zly stan dr6g w gminie oraz 
osrodek Zycia kulturalno slaba komunikacj a autobusowa. 
sportowego. 

5. Walory krajobrazowe, 
historyczne i wielokulturowe z 
historycznymi zabytkami. 

6. Przechodz'tce szlaki turystyczne 
m.in.: Szlak Powstanc6w 
Sl'tskich kolor niebieski, 
Szlak Okr~Zny Wok61 Gliwic 
jak r6wniez trasy rowerowe nr 
9; 9a; oraz trasa 12. 

7. Siln't stron't s't tereny budowane 
przeznaczone pod zabudow~ 
jednorodzinn't przy ul. Srocza 
G6ra i ul. Wiejska. 

8. Szkola Podstawowa z 
oddzialem przedszkolnym, 
Kosci61 oraz dzialaj'tce 
stowarzyszenia: l1czrllowski 
Ludowy Klub Sportowy 
"Rl1Clf'; Ochotnicza Straz 
Pozama. 



Diagnoza strategiczna oparta na metodzie S.W.O.T 


Szanse Zagrozenia 
1. Istnienie na terenie wsi atrakcji 1.. Wzrost poziomu bezrobo~ia. 

turystycznych i zabytkow 2.. Dalsza migracja ludzi mlodych 
kulturowych m.in.: Grodzisko, i wyksztakonych. 
kaplica rodowa von Groeling, 3. Niska aktywnosc 
pomniki, park oraz ruiny palacu. mieszkancow - zanikanie 

2. Polozenie w poblizu tradycyjnych obyczajow, brak 
rozwijaj~cych si~ terenow zainteresowania Zyciem 
inwestycyjnych Pyskowic. spoleczno-gospodarczym wsi. 

3. Istniej~ca stacja redukcyjno 4. Niska partycypacja 
pomiarowa gazu z zasuw~ 80 dla spolecznosci lokalnych w 
Pniowa, mozliwosc podejmowaniu istotnych 
zgazyfikowania wsi. decyzji przez samorz~d. 

4. Duze zasoby gliny stwarzaj~ce 
mozliwosc powstania zakladu 
wytwarzaj~cego wyroby 
ceramiczne: cegly, dachowki 
(miejsca pracy). 

5. Powrot pracuj~cych na zachodzie 
z kapitalem na rozwoj malej 
przedsi~biorczosci - tworzenie 
mIeJsc pracy. 

6. Ustabilizowanie form 
funkcjonowania rolnictwa na 
gospodarstwa rodzinne 
posiadaj~ce ok. 100 ha ziemi 
(grunty od A WRSP). 

7. Rozwoj przetworczosci rolno 
spoZywczej z istniej~cej produkcji 
pomidorow i ogorkow na naszych 
gruntach. 

8. Wykorzystanie ziemi pod 
budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne i ew. uslugi przy uL 
Paczyllskiej pomi~dzy ulicami 
Wiejska i Wielowiejska (po 
bylych kurnikach). 

9. U aktywnienie mlodych, 
wyksztakonych w programie 
rozwoju solectw i gminy. 

• 



Przedsi~wzi~cia 
przewidziane do realizacji w solectwie Pni6w 

w latach 2009 2015 

1. 	 Rodzaj przedsi~wzi~cia : 
• 	 Budowa chodnika wzdluz ulicy Wiejskiej na dlugosci (od kosciola do ulicy 

Paczyitskiej ok. 250m) 
);. 	 eel: Poprawienie bezpieczeitstwa (dla pieszych) szlakow pieszych rowniez ruchu 

turystycznego . 
• 	 Zakres operacji: 13.5 
o 	 Okres realizacji: 2011 - 2015 Koszt (ok. 35000 z1.) 

2, 	 Rodzaj przedsit;lwzi~cia : 
• 	 Dalszy ciqg budowy parkingu pomi~dzy cmentarzem i szkol~ - sluZ<\.cy rowniez jako 

przystanek odwozu dzieci szkolnych . 

);. eel: Poprawienie standardy zycia mieszkaitcow . 

• 	 Zakres operacji: 13.5 
o 	 Okres realizacji: 2010 - 2012 Koszt (ok. 80000 zl.) 

3. 	 Rodzaj przedsi~wzi~ia : 
• Budowa placu zabaw przy ul. Srocza GOra . 

);. eel: Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych dla dzieci . 

• 	 Zakres operacji: 13.3 
o 	 Okres realizacji: 2009 - 2010 Koszt (ok. 40000 z1.) 

4. 	 Rodzaj przedsi~wzi~cia : 
• 	 Oznakowanie zabytkow wsi poprzez wykonanie mapy na tablicy przy wjeidzie do 

miejscowosci, wykonanie strzalek informacyjnych oraz gablot edukacyjnych dla 
turystow. 

);. 	 eel: Informacja i promowanie zabytkow, zaspokojenie potrzeb informacyjnych dla 
turystow. 

• 	 Zakres operacji: 13.7 
o 	 Okres realizacji 2010 2012 Koszt (ok. 15000zt) 

5. 	 Rodzaj przedsit,;wzi~cia : 
• 	 Odrestaurowanie zabytkowego krzyza wdzi~cznosci (po zakainych chorobach) oraz 

kapliczki cmentarnej rodu von Groeling . 

);. eel: Ocalenie od zniszczenia miejsc pami~ci . 

• 	 Zakres operacji: 13.12 oraz 13.9 
o 	 Okres realizacji: 2012 - 2015 Koszt (ok. 30000 z1.) 

http:sluZ<\.cy


6. 	 Rodzaj przedsi~wzi~cia : 
• Zagospodarowanie skweru naprzeciw sali wiejskiej . 
;.. eel: Poprawa estetyki centrum wsi . 
• 	 Zakres operacji: 13.6 
o 	 Okres realizacji: 2012 2013 Koszt (ok. 20000 zl.) 

7. 	 Rodzaj przedsi~wzi~cia : 
• 	 Wykonanie malej architektury przy pomniku kamiennym oraz przy kapliczce 

przydroi:nej . 

;.. eel: Poprawa estetyki pomnikow historycznych oraz miejsc pami~ci. 


• 	 Zakres operacji: 13.9 
o 	 Okres realizacji: 2009 - 2011 Koszt: (ok. 15000 zl.) 

8. 	 Rodzaj przedsi~wzi~cia : 
• 	 Utworzenie "Wiejskiej Izby Tradycji" w pomieszczeniu piwnicznym sali wiejskiej . 
;.. 	 eel: Ocalenie od zniszczenia i zapompienia dawnych przedmiotow UZytku domowego, 

dawnych obyczajow i strojow ludowych . 
• 	 Zakres operacji: 13.4 
o 	 Okres realizacji: 2013 - 2015 Koszt (ok. 15000 zl.) PROW 

9. 	 Rodzaj przedsi~wzi~cia : 
• 	 Wydanie monografii miejscowoSci Pniow 


Cz~sc I - ,,Dzieje pniowa do roku 1945." 

Cz~scn - ,,Ludzie i Zycie malej ojczyzny" 


;.. 	 Cel: Utrwalenie historii miejscowosci, tradycji zabytkow dla potomnych mieszkancow 
tej ziemi . 

• 	 Zakres operacji: 13.4 
o 	 Okres realizacji: 2009 Koszt (ok 7000 zl.) 

10. Rodzaj przedsi~wzi~cia : 
• 	 Renowacja podlogi, wykonanie okien uchylnych oraz doposazenie swietlicy wiejskiej 

umozliwiaj<lcy prowadzenie zajl(c swietlicowych. 

;.. eel: Poszerzenie oferty dzialalnosci kultura1nej d1a mlodzieZy . 

• 	 Zakres operacji: 13.1 
o 	 Okres realizacji: 2009 - 2010 Koszt (ok. 20000 zl.) PROW 

11. Rodzaj przedsi~wzi~cia : 
• 	 Budowa ScieZki rowerowej od skrzyzowanie ul. Wiejskiej z uL Paczynsk<l do drogi 

krajowej DK94 jako cz~sc sz1aku architektury drewnianej . 
;.. eel: UmoZliwienie zwiedzania sakralnej architektury drewl1ianej powiatu gliwickiego. 
• 	 Zakres operacji: 13.3 
o 	 Okres realizacji: 2013 - 2015 Kosz (ok. 200000 zl.) srodki powiatowe 

12. Rodzaj przedsi~wzi~cia : 
• Zalozenie strony internetowej solectwa . 

;.. eel: Promocja solectwa i gminy. 

• 	 Zakres operacji: 13.5 
o 	 Okres realizacji: 2009 2010 Koszt (ok. 2000 zl.) srodki solectwa 



U C H W A L A Nr ...1...... .12009 
Zebrania Wiejskiego w Pniowie 

z dnia 9 Inarca 2009 r. 

w sprawie : przyj~cia Planu Odnowy J'v1iejscowosci Pniow na lata 2008 - 2014 
realizowanego w ramach dzialania "Odnowa i Rozwoj Wsi" 
obj~tego programem rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 
2007 - 2013 

§ 1 

Zebranie Wiejskie w dniu 9 marca 2009 r. postanawia przyj~6 Plan Odnowy 
Miejscowosci Pniow na lata 2008 - 2014 realizowany w ramach dzialania 
"Odnowa i Rozwoj Wsi" obj~tego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich 
na lata 2007 - 2013 w tresci stanowi~cej zahtcznik do uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ sohysowi solectwa Pniow. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 


