
Dla SOtECTWA PISARZOWICE 


Plan Odnowy Miejscowosci Pisarzowice zostaJ opracowany na potrzeby pozyskania srodk6w 
z funduszy zewn~trznych- z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013
dziaianie 3.3 Odnowa i Rozw6j WsL Plan jest zgodny ze strategiq RozwojoWq Miasta i 
Gminy Toszek oraz z Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego i obejmuje 
lata 2009-2015 w nast~pujqcych zagadnieniach: 

1.Charakterystyka soJectwa; 

a. poiozenie; 

b. historia i tradycja; 

2. Inwentaryzacja zasob6w sJuzqcych odnowie miejscowosci; 

a. zasoby przyrodnicze; 

b. infrastruktura spoieczna; 

c. infrastruktura techniczna; 

3.0cena mocnych i siabych stron miejscowosci; 

4.Zadania przewidziane do realizacji do 2015 roku. 



Ad.1. 

Polozenie, historia i tradycje Pisarzowic. 
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Wies Pisarzowice pofozona jest w gminie Toszek. Od zachodu i pofnocy graniczy z gminq 
Toszek. Od pofudnia sqsiaduje z sofectwem Ciochowice i Paczyna. Wschodnim sqsiadem 
jest sotectwo Wilkowiczki. Administracyjnie nalezy do wojewodztwa slqskiego i powiatu 
ziemskiego gliwickiego. Sofectwo jest czwartq co do wielkosci miejscowosciq w gminie. 
Zajmuje obszar 916 ha. Nalezy do niej rowniez przysiotek Grabow .W Pisarzowicach 
zameldowanych jest 372 osoby- 182kobiety i 190 m~zczyzn . 

Wies wzmiankowana w1316 r. jako wfasnosc Proszona , pisarza ksi~cia bytomsko
kozielskiego Wfadystawa. Wedtug podan ludowych Pisarzowice posiadato swoj herb, na 
ktorym widniata ryba. Wzmianki 0 folwarku Grabow pochodzq z 1300 r. -zwanego wtedy 
jako Grabowiec. Historia wsi zwiqzana jest historiq Toszka. Historia gminy Toszek si~ga 
epoki kamienia ,swiadczq 0 tym znaleziska archeologiczne. Archeolodzy oznaczyli na 
terenie wspotczesnych Pisarzowic stanowiska archeologiczne, slady osadnictwa 
pradziejowego, z okresu neolitu, a takze z okresu sredniowiecza. Odkrycie monet rzymskich 
moze dowodzic, ze przez gmin~ wiodta jedna z drog bursztynowego szlaku. Zachowane 
wzmianki informujq 0 istnieniu kasztelani i osady typu miejskiego .W okresie swietnosci 
Toszek posiadat wtasnq mennic~, browar , hut~ szkta, gorzelni~ i mtyn. Nad Toszkiem goruje 
stary zamek . Jego dzieje byty burzliwe ,naznaczone kataklizmami i okresami rozkwitu. 
Zamek przez pewien czas byt siedzibq ksiqzqt piastowskich ,nast~pnie przeszedt w 
posiadanie Habsburgow, Redernow oraz Collonow., byt takze przez pewien czas wraz z 
cz~sciq Toszka wfasnosciq Adolpha von Eichendorffa ojca stynnego poety Josepha. Tereny 



Pisarzowic Sq cz~sciq obszaru gminy Toszek. Wok6t rozciqga si~ pi~kny malowniczy 
krajobraz: pola, lasy. Sotectwo rna charakter rolniczy. Powierzchnia uzytk6w rolnych stanowi 
80% grunt6w rolnych co zwiqzane jest z dominacjq produkcji roslinnej. Produkcja zwierz~ca 
opiera si~ gt6wnie na hodowli trzody chlewnej. Na obszarze sotectwa znajdujq si~ mate 
stawy (przy kt6rych zyjq pi~kne bazanty)i cieki wodne. 

W rniejscowosci znajduje sifi pi~kna zabytkowa kapliczka i krzyz przydrozny. W kaplicy 
zachowaty sifi drzwi z otworem po kuli z pistoletu z okresu II wojny swiatowej. 

Kaplica przy ulicy Wiejskiej pochodzi z 1930 roku, krzyz datowany jest na lata 1906. 



Przez Pisarzowice przebiega szlak turystyczny ;Szlak Powstancow Slqskich. Co roku 
mieszkancy wsi organizujq swi~to plonow-dozynki. W swietlicy wiejskiej organizowana jest 
zabawa dozynkowa , poprzedzana mszq swi~tq ,ktora odprawiana jest w tutejszej kapliczce. 

Ad.2 

Inwentaryzacja zasob6w sluzClcych odnowie miejscowosci. 

Pisarzowice nie posiada szkoty ani przedszkola. Dzieci ucz~szczajq do Szko.y Podstawowej 
j Gimnazjum w Toszku. M~odziez kontynuuje nauk~ poza gminq Toszek. Na terenie so.ectwa 
nie dziata zadna organizacja pozarzqdowa. Mieszkaricy majq zapewnionq opiek~ medycznq 
przez NZOZ w Toszku. Bezpieczenstwo zapewnia Posterunek Policji w Toszku oraz 
Komisariat Policji w Pyskowicach. Na terenie miejscowosci znajdujq si~ obiekty uzytecznosci 
publicznej; zabytkowa kapliczka wykorzystywana dla potrzeb religijnych oraz swietlica 
wiejska ,s~uzqca dzieciom i mtodziezy do celow rekreacyjnych. W swietlicy organizuje si~ 
rowniez zebrania i imprezy wiejskie. So~ectwo posiada rowniez obiekty krajoznawcze; 
kaplica przydrozna z ok.1930r,krzyz przydrozny z 191Or.oraz lipa szerokolistna Przebiega 
tutaj szlak turystyczny; "Szlak Powstaricow Slqskich". Wies zaopatrywana jest w wod~ 
wodociqgowq lecz nie posiada kanalizacji .Mieszkaricy korzystajqz szamb. Energi~ 
elektrycznq zapewnia firma Vattenfall. Jest dost~p do linii sieci telefonii stacjonarnej, 
Internetu oraz telefonow komorkowych. Przez miejscowosc przebiegajq drogi gminne i droga 
krajowa .Brak chodnika stwarza zagrozenie bezpieczeristwa dla mieszkaricow ,a w 
szczegolnosci mtodziezy korzystajqcej z przystanku PKS ,znajdujqcego si~ przy drodze 
krajowej 0 silnym nat~zeniu ruchu.Stacja PKP znajduje si~ w odleglosci oketo 3 km. W 
so~ectwie prowadzona jest selektywna zbiorka odpadow. Pojemniki ustawione Sq obok 
przystanku autobusowego .Wywozem odpadow zajmuje si~ Firma Remondis- Tarnowskie 
Gory oraz MPGK Pyskowicach .Raz w roku odbywa si~ zbiorka odpadow 
wielkogabarytowych .Wi~kszosc mieszkaricow to rolnicy ,Iecz znikomy ich procent (okolo 7) 
rodzin utrzymuje si~ wytqcznie z gospodarstwa. Rolnicy nastawieni Sq na produkcj~ 
roslinnq ;upraw~ zboz i uzytkow zielonych. Hodowla zwierz~ca ; trzoda chlewna, bydto 
mleczne. Lasy otaczajqce miejscowosc nalezq do Nadlesnictwa Rudziniec, nie rna lasow 
prywatnych. Dzialajqce w miejscowosci podmioty gospodarcze to ;sklep spozywczy,5 matych 
firm budowlanych. 



Ad.3. 

Analiza mocnych i stabych stron sotectwa 

MOCNE STRONY 

-dogodne potozenie przy drodze krajowej 

-dobra siec drog 

-mate nat~zenie ruchu wewnqtrz sotectwa 

-brak uciqzliwego przemystu 

-rozwijajqce si~ mate firmy budowlane 

-satysfakcjonujqca wsp6Jpraca z gminq i kosciotem w Toszku 

-dobra swiadomosc ekologiczna 

-dobry dost~p do opieki medycznej 


-atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe 


-rozbudowa sotectwa/budowa domkow jednorodzinnych 


-gaz ,wodociqg 

- stacja benzynowa 



St.ABE STRONY 

-brak chodnik6w 

-zte nawierzchnie dr6g 

-brak placu zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci 

-brak boiska sportowego 

-niedostatecznie wyposazona swietlica 

-szpecqce i zdewastowane budynki ,pustostany 

-brak kanalizacji 

-brak doprowadzenia wody do posesji (ul. Gliwicka) 

-migracja mtodych wyksztatconych ludzi 

-brak wystarczajqcego oswietlenia 
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Zadania przewidziane do realizacji w Pisarzowicach w latach 

2009-2015 

wartosc i zrodto 
finansowania 

Remont budynku 

harmonogram cel przeznaczenieZadania 

1000002009-2011 Poprawa estetyki Miejsce spotkan i 
PROW 

i rekreacji 
miejscowosci zebran oraz zabaw swietlicy wiejskiej 

Srodki gminne 
mieszkancow 

Budowa Poprawa estetyki Odprowadzenie 
przepustu 

2009-2010 
miejscowosci wod gruntowych 50000 

PROW 
Polnq i Wiejskq 

ul.Polna zalewajqcych ulic~ 

Zaspokojenie ZapewnienieBudowa 2009-2010 40 000 
chodnika potrzeb , wygodnego i PROW 

spotecznych I bezpiecznego Srodki soleckie 
. dojscia 
I mieszkancow do 
I przystanku PKS 

Uporzqdkowanie 2010-2011 Zagospodarowanie Poprawa estetyki 60000 
terenu woko} wolnej przestrzeni wsi, stworzenie PROW 
swietlicy wiejskie miejsca Srodki soteckie 
i budowa placu bezpiecznych 

zabaw 
 zabawdla 


najmtodszych 

Remont kapliczki 
 2011-2013 Ocalenie zabytku i Wzrost 75000 

miejsca kultu atrakcyjnosci PROW 
religijnego turystycznej Sponsorzy 


Remont ciekow 
 2011-2015 Ochrona Poprawa 150000 
wodnych i srodowiska atrakcyjnosci wsi PROW 
przepustow ,poprawa Srodki WFOS 

bezpieczenstwa 


Budowa drog 
 2012-2015 Zaspokojenie Dogodny dojazd 2000000 
UI.Poina potrzeb mieszkancow do PROW 
UI.Ogrodowa mieszkancow posesji 

Budowa 2012-2015 ochrona Wzrost 5000000 
kanalizacji srodowiska atrakcyjnosci wsi PROW 
SCiekowej zaspokojenie 

potrzeb 
mieszkancow 

Budowa 2012-2015 Zaspokojenie Wzrost 150000 
oswietlenia potrzeb bezpiecze nstwa PROW 
UIOgrodowa mieszkancwcow 

Oprac. Rada Sotecka Pisarzowic 
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przej~cia Planu Odnowy Miejscowosci~~'~ lata 2009 - 2015 
realizowanego w ramach dzialania" Odnowa i Rozwoj Wsi" obj~tego 
programem rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 

§1 

b . W' . AI d' 0~ 0"" ~OO~ .. , PlOdze. r~me ~eJ.s<~tW mu ....~.~ ....y.4. ............. postanawla ,PrzYJ'lc an nowy. . 
MleJscowoSCl ...~Q,~.~na lata 2009-2015 reahzowany w ramach dZlalama 
"Odnowa i Rozwoj Wsi" obj~tego program em Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 
2007 - 2013 w tresci stanowi'lcej za1'lcznik do uchwaly. 

§2 

9' \
Wykonanie uchwaly powierza si~ soltysowi solectwa ..... ~P.~Mtl..~ ... 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 


