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1. WSTt;P 

"Plan Odnowy Sotectwa Boguszyce" zostat opracowany na potrzeby pozyskania srodk6w z 

funduszy zewnE:trznych - Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich (PROW) na lata 2007 -2013, 

dziatanie 3.3 odnowa i rozw6j wsi. Srodki te umoiliwiq rozw6j naszej miejscowosci, wptynq 

na poprawE: iycia mieszkanc6w oraz pomogq wyeksponowac nasze sotectwo pod wzglE:dem 

turystyki. Plan utoiono na lata 2009 - 2013. 
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2. CHARAKTERYSTYKA SOtECTWA BOGUSZYCE 

POtOlENIE: 


Boguszyce - miejscowosc potoiona w wojew6dztwie slClskim, powiecie gliwickim ,naleiClca 


do gminy Toszek. Sotectwo potoione na obszarze 448 hektar6w, od potudnia graniczClce z 


gminCl Rudziniec. SClsiadujemy z miastem Toszek oraz innymi sotectwami naszej gminy tj.: 


UgotCl ToszeckCl, Ciochowicami oraz Pawtowicami. 


WARUNKI KliMAlYCZNE: 


W rejonie wyst~puje klimat umiarkowany 0 wysokiej sredniej temperaturze rocznej, 


charakteryzujClcy si~ tagodnymi zimami oraz wczesnCl i cieptCl wiosnCl. 


UKSZTAtTOWANIE TERENU: 


Miejscowosc potoiona na terenie pag6rkowatym, w niewielkiej dolinie pomi~dzy gminCl 


Rudziniec a miastem Toszek. 


ROSLINNOSC: 


Boguszyce od strony Stupska po Pawtowice otacza las mieszany z przewagCl drzew iglastych 0 


poszyciu bogatym w owoce lesne. 


GlEBY: 


Gleby na naszym terenie naleiCl do iyznych i urodzajnych, zaliczanych do IV i V klasy. W 


niewielkiej ilosci wyst~pujCl gleby VI klasy. 


ZBIORNIKI WODNE: 


W naszej miejscowosci znajduje si~ 5 staw6w 0 powierzchni tClcznej 5 hektar6w oraz 


przeptywa Potok Toszecki wpadajClcy do zbiornika retencyjnego pomi~dzy Ciochowicami i 


Stupskiem. 


HISTORIA: 

Pierwsze wzmianki 0 Boguszycach ukazaty si~ w 1679 roku. Wedtug opis6w historyk6w kr61 

Fryderyk II dnia 05.05.1756 roku ogtosit w Opolu, ie Boguszyce naleiCl do miasta Toszek. 

W 1767 roku Boguszyce liczyty 22 gospodarstwa. Chtopi z tych gospodarstw zadeklarowali, 

ie drewno z pobliskich las6w przeznaczCl na budow~ ratusza w Toszku. Dla obrony Toszka 

powstaty wysokie ptoty na kt6re drewno pochodzito takie z Boguszyckich las6w. W tych 

czasach mieszkancy ptacili podatek gruntowy w kwocie 61 talar6w i 10 groszy. Nauka 0 

piecz~ciach m6wi, ie piecz~c Boguszyc przedstawiata kozta. Na terenie miejscowosci 

znajduje si~ kapliczka pod wezwaniem sw. Jana Nepomucena, kt6rCl zbudowano w 1932 roku 

z drewna. Kapliczk~ uszkodzity rosnClce wok6t niej lipy. W 1948 roku mieszkancy odbudowali 

jCl wtasnymi sitami i srodkami. Murowana kapliczka do dzis stuiy mieszkancom. 
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Fotografie nr 1 i 2 - Kapliczka pod wezwaniem sw. Jana Nepomucena 
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OPIS MIEJSCOWOSCI: 

Wies jest matCl miejscowosciCl przez kt6rCl przebiega droga wojew6dzka nr 907 prowadzClca 

od drogi krajowej nr 94 do autostrady A4 oraz droga powiatowa tClczClca Toszek z gminCl 

Rudziniec. Pozostate drogi to drogi gminne. Przez Boguszyce biegnie linia kolejowa tqCZClCa 

Opole z Gliwicami. Dworzec kolejowy znajduje si~ w Toszku w odlegtosci 700 metr6w od 

naszego sotectwa. Mieszkarky majq takie moiliwosc korzystania z komunikacji autobusowej. 

W naszej miejscowosci jest przystanek PKS. Do dyspozycji mieszkanc6w jest swietlica 

wiejska. W swietlicy odbywajCl si~ zebrania wiejskie oraz imprezy kulturalne. Mtodziei ma 

moiliwosc korzystania ze sprz~tu do tenisa stotowego. 

Fotografia nr 3 - Wiata przystanku autobusowego. 
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3. INWENTARYZACJA ZASOBOW StUiJ\CYCH ODNOWIE 

SOtECTWA BOGUSZYCE 

1. 	 EDUKACJA: 

a. Szkota Podstawowa znajduj<lca si~ w Toszku przy ulicy Wilkowickiej, 

b. Gimnazjum im Ireny Sendlerowej w Toszku przy ulicy Dworcowej, 

c. Najbliisze szkoty ponadgimnazjalne znajduj<l si~ w Pyskowicach, Gliwicach oraz w 

Strzelcach Opolskich - to do nich ucz~szcza wi~kszosc z naszej mtodzieiy po 

ukonczeniu gimnazjum. 

» 	Do szkoty podstawowej i gimnazjum mtodziei dowoiona jest autobusami. 

2. 	 OPIEKA ZDROWOTNA: 

a. 	 Osrodek Zdrowia "Puis" -Toszek ul. Gornosl<lska, 

b. 	 2 punkty apteczne - Toszek, 

c. 	 Szpital psychiatryczny Toszek, 

d. 	 Szpital Pyskowice, 

e. 	 Pogotowie Ratunkowe w Pyskowicach. 

3. 	 BEZPIECZENSTWO: 

a. 	 Posterunek policji w Toszku, 

b. 	 Komisariat policji w Pyskowicach, 

c. 	 Ochotnicza Strai Poiarna wToszku, 

d. 	 Panstwowa Strai Poiarna w Pyskowicach. 

4. 	 OBIEKTY UzYTECZNOSCI PUBlICZNEJ: 

a. 	 Swietlica wiejska, 

b. 	 Kapliczka. 

5. 	 INFRASTRUKTURA: 

a. 	 Mieszkancy Boguszyc korzystaj<l z sieci wodoci<lgowej, 

b. 	 Cz~sc miejscowosci podt<lczona jest do kanalizacji, pozostate gospodarstwa 

domowe S<l wyposaione w szamba lub przydomowe oczyszczalnie Sciekow, 

c. 	 Mieszkancy korzystaj<l z energii elektrycznej dostarczanej przez firm~ Vattenfall, 

d. 	 Mieszkancy korzystaj<l z telefonii stacjonarnej, komorkowej oraz dost~pu do 

I nternetu, 

e. 	 Na obrzeiach sotectwa w kierunku od Toszka do autostrady A4 biegnie droga 

wojewodzka nr 907. Droga powiatowa przechodz<lca przez Boguszyce t<lczy 

Toszek i Ugot~ Toszeck<l. Reszt~ drog stanowi<l drogi gminne, 

f. 	 W naszej miejscowosci znajduj<l si~ pojemniki na selektywn<l zbiork~ odpadow 

szklanych i plastikowych. Raz w roku prowadzona jest zbi6rka odpad6w 

ponadgabarytowych. Wszystkie domostwa maj<l podpisane umowy na wyw6z 

nieczystosci statych z firmami: MPGK Pyskowice i REMONDIS Tarnowskie G6ry, 
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Fotografia nr 4 - Pojemniki do segregacji odpad6w. 

g. 

h. 

i. 

WiE:kszosc mieszkanc6w pracuje zawodowo poza miejscowosci~. W obrE:bie 

sotectwa istnieje 12 mniejszych gospodarstw rolnych 0 powierzchni od 5 do 15 

hektar6w oraz jedno duie 130 hektarowe. Gospodarstwa zajmuj~ siE: uprawCl 

roslin i hodowl~ zwierz~t. Rosliny te to gt6wnie zboza i rzepak, a hodowane tu 

zwierzE:ta to bydto i trzoda chlewna, 

Na terenie Boguszyc znajduje siE: prywatny zaktad produkcyjny 11ntermet", 

lasy s~ panstwowe i nalez~ do nadlesnictwa Rudziniec. 
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4. 	ANALIZA SWOT 

.:. 	 MOCNE STRONY: 

1. 	 Korzystna lokalizacja Boguszyc: 

a. 	 Dobre pofqczenia drogowe: 


-autostrada A4 w odlegfosci okofo 7 km, 


-droga krajowa nr 94 w odlegtosci okofo 1,5 km. 


b. 	 Moiliwosc korzystania z usfug PKP i PKS. 

2. 	 Aktywnosc mieszkancow: 

a. 	 Kofo pszczelarskie, 

b. 	 Aktywna rada sotecka, 

c. 	 Mtodziei dbajqca 0 kultur~ i tradycje regionalne, 

d. 	 Organizacja imprez: 

-Dzien Matki 

-Dzien Dziecka 

-Doiynki 

-Andrzejki 

-spotkania kol~dowe 

-spotkania modlitewne (naboienstwa majowe oraz roianiec) 

3. 	 Istniejqcy zaktad pracy IIlntermet". 

4. 	 Uzbrojenie w siec energetycznq, siec wodociqgowq oraz telefoni~ stacjonarnq i 

komorkowq . 

•:. 	StABE STRONY: 

1. 	 Duie rozproszenie zabudowy wsi. 

2. 	 Brak kanalizacji. 

3. 	 Duie nat~ienie ruchu na drodze krajowej. 

4. 	 Brak tras rowerowych. 

5. 	 Brak chodnikow. 

6. 	 Brak punktow usfugowo-handlowych. 

7. 	 Brak placu zabaw. 

8. 	 Brak boiska sportowego. 

9. 	 Mala cz~stotliwosc potqczen autobusowych. 

10. Podchodzenie zwierzqt lesnych pod zabudowania. 

11. Brak Internetu radiowego. 
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5. 	ZADANIA PRZEWIDZIANE NA LATA 2009-2013 
1. 	 Remont Dachu w swietlicy wiejskiej. 

a. 	 Naprawa pokrycia dachu, 

b. 	 Wymiana rynien i opierzen, 

c. 	 Remont komina wentylacyjnego, 

d. 	 Zakup wyposazenia swietlicy. 

);;> 	 - czas realizacji - rok 2009 


- koszt - 1 0 tys ztotych 


- srodki - PROW, Gmina Sotectwo 


2. 	 Budowa matej architektury - plac zabaw. 


Stworzenie zaplecza dla najmtodszych mieszkancow jako alternatywy 

sp~dzania wolnego czasu. 


);;> 	 - czas realizacji - rok 2010 


- koszt - 25 tys ztotych 


- srodki - PROW, Gmina, Sofectwo 


3. 	 Budowa boiska sportowego: 

a. 	 Zakup terenu pod budow~, 

b. 	 Zagospodarowanie terenu, 

c. 	 Zakup wyposazenia, 

d. 	 Wykonanie ogrodzenia. 

);;> 	 - czas realizacji - rok 2011 - 2013 


- koszt - 30 tys ztotych 


- srodki - PROW, Gmina 


4. 	 Remont ulicy Lesnej prowadzqcej do lesniczowki. 

);;> 	 - czas realizacji - rok 2012 


- koszt - 60 tys. zfotych 


- srodki - Gmina 


5. 	 Wymiana ogrodzenia swietlicy wiejskiej i placu zabaw. 

);;> 	 - czas realizacji - rok 2013 


- koszt - 10 tys. ztotych 


- srodki - PROW, Gmina, Sotectwo 


*WiE;kszos6 prac zostanie wykonana w czynie spotecznym przez mieszkancow 

sotectwa. 
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Fotografie nr 5,6,7,8 - Swietlica wiejska w Boguszycach. 
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Uchwala Dr.. ....... . ............. . 

Zebrania Wiej~kiego w '....:.. ~.~~ 

z dnia .. .b..~.Q.1..·..~QQr .f... 

w sprawle 

przej~cia Planu Odnowy Miejscowosc~~Uba lata 2008 - 2014 
realizowanego w ramach dzialania" Odnowa i Rozwoj Wsi" obj~tego 
programem rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 

§1 

. W' . ~ d' b
r 

01:> "00g-( .. PlOdrzebrame leJS e w mu.' .: ....... :.i-f..t•••••••••••• 'PostanaWla przYJllc an nowy 
Miejscowosci'. Q{9,-.v..;g,~Q~.... na lata 2008-2014 realizowany w ramach dzialania 
"Odnowa i Rozwoj Wsi" obj~tego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 
2007 - 2013 w tresci stanowillcej za1llcznik do uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ soltysowi solectwa \':ii.Q~Q,....\Lv.t~\,lA(;>/ 

§3 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 

R~.D p, fi.; ()t r:::{')I(/!. 
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