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Plan Odnowy Miejscowosci Ciochowice zostal opracowany na potrzeby pozyskania 
srodk6w z funduszy zewncttrznych - z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na 
lata 2007 - 2013 dzialania 3.3 Odnowa i Rozw6j Wsi. Plan jest zgodny z 
nastctpu jqcymi dokumentami: 
StrategiqRozwojowqMiasta i Gminy Toszek oraz 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i obejmuje lata 2009 -2015. 

Spis tresci: 

1. 'Charakterystyka miejscowosci; 
2. Historia 
3. Rozw6j wsi. 
4. Analiza SWOT - mocne i slabe strony 
5. Zadania przewidziane do realizacji 



Ciochowice S'l wsi'l polozon'l w wojewodztwie si'lskim, w gminie Toszek w powiecie 
gliwickim. 

Od strony wschodniej oddziela j'l od wsi Pisarzowice droga krajowa 94, od strony 

poludniowej lasami styka si~ z solectwem Paczyna, od zachodu pas pol uprawnych 

dzieli j'l od Boguszyc i od Slupska nalez'lcego do gminy Rudziniec. 

Od polnocy s'lsiaduje z Toszkiem. 


Wies otoczona jest z trzech stron las ami. Gdy wyjdzie si~ poza granice wsi 



rozciqgaj~ si(( przepi~kne widoki, zwIaszcza wiosn~ i latem, gdy wok61 kwitn~ 
niezliczone Iany rzepaku. Miejscowos6 lezy w dolinie, a przez jej samo serce 
przeplywa odnoga Potoku Toszeckiego, ktory wraz z nim wpada do zbiornika 
retencyjnego, a potem zas do Zalewu Plawniowickiego. 

Historia 

Pierwsza wzmianka 0 wsi pochodzi z 1302 roku jako Ciechowice. Nazwa odimienna. 
Pierwotnie naiezaia do cystersow z Jemielnicy, nast~pnie przeszla do klucza d6br 
toszecko-pysjowickich. Kr~~ legendy 0 istniej~cym niegdys zamku, 0 

zamurowanych w jego lochach Krzyzakach i 0 ogromnym skarbie oraz mlynie 
pochloni((tym przez bagno nad ktorym straszy. W 1906 roku w ogrodzie wykopano 
mlot kamienny pochodz~cy z neolitu, a wi((c licz~cy ponad 3000 lat. Owczesny 
nauczyciel Blauth przekazal go do gliwickiego muzeum. Historia miejscowosci jest 
zwif\Zana z historia Toszka i z jego najdawniejszymi dziejami. Ciochowice wraz z 
nim si~ przezywaly czasy rozkwitu i chwile slabosci. Kolejni wlasciciele zamku 
mieli swoje wlosci i w tej wiosce. Kasztelania w Toszku istnialajuz w 1222 roku. W 
okresie swietnosci Toszek posiadal mennic~ bijClcCl wlasne monety, papierni~ , hut~ 
szkla, browar, cegielni~, gorzelni((, mlyn i wytlaczami(( oleju. W tym mniej wi((cej 

czasie jak powstaly Ciochowice w Toszku juz sprawowal wladz~ wojt Fryderyk. 


Zabytki 

Kapliczka sw. Jana Nepomucena z 1809 roku, w szczycie przycz61ek z sygnaturklb 
zwienczonClkutym krzyzem. Na szczycie kapliczki datajej odnowienia, rok 1909. 
wewnCltrz polichromowana rzezba ludowa sw. Jana Nepomucena z 1800 roku i obraz 
Matki Boskiej Cz~stochowskiej na szkle z pierwszej polowy dziewi~tnastego wieku. 
Obecnie pod wezwaniemMarii Magdaleny. 



Krzyz kamienny - neogotycki krzyz 1901 roku. U podstawy krzyza znajduje si~ 
napis: Es ist vollbracht! czyli: Dokonalo si~! 

Budynek mieszkalno - gospodarezy pochodz~cy z 1870 roku, murowany z cegly i 
kamienia, cz~sc mieszkalna i pod wspolnym dachem. Obecnie opuszczony i 
zaniedbany. 

Grodzisko sredniowieczne obj~te ochron~ archeologicZll<l, polozone w zachodniej 
cz~sci wsi , na l~kach , po stronie strumyka. 

Rozw6j wsi. 

Na terenie wsi co roku odbywaj~ si~ rome konkursy i festyny dbaj~ce 0 zachowanie 
kultury sl~skiej, polskiej oraz 0 zachowanie krajobrazu przyrodniczego wsi. 
Moma wsr6d nich wymienic oplatek dla senior6w, konkurs na najladniej oswietlon~ 
posesjtt podczas swi~t Bozego Narodzenia, bal przebierancow dla dzieci i doroslych, 
biesiad~ piwn~ ze spiewem sl~skich i polskich piosenek, konkurs na najladniejszy 
ogr6dek, dozynki, tumiej solectw, tumieje sportowe, zabawy dla doroslych, tumiej 
tenisa stolowego, pilki noznej, biegi przelajowe, Dzien Dziecka, kulig oraz spotkanie 
ze sw. Mikolajem. Najwi~ksze swittto wsi to Dni Ciochowic, kt6re gromadzi na 
wspolnt:i zabawie kilka . os6b. 



Mieszkancy dbaj'l 0 wygl'ld wsi , starannie sprz'ltaj'l wokol swoich posesji, kosz'l 
pobocza drog, dbaj'lo potok Toszecki, pomalowali i wyremontowali kapliczk~ oraz 
przystanek autobusowy, pomalowali mosty, wyci~li w czynie spolecznym drzewa i 
krzewy, wybudowali remiz~ strazack'l, ktora zostala doposazona w samochod 
ratowniczo-gasniczy. Najwi~kszym sukcesem mieszkancow jest wybudowanie 
kompleksu sportowego z duz'l sala i przepi~knym boiskiem, na ktorym bardzo cz~sto 
rozgrywane S'l sparingi znanych druZyn 1 ligii. 

W Ciochowicach dziala tez LKS "Przyszlosc Ciochowice" graj'lcy obecnie w klasie 
okr~gowej grupie 4. Klub ten w ub roku obchodzil szescdziesi~ciolecie swojej 
bardzo aktywnej dzialalnosci. 

W 2008 roku swoje swi~to - jubileusz 100 lat obchodzila tez asp w Ciochowicach. 
W jej szeregach bardzo aktywnie, z dliZym zaangazowaniem dzialaj'l cale pokolenia 
mieszkancow. 



W 2008 roku zbudowano plac zabaw dla najmlodszych z licznymi hustawkami i 
piaskownicq. Cz~sc prac wykonali sami mieszkancy, a ich praca zostala oszacowana 
na okolo 10 000 zl. 

Wioska brala tez udzial w konkursie Solectwo Przyjazne Srodowisku, w nim 
otrzymala wyroznienie, a nagrodq bylo 240 sadzonek krzewow ozdobnych. 

Rowniez w roku 2008 Ciochowice otrzymaly wyroznienie w konkursie 
Najpi~kniejszq Wies Wojewoclztwa Slqskiego i otrzymala nagrod~ pieni~Znqw 
wysokosci 1500 zl. 



Ludnosc 

Liczba mieszkailC6w wynosi 139 kobiet i 131 m~zczyzn. Zatrudnieni s~ oni przede 
wszystkim w rolnictwie, okolicznym przemysle, handlu i ustugach. Jest wielu 
pszczelarzy i chodowc6w gol~bi pocztowych.Z tej miejscowosci wywodzi si~ wielu 
znamienitych ludzi, min. Trwa proces beatyfikacyjny ks. Norberta Dobiosza. 
Na terenie Ciochowic nie jest zarejestrowane zadne stowarzyszenie. Jest sklep 
og61nospozywczy. 

Szkola podstawowa zostala zlikwidowana w 2000 roku, a obecnie dzieci dowozone 

s~ autobusem szkolnym do oddalonej 0 4km szkoly w Toszku. 


Wies skol11unikowana jest dogodnie z drog~ krajow~ i drog~ wojew6dzk~w kierunku 
Ople, Bytom , Katowice i Gliwice. Jest tez przystanek PKS. Przez p6lnocne krance 
przebiega linia kolejowa Gliwice -Opole, ale poci~ nie zatrzymuje si~ w 
mteJscowosci. 

W trosce 0 ochron~ srodowiska prowadzona jest segregacja odpad6w ( do zbiorczych 
pojemnik6w ustawionych w miejscu pUblicznym. Mieszkancy maja podpisane 
indywidualne umowy na odbi6r odpad6w z gospodarstw indywidualnych. Raz w 
roku jest prowadzona og61na zbi6rka odpad6w wielkogabarytowych, dzieci z 
nadejsciem wiosny zaangazowane s~w sprz~tanie swiata. 



Mocne strony - zalety - Ciochowic: 

dobre polozenie z dal od ruchliwej drogi; 

spokoj i cisza tak cenione w dzisiejszych czasach; 

atrakcyjne miejsce pod budow~ wlasnego domu; 

cudowni i zyczliwi mieszkancy, zawsze gotowi sluzyc pomocq, 

aktywnosc i zaangazowanie mieszkancow w pracach spolecznych, czego doskonalym 

przykladem jest klub sportowca; 


Slabe strony Ciochowicach 

zla kOl11unikacja (do wioski prowadzi tylko jedna wyasfaltowana droga) 

brak pobocza i szlakow dla rowerzystow; 

brak agroturystyki; 

brak kanalizacji; 

niepelna regulacja Potoku Toszeckiego; 

brak miejsca piknikowego; 

niewystarczaj~ce oswietlenie ulic; 

koniecznosc modemizacji boiska 


opracowanie: Ewald Laksa 
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Zadania przewidziane do realizacji w Ciochowicach w Iatach 2009·2015 

Wartosc 

Zadanie 
 i ir6dla 


finansowania 

Wykonanie 


PrzeznaczenieCelHarmonogram 

1 mIn. zt 

kanalizacji 


Poprawienie warunk6w zycia2009·2015 Likwidacja szamb 
PROW 

ochrony srodowiska naturalnego 
mieszkancom solectwa oraz warunk6w 

Gmina 

50 tys. zl. 

pod ul. Wiejsk'\ 


Likwidacja zagrozenia ruchu w wynikuWykonanie przepustu 2010·2011 Zminimalizowanie skutk6w 
Gmina 

do cieku w trakcie 
nadmiernego wylewania wodyzwi~kszonego naplywu wody 

Solectwo 
wiosennych roztop6w i 
intensywnych opad6w 

U regulowanie 

splywaj,\cej w to miejsce z p61 

70 tys. zl. 

Potoku Toszeckiego 


2010·2011 Poprawa droznosci i przepustowosci Zminimalizowanie skutk6w 

I 
Gmina 

w trakcie wiosennych 
zwi~kszonego naplywu wody cieku wodnego 

roztop6w i intensywnych 

opad6w 


Budowa sciezki 
 2012 50 tys. zl. 

rowerowej 


Propagowanie zdrowego Stworzenie warunk6w aktywnego 
stylu zycia. wypoczynku PROW 


Budowa chodnik6w 
 2010·2015 Ulatwienie komunikacji pieszej 15 tys. zl. 
mieszkanc6w 
Wzrost bezpieczenstwa 

Gmina 

Wysadzenie nowych 


mieszkancom, szczeg6lnie dzieciom 
2-3 tys. zl. 


drzew i krzew6w 

2011 Poprawa wizerunku wsi Wzrost atrakcyjnosci, estetyki 

Solectwo 

Modernizacja obiektu 


miejscowosci 
1 mIn. zl. 


boiska - sztuczna 

Poprawa warunk6w aktywnego2010·2012 UmozIiwienie lepszego 

PROW 

nawierzchnia 


wypoczynkuwykorzystania obiektu boiska 
Gmina 


+ ogrodzenie 

- wzrost jego atrakcyjnosci 

Solectwo, Sponsorzy 

Budowa miejsca 


oraz poprawa bezpieczenstwa 
50 tys. zl. 


piknikowego -

Zebrania spolecznosci lokalnych,2011 Aktywizacja dzialan 

Solectwo 

boisko 


miejsce zabaw, relcreacjipoprawiaj,\cych wi~zi 
Sponsorzy 

Rozbudowa 
spoleczne mieszkanc6w 

10 tys. zl. 

oswietlenia ulic w 


2010-2015 Zapewnienie oswietlenia ulic (Szkolna,Wzrost bezpieczenstwa 
Wiejska, Osiedlowa) a przez to Gmina 

_solectwie 
mieszkanc6w i 
uzytkownik6w dr6g poprawa warunk6w mieszkalnych 

Opracowal: 



Uchwala nr......................... . 
Zebrania Wiejskiego w . C:a.¢:hQ/v(1 ce 

• ,<1 ".7 /)!} 9: 00 ~z dnla . L,.r7..Ity';M..~.......~r: 


w spraWle 

')/ . '. 
przej~cia Planu Odnowy Miejscowosci(:..q~~~;~fi~ lata 2009 - 2015 
realizowanego w ramach dzialania " Odnowa i Rozw6j Wsi " obj~tego 
programem rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 

§1 

. W' . k' d' 0%.2 OJ .ttJOO .. , Pi Odnzebrame leJs Ie w mu ... ..:.t:...... : .......... 7. .. postanawia przYJ'tc an owy 
Miejscowosci .. G.g,c:h.O'<ldJ..~.e.. na lata 2009-2015 realizowany w ramach dzialania 
"Odnowa i Rozwoj Wsi" objytego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 
2007- 2013 w tresci stanowi'tcej zal'tcznik do uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy soltysowi solectwa .td.'o..t;~6.t?~.(;e, ...... 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 


