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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SOt.ECTWA 

Solectwo Wilkowiczki znajduj~ si~ w Gminie Toszek ( Powiat Gliwicki). Wilkowiczki to mala 
wioska polozona 3km na wsch6d od miasta Toszek konczqca obszar gminy z tej strony. Sqsiaduje 
z trzema solectwami gminy Toszek i jednym sotectwem gminy Wielowies. Powierzchnia wsi to 3,72 
km2 i 372 ha, na kt6rej znajduje si~ 58 posesji zamieszkaty przez mieszkanc6w. Zamieszkuje jq 
tqcznie 232 mieszkanc6w w tym 116 kobiet i 116 m~zczyzn. Wies powstata w 1743 roku jako mate 
Wilkowice. Obecnq nazw~ ustalono po 1945 r. Wies wchodzi w sktad d6br toszecko-pyskowickich. 
Na wsch6d od wsi znajduje si~ przysi6tek Las a na p6tnoc od niego Kolonia Wilkowiczki. Na 
p6tnocny-wsch6d od Wilkowiczek lezy przysi6tek tqczki, wzmiankowany ok. 1300 roku jako 
samodzielna wies. Okres wyjazd6w za zach6d w latach 80-dziesiqtych, wypustoszyt wiosk~. 
Jednak bardzo malowniczy i pag6rkowaty teren otoczony las ami a na nim porozrzucane 
gospodarstwa zach~caly do kupna opuszczonych matych gospodarstw. Przebiegajqca przez 
wiosk~ mala rzeczka nazywana " Potokiem Pniowskim" dzieli wiosk~ na dwie cz~sci, a na tqkach, 
kt6re rozlegajq z obu stron potoku wypasa si~ bydto. Jego liczebnosc, kt6re posiadajq gospodarze 
stawia wiosk~ na wysokim miejscu w produkcji mleka. Bardzo bogata roslinnosc tych tqk i las6w 
sprzyjaj hodowli pszcz6t, jak r6wniez zdobi nasze sotectwo wiosnq. Posrodku wioski znajduje si~ 
maty staw i powierzchni 0,14 ha. Odgrywat kiedys wazna rol~ w wiosce. Zaopatrywat w wod~ w 
czasie pozaru, pojono nim bydlo, wszelkie ptactwo ( bociany, tab~dzie, dzikie kaczki, got~bie. 
wr6ble) zbierato si~ wok61 niego. Dzieci latem kapaty si~ w nim, zimqzas jezdzity na tyzwach. 
Teraz petni mniejszq funkcj~, gdyz w wiosce jest wodociqg. straz ma hydranty. ptactwa, coraz 
mniej, a dzieci juz si~ nie kqpiq, bo staw jest zaniedbany. Po przeciwnej stronie stawu na g6rce 
stoi kapliczka, kt6ra w tamtym roku odchodzit 100-lecie. WokDt stawu i kapliczki rozciqga si~ 
hektarowy obszar nieuzytku, nazywany kiedys .kaczym rynkiem". gdyz staw przyciqgat wszystkie 
kaczki i g~si hodowane w pobliskich gospodarstwach. Wilkowiczki licznie Sq odwiedzane przez 
rowerzyst6w objezdzajqcych pobliskie lasy i podziwiajqcych pag6rkowaty teren wioski. Wioska 
posiada swietlice wiejskq, kt6ra po remoncie petni w 100% swojq funkcj~. Spotykajq si~ tu dzieci 
raz w tygodniu, odbywajq si~ zebrania wiejskie i kola pszczelarzy imprez oraz nasze stynne 
wiejskie dozynki, w kt6rych uczestniczy cala wioska. Sotectwo posiadato kiedys szkot~, kt6ra 
powstata w wyniku ci~zkiej pracy naszych dziadk6w. Niestety szkola zostata sprzedana a dzieci 
dojezdzajq do szkoty podstawowej i gimnazjum do Toszka. Dobrze prosperuje zaktad stolarski, 
lakierniczy oraz sklep, kt6ry prowadzic sprzedaz miodu. Posiadamy sklep spozywczy, w kt6rym 
mieszkancy mogq zakupic najbardziej potrzebne produkty. Najblizszy komisariat, dworzec, zaktad 
komunalny, kosci6t, apteka oddalone sqjakies 3 km w miescie Toszek. Wioska nie jest 
skanalizowana, posiadamy tylko wodociqg. Nasi mieszkancy zajmujq si~ typowo rolnictwem. 
Posiadamy rolnik6w matych 5-10 hektarowych oraz duzych 40-70 ha. Mate gospodarstwa 
utrzymujq si~ taki:e dzi~ki dotacji z Unii, pracy w pobliskich zaktadach a w okresie zimowym z 
pracy za granicq. 



2.2. Kapliczka z krzyzem 

Neogotycka kapliczka z 1907 roku z czerwonej cegfy, ozdobiona wiezyczkq z 
dzwonem, stoi na niewielkim wzniesieniu. Kapliczka poswi~cona Matce Bozej 
Rozancowej, dlatego mieszkaricy szczegolnie upodobali sobie Maryjne nabozenstwo. W 
maju gromadzq si~ tu mieszkancy na modlitwach. To stara tradycja w Wilkowiczkach. 
Mieszkaricy sami dbajq 0 wystroj i remont. Bicie dzwona tej kapliczki oznajmia 0 smierci 
mieszkarica wioski. W poblizu znajduje si~ stary pieczoJowicie odmowiony krzyz z 1910 
roku. Otoczony metalowym. Kiedys byJ tu cmentarz tych, ktorzy pomarli na zaraz~. Gdy 
wytyczono drog~ kosci przeniesiona winne miejsce i pastwiono krzyz. Bye moze i w tym 
miejscu pastwiono kapliczk~. 

Kapliczka 

Mieszkaricy pracujqcy przy kapliczce 



2.3. Swietlica 

Wioska posiada swietlic~ wiejska wraz z trzema pomieszczeniami 
zagospodarowanymi na kuchni~ i zaplecze. Po remoncie w 2007 roku petni swojq funcie w 
100 procentach. Remont swietlicy umozliwH wktad finansowy gminy i dotacje sejmiku 
marszatkowskiego w konkursie "Odnowa Wsi". Mieszkancy z wielkim zapatem zabrali si~ 
za remont swietlicy. Wiele pracy. czasu i finans6w poswi~cili na to by swietlica i zaplecze 
mogto nadawac si~ do uzytku. 
- wymieniono dach 
- wytynkowano i wymalowano sciany w srodku 
- sanitariaty wytozono kafelkami 
- potozona boazeri~ 
- wymieniona instalacje elektrycznq 
- wycyklinowano podtog~ 
- potozona panele i kafelki na podtodze 
- wymieniono okna 
- zakupiono meble kuchenne 
Potrzebne Sq nam jeszcze krzesta i staty. bo te kt6re mamy Sq po likwidacji szkoty i nie za 
bardzo nadajq si~ do uzytku. 
W swietlicy: . 
- spotykajq si~ dzieci 
- odbywajq si~ zebrania rady soteckiej. kota pszczelarzy 
- zbierany jest podatek rolny 
- odbywajq si~ imprezy takie jak Dozynki. Dzien Marki i Dziecka. Mikotaj. spotkania 
optatkowe, zabawy. uroczystosci rodzinne 
Wszystkie prace zwiqzane z utrzymaniem swietlicy i terenu przy niej mieszkancy wykonujq 
spotecznie. 

Dzien Matki 100-lecie kapliczki 

Mikotaj Dzien Dziecka 



2.4. Boiska i plac zabaw 

Wilkowiczki nie posiadajq takich miejsc. Mtodziez wygospodarowata sobie miejsce na 
jednym z nieuzytk6w gminy. Sami wykosili traw~, postawili bramki ale w kazdej chwili 
gmina moze ten teren wydzierzawic. Plac zabaw byt kiedys w szkole lecz wraz z jej 
sprzedazq przestat istniec. Dzieci w sotectwie nie majq miejsca gdzie mogly aktywnie 
sp~dzic czas. 

2.5. Kanalizacja 

Wilkowiczki nie posiadajq kanalizacji. Jest tylko pociqgni~ty wodociqg. Posesje posiadajq 
wtasne szamba. 

2.6. Elektrycznosc i telekomunikacja 

Wi~kszosc sotectwa jest oswietlona. Sq ulice dobrze, srednio oswietlone i catkowicie 

pozbawione oswietlenia. Mieszkancy korzystajq z telefon6w stacjonarnych jak i 

kom6rkowych. Wioska korzysta z Internetu za pomocq linii telefonicznej Neostrada. 


2.7. Drogi 

Sotectwo ma dwa rodzaje drog 

- drog~ powiatowq w srednim stanie 

- drogi gminne w dobrym stanie 

Wioska nie posiada chodnikow. Komunikacja PKS dostosowana jest pod uczni 

dojezdzajqcych do szk6t w Pyskowicach i Gliwicach. Z ustug PKP mieszkancy nie 

korzystajq ze wzgl~du na pi~ciokilometrowq odlegtosc od wioski. 


2.S.0dpady 

Kazdy z mieszkance posiada kubly na smieci, ktore wywozone Sq przez Remondis z 
T arnowskich Gor. Ponadto ustawione SA przy sklepie dwa duze kubly na szkto i pJastiki a 
raz w roku przeprowadzana jest zbiorka smieci wielkogabarytowych. 

2.9. Dziatalnosc gospodarcza 

Lakiernictwo pojazdowe- zaktad prowadzony przez emeryta, pracuje sam, nie zatrudnia 

pracownikow. 

Zaktad stolarski prowadzimy przez mtodego stolarza, zatrudniajqcego trzech pracownik6w. 

Sklep spozywczy- wtasciciel sam prowadzi i zaopatruje sklep. 

Pasieka pszczelarska prowadzona przez mistrza pszczelarskiego, zajmujqcego si~ 

hodowlq matek pszczelich i sprzedazq miodu. 




2.10. Lasy 

Wioska otoezona jest ezterema kompleksami lesnymi nazywanymi przez mieszkane6w: 
- lasem Paezynskim - nadlesnietwo 
- lasem Wilkowskim - nadlesnietwo 
- lasem Pieehowym - prywatny 
- las Fazaniee - nadlesnietwo 
Stan las6w jest w dobrym stanie. Mozna porusza6 si~ po nieh rowerem co przyeiqga wiele 
rowerzyst6w. 

2.11 Mieszkancy 

Wioska podzielona jest na dwie grupy mieszkane6w. Mozna tutaj wyodr~bni6ludzi 
praeuj~eyeh zawodowy i obrabiaj~ey h niewielkie gospodarstwa dla swoieh potrzeb oraz 
wielkieh rolnik6w, posiadaj~ey h wielohektarowe i zmeehanizowane gospodarstwa. 
Posiadaj~ hodowle trzody ehlewnej i bydta. W gminie Toszek jestesmy na ezrnowym 
miejseu w oddawaniu mleka i hodowli bydta. Jedna z gtownym upraw to rzepak co sprzyja 
rozwojowi naszej pszezelej pasieki. 

2.12. Zabytki 

- Kapliezka przydrozna, neogotyeka z 1907 roku z wiezyezk~ na sygnaturk~ 


- Krzyz przydrozny z okoto 1910 r otoezony metalowym ogrodzeniem 

- D~b szyputkowy 0 obwodzie 336em przy rozwidleniu dr6g 

- Spiehlerz z kamienia tamanego z konea XIX. przebudowany na dom mieszkalny 

- Krzyz przydrozny z ok. 1900r. otoezony kutym. metalowym ogrodzeniem 

- Gtaz narzutowy z r6zowo-szarego granitognejsu 0 ob. 331em i wys. 40 em 

- D~b szyputkowy 0 obwodzie 359 em 

- Dom z ok. 1880r. z cz~sei~ mieszkaln~ i gospodarez~ pod jednym daehem 

- Cmentarzysko kultury tuzyekiej z grupy g6rnosl~sko-matopolskiej na skraju lasu 

- Dwie mogity mieszkaneow okolieznych miejscowosci zabitych w 1945r. 


2.13. Szkola 

Wilkowiezki posiadaty kiedys szkot~ podstawowq, ktor~ wybudowali nasi dziadkowie 
jednak z ezasem gmina sprzedata budynek a dzieci dojezdzaj~ autobusem do szkoty 
podstawowej i gimnazjum do Toszka. Dalsz~ nauk~ kontynuuj~ w wi~kszyeh miastaeh 
takich jak Gliwice, Pyskowiee, Strzelce Opolskie. Wolny ezas dzieci sp~dzaj~ na zaj~ciach 
dodatkowyeh organizowanych przez GOK. Sekcja taneczna, gry na instrumentaeh ciesz~ 
si~ wielk~ popularnosci~ i rodziee eh~tnie dowoz~ dzieei. Raz w tygodniu dzieci spotykaj~ 
si~ w swietliey wiejskiej, gdzie organizowane s~ r6znego rodzaju gry, zabawy, zawody 
pingpongowe. 



4. ANALIZA SWOT 

Mocne strony 
- dogodne polozenie 
- wysoka swiadomosc ekologiczna 
- brak uciqzliwego przemysfu 
- tereny dla polowan 
- turystyka piesza i rowerowa 
- aktywni mieszkancy 
- dobra wsp6lpraca z gminq 

SJabe strony 
- brak chodnik6w 
- malo punkt6w swietlnych 
- brak plac6w zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci 
- brak infrastruktury sportowej 
- brak odpowiedniego wyposazenia 
- brak atrakcji dla mfodych 
- zasmiecanie row6w z powodu nie wykaszaniem 
- brak asfaltu na drodze dojazdowej do tqczek (przysi6lek Wilkowiczek) 



5. ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI 

Wyczyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wok6t 
Gel: 
Uatrakcyjnienie i zagospodarowanie miejsca, w kt6rym znajduje si~ staw poprzez 
stworzenie parku rekreacyjnego przeznaczonego na wypoczynek dla mieszkanc6w i 
turyst6w- rowerzyst6w 
Przeznaczenie: 
Stworzenie miejsca wypoczynku dla mieszkanc6w przez wsp61ne biesiadowanie, 
grillowanie, spotkan mlodziezowych, 
- stworzenie miejsca odpoczynku dla turyst6w - rowerzyst6w 
Okres realizacji: 2009 r 
Koszt: 45.000 tys PROW, PFOS, srodki soleckie,srodki gminne 

Budowa malej architektury i placu zabaw 

Gel: 

Zagospodarowanie wolnej przestrzeni jako miejsce spotkan wszystkich pokolen, 

zamieszkujqcych solectwo i gmin~. 


Przeznaczenie: 

- aktywne sp~dzanie wolnego czasu na swiezym powietrzu, grajqc w koszyk6wk~, 


siatk6wk~ 


- stworzenie zaplecze dla najmlodszych mieszkanc6w, by sp~dzali wolny czas z 

r6wiesnikami 

Okres realizacji: 2010 r 

Koszt : 50.000 tys. PROW, srodki soleckie,srodki gminne 


Konserwacja neogotyckiej kapliczki 
Gel: 
Utrzymanie w dobrym stanie cegly pochodzqcej z dawnych cegielni naszego solectwa 
Przeznaczenie: 
Estetyczny wyglqd 
Okres realizacji: 2011 r 
Koszt: 20.000 tys. PROW, Woj. Konserwator Zabytk6w, srodki soleckie 

Wymiana wyposazenia swietlicy 

Gel: 

Zakup nowych krzeset i stol6w na swietlice wiejska 

Przeznaczenie: 

Uatrakcyjnienie swietlicy, co przyciqgnie wi~cej ch~tnych do korzystania z niej 

Okres realizacji: 2011 r. 

Koszt: 15.000 tys. PROW, srodki gminne 


Potozenie chodnika przy drodze powiatowej 

Gel: 

Bezpieczenstwo mieszka nc6w 

Przeznaczenie 

Wygodne i bezpieczne poruszania si~ po solectwie 

Okres realizacji: 2012 r. 

Koszt; 500.000 zl inne fundusze pomocowe. srodki powiatowe, srodki gminne 




Poprawienie i zwi~kszenie oswietlenia ulicznego 
eel: 
Zwi~kszenie punkt6w swietlnych. Oswietlenie wszystkich ulic dla bezpieczeristwa 
mieszkaric6w 
Okres realizacji: 2013r 
Koszt: 30.000 zt srodki gminne, srodki soteckie 

Poprawa estetyki potoku pniowskiego 
Gel: 

Wyczyszczenie wzmocnienie brzegi potoku by nie zagrazat wylaniem i potopieniem 

gospodarstw. 

Przeznaczenie; 

Estetyczny wyglqd i bezpieczeristwo mieszkaric6w 

Okres realizacji: 2014r. 

Koszt: 40.000 zt PROW,RZGW, srodki gminne,srodki soteckie 
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w SpraWle 

przej((cia Planu Odnowy MiejscowosciiJ~U~~~a lata 2008 - 2014 
realizowanego w ramach dzialania " Odnowa i Rozw6j Wsi " obj((tego 
programem rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 

§1 

zebranie Wiejski,,\ydniu .J.3.i.QJ~.Qg.......... postanawia przyj~c Plan Odnowy 
Miejscowosci .:\:\lt~takl.. ..... na lata 2008-2014 realizowany w ramach dzialania 
" Odnowa i Rozwoj W si" obj~tego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 
2007- 2013 w tresci stanowi~cej zal~cznik do uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza sil' soltysowi solectwa .. t:i\~DI .. ~~~." 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 
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