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Wprowadzenie 

Plan Odnowy Miejscowosci Samow na lata 2009-2015 jest wamym 
elementem odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunkow pracy i zycia 
mieszkancow. Jest to dokument niezb~dny przy ubieganiu si~ 0 srodki finansowe 
w ramach" Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 
2007-2013" 'Dzialanie Odnowa i Rozwoj Wsi". Plan wyznacza kierunki rozwoju 
miejscowosci Sarnow. 

Celem dzialania" Odnowa i Rozwoj Wsi "jest poprawajakosci zycia na 
obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb spolecznych i kulturalnych 
mieszkancow wsi oraz promowanie obszarow wiejskich. Dzialanie umozliwi 
rozwoj tozsamosci spolecznosci wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i specyfiki obszarow wiejskich oraz wplynie na wzrost atrakcyjnosci turystycznej 
i inwestycyjnej obszarow wiejskich. 

Dzialania okreslone w Planie odnowy miejscowosci Samow na lata 
2009-2015 wplywac b~d<l. na popraw~ jakosci Zycia w Samowie, zaspakajanie 
potrzeb spolecznych i kulturalnych mieszkancow oraz promowanie 
mleJscowosci. 

Prace nad planem poprzedzily konsultacje spoleczne z mieszkancami. 
W planie uj~te zostaly zagadnienia dotycz<l.ce stanu istniej~cego, okreslono 
mocne i slabe strony miejscowosci , wyznaczono wizj~ rozwoju oraz wskazano 
najwamiejsze potrzeby mieszkancow. 

http:dotycz<l.ce


Charakterystyka i historia solectwa 

Sarnow polozony jest w polnocnej cz<tsci gminy Toszek. Od strony polnocnej 
graniczy bezposrednio z gmin't Wielowies ( z solectwami D'tbrowka i Swibie). Z tej 
strony przylega do Sarnowa niewielkie wzgorze zwane Kamienna Gora. Od strony 
poludniowej graniczy bezposrednio z miastem Toszek, a dokladniej z osiedlem 
Oracze. Patrz'tc w tym kierunku widac malownicze pagorki: Sarnowsk't Gor<t i 
Baranowiec, a zwienczeniem perspektywy tego krajobrazu jest widok toszeckiego 
zamku. Jest to wyj'ttkowo dobry punkt widokowy. Czasem przy sprzyjaj'tcej 
pogodzie i odrobinie szcz<tscia da si<t z Sarnowskiej Gory zobaczyc pasmo Sudetow. 
Panuj'tna niej zreszt't szczegolne i wyj'ttkowe warunki wiatrowe wykorzystywane 
przez amatorow modelarstwa lotniczego nawet do mi<tdzynarodowych zawodow. 
Podobno jest to teren doskonaly rowniez dla zbudowania elektrowni wiatrowych. 
Wschodnim s'tsiadem Sarnowa s'tKotliszowice - oddzielaje pasmo malowniczych 
lasow i pol ze wzniesieniem zwanym Wapiennik (potocznie Kalkberg), natomiast 
zachodnie s'tsiedztwo nalezy do rownie malowniczych pol Pluzniczki. 
Wi<tkszosc terenu solectwa to pola uprawne, lqki i pastwiska. Krajobraz zamykaj't 
lasy nie nalez'tce do solectwa. 
Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa skupia si<t przede wszystkim po obu stronach 
ulicy Wiejskiej, powiatowej drogi biegn'tcej przez wies do D'tbr6wki i SWibia. 
Wzdluz tej ulicy posadowione S't obiekty 0 wartosciach kulturowych chronione 
prawem miejscowym. Wsrod nich S't domy i kapliczka z pocz'ttkow XIX wieku. 
Kapliczka przydroma wewn'ttrz ma barokowy wystr6j i ludow'trzezb<t sw. Jana 
Nepomucena. Ponadto spotkamy tam dwa krzyze przydrozne - jeden z 1881, a drugi 
z 1886 roku. Ciekawostk'tjest rowniez usytuowany mi<tdzy ulica Wiejsk't a Polna 
zabytkowy transformator srupowy z lat 30 XX wieku. 
Historia wsi zwi'tzanajest zwi'tzana z wiekow'thistoria Toszka. Pierwsze 0 niej 
wzmianki w dokumentach pochodz'tz 1256 roku. Z pewnosci'tnalezal Sarnow do 
maj'ttku kolejnych wlascicieli Toszka. Przez Toszek najpewniej wiodl slynny 
"bursztynowy szlak". Kasztelania istniala juz w 1222 roku. Miasto moze pochwalic 
si<t okresami swietnosci - mialo mennic<t, papierni<t, hut<t szkla, browar, cegielni<t, 
gorzelni<t, mlyn i wytlaczarni<t oleju. Najmocniej w histori<t i krajobraz Toszka 
wrosni<tty jest zamek, niegdys warowny,drewniany potem kamienny. Dotrwal on do 
czasow nam wspolczesnych wielokrotnie przebudowywany i przeksztalcony. Jego 
dzieje byly burzliwe i podobnie jak i dzieje miasteczka, naznaczone licznymi 
kataklizmami i okresami rozkwitu. Wsrod kolejnych wlascicieli (rody ksi'tz'tt 
piastowskich, Habsburgow, Redernow, Collonow czy Guradzych) byl Adolph von 
Eichendorff ojciec Jozefa - wybitnego poety epoki romantyzmu. Z pewnosci't 
przodkowie obecnych mieszkancow Sarnowa, ze wzgl<tdu na wyj'ttkowo dogodny, 
zapadaj'tcy w serca widok zamku, byli najblizszymi swiadkami jego losow, 
swiadkami kaZdej budowy, grozy cz<tstych pozarow, zamkowej codziennosci i 
swi'ttecznych wydarzen. Znali zwi'tzane z nim historie i poruszaj'tce wyobraini<t 
legendy. Mozna bez przesady powiedziec, ze wiedli swoj pracowity zywot w jego 
cieniu i jego blasku. 



Inwentaryzacja zasob6w sluz~cych odnowie wsi Sarn6w 

Zasoby przyrodnicze 

W Samowie oprocz rnalowniczego polozenia nie rna obszarow chronionego 
krajobrazu. 

Dziedzictwo kulturowe 

Na terenie miejscowosci Samow wyst~puje obiekt zabytkowy kapliczka, 
ktora jest miejscem kultu religijnego. S~ rowniez dwa krzyze kamienne 
jeden z roku 1881 przy ul.Wiejskiej 44 oraz z roku 1886 przy uL Wiejskiej 19. 

Infrastruktura spoleczna 

Rynek pracy 
Znaczna cz~s6 rnieszkancow Samowa pracuje we wlasnych gospodarstwach 
rolnych. Pozostali mieszkancy pracuj~ na terenie gminy w miejscowosci 
Toszek lub tez pozajej granicarni w wi~kszosci w Lab~dach, Gliwicach. 

O§wiata 
W miejscowosci Samow nie rna szkol. Dzieci i mlodziez ucz~szczaj~ glownie 
do placowek szkolnych zlokalizowanych w miejscowosci Toszek, tj. Szkoly 
Podstawowej i Girnnazjurn Grninnego. Najblizsze szkoly srednie oraz wyzsze 
znajduj~ si~ w Pyskowicach oraz w Gliwicach. 



Zdrowie 
Mieszkancy Samowa korzystaj'\. glownie z uslug Niepublicznego Zakladu Opieki 
Zdrowotnej " PULS " zlokalizowanego w Toszku. 

Pomoc spoleczna 
Opiek'\. spoleczn'\. na terenie gminy zajmuje si~ Gminny Osrodek Pomocy 
Spolecznej w Toszku. 

Bezpieczenstwo 
Mieszkancom Samowa bezpieczenstwo zapewniaj'\.: 
Komisariat Policji w Pyskowicach i Posterunek Policji w Toszku 
Ochron~ przeciwpozarow'\. zapewnia Ochotnicza Straz Pozama w Toszku. 

Sport, rekreacja 
Na terenie Samowa nie dzialaja sekcje i kluby sportowe . Wyst~puj'\. braki 
odpowiedniej infrastruktury sportowej. Poza boiskiem zlokalizowanym w 
miejscowosci Samow i placem przy swietlicy, ktory nie jest wyposazony to 
jedyne miejsca do uprawiania sportu. 
Usytuowanie Sarnowa z dala od miasta sprawia, ze srodowisko naturalne sprzyja 
rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi, jednak walory te nie s'\. dostatecznie 
wykorzystane. Przez wies Samow przebiega trasa rowerowa. 

Kultura 
W Samowie znajduje si~ swietlica wiejska ,ktora jest istotnym miejscem dla 
mieszkancow. Swietlica wykorzystywana jest do zebran wiejskich , 
organizowania imprez oraz spotkan. Przy swietlicy znajduje siC( punkt 
biblioteczny filia biblioteczna Centrum Kultury w Toszku. 



Planowane doposazenie swietlicy rna przyczyni6 si~ do zwi~kszenia rnozliwosci 
wykorzystania budynku. Ponadto zagospodarowanie terenu przy swietlicy tj. 
budowa placu zabaw dla dzieci w rarnach planowanego projektu, b~dzie 
kolejnyrn rniejscern wypoczynku i rekreacji dla rnalych rnieszkanc6w wsi. 



Kapital spoleczny i ludzki 

W Sarnowie funkcjonuje Rada Solecka, ktora jest organem doradczym soliysa, 
wybranym na zebraniu mieszkancow solectwa. 
Warto podkreslic, iz mieszkancy w sytuacjach wymagaj'lcych zintegrowania 
potrafi'l si~ zorganizowac ( np. przy reprezentowaniu solectwa na dozynkach z 
wiencem dozynkowym itp.).Mieszkancy wspolnie organizuj'lliczne imprezy 
integracyjne. Na imprezach jest wspolna zabawa co tworzy swoist'l wi~i. 
Mieszkancy wspolnie wykonuj'lprace na potrzeby wsi 

Infrastruktura techniczna 

Wies jest w calosci zwodoci~owana oraz posiada siec telefoniczn'l' 

Nie posiada natomiast kanalizacji sanitamej oraz gazoci~u. 


Wies jest zelektryfikowana .Zasilanie energi'l zapewnia firma Vattenfall. 

Gospodarka odpadami jest uregulowana. KaZda z posesji wyposazona jest w 

pojemnik na smieci. Ponadto w miejscowosci usytuowane S'l zbiomiki do 

selektywnej zbi6rki odpad6w ( plastik i szklo ). 




W Samowie nie rna sieciowych systernow centralnego ogrzewania. 

Potrzeby grzewcze rnieszkailcow pokrywane s~ ze irodellokalnych, do ktorych 

nalez~ glownie piece opalane drewnem, w~glern karniennym i jego pochodnyrni 

oraz olejern opalowyrn. 

Glown~ drog~we wsi Samow stanowi droga powiatowa . 

Duzym problernern dla ruchu pieszego jest brak chodnikow przy drodze, na 

ktorej jest spory ruch sarnochodow ci~zarowych i osobowych. 


Oeena moenyeh i slabyeh stron miejseowosci 


Moene strony Siabe strony 
1.Dogodne polozenie przy drodze 

powiatowej 
1.Brak infrastruktury technicznej 
(kanalizacj a) 

2.Brak uci'lzliwej5o przemyslu 2.Zly stan drag 
3 .Siec wodochmowa i telefoniczna 3.Brak chodnikow dla pies~ch 
4.Dobra organizacja dowozu uczniow 

do szkol 
4.S1abe wyposaZenie swietlicy 
wiejskiej 

5 .Dobry dost~p do opieki rnedyczn~j 5.Brak placu zabaw dla dzieci 
6.Aktywna Rada Solecka i dobra 
or~anizacja rnieszkancow 

6.Zaniedbane i zdewastowane budynki 
PGR-u 

7.Dobre warunki glebowe dla rolnictwa 
8.Malownicze krajobrazy 
9.Atrakcyjne tereny pod budownictwo 



Zadania przewidziane do realizacji w Sarnowie w latach 
2009-2015 

l.Zwi~kszenie mozliwosci eksploatacji budynku swietlicy 

- doposazenie swietlicy w stoly i lawy 2009-2010 
kosztszacunkowy 5 tys. zl 
zrodlo finansowania PROW 

Swietlica wiejska jest miejscem zebran mieszkancow , spotkan i imprez 
organizowanych z okazji roznych uroczystosci. 

2.Polepszenie publicznej infrastruktury technicznej 

- kanalizacja sanitarna wsi 2009-2011 
kosztszacunkowy 1 mIn. zl 
frodlo finansowania PROW Gmina 

Zadanie rna na celu poprawienie jakosci srodowiska naturalnego , a 
dodatkowo przyczyni si~ do poprawy warunkow zycia mieszkancow. 

3.Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku dla mieszkaiic6w 

- budowa placu zabaw 2009-2010 
koszt szacunkowy 25 tys. zl. 
frodlo finansowania PROW ,Solectwo 

Celem projektujest utworzenie bardzo przydatnego i potrzebnego w 
miejscowosci Samow miejsca zabaw dzieci. Potrzeba tej inwestycji wynika z 
braku placu zabaw w Sarnowie. Projekt ten rna zapewnic wzrost bezpieczenstwa 
miejsca zabaw dzieci jak i stworzyc im mozliwosc zabawy, a zarazem 
funkcjonowania w grupie. 

4.Polepszenie publicznej infrastruktury drogowej i warunk6w 
zycia na wsi 

-remont drogi polnej 800 m kruszywo 2010-2010 
koszt szacunkowy 30 tys. zl 
frodlo finansowania PROW, Gmina 



-nakladka asfaltowa 180m Wiejska 41 2009-2010 
kosztszacunkovvy 10 tys. zl 
zrodlo finansowania Gmina 

Poprawa dojazdu do posesji mieszkancow Samowa jak rowniez lepszy 
i dogodniejszy dojazd do terenow uprawnych. 

-chodnik wzdluz wioski 2011-2015 
koszt szacunkovvy 50 tys. zl 
irodlo finansowania PROW, Gmina 

Celem zadania jest poprawa wizerunku wsi, jak rowniez poprawa 
bezpieczenstwa mieszkancow wsi. 

-remont elewacji przy zabytkowej kaplicy 2009-2010 
kosztszacunkovvy 5 tys. zl. 
zrodlo finansowania PROW, Solectwo 

Ocalenie od zniszczenia miejsca zabytkowego i miejsca kultu 
religijnego. 
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w sprawle 

przej\:cia Planu Odnowy Miejscowosci ........... na lata 2008 - 2014 
realizowanego w ramach dzialania " Odnowa i Rozwoj Wsi " obj\:tego 
programem rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 
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Miejscowosci . ~.v:1.k1..d~ .. na lata 2008-2014 realizowany w ramach dzialania 
" Odnowa i Rozw6j Wsi" obj~tego programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 
2007 - 2013 w tresci stanowi'tcej zal'tcznik do uchwaly. 
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lJchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 


