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dla OSIEDLA ORACZE 

Plan Odnowy Miej scowosci Oracze zostal opracowany na potrzeby pozyskania 
srodk6w z funduszy zewn~trznych - z Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na 
lata 2007 2013 - dzialanie 3.3 Odnowa I Rozw6j W si. 

Plan jest zgodny z nast~puj~cymi dokumentami: 

Strategi~Rozwoju Miasta i Gminy Toszek; 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego; 

i obejmuje lata 2009-2015 w nast~puj~cych zagadnieniach: 


I.Charakterystyka miej scowosci: 
a. polozenie; 
b. historia i tradycja; 


2.Inwentaryzacja zasob6w sluz~cych odnowie miejscowosci; 

a. zasoby przyrodnicze; 
b. infrastruktura spoleczna; 
c. infrastruktura techniczna; 


3.0cena mocnych i slabych stron miejscowosci; 

4.Zadania przewidziane do realizacji do 2015 roku. 




ad.! 

Charakterystyka miejscowosci historia i polozenie 


Oracze jest osiedlem w obr~bie Toszka obejmuj<\.c<\. ulice Wiejskq, Oracze, 
Konopnickiej, Harcerskq, Samowskq, Mlynskq, Podwale i Ogrodow<\.. Zamieszkuje 
tu 520 osob. Jej odr~bnosc w stosunku do bardziej zurbanizowanego miasta 
zwhtzana jest przede wszystkim ze specyfik<\. zatrudnienia - przewaZaj<\. tu 
gospodarstwa rolne i rolnicy. Oracze polozone jest w polnocnej cz~sci Toszka, w 
dolinie, ktor<\.przecina Potok Toszecki. Od strony poludniowej s<\.siaduje 
bezposrednio z centrum miasta, od wschodu od solectwa Kotliszowice oddziela je 
pasmo lasow i pol ze wzniesieniem zwanym populamie "Kalkberg" (Wapiennik), od 
zachodu s<\.siaduje z parkiem i wzgorzem zwienczonym zamkiem toszeckim, a cz~sc 
polnocna polami uprawnymi l<\.czy si~ z solectwem Samow przechodZ<\.c przez 
malownicze pagorki Samowsk<\. Gor~ i Baranowiec. Wyromiamy na Oraczu strefy 
ochrony krajobrazu obejmuj<\.ce tereny zachowanego krajobrazu kulturowego jak 
rowniez tereny zabytkowe parkow i cmentarzy. Dodatkowo zachowane s<\. strefy 
ochrony ekspozycji maj<\.ce na celu podkreslenie szczegolnych walorow widokowych 
zamku toszeckiego. Na terenie Oracza znajduje si~ stanowisko archeologiczne 
cmentarzyska sredniowiecznego (mi~dzy ulica Mlynsk<\. a Podwale), wyst~puj<\. slady 
osadnictwa kultury LUZyckiej oraz slady osadnictwa wczesnosredniowiecznego. Przy 
ulicy Ogrodowej, Mlynskiej oraz Konopnickiej znajduj<\. si~ budynki maj<\.ce 
szczegolnawartosc, urbanisci postuluj<\. aby niektore z nich (np. domy przy ulicy 
Harcerskiej - z dachami 0 niezwykle rzadkiej konstrukcji szachulcowej czy 
charakterystycZll<\. "will~ z sow<\.") wpisac do rejestru zabytkow. 

Oracze do 1 kwietnia 1926 roku funkcjonowalo jako samodzielna gmina, potem 
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zostalo whtczone do Toszka. Jako osiedle jest jednostket stosunkowo mlodq, ale jego 
historia jest nierozerwalnie zwietzana z kilkusetletniet historiet Toszka. A poczettkow 
toszeckiego grodu nalezy szukac juz w epoce kamiennej. Odkrycie monet rzymskich 
na wzgorzu zamkowym swiadczy niewettpliwie 0 tym, ze wiodl t~dy "bursztynowy 
szlak". Nie znamy dokladnej daty i szczegolow lokalizacji Toszka, poniewaz nie 
zachowal si~ dokument lokacyjny. W dokumencie Boleslawa, ksi~cia toszeckiego z 
6 II 1309 wyst~puje wojt Toszka, Fryderyk, a pierwsze wzmianki 0 Toszkujako 
grodzie pochodzetz 1201 roku. Istnienie tutejszej kasztelani potwierdzajet dokumenty 
z 1222 roku. W czasach swojej swietnosci Toszek posiadal mennic~ bijetcet trakteaty, 
kwartniki i grosze z herb em miasta, papiemie, hut~ szkla, browar, cegielni~, 
gorzelnie, mlyn i wytlaczami~ oleju. Poczettki grodu zwietzane set z dynastiet Piastow. 
Wietze si~ z tym powstanie zamku, najpierw drewnianego, warownego, potem po 
wielokrotnych przebudowach, przeksztalcanego w rezydencje. Przez wieki 
przewijaly si~ tu znakomite rody pozostawiajetc po sobie materialne slady historii i 
poruszajetce wyobraini~ legendy. Pozycja i maj~tnosc kolejnych wlascicieli - ksietzett 
Piastowskich, Habsburgow, Redemow, Collonow czy Guradzych odciskaly swoje 
pi~tno na sytuacji miasta i przyleglych do niego solectw, posrod ktorych Oracze jest 
wymieniane wielokrotnie. Przez pewien czas wlascicielem zamku i cz~sci Toszka, 
Oracza wlasnie byl, Adolph von Eichendorff, ojciec wybitnego poety epoki 
romantyzmu. Do czasow ostatniej wojny na Oraczu znajdowalo si~ popiersie Poety, 
niestety nic nie wiadomo 0 jego potniejszych losach. Do dzis zamek jest 
nierozerwalnie zwietzany z toszeckim krajobrazem stanowietc jego rozpoznawalny 
symbol. Oracze jest miejscem sketd jego majestat ma najwi~ksze walory widokowe. 
Centrum miasta wraz z Rynkiem i klasycystycznymi kamieniczkami obj~te jest jako 
zabytkowe ochronet konserwatorsket. Posrod pozostalych zabytkow przynalemych do 
Oracza wymienic trzeba neogotycket kap1iczk~ z 1870 roku przy ul Konopnickiej oraz 
otoczony metalowym ogrodzeniem krzyz przydrozny z 1875 roku przy ulicy 
Wiejskiej, ktorego donatorem byl Weiss. 



Zwi'tzane s'tzjego powstaniem i miejscem wybranym nieprzypadkowo interesuj'tce 
legendy, ktore czekaj'tna swego odkrywq~. Warty uwagijest tez metalowy krzyz z 
ok. 1880 roku, oparty na postumencie w formie sarkofagu na kamiennych filarach 
zlokalizowany przy ulicy Oracze. 

Z jego pochodzeniem wi'tze si~ ciekawa historia. Prawdopodobnie zostal on ocalony 
ze zlomowania w czasie remontu kosciola W szystkich Swi~tych w Gliwicach przez 
pradziada wlascicieli nieruchomosci, przy ktorej zostal postawiony. Pofaldowania 
terenu, starannie uprawiane pola, rozlegle wzgorza, kompleksy starodrzewia, parki, 
stawy i potoki maluj't 0 kazdej porze roku tu pi~kny krajobraz, co podkreslal 
skrupulatny kronikarz tych ziem ks. Chrz'tszcz porownuj'tc go do ... Szwajcarii. 



ad.2. 

Inwentaryzacja zasob6w sluZ~cych odnowie miejscowosci ; 


Infrastruktura spoleczna Oracza nie odbiega od zasob6w miasta Toszek. 
W zakresie infrastruktury technicznej wyst~puj~ spore braki. Wszyscy mieszkancy 
maj~ dost~p do wody z wodoci~u, ale tylko cz~s6 obj~ta jest kanalizacj~. Wi~kszos6 
nie ma dost~pu do gazu miejskiego. Stan dr6g, zar6wno gminnychjak i powiatowej 
przebiegaj~cej w najwi~kszym odcinku przez Oracze pozostawia wiele do Zyczenia. 
Niekt6re odcinki wymagaj~praktycznie budowy od podstaw. 
Brak chodnik6w i dostatecznego oswietlenia w niekt6rych miejscach. 
Mieszkancy prowadz~ selektywn~ zbi6rk~ odpad6w w oznakowanych pojemnikach 
zbiorczych. Dwa razy w roku prowadzona jest zbi6rka odpad6w 
wielkogabarytowych, zuZyty sprz~t elektroniczny i elektryczny oraz zuZyte baterie 
trzeba wozi6 do Toszka. 

Mieszkancy w cz~sci utrzymuj~ si~ z rolnictwa . Na Oraczu jest 6 gospodarstw 

utrzymuj~cych si~ wyl~cznie, lub prawie wyl~cznie z rolnictwa. S~ to przede 

wszystkim gospodarstwa nastawione na mieszan~ produkcje. Cz~s6 uZytk6w rolnych 

jest wydzierzawiona. 


Na Oraczu znajduj~ si~ stawy hodowlane ( 2,Sha i 2,6 ha) w dw6ch miejscach oraz 

niewielki staw spelniaj~cy raczej funkcj~ krajobrazow~. 


Dzialaj~ tu warsztaty stolarskie oraz warsztaty naprawy samochod6w, warsztat 

slusarski, firmy budowlane i firma geodezyjna. 


Brakjest charakterystycznego punktu, placu czy miejsca mog~cego skupi6 
wszystkich mieszkaflc6w. Brakjest swietlicy. Zebrania osiedlowe odbywaj<tsi~ 



goscinnie w wymag&jl.\.cyrn remontu budynku OSP przy ulicy Mlynskiej, wokol 
Kapliczki gromadzl.\. si~ wiemi na nabozenstwach, najliczniej z okazji DoZynek. 
Funkcjonuje ogolnodost~pne boisko oraz wyjl.\.tkowe miejsce wykorzystywane zirnl.\. 
na sann~ dla najrnlodszych (Linda). Srodpolne scieZki i aleje parkowe, aczkolwiek 
nie urzl.\.dzone, wykorzystywane Sl.\. spacerowo i turystycznie do biegow narciarskich, 
rnodnego nording walkingu czy dla wycieczek rowerowych. 

Oracze nie rna wlasnych, odr~bnych tradycji oprocz dozynek, stara si~ je dopiero 
wypracowac. 



ad.3 
Ocena mocnych i slabych stron miejscowosci 

Mocne Strony 

1. Braku uci~:idiwego przemyslu 
2.Tereny sportowe, ktorych uZytkowanie nie jest zaleme od por roku, gdyz w okresie 
wiosenno letnim czynne s~ trzy boiska (pilkarskie, do pilki siatkowej oraz 
koszykowki), a w okresie zimowym gorka "Lindau umozliwia dzieciom i mlodziezy 
czynny wypoczynek i zabawy na sniegu 
3.Przyroda - naturalne lasy oraz park polozony niedaleko boisk 
4.ScieZka rowerowa oraz szlak turystyczny 

Slabe Strony 

1. Brak swietlicy 
2. Zly stan drog (ulice Wiejska i Mlynska, Podwale ) 
3. Zly stan i brak chodnikow 
4. Brak placu zabaw dla dzieci 
5. Ruiny basenu 
6. Brak kanalizacji 
7. Brak gazoci'lgu 



8. Braki w sieci wodoci~owej (rodzina M.acionczyk) 



adA. 

Zadania przewidziane do realizacji do roku 2015 


'i ZADANIE ------rARMONOGRAM ieEL ----TPaZEZNAcZENIE l-r£i{~~~- l 

,:FINANSOWANIA 

Stworzenie 150000 zl 
zaplecza • PROW 
umozliwiaj'lcego \ budzet gminy, 

gminy rozw6j turystyki I ,budzet solectwa 
, nowoczesneJ 

__ -- __ IrekreasL.. 
Renowacja I<T7"7<1 2011 Zaspokojenie Wzrost 

potrzeb atrakcyjnosci 
kulturalnych, . turystycznej, 
poszanowanie . podniesienie 
historii. estetyki otoczenia 

Remont wraz z Zaspokojenie2010 - 2011 Stworzenie 
wyposaZeniem miejsca spotkan i 
swietlicy przy OSP 

potrzeb 
mieszkanc6w integracji 

wszystkich 

: Imiejsca "pod 
\ I chmurk(\"

Budo~~ zagrOdY~-20iO-201-1--1' zagOSPodaro;anlqSt;;~z~nie-'~---1"-1'3-'0-0'-0"-0'-'-z'1'---"---1 

I ~_l~__~_ 
: Modemizacja \ 2010-2013 
!szlak6w pieszych 
I 

Modemi-za-c-ja--~i 20-1-2- 

Iboiska 

Zakup skladanych 2009 
lawek 

zwierz«cej "Arki 
Noego"w miejscu 
zdewastowanego ' 
basenu,budowa i 
placu zabaw dla , 
dzieci ! 

-r 
Propagowanie 
zdrowego stylu 
zycia, promocja 

~ 


e zdewastowanego miejsca rekreacji, PROW 
terenu, poprawa : mog'lcego r6wniez wklad wlasny 
estetyki \ spelniac funkcje mieszkanc6w, 
otoczenia,zaspoko idydaktyczne oraz budzet solectwa 
jenie potrzeb Ibezpiecznych 
najmlodszych zabaw i i 

Za-s-p-ok-o-~e-n~ie~----'I-S-tw-or-z-e-m-'e-----'1r-3-0-0-O-O-z-I----1 


potrzeb 
spolecznych 
kulturalnych 
mieszkanc6w 

Zaspokojenie 
potrzeb 
kulturalnych 
mieszkanc6w 

Imieszkanc6w,miej 
Isce spotkan 
i srodowiskowych 

miejsca dla IPROW 
rozwoju kultury budzet solectwa 'I' 

fizycznej I sportu 
oraz miejsca 
integracji 

, mieszkanc6w 

Poprawa komfortu 10 000 zl 
korzystania z PROW 
Imprez budzet solectwa 
organizowanych z sponsorzy 
braku 

, zadaszonego 

I 


40000 zl 
PROW 
wojew6dzki 

ikonserw. 
,zabytk6w 

I 

100000 zl 
PROW 
budzet solectwa; 
budzet gminy, 
budZetOSP 



75 000 zl PROW, 
wycieczek na sz1aku 

sciezki 2010-2012 Uatrakcyjnienie 
WFOS,
dydaktycznej 

"Podzamcze" 
 PFOS,srodki 
dziedzictwem 

pieszym i zwi~zanej z 
rowero\\'ym dla gminne 

przyrodniczym i doroslych, dzieci i 
historycznym mlodziety 
regionu 

opracowame: 
Ulryk Krawiec 



Uchwala nr 112009 
Zebrania Osiedla Oracze 
z dnia 04.03.2009 r. 

w sprawle 

przej~cia Planu Odnowy Miejscowosci Osiedla Oracze na lata 2009 - 2015 
realizowanego w ramach dzialania " Odnowa i Rozwoj Wsi" obj~tego 
Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 

§1 

zebranie osiedlowe w dniu 04.03.2009 r. postanawia przyj~c Plan Odnowy 
Miejscowosci Osiedla Oracze na lata 2009-2015 realizowany w ramach dzialania 
"Odnowa i Rozwoj Wsi" obj~tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 
2007- 2013 w tresci stanowi~cej zal~cznik do uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Przewodniclitcemu Rady Osiedla Ulrykowi 

Krawcowi. 


§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 


