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Plan odnowy miejscowości zawiera: 
 
 
 
 

I.  Charakterystykę miejscowości w której będzie realizowana operacja 

II.  Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości 

III.  Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości w której będzie realizowana 

operacja 

IV.  Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność  lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu 

odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej  z przyjętych priorytetów 

rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 

V. Realizacja i monitoring 
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Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości wsi Kadłub nastąpiło z inicjatywy 

mieszkańców wsi, jego celem jest opracowanie strategii rozwoju poprzez: 

a) analizę zasobów sołectwa 

b) rozpoznanie mocnych i słabych stron miejscowości warunkuj ących szanse                              

i zagroŜenia rozwoju 

c) opracowanie priorytetowych zadań rozwojowych sołectwa Kadłub 

Opracowanie planu rozwoju sołectwa jest w obecnej sytuacji niezbędnym czynnikiem 

dla stworzenia moŜliwości ubiegania się o fundusze na odnowę i rozwój wsi. Na terenie 

gminy Wieluń działa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”. 

Priorytetowym celem tego stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównowaŜonego 

rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizację społeczności wiejskiej.  
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I.  Charakterystyka miejscowości 
 
 Sołectwo Kadłub wchodzi w skład gminy Wieluń, połoŜone jest w południowo-zachodniej 

części województwa łódzkiego na pograniczu regionów fizyczno-geograficznych: WyŜyny 

Wieluńskiej południowa i środkowa część gminy wchodzącej w skład WyŜyny Śląsko-

Krakowskiej oraz Wysoczyzny Złoczewskiej i Kotliny Szczercowskiej naleŜących do Niziny 

Południowo-Wielkopolskiej. 

NajwyŜszym  punktem gminy jest szczyt wzniesienia koło Kadłuba. 

Kadłub znajduje się w odległości 5 km od miasta Wielunia. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1   Rys historyczny 
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Rok 1357: Kadłub, Cadlub. Pierwotnie wieś arcybiskupów gnieźnieńskich, od 1555 roku                           

w rezultacie darowizny arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego przeszła na własność kapituły 

gnieźnieńskiej. JuŜ w XIV wieku posiadała kościół parafialny. W 1827 roku  wieś liczyła 39 

domów, 251 mieszkańców.  

 
1.2 Obecny stan 
 
Obecnie powierzchnia wsi wynosi 6,71 km2; zabudowa zwarta usytuowana po obydwu 

stronach drogi krajowej nr 45 (Kluczbork – Opole). Na terenie wsi w ciągach zabudowy 

występuje zabudowa zagrodowa wraz z zabudową jednorodzinną. PrzewaŜająca ilość 

budynków jest w stanie technicznym dobrym. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszą 

podstawowe usługi z zakresu oświaty, handlu i kultury. Liczba mieszkańców 535 osób. 

Grunty orne zajmują 5,83 km2  gleb klasy III i IV. Wieś pełni funkcję rolniczą. 

W związku z atrakcyjnym połoŜeniem Kadłuba względem miasta Wielunia bo tylko 5 km, 

Kadłub jest miejscowością, gdzie chętnie napływają nowi mieszkańcy. 

Atrakcyjne działki pod zabudowę przyciągają przyjezdnych do osiedlania się w naszej 

miejscowości. 

Spokojna, cicha okolica jest wspaniałym  miejscem do odpoczynku po pracy. 

Wiele osób w ucieczce przed miejskim zgiełkiem odnajduje swoje miejsce w Kadłubie, 

gdzie odpoczywają po pracy i wiodą spokojne Ŝycie rodzinne. 

Dopełnieniem szczęścia dla nowych mieszkańców byłaby budowa drogi osiedlowej. 

W obecnej chwili dojazd jest bardzo utrudniony. 

 
1.3 Zabytki 
 
Jedynym zabytkiem we wsi Kadłub jest drewniany XVI – wieczny kościół parafialny pod 

wezwaniem św. Andrzeja Apostoła. Obiekt ten jest zbudowany w tzw. Typie wieluńskim. 

Przy kościele znajduje się dzwon z XV wieku. Pochodzenie nazwy wsi jest niejasne, moŜliwe 

Ŝe wiąŜe się ona z dawnym nazwiskiem Kadłub, Kadłubek. Słowo to oznacza teŜ niekiedy 

wydrąŜony pień, tułów. Inne znaczenie (część Ŝaren; część pługa; ocembrowanie studni) 

pozwoliłyby zaliczyć nazwę do grupy nazw kulturowych.  

 
 
 
1.4 Środowisko naturalne 
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Gmina Wieluń leŜy na pograniczu dwóch krain geograficznych. Na południu rozciąga się 

WyŜyna Wieluńska, będąca częścią Jury Krakowsko Wieluńskiej. Wysokość wyŜyny, na 

której leŜy Kadłub waha się od 200 – 235 m n.p.m., znajdziemy tu wiele wzgórz                        

o wysokości względnej 10 – 30 m. 

 
 
 
1.5 Gleby 
 
Są niezmiernie waŜnym elementem środowiska geograficznego. Na ich charakter wpływa 

budowa geologiczna, typ klimatu, ukształtowanie powierzchni, stosunki wodne i świat 

organiczny. Na obszarze Kadłuba przewaŜają  gleby klasy III stanowiące 11% powierzchni 

Gminy Wieluń i są najlepszymi na tym obszarze. 

 
1.6 Dziedzictwo religijne i historyczne 
         

W Kadłubie zachował się cenny zabytek, drewniany kościół z XVI w. 

Ten zabytkowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła wybudowany 

został w stylu wieluńskim. 

Zachowała się równieŜ dzwonnica z zabytkowym dzwonem z XV w. z łacińskim napisem. 

W latach 2006-2007 kościół został poddany gruntownemu remontowi.                                              

Po przeprowadzonej renowacji stał się sakralną i architektoniczną perłą naszego regionu.  

Oprócz zabytkowego kościoła w Kadłubie jest równieŜ nowy murowany kościół, który  

został zbudowany dzięki zaangaŜowaniu mieszkańców wsi.  
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Zabytkowy kościół  z XVI w. w Kadłubie 
 
 
 

 
Dzwonnica z zabytkowym dzwonem  z XV w. w Kadłubie 
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1.7 Obiekty i tereny 
 
Sołectwo Kadłub charakteryzuje budownictwo jednorodzinne i jest skupione wzdłuŜ drogi 

krajowej nr 45. 

Przez Kadłub biegnie odcinek ok. 5 km drogi krajowej łączący Wieluń z Opolem, oraz kilka 

dróg gminnych. Większość dróg posiada utwardzoną nawierzchnię, ale niektóre wymagają 

remontu. Wieś posiada chodnik przy drodze dla ruchu pieszego oraz oświetlenie uliczne.  

Na terenie wsi znajdują się działki budowlane do wykupienia i zagospodarowania. 

Wiele juŜ zostało zagospodarowanych, przez co powstało piękne nowe osiedle domków 

jednorodzinnych. W celu przyciągnięcia większej ilości nowych mieszkańców wsi naleŜy  

wybudować nową drogę prowadzącą na nowe osiedle. 

 
 
1.8 Gospodarka i rolnictwo 
 
Wieś Kadłub skupia niemal wyłącznie tereny rolnicze. W jego obrębie znajdują się głównie 

gospodarstwa rolne o małej i średniej wielkości. 

Istnieje teŜ niewielka grupa podmiotów gospodarczych, których właścicielami są osoby 

fizyczne. 

Mieszkańcy dbają o środowisko naturalne większość gospodarstw posiada pojemniki na 

odpady komunalne, nie tolerują zjawiska dzikich wysypisk. 

 
1.9 Instytucje 
 

Na terenie wsi znajduje się szkoła podstawowa dla klas 1 - 6. Znajduje się tam równieŜ 

przedszkole  do którego uczęszcza najmłodsza grupa dzieci z naszej miejscowości. 

Szkoła wraz z przedszkolem jest instytucją skupiającą dzieci i rodziców, organizuje ona róŜne 

imprezy okolicznościowe oraz wycieczki dla dzieci. 

 
1.10 Ludzie i organizacje 
 
Na terenie wsi działają organizacje: 

- Ochotnicza StraŜ PoŜarna  

- Koło Gospodyń Wiejskich 

Organizacje te często ze sobą współdziałają dla dobra mieszkańców sołectwa. 

W klubie młodzieŜowym odbywają się zebrania wiejskie, zebrania Rady Sołeckiej, spotkania 

KGW, stanowi on zaplecze dla organizacji Ŝycia społecznego w Kadłubie. 
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II.  Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości 
 
 
W naszej miejscowości znajduje się równieŜ budynek z lat powojennych, w którym mieściła 

się szkoła. Obecnie w planach powstał pomysł aby zaadaptować budynek na skansen. 

 
 

 
Szkoła z lat powojennych 
 
 
 

 
Dojazd do posesji na nowym osiedlu 



 10 

 

 
 
Droga nr 45 i zniszczony chodnik 
 
Blisko siebie leŜą najwaŜniejsze obiekty Kadłuba: szkoła, remiza OSP, klub młodzieŜowy.  
Uwagę naleŜy skupić przy budynku klubu młodzieŜowego, który powstał na bazie dawnej 

zlewni mleka. Budynek jest juŜ wyremontowany, ale naleŜy gruntownie go wyposaŜyć. 

Przy budynku znajduje się plac, który naleŜy zagospodarować i zadbać o jego estetykę. 

Budynek remizy OSP naleŜy odnowić poprzez wykonanie nowej estetycznej elewacji 

współgrającej z otoczeniem. NaleŜy takŜe zagospodarować plac obok remizy i wykonać 

nowoczesny parking z kostki brukowej, niedaleko znajduje się plac słuŜący jako boisko 

sportowe.  
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Klub MłodzieŜowy  
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  Plac boiska sportowego 
 
 

Plac boiska jest nieutwardzony i nie posiada ławek dla kibiców. Obok boiska sportowego 

naleŜy wybudować od podstaw plac zabaw dla dzieci. 

 

  
 
Parking  
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 Analiza zasobów –zestawienie 
Rodzaj zasobu  Brak  Jest o 

małym 
znaczeniu 

Jest o 
średnim 
znaczeniu 

Jest o 
duŜym 
znaczeniu 

Środowisko przyrodnicze 
-walory krajobrazu 
-walory klimatu 
-walory szaty roślinnej 
-cenne przyrodniczo obszary lub obiekty 
-świat zwierzęcy 
-wody powierzchniowe 
-podłoŜe warunki hydrogeologiczne  
-gleby kopaliny 
 

  
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
 

 

Środowisko kulturowe 
-walory architektury wiejskiej i osobliwości 
kulturowe 
-walory zagospodarowania 
-zabytki  
-zespoły artystyczne 
  

   
X 
 
X 
X 
X 
 

 

Dziedzictwo religijne i historyczne 
-miejsca, osoby i przedmioty kultu 
-święta , odpusty , pielgrzymki 
-tradycje, obrzędy, gwara, 
-legendy, podania fakty historyczne 
-specyficzne nazwy 
 

  
X 
X 
X 
X 
X 

 
 

 

Obiekty i tereny 
-działki pod zabudowę mieszkaniową  
-działki pod domy letniskowe 
-działki pod zakłady przemysłowe 
-pustostany mieszkaniowe, magazynowe i 
poprzemysłowe 
-tradycyjne obiekty gospodarskie -kuźnie 
młyny 
-place miejsca publicznych spotkań 
mieszkańców 
-miejsca sportu i rekreacji 
 

 
 
 
X 
X 
 
X 
 
 

  
 
X 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 

Sąsiedzi i przyjezdni 
-korzystne atrakcyjne sąsiedztwo /duŜe 
miasta ,komunikacja atrakcja turystyczna /  
-ruch tranzytowy 
-przyjezdni stali i sezonowi 

    
X 
X 
X 
X 
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Instytucje 
-placówki opieki społecznej 
-szkoły 
-przedszkola 
-domy kultury 
 

 
X 
 
 
X 
 

   
 
X 
X 
 

Ludzie organizacje społeczne 
-OSP 
-KGW 
-stowarzyszenia 

 
 
 
 
X 
 

   
X 
X 
 

 
 
Diagnoza aktualnej sytuacji 
 
Co ją wyróŜnia ? PołoŜenie „ OŜarów na europejskim szlaku” 

Sąsiedztwo z Nadwarciańskim Parkiem Krajobrazowym. 
 

 Kim są mieszkańcy? Głównie rolnicy, nieliczna grupa dwuzawodowców, nieliczni 
przedsiębiorcy prowadzący własną działalność 
 
 

Co daje utrzymanie? Rolnictwo indywidualne, praca w róŜnych miejscach poza wsią, 
emerytury, renty ,własna działalność mieszkańców. 

Jak zorganizowani są 
mieszkańcy? 

Rada sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna. 

W jaki sposób 
rozwiązuje się 
problemy 

Zebrania wiejskie, zebrania Rady Sołeckiej 
współpraca z  radnymi i Urzędem Gminy. 

Jaki wygląda ma nasza 
wieś? 

Wieś rozciągnięta terytorialnie o zabudowie zwartej.  
Budynki usytuowane wzdłuŜ drogi o asfaltowej nawierzchni. 
 
 

Jakie obyczaje 
tradycje są u nas 
pielęgnowane i 
rozwijane? 

Imprezy i wycieczki organizowane przez szkołę. 

Jak wyglądają 
mieszkania i obejścia? 

Mieszkania wyposaŜone w bieŜącą wodę, kanalizację, telefon. 
Obejścia ogrodzone, załoŜone trawniki i rabaty kwiatowe.  
Nieliczne obejścia porośnięte krzewami, uszkodzona elewacja. 
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Jaki jest stan otoczenia 
i środowiska? 

Wieś wyposaŜona jest w wodociąg, segregacja odpadów, pojemniki 
na odpady komunalne.  

Jakie jest rolnictwo? Gospodarstwa indywidualne o małej i średniej wielkości. 

Jakie są połączenia 
komunikacyjne? 

PKS  
Własny transport 

Co proponujemy 
dzieciom i młodzieŜy? 

Wycieczki i konkursy organizowane przez szkołę.  
Imprezy i konkursy organizowane przez KGW. 
Turnieje sportowe, letnie festyny. 
 

 
 
 
Analiza SWOT 
 
Mocne strony Słabe strony 
PołoŜenie na trasie ”OŜarów na europejskim 
szlaku” 
Bliskie połoŜenie względem 
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego 
Bliskie połoŜenie względem miasta Wielunia  
Zabytkowy kościół z XVI w. 
Lokalizacja szkoły na terenie miejscowości 
ZŜyta społeczność 
Klub młodzieŜowy na terenie wsi 
Remiza OSP na terenie wsi 
Teren na zagospodarowanie boiska 
Aktywnie działające KGW, OSP 

Złej jakości chodnik i pobocze przy trasie 45 
Brak drogi osiedlowej 
Zły stan placu przed remizą OSP 
Zły stan budynku OSP 
Niekompletne oświetlenie uliczne 
Brak wyposaŜenia w klubie młodzieŜowym 
Zły stan boiska sportowego  
Brak placu zabaw dla dzieci 
Zły stan drogi gminnej 
Zły stan budynku poszkolnego 
 

Szanse  ZagroŜenia 
 

Zwiększenie się dostępności do kapitałów i 
środków pomocowych z Unii Europejskiej 
Współpraca z gminą w realizacji projektu 
Szanse na renowację zabytkowego kościoła 
Rozwój rolnictwa ekologicznego 
Rozwój agroturystyki 
 

UboŜenie mieszkańców  
Niskie dochody uzyskiwane w 
gospodarstwach rolnych 
Zniechęcenie społeczeństwa 
Odpływ młodzieŜy ze wsi 
Proces starzenia się mieszkańców 
Niewystarczające fundusze na dalszy rozwój 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 
Mało pozarolniczych źródeł utrzymania 
Brak funduszy na renowację zabytku 
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Wizja rozwoju miejscowości Kadłub 
 
 
Dlaczego chcemy odnowy naszej miejscowości? 
 
- Nasza wieś ma wszelkie szanse rozwoju – wpisujemy się w trasę turystyczną „OŜarów na 
europejskim szlaku”. 
- Chcemy Ŝyć w pięknym, estetycznym otoczeniu. 
- Chcemy poprawić warunki codziennego Ŝycia, wyrównać szanse z miastem. 
- Chcemy skorzystać z realizacji naszych marzeń np. przez pomoc unijną. 
 
 
Nasza wizja – jakie ma być nasze Ŝycie? 
 
Kadłub będzie: 
 
- miejscowością nowoczesną, bezpieczną i wygodną z dobrymi drogami, chodnikami,      
oświetlonymi ulicami, z kanalizacją i powszechnie dostępnym Internetem. 
 
- zadbany, porządny, czysty z estetycznymi domami, pięknymi ogrodami, dobrze 
zagospodarowanym terenem wokół świetlicy, remizy. 
 
- dawać szansę na wypoczynek sport i rekreację dla dzieci i młodzieŜy, plac zabaw dla dzieci 
boisko, miejsce wypoczynku dla całej wsi . 
 
- miejscowością  zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością zadbamy o wysoką 
świadomość ekologiczną o nasze wykształcenie (kursy szkolenia), będziemy organizować 
wspólne festyny zabawy dla mieszkańców. 
 
- miejscowością dbająca o dzieci i młodzieŜ, a takŜe integrująca wszystkich nowo przybyłych, 
tak by kaŜdy mieszkaniec czuł się waŜnym członkiem naszej społeczności i miał jak najlepsze 
warunki rozwoju.  
 
Jaka ma być nasza wieś za kilka lat 
 
Wizja stanu docelowego 
 
Co ma ją wyróŜniać? Dobrze zorganizowana aktywna społeczność w kaŜdej formie 

pracy na rzecz własnego środowiska zamieszkania 

Jakie ma pełnić funkcje? Produkcyjno-rolnicze o charakterze wyspecjalizowanym. 
DuŜe gospodarstwa agroturystyczne. 

Kim mają być mieszkańcy? Dobrze wykształceni, aktywni przedsiębiorcy. 
Rolnicy prowadzący nowoczesne wyspecjalizowane 
gospodarstwa.  
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Co ma dawać utrzymanie? Dobrze wyposaŜone, wyspecjalizowane gospodarstwa. 
PręŜne gospodarstwa agroturystyczne. 

W jaki sposób ma być 
zorganizowana wieś i jej 
mieszkańcy? 

Bardzo duŜo inicjatyw ze strony mieszkańców. 
Zintegrowana społeczność utoŜsamiająca się ze wsią. 

W jaki sposób mają być 
rozwiązywane problemy? 

RóŜne formy konsultacji ze społeczeństwem. 

Jak ma wyglądać nasza 
wieś? 

Dobry stan dróg, wyremontowany chodnik wzdłuŜ całej 
miejscowości. 
Kompletne oświetlenie uliczne. 
Nowoczesna infrastruktura przyjazna mieszkańcom. 
Estetyczny wygląd obejść gospodarskich. 

Jakie obyczaje tradycje mają 
być u nas pielęgnowane  i 
rozwijane ? 

Szeroka oferta imprez i festynów integrujących społeczność. 

Jak mają wyglądać 
mieszkania i obejścia? 

Zadbane i wypielęgnowane domy, obejścia i ogrody oraz 
place publiczne.  

Jaki ma być stan 
środowiska? 

Uporządkowany system wywozu śmieci. 
Środowisko utrzymane  w nienagannym stanie. 
 

Jakie ma być rolnictwo? Nowoczesne gospodarstwa specjalistyczne spełniające 
wymogi UE. 

Jakie mają być powiązania 
komunikacyjne? 

Dostosowane do potrzeb mieszkańców. 

Co zaproponujemy 
dzieciom i młodzieŜy? 

Szkoła , przedszkole, zajęcia pozaszkolne ,imprezy 
organizowane specjalnie dla nich, członkowstwo w 
istniejących organizacjach, gdzie mogą aktywnie działa i 
rozwijać swoją przedsiębiorczość 
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Arkusz planowania 
  
Kluczowe 
zagadnienia 

Analiza  
Co jest? 

Diagnoza  
Jak jest? 

Prognoza  
Jak ma być? 

Projekty  
Co trzeba 
zrobić? 

-PołoŜenie na 
turystycznym szlaku 
„OŜarów na 
europejskim szlaku” 
-bliskie sąsiedztwo z 
Nadwarciańskim 
Parkiem 
 

Przyjazna wobec siebie 
społeczność 

Dobrze 
zorganizowana 
aktywna społeczność 
w kaŜdej formie 
pracy na rzecz 
własnego 
środowiska 

-organizacja 
imprez 
integrujących 
wieś 
-promowanie 
walorów 
turystycznych 

-Zabytkowy 
drewniany kościół z 
XVI w. 
-Współczesny 
murowany kościół 

Mało wypromowany 
zabytek przyciągający 
nieliczne grono 
zwiedzających 

-Szczegółowo 
opracowana 
informacja 
turystyczna o 
zabytku  
-DuŜe 
zainteresowanie 
turystów 

Opracować 
publikacje 
informujące o 
powiązaniu 
Kadłuba z  
trasą „OŜarów 
na 
europejskim 
szlaku” oraz z 
Nadwarciańsk
im Parkiem 

Szkoła podstawowa 
wraz z przedszkolem 

Otoczenie wymaga prac 
pielęgnacyjnych 

Zadbane , estetyczne 
otoczenie szkoły. 

Zadbać o 
otoczenie 
szkoły 

Budynek szkolny z 
lat powojennych  
przeznaczony na 
skansen 

Zły stan techniczny 
budynku 

Wyremontowany 
,estetyczny budynek 
zaadaptowany na 
atrakcję turystyczną 
w postaci skansenu 

-Wykonać 
prace 
remontowe 
-Zaadaptować 
na skansen 

Co je 
wyróŜnia? 

Remiza OSP -Zły stan techniczny 
budynku 
niezagospodarowane 
otoczenie 
-brak parkingu 

Estetyczny budynek 
z 
zagospodarowanym 
otoczeniem 
-parking z 
nawierzchni 
bitumicznej przed 
budynkiem 

-Remont 
budynku  
-wykonanie 
estetycznej 
elewacji 
współgrającej 
z  otoczeniem 
-budowa 
parkingu 
przed 
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budynkiem  
Ozdobienie 
placu zielenią. 

Klub młodzieŜowy w 
budynku po dawnej 
mleczarni 

Brak ogrzewania, 
zawilgocony, 
nieestetyczne wnętrza 
wymagające remontu , 
brzydka elewacja, brak 
zagospodarowania 
placu 
brak wyposaŜenia 

Kolorowa elewacja 
wyremontowanego 
budynku zdobiącego 
centrum wsi 
Zagospodarowany 
plac z parkingiem 
Miejsce 
kameralnych spotkań 
dla młodzieŜy 

1  
kompleksowy 
remont 
świetlicy .      
2 budowa 
parkingu. 
3 ozdobienie 
placu zielenią 
parkową 
4 zakup 
wyposaŜenia  

Boisko sportowe Nieutwardzona 
nawierzchnia  
nieestetyczne otoczenie 
niebezpieczny nierówna 
nawierzchnia 
brak ławek 

Utwardzona  i 
wyrównana 
nawierzchnia. 
Zadbane otoczenie. 
Bezpieczny teren. 
Ławki dla kibiców 
 

1. wyrównać i 
utwardzić 
teren 
2. zadbać o 
estetykę 
otoczenia 
3. zakupić i 
zainstalować 
ławki dla 
kibiców 
 

Plac zabaw dla dzieci Brak utwardzenia . 
Brak wyposaŜenia. 
Brak przyjaznego i 
estetycznego otoczenia. 
 

Utwardzona  
powierzchnia. 
Nowoczesne 
wyposaŜenie. 
Przyjazne otoczenie 
z duŜą ilością 
zieleni. 
 

1. zbudować 
plac zabaw. 
2. zakupić 
wyposaŜenie. 
3. ozdobić 
zielenią 
parkową 

Droga gminna 
Kadłub-Kamionka 

Zły stan nawierzchni Nowa, równa 
nawierzchnia 

1. zbudować 
nową 
nawierzchnię 
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 Droga krajowa nr 45 Wyeksploatowany i 
zniszczony chodnik. 
Odcinki pobocza bez 
chodnika. 
Niebezpieczne miejsca 
komunikacyjnie. 
Nieoświetlone odcinki 
drogi. 

Estetyczny 
bezpieczny chodnik. 
Uzupełnione 
brakujące odcinki 
chodnika. 
Nowa nawierzchnia 
z kostki brukowej. 
Uzupełnione 
oświetlenie od 
posesji 107 do 110 
 

Budowa i 
przebudowa 
chodnika 
wzdłuŜ drogi 
nr 45. 
Instalacja 
lamp 
oświetleniowy
ch 
 
 

Droga prowadząca na 
nowe osiedle 

Nieutwardzony dojazd 
do posesji na nowym 
osiedlu 

Utwardzona nowa 
droga z 
nawierzchnią 
bitumiczną o 
szerokości 6m 
 

Budowa 
nowej drogi o 
nawierzchni 
bitumicznej 

Przystanek PKS obok 
OSP 

Stara wiata z lat 70-tych Nowa estetyczna 
wiata  

Budowa 
nowej 
estetycznej 
wiaty PKS 

Sklep spoŜywczy. 
Sklep odzieŜowy. 
 

Stary  nieestetyczny 
budynek 

Nowa elewacja 
estetyczny wygląd 

Zadbać o 
estetykę 

Jaki ma 
wygląd? 

Centrum wsi w miarę 
zadbane . 
Asfaltowa 
nawierzchnia drogi. 
Chodnik i oświetlenie 
uliczne 

Zły stan dróg gminnych. 
Brak oświetlenia przy 
posesjach od nr 107 do 
110. 
Brak chodnika w 
miejscu 
niebezpiecznym 
komunikacyjnie. 

Dobry stan dróg. 
Chodnik wzdłuŜ 
całej długości wsi. 
Kompletne 
oświetlenie uliczne. 
Nowoczesna 
infrastruktura 
przyjazna 
mieszkańcom 

1. remont 
dróg 
lokalnych 
2. budowa 
chodnika w 
miejscach 
niebezpieczny
ch 
3. instalacja 
oświetlenia 
ulicznego  
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Jakie pełni 
funkcje? 

Produkcyjno-rolnicze Słabo rozwinięte usługi Produkcyjno-
rolnicze o 
charakterze 
wyspecjalizowanym. 
DuŜe gospodarstwa 
agroturystyczne 

1. wspierać 
rozwój MŚP 
2. wspierać 
rozwój 
agroturystyki 
 

Kim są 
mieszkańcy? 

Głównie to rolnicy .  
Nieliczna grupa 
dwuzawodowców i 
prowadzących własną 
działalność 

Mieszkańcy ściśle 
związani z Kadłubem 

Dobrze wykształceni  
aktywni 
przedsiębiorcy. 
Rolnicy prowadzący 
nowoczesne 
wyspecjalizowane 
gospodarstwa 

1. pomóc 
rolnikom 
korzystanie z 
dopłat z UE 
2.  podnieść 
poziom 
wykształcenia 
mieszkańców 

Co daje 
utrzymanie? 

Gospodarstwa rolne . 
Praca w zakładach 
poza wsią. 
Nieliczne drobne 
usługi 

Gospodarstwa o małej i 
średniej powierzchni. 
Nieliczne podmioty 
gospodarcze. 

Więcej miejsc pracy 
przez  rozwój 
agroturystyki. 
PręŜne gospodarstwa 
agroturystyczne. 
 

1. pomóc 
MŚP w 
rozwoju 
2. 
przeprowadzić 
cykl szkoleń 
dla rolników  
w  zakresie 
pozyskiwania 
środków z UE 

Jak jest 
zorganizowa
na? 

Mieszkańcy naleŜą 
do KGW, OSP 

Słabe zorganizowanie 
się młodzieŜy 

Więcej inicjatyw ze 
strony mieszkańców  
Zintegrowana 
społeczność 
utoŜsamiająca się ze 
wsią 

1. wspólne 
organizowanie 
imprez. 
 
 

Jak 
rozwiązuje 
problemy? 

Dyskusja podczas 
organizowanych 
zebrań mieszkańców. 
Zgłaszanie 
problemów sołtysowi 
i radzie sołeckiej oraz 
radnemu . 
Współpraca z UG 

Zebrania mieszkańców , 
Rady Sołeckiej  
Konsultacje w sprawach 
waŜnych. 

RóŜne inne formy 
konsultacji ze 
społeczeństwem 

1. organizacja 
zebrań 
2. ankiety i 
inne formy 
komunikowan
ia się ze 
społeczeństwe
m. 

Jakie 
tradycje, 
obyczaje 
pielęgnuje i 
rozwija? 

Imprezy 
organizowane przez 
szkołę 

Wiele imprez i 
festynów dla 
mieszkańców 

Większa oferta 
imprez i festynów 
integrujących 
społeczność 

1. organizacja 
róŜnorodnych 
imprez 
kulturalnych 
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Jakie są 
mieszkania i 
obejścia? 

Obejścia w 
większości zadbane 
zwłaszcza wzdłuŜ 
drogi nr 45 

Część obejść słabo 
zadbana z tendencją do 
poprawy estetyki 

Zadbane domy , 
obejścia i ogrody 
oraz place publiczne 

1. 
opracowanie i 
wdroŜenie 
programów 
zachęcających 
mieszkańców 
do dbałości o 
estetykę wsi. 
2. konkursy 
na najbardziej 
zadbane 
obejścia 

Jaki jest stan 
otoczenia i 
środowiska  

Sołectwo 
zwodociągowanie  
Segregacja odpadów. 
Indywidualne 
pojemniki na odpady.  
Kosze wzdłuŜ drogi i 
w centrum wsi 

Otoczenie w większości 
zadbane. 
 

Uporządkowany 
system wywozu 
śmieci. 
Środowisko 
utrzymane w 
nienagannym stanie. 

Przeprowadzi
ć akcje 
informacyjne 
wśród 
mieszkańców 
na temat 
ochrony 
środowiska 

Jakie jest 
rolnictwo? 

Gospodarstwa rolne 
małej i średniej 
wielkości 

Gospodarstwa 
przewaŜnie 
wielotowarowe nie 
spełniające wymogów 
UE 

Nowoczesne 
gospodarstwa 
specjalistyczne 
spełniające wymogi 
UE 

Dostarczyć 
informacji o 
istniejących 
dotacjach i 
liniach 
kredytowych 

Jakie są 
powiązania 
komunikacyj
ne ? 

Droga krajowa nr 45 
Droga powiatowa 
Telefonizacja  
Internet 
 
 

W miarę powiązania z 
gminą i powiatem 
Mały zasięg dostępu do 
Internetu 
 

Dobry stan dróg 
krajowych i 
gminnych 
Dogodne kursy PKS 
ŚcieŜki rowerowe i 
szlaki turystyczne 

 
Budowa 
szlaków 
rowerowych i 
szlaków 
turystycznych 
 

Co 
proponujemy 
dzieciom i 
młodzieŜy? 

Miejsce na 
zorganizowanie placu 
zabaw dla 
najmłodszych 
Imprezy sportowo-
rekreacyjne  
Wycieczki 
organizowane przez 
szkołę 
 
 

Brak zajęć 
pozalekcyjnych dla 
najmłodszych  
Słaba organizacja 
młodzieŜy starszej 
Słabo zagospodarowany 
plac boiska 
Brak wyposaŜenia  w 
klubie młodzieŜowym  

Dobrze 
zorganizowany 
bezpieczny plac 
zabaw dla dzieci 
Zorganizowana 
młodzieŜ dbająca o 
wyposaŜenie klubu 
młodzieŜowego 
 
 

1. Budowa 
placu zabaw 
2. wyposaŜyć 
klub 
młodzieŜowy 
3. budowa 
boiska 
sportowego 
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Harmonogram wdraŜania 
 

Szacunkowy 
koszt 

Lp. Nazwa planowanego 
działania 

Czas 
realizacji 
 

Oczekiwane 
rezultaty 
 

 

1 Budowa drogi  
osiedlowej 

2008 - 2012 Poprawa 
warunków Ŝycia i 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 

1 200 000,00 

2 Budowa parkingu wraz 
z budową placu zabaw 
dla dzieci w Kadłubie 

2009 - 2010 Poprawa 
bezpieczeństwa i 
estetyki wsi 

600 000,00 

3 Przebudowa drogi 
gminnej Kadłub -
Kamionka 

2010 Poprawa 
bezpieczeństwa 
estetyki 
miejscowości 

60 0000,00 

4 
 

Remont budynku 
szkoły z lat 
powojennych z  
przeznaczeniem na  
skansen 

2013 Rozwój kultury 
wśród 
mieszkańców 
miejscowości 

10 000,00 

5 WyposaŜenie Klubu 
MłodzieŜowego 

2014 Rozwój kultury 
wśród 
mieszkańców 
miejscowości  

50 000,00 
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V. Realizacja i Monitoring 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Kadłub będzie się odbywać we współpracy 

Rady Sołeckiej z Burmistrzem Wielunia. Plan moŜe podlegać modyfikacjom, nowe zadania 

mogą być dodawane, inne zaś usuwane. Na realizację zadań decydujący wpływ będzie miało 

pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudŜetowych .  

 
 
 


