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I.  CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI KURÓW  

 
 

Kurów to jedno z 20 sołectw gminy Wieluń, połoŜonej w powiecie wieluńskim,                   

w południowo zachodniej części województwa łódzkiego. 

W skład miejscowości Kurów oprócz samego Kurowa wchodzą Mokrosze oraz 

przysiółek Grodzisko. Wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Kurów liczy 895 mieszkańców,              

z których większość pracuje  we własnych, niewielkich gospodarstwach rolnych. Część 

mieszkańców pracuje w pobliskim Wieluniu i okolicach lub za pracą wyemigrowało za 

granicę.  

Kurów połoŜony jest w zachodniej części gminy. Posiada zabudowę ulicową -wokół 

drogi powiatowej z prostopadłą zabudową przy drogach gminnych. Centrum 

miejscowości skupia się wokół szkoły, kościoła, boiska i terenów pomiędzy Domem 

Ludowo StraŜackim a StraŜnicą.  

Na obecnym terenie gminy pierwsze ślady bytności ludzi sięgają neolitu (4500- 1800 lat 

p.n.e.), choć zapewne ludzie przebywali tu juŜ duŜo wcześniej, bowiem na terenie 

Grodziska odkryto osadę i odnaleziono narzędzia, których wiek szacuje się 12000-8200 

lat p.n.e1.  

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z roku 1377. Na północny zachód od wsi, w pobliŜu   

rozlewisk rzeki Pysznej, na obszarze ok. 28 ha, rozpoznano istnienie grodu 

pradziejowego. Miejsce to w tradycji określano mianem "Grodziska", obecnie jest ono 

terenem upraw rolnych. Dzisiaj nie widać juŜ wyraźnie umocnień obronnych, a jeszcze              

w 1919 r. " Goniec Częstochowski" informował: 

"Tutaj na łące chłopskiej znajduje się grodzisko przedhistoryczne. Ma ono kształt 

czworobocznego wału o liniach zaokrąglonych. (...) Z grodziska pozostał jedynie 

właściwie tylko ten wał o wysokości 2- 3 m. Wał jest pojedynczy, nie ma juŜ śladów 

otaczającej go ongi fosy. W wielu miejscach zrobiono w wale przejścia na pola, które 

znajdują się wewnątrz grodziska".  
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Na pocz. lat 60. XX w., kiedy wykonywano plan warstwicowy obiektu, wał był jeszcze 

czytelny, co umoŜliwiło określenie wielkości grodu. Maksymalna długość grodu wynosiła 

700 m, a szerokość 400 m. PrzynaleŜność grodu do kultury łuŜyckiej została określona w 

latach 20. XX w. przez prof. J. Kostrzewskiego. Datowano obiekt na okres halsztacki (VII-V 

w. p.n.e.) Wokół tego grodziska istnieje skupisko ciałopalnych cmentarzysk 

poświadczających istnienie zespołu osadniczego, którego centrum stanowił gród. Gród uległ 

zniszczeniu prawdopodobnie wskutek najazdu wojowniczych Scytów w V wiek p.n.e.                   

W Kurowie stwierdzono teŜ ślady intensywnego osadnictwa z okresu wczesnego 

średniowiecza, głównie z IX - XI wieku. 

Do 1954 roku istniała gmina Kurów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie 

naleŜała do województwa sieradzkiego. 
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II  ZASOBY 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE  

 

Geograficznie Kurów przynaleŜy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej zaliczanej do 

podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej. 

Środowisko przyrodnicze nie jest skaŜone, poniewaŜ w okolicy brak przemysłu – poza 

cegielniami. Teren jest zmeliorowany - występuje system rowów melioracyjnych i sieć 

drenacyjna. Istnieje równieŜ kilka stawów jako pozostałość wyrobisk torfu i koryt Kanału 

Krzyworzeka – Kopydłów. Występują zadrzewienia śródpolne, a takŜe zagajniki drzew                     

i krzewów.  

 

INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE  

 

Instytucje : 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Kurowie – w roku szkolnym 

2008/2009 – 8 oddziałów,  w tym 148 uczniów, 

2. Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia BoŜego w Kurowie, 

3. Przychodnia lekarska Remedium, 

4. Filia BS w Lututowie, 

5. Punkt Apteczny, 

6. Dom Ludowo – StraŜacki 

Organizacje: 

1. Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kurowie – wyposaŜona w samochód ratowniczo-gaśniczy 

marki Iveco; dysponuje takŜe StraŜnicą wybudowaną w latach 70 – tych. 

2. Kurowski Klub Sportowy – prowadzi sekcje piłki noŜnej (seniorów i juniorów), 

dysponuje boiskiem sportowym. 

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej dzieci kontynuują naukę w Gimnazjach      

w Wieluniu. Najczęściej kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych                        

w Wieluniu. NajbliŜszy Urząd Pocztowy znajduje się w Wieluniu.  
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GOSPODARKA  

 

W Kurowie podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Niewielki procent  

gospodarstw ma powierzchnię powyŜej 10 ha., większość mieści się w przedziale od 5 do 

10 ha. Prowadzona jest produkcja zarówno roślinna jak i zwierzęca. Uprawia się głównie 

zboŜe i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przewaŜa hodowla bydła i trzody chlewnej.  

W Kurowie prowadzona jest takŜe  działalność gospodarcza. Są to: usługi stolarskie, 

ubezpieczeniowe, sekretarskie, handel obwoźny, kamieniarstwo, usługi budowlane.  

DuŜy wpływ na gospodarkę i rangę Kurowa miało istnienie Wieluńskiej Kolei 

Wąskotorowej (1916-1987), przebiegającej tuŜ przy jego granicach. Okresem 

wzmoŜonego rozwoju inwestycji w gospodarstwach rolnych były lata 70- te, kiedy 

produkowano w wiosce kwalifikowany materiał ziemniaka (sadzeniaki) oraz hodowla 

bydła mlecznego. 

 

INFRASTRUKTURA, OBIEKTY 

1. Wodociąg 

Wieś Kurów jest w 100% zwodociągowania. 

 

2. Kanalizacja  

Kurów posiada zbiorową kanalizację sanitarną, oczyszczalnia pracuje w Wieluniu. Wieś    

posiada kanalizację od roku 2003. Do 2008 roku podłączono 145 przyłączy do 

gospodarstw. 

W centrum wsi wzdłuŜ drogi powiatowej brakuje odcinka kanalizacji deszczowej                      

o długości ok. 1500 mb. W Mokroszach ścieki komunalne odprowadzane są do 

indywidualnych szamb. 

 

3. Telefonizacja  

Na terenie Kurowa działają operatorzy telefonii stacjonarnej: Telekomunikacja Polska 

S.A., Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej; oraz komórkowej: Era, Plus, 

Orange. Zasięg sieci komórkowej jest wystarczający.  
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4. Oświetlenie  

Oświetlenie uliczne skoncentrowane jest wzdłuŜ drogi powiatowej i drogach 

gminnych. Oprawy oświetleniowe wymagają modernizacji w celu obniŜenia kosztów 

eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia.  

 

5. Drogi i chodniki  

Przez wieś przebiega droga powiatowa Nr 4508E Kurów – Dąbrowa. Nawierzchnia 

bitumiczna – stan zły, wąski pas jezdni, nierównomierny profil, licznie wybijające się 

dziury. Chodnik częściowy z początku  XXI w. z płytek betonowych.  

Drogi gminne w Kurowie to łączna długość ok. 37. 647,69. m. 

W Kurowie nawierzchnia bitumiczna ul. Łąkowa (częściowo), Krótka (z zniszczonym 

chodnikiem), StraŜacka, Wieluńska, Kwiatowa (z zniszczonym chodnikiem). Brakuje 

nawierzchni bitumicznej na ulicach: Cicha, Spokojna, częściowo Łąkowej, StraŜackiej, 

Polnej i Kwiatowej. 

 

6. Obiekty: 

- Szkoła Podstawowa tzw. tysiąclatka, 

- Kościół parafialny pod wezwaniem Miłosierdzia BoŜego, 

- Dom Ludowo-StraŜacki wybudowany w latach 30-tych XX w. Mieszczą się w nim 

m.in. Filia Banku Spółdzielczego, sklep, bar oraz szatnia KKS Kurów. 

- StraŜnica z lat 70-tych. 
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III. Analiza SWOT  

 

 

Mocne strony: 

 

Słabe strony: 

 

• Lasek Kurowski, 

• tereny atrakcyjne przyrodniczo, liczne 

rowy melioracyjne, mokradła (lęgi 

ptaków), szlak rowerowy, ciekawe 

gatunki roślin, gniazda bociana białego. 

• tereny atrakcyjne historycznie 

prowadzono prace wykopaliskowe – 

osada w Grodzisku koło cmentarza, 

cmentarzysko, dawna kolejka 

wąskotorowa Wieluń-Praszka, miejsca po 

wiatrakach, 200 m od drogi powiatowej 

Chotowa zachował się czynny wiatrak),  

• dobry stan środowiska naturalnego, 

czyste powietrze, 

• brak przemysłu uciąŜliwego dla 

środowiska,  

• dobra bonitacja gleb, 

• infrastruktura: pełne zwodociągowanie, 

kanalizacja sanitarna, telefony 

stacjonarne, zasięg telefonii komórkowej, 

droga powiatowa, drogi gminne, 

oświetlenie uliczne, obiekty komunalne, 

• Szkoła Podstawowa w Kurowie, 

• OSP dysponująca StraŜnicą, 

• Istnienie budynku Domu Ludowego, 

• KS Kurów dysponujący boiskiem 

sportowym,  

• duŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

• bezrobocie, 

• brak wystarczających środków 

finansowych w budŜecie gminy na 

rozwój miejscowości,  

• mała liczba podmiotów gospodarczych, 

• brak bazy agroturystycznej, 

• brak centrum kulturalnego miejscowości,  

• niedoinwestowana baza sportowa,  

•  kanalizacja nie w całej miejscowości, 

• stan dróg i chodników wymagający 

modernizacji, 

• stan oświetlenia ulicznego wymagający 

modernizacji, 

• mała aktywność kulturalna mieszkańców, 

• brak form zorganizowania rolników 

indywidualnych, 

• wyraźna tendencja spadkowa liczby 

mieszkańców wsi w wieku 

produkcyjnym 
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• Zespół Śpiewaczy,  

• istnienie w centrum miejscowości duŜego 

obszaru o powierzchni ok. 2 ha, 

stanowiącego własność komunalną. 

Teren przeznaczony pod usługi do 

wykorzystania w planowanych 

przedsięwzięciach,  

• przebieg przez Kurów szlaku 

rowerowego Wieluń  

• opracowana „Monografia Wielunia”, 

• połoŜenie blisko miasta Wielunia, 

• powstanie nowych domów 

jednorodzinnych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanse: 

 

 

 

ZagroŜenia: 

• moŜliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na rozwój wsi,  

• sprzyjająca polityka regionalna 

adresowana do rozwoju obszarów 

wiejskich, 

• rozwój rolnictwa i  sektora usług, 

• wzrost zainteresowania ludności 

wypoczynkiem agroturystycznym i co za 

tym idzie rozwój agroturystyki na tym 

terenie, 

• moda na „mieszkanie za miastem”, 

• przyciągnięcie inwestorów poprzez 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

• moŜliwość szerokiej promocji walorów 

historycznych i przyrodniczych wsi,  

 

• brak stabilności w polityce wspierania 

obszarów wiejskich,  

• niewystarczające rozwiązania systemowe 

umoŜliwiające władzom lokalnym 

realizację kosztownych inwestycji 

infrastrukturalnych,  

• nadmierny wzrost obciąŜeń 

podatkowych,  

• niewystarczający wzrost gospodarczy 

kraju, 

• stała emigracja zarobkowa mieszkańców. 

 



Plan Odnowy  Miejscowości – Kurów 
 

Miejscowość Kurów, Gmina Wieluń, Powiat Wieluński, Województwo Łódzkie 10 

m.in. przez Internet, 

• budowa zbiornika małej retencji 

„Kurów” 

 

 

 

 

IV. ANALIZA ZASOBÓW I UWARUNKOWA Ń 

A . Co wieś wyróŜnia? 

Analiza – co jest ? 

• Tereny atrakcyjne przyrodniczo ( Lasek Kurowski, naturalne łąki) 

• tereny atrakcyjne historycznie (Grodzisko - kolejka wąskotorowa Wieluń-Praszka, 

miejsca po wiatrakach, zachował się czynny wiatrak),  

• dobry stan środowiska naturalnego, czyste powietrze, 

• brak przemysłu uciąŜliwego dla środowiska,  

• dobra bonitacja gleb, 

• infrastruktura: pełne zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna, telefony stacjonarne, zasięg 

telefonii komórkowej, droga powiatowa, drogi gminne,   oświetlenie uliczne, obiekty 

komunalne, urządzenia melioracyjne), 

• Szkoła Podstawowa w Kurowie,  

• OSP dobrze zorganizowana i aktywna w Ŝyciu społecznym,  

• KS Kurów o długoletniej historii, mający na koncie liczne sukcesy. Klub naleŜy do 

jednych z najbardziej aktywnych i dobrze zorganizowanych w gminie, a nawet                          

w powiecie.  

• Zespół Ludowy,  

• przebieg przez Kurów szlaku rowerowego Wieluń, 

• połoŜenie blisko miasta Wielunia. 

 

Diagnoza – jak jest?  

• droga powiatowa i fragment chodnika, wzdłuŜ której ciągnie się zabudowa wsi, wymagają 

modernizacji, 

• nie zakończony proces budowy chodnika przy drodze powiatowej i kanalizacji 

deszczowej, 
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• urządzenia melioracyjne, zwłaszcza rowy wymagają udroŜnienia, 

• oświetlenie uliczne jest niewystarczające i wymaga modernizacji celem obniŜenia 

kosztów eksploatacji,  

• słaba infrastruktura na boisku sportowym wymagająca modernizacji i rozbudowy, 

• brak oznakowania terenu, informacji o atrakcjach przyrodniczych i historycznych wsi oraz 

o przebiegającym przez teren wsi szlaku rowerowym,  

• brak centrum kulturalnego wsi,  

• Dom Ludowy wymaga termomodernizacji i remontu pomieszczeń w celu 

efektywniejszego zagospodarowania, 

• brak trwałej nawierzchni (asfalt, beton) na drogach gminnych i dojazdowych. 

 

Prognoza – jak ma być?  

• zmodernizowane boisko,  

• stworzenie tzw. przestrzeni publicznej, tj. zagospodarowanie obiektu Domu Ludowego, 

termomodernizacja budynku, utworzenie klubu wiejskiego, budowa parkingu, boiska 

wielofunkcyjnego 

• wykonanie chodników w centrum wsi,  

• zmodernizowane drogi,  

• udroŜnienie melioracji,  

• zmodernizowanie oświetlenia ulicznego, 

 

B. Jakie wieś pełni funkcje ? 

Analiza - co jest ? 

- funkcja rolnicza, 

- funkcja mieszkaniowa, 

-funkcja oświatowo-kulturalna, 

- funkcja usługowo – handlowa. 

 

Diagnoza – jak jest? 

Wieś stwarza niewielkie moŜliwości rozwoju mieszkańców. Ograniczony jest dostęp do 

kultury, częściowo i  sportu (jedna dominująca dyscyplina-piłka noŜna). Szkoła Podstawowa 

pełni funkcję oświatowo-kulturalną , choć placówka wymaga wiele nakładów. Gospodarstwa 
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rolne są bardzo rozdrobnione, niewielka ilość podmiotów usługowo-handlowych. Brak 

gospodarstw agroturystycznych i słabo rozwija się pozarolnicza działalność gospodarcza. 

Prognoza- jak  ma być? 

Obecne funkcje utrzymane i intensywnie rozwijane. Ponadto alternatywnym źródłem 

dochodu dla mieszkańców Kurowa moŜe stać się agroturystyka.  

 

C. Kim są mieszkańcy? 

 

Analiza – co jest ? 

Wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Kurów liczy 895 mieszkańców . 

Diagnoza – jak jest? 

Większość mieszkańców Kurowa gospodaruje na własnych, niewielkich gospodarstwach 

rolnych, bądź pracuje w pobliskim Wieluniu czy  okolicach lub wyemigrowało zagranicę. 

Ponadto społeczność zwarta o dobrych relacjach wzajemnych. Niepokojąca tendencja 

spadkowa liczby mieszkańców.  

 

Prognoza – jak ma być ? 

Utrzymać obecną sytuację, jednocześnie nie dopuszczając do nadmiernego odpływu ludzi, 

zwłaszcza młodych i wykształconych. W tym celu konieczne jest m.in. stworzenie 

moŜliwości spędzania wolnego czasu, rozwijania hobby, zainteresowań kulturalnych                          

i sportowych. 

 

D. Co daje utrzymanie? 

Analiza – co jest? 

Głównym źródłem dochodu jest praca we własnych, indywidualnych gospodarstwach 

rolnych. Mieszkańcy utrzymują się równieŜ z pracy zarobkowej poza sołectwem, głównie               

w Wieluniu i okolicach, a takŜe za granicą.  Mieszkańcy wsi ma zarejestrowaną działalność 

gospodarczą. Ponadto świadczenia socjalne, emerytury, renty.  

 

Diagnoza – jak jest?  

 - Niekorzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych,  

-brak specjalizacji i intensyfikacji produkcji umoŜliwiającej rozwój gospodarstwa                               

i zwiększenie dochodów, 

- mała aktywność ekonomiczna mieszkańców,  
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- niewielu rolników podejmuje dodatkową działalność poza rolnictwem, 

- mieszkańcy nie czerpią korzyści finansowych z walorów przyrodniczo-historycznych wsi. 

Prognoza- jak ma być? 

- Większa dochodowość w rolnictwie,  

- moŜliwość znalezienia pracy poza rolnictwem lub załoŜenie własnej działalności 

gospodarczej,  

- agroturystyka. 

 

E. Jak wieś jest zorganizowana? 

Analiza – co jest ? 

Rada Sołecka, 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna , 

Rada Rodziców przy Szkole, 

Klub Sportowy Kurów, 

Rada Parafialna.  

 

Diagnoza – jak jest? 

Niewystarczająca ilość form organizacji mieszkańców. 

 

Prognoza – jak ma być ? 

Częstsze oddolne organizowanie się mieszkańców. Utworzenie świetlicy wiejskiej i na jej 

bazie rozwijanie zainteresowań mieszkańców.  

 

F. Co wieś proponuje dzieciom i młodzieŜy?  

Analiza – co jest? 

- Szkoła Podstawowa w Kurowie, 

- Klub Sportowy Kurów.  

 

Diagnoza – jak jest ? 

 - Brak aktywnych kół zainteresowań, 

- boisko sportowe wymaga modernizacji i rozbudowy,  

- nie ma teŜ miejsca spotkań młodzieŜy po południu i w dni wolne od nauki. 
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Diagnoza – jak ma być ? 

- zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej, 

- infrastruktura sportowa i kulturalna umoŜliwiająca organizację czasu wolnego dzieci 

młodzieŜy, tj. modernizacja boiska, boska wielofunkcyjnego utworzenie klubu – świetlicy 

wiejskiej. 

 

G.  W jaki sposób rozwiązuje się problemy ? 

Analiza – co jest ? 

- Zebranie wiejskie, 

- Rada Sołecka,  

- Sołtys,  

- Rada Miejska,  

- Burmistrz,  

- Rada Parafialna  oraz inne instytucje i organizacje (np. KS Kurów).  

 

Diagnoza – jak jest? 

Dobre i sprawdzone sposoby rozwiązywania problemów na wsi.  

 

Prognoza – jak powinno być? 

NaleŜy utrzymać obecną formę.  

 

 

H. Jakie obyczaje wieś pielęgnuje  i rozwija ? 

Analiza – co jest?   

Współcześni mieszkańcy gminy Wieluń, a zwłaszcza kurowanie zdołali ocalić od 

zapomnienia to, co najwaŜniejsze- własną kulturę i świadomość narodową. Kultywują ja                 

z wielką pieczołowitością i zamiłowaniem. Szczególnie mocno kultywowane są tradycje 

związane z Ŝyciem parafii.  

 

Diagnoza – jak jest? 

Powoli  zanikają niektóre tradycje i obyczaje.  Sposób obchodzenia świąt kościelnych,  

obrzędów weselnych staje się coraz bardziej ubogi. Widoczne coraz mniejsze zaangaŜowanie 

młodego pokolenia w kultywowaniu tradycji.  
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Prognoza – jak ma być? 

Ciągłe kultywowanie  tradycji i obyczajów ludowych. UmoŜliwianie i pobudzanie Ŝycia 

społecznego poprzez otwarcie świetlicy wiejskiej  oraz integracja społeczności w trakcie 

przygotowań i realizacji róŜnego rodzaju uroczystości o charakterze patriotycznym, 

kulturalnym (rangi np. gminnej) oraz rozrywkowym (festyny, zawody sportowe).  

 

I.  Jaki wieś ma wygląd ? 

Analiza – co jest? 

- Tereny atrakcyjne przyrodniczo, 

- tereny atrakcyjne historycznie,  

- Kurów posiada zabudowę ulicową -wokół drogi powiatowej i gminnych z prostopadłą 

zabudową przy drogach gminnych. Centrum miejscowości skupia się wokół Domu 

Ludowego, szkoły, boiska, StraŜnicy. 

 

Diagnoza – jak jest? 

Miejscowość zadbana. Brak jednak chodników, droga powiatowa wymaga modernizacji, 

zaniedbane rowy przydroŜne, przepusty. Obiekty uŜyteczności publicznej wymagają 

modernizacji i rozbudowy.  

 

Prognoza- jak ma być?  

Modernizacja dróg, budowa chodników, modernizacja obiektów uŜyteczności publicznej, 

modernizacja oświetlenia i urządzeń melioracyjnych.  

 

J.  Jakie są mieszkania i obejścia? 

Analiza – jak jest?  

Budynki przewaŜnie murowane, obejścia zadbane. 

 

 Diagnoza – jak jest? 

Domy  i obejścia zadbane w znacznej części. DuŜa ilość eternitowych poszyć dachowych.  
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Prognoza jak ma być? 

Domy i obejścia zadbane, odnowione ogrodzenia, zadbane ogródki przydomowe, wymienione 

eternitowe poszycia dachowe, obornik składowany w miejscu niewidocznym od ulicy.  

 

K. Jaki jest stan otoczenia i środowiska? 

Analiza – co jest ? 

Geograficznie Kurów przynaleŜy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej zaliczanej   

do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej.  

 

Diagnoza – jak jest? 

Środowisko przyrodnicze nie jest skaŜone, poniewaŜ w okolicy brak przemysłu. Teren 

sołectwa jest  zmeliorowany - występuje system rowów melioracyjnych i sieć drenacyjna. 

Istnieje równieŜ kilka stawów. Występują zadrzewienia śródpolne oraz zagajniki drzew                     

i krzewów. 

 

Prognoza – jak ma być?  

Stan środowiska naturalnego zachowany. Miejscowość powinna być skanalizowana, więksi 

rolnicy powinni wyposaŜyć swoje gospodarstwa w płyty obornikowe i zbiorniki na 

gnojowicę. Wybudowany zbiornik retencyjny Kurów. 

 

L. Jakie jest rolnictwo? 

Analiza – co jest? 

W Kurowie podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo.  

 

Diagnoza – jak jest? 

PrzewaŜają gospodarstwa w przedziale od 5 – 10 ha, lecz występują teŜ gospodarstwa                      

o powierzchni poniŜej 5 ha.. Prowadzona jest produkcja zarówno roślinna jak i zwierzęca. 

Uprawia się głównie zboŜe i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przewaŜa hodowla trzody 

chlewnej. Stale zmniejsza się pogłowie bydła.  
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Prognoza – jak ma być?  

Z uwagi na duŜe rozdrobnienie gospodarstw, większość z nich nie posiada ściśle określonego 

profilu produkcji. Gospodarstwa wymagają wyposaŜenia w nowoczesny sprzęt rolniczy, 

specjalizacji i intensyfikacji produkcji. Niezbędne tez jest poszukiwanie przez mieszkańców 

dodatkowych dochodów poza rolnictwem.  

 

M. Jakie są powiązania komunikacyjne? 

 

Analiza – co jest? 

-Droga powiatowa Wieluń  4508E Wieluń - Dąbrowa 

-drogi gminne w Kurowie o łącznej długości 37647,69 m: 

-Ponadto drogi dojazdowe do gruntów leśnych, które są w większości drogami gruntowymi.  

 

Diagnoza- jak jest? 

Przez wieś przebiega 1 droga powiatowa Nr 4508E Nawierzchnia bitumiczna – stan zły, 

bardzo wąski pas jezdni, nierównomierny profil, licznie wybijające się dziury, chodnik 

częściowy  

 

Prognoza- jak ma być? 

Zmodernizowana droga powiatowa i wyasfaltowanie pozostałych dróg gminnych                             

i dojazdowych. 
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Harmonogram rzeczowo-finansowy na lata  2009-2015 
 

 
Zadanie Szacowany 

koszt (zł) 
Planowany 

termin 
realizacji 

Źródła finansowania 

ODNOWA CENTRUM MIEJSCOWO ŚCI KURÓW : 

 

1) Budowa parkingu pomiędzy StraŜnicą a Domem Ludowym, 

2) Termomodernizacja i modernizacja Domu Ludowego z utworzeniem 

świetlicy wiejskiej, 

3) Budowa chodników przy drodze powiatowej Kurów – Dąbrowa i w obrębie 

ulic Krótka, Wieluńska i StraŜacka, 

4) Budowa boiska wielofunkcyjnego z moŜliwością gry w tenisa ziemnego, 

Łączna kwota  

 
 
 

600 000,00 
 
 

1 000 000,00 
 
 

800 000,00 
  1 000 000,00 
 
  3 400 000,00 

 
 
 

2009 - 2013 

  

 

Program Obszarów Wiejskich 

 

1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej, 

2) PołoŜenie nawierzchni bitumicznej na ulicach Łąkowa, Spokojna, Cicha i 

dokończenie Kwiatowej, 

3) Budowa kanalizacji burzowej i chodników przy drodze powiatowej Kurów 

– Dąbrowa, 

4) Budowa parkingu przy cmentarzu, 

  
5 000 000,00 

  
2009 - 2015 

  
Program Obszarów Wiejskich 
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5) Remont dróg gminnych w kierunku Kopydłowa i Chotowa, 

6)  Modernizacja oświetlenia, 

7) Remont systemów melioracyjnych  

8) Zagospodarowanie placu gminnego tzw. „ługów”, 

9) Rekultywacja wiejskiego Ŝwirowiska. 

1) Budowa zbiornika retencyjnego Kurów 10 000 000,00 2009 - 2012  
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V. Wyznaczenie Centrum Miejscowości Kurów 

 

Wyznacza się Centrum Miejscowości Kurów obejmujące tereny: 

1. ul. StraŜacka 

2. ul. Krótka 

3. ul. Wieluńska ( w obrębie od ośrodka zdrowia do ul. Spokojnej) 

4. cześć ul. ks. Farysia 

5. część ul. Kwiatowej 

6. obszar terenu szkoły boiska sportowego, StraŜnicy i Domu Ludowego.  

 

Centrum spełnia podstawowe usługi dla społeczności wsi Kurów. 

Centrum pokazane jest na mapie stanowiącej załącznik nr 1. 
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VI. Realizacja i Monitoring 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Kurów 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 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


