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          Plan odnowy miejscowości zawiera: 
     

I. Rys historyczny  
II. Zasoby  

- środowisko naturalne 
- instytucje, organizacje społeczne  
- gospodarka 
- infrastruktura, obiekty  

        III. Analiza SWOT 
        IV. Analiza zasobów i uwarunkowań  
        V.  Harmonogram rzeczowo finansowy na lata 2009-2015 
        VI. Realizacja i monitoring  
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Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa nastąpiło z inicjatywy 
mieszkańców wsi, jego celem jest opracowanie strategii rozwoju poprzez: 

a) analizę zasobów sołectwa 
b) rozpoznanie mocnych i słabych stron miejscowości warunkujących 

szanse i zagroŜenia rozwoju 
c) opracowanie priorytetowych zadań rozwoju sołectwa Dąbrowa  

Opracowanie Planu Odnowy Miejscowości jest obecnie 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 i aktywizacji 
społeczności wiejskiej.   
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     I .   RYS HISTORYCZNY  
 

                                                      
                                                  
                                                  
 
                                                   Herb rodu Wadwiczów  
 
 
 Dąbrowa jest starą wsią o średniowiecznym rodowodzie osadniczym, połoŜoną na granicy 

WyŜyny Wieluńskiej i nizinnego obszaru Wysoczyzny Wieruszowskiej, w odległości około               

1 km na południe od płynącej z zachodu na wschód rzeki Pysznej. Rozległy system wodny tej 

ostatniej rzeki, z licznymi ciekami wodnymi i obszarami mokradeł (obecnie w znacznej 

mierze osuszonych), stanowi nizinne obramowanie północno-wschodniego skraju WyŜyny 

Wieluńskiej. 

Z terenu Dąbrowy pochodzi datowane na XII w. znalezisko w postaci misy brązowej. Brak 

jest jednak dostatecznych podstaw do uznania, Ŝe teren wsi był trwale zasiedlony juŜ w tym 

okresie. Bardziej zasadne wydaje się wiązanie początków wsi z prowadzoną w XIII-XIV w. 

kolonizacją na prawie niemieckim. 

Udokumentowane dzieje miejscowości sięgają roku 1320 r. Dąbrowa była wsią szlachecką, 

naleŜącą w średniowieczu do rycerskiego rodu Wadwiczów, których herb jest wywodzony 

przez Bartosza Paprockiego z terenów niemieckich. Pierwszym znanym z imienia 

właścicielem wsi był wzmiankowany w latach 1389-1406 Henlicz lub Hanczko Wadwicz.              

Z jego osobą wiąŜe się najstarsza zachowana wzmianka na temat kościoła w Dąbrowie:                

w 1406 r. Henlicz uposaŜył na sumę 6 grzywien znajdujący się w miejscowym kościele ołtarz 

Najświętszej Marii Panny. Najsłynniejszym przedstawicielem rodu Wadwiczów  był Jan 

MęŜyk  z  Dąbrowy herbu Wadwicz, który przeszedł do historii jako wybitna postać               

z otoczenia Władysława Jagiełły. Będąc człowiekiem wykształconym i znającym język 
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niemiecki i ruski, słuŜył on Jagielle jako sekretarz oraz zaufany rycerz do specjalnych 

poruczeń. Towarzyszył królowi w podróŜach, sprawował poselstwa (w 1429 do króla 

rzymskiego i węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego, w 1430 r. do Świdrygiełły, 

wyznaczonego wówczas przez Jagiełłę na wielkiego księcia litewskiego), a w 1435 r. brał 

udział w układach Jagiełły z KrzyŜakami w Brześciu.  

Poczesne miejsce w dziejach Polski zapewnił Janowi MęŜykowi przede wszystkim udział              

w wyprawie grunwaldzkiej 1410 r. na którą wyruszył on na czele chorągwi występującej pod 

znakiem rodowym Wadwiczów. W czasie bitwy pod Grunwaldem Jan MęŜyk z Dąbrowy  

wchodził w skład doborowego orszaku rycerzy czuwającego nad bezpieczeństwem króla.     

Był on teŜ uczestnikiem słynnej sceny wyzwania Polaków i Litwinów do bitwy przez 

wysłanników wielkiego mistrza krzyŜackiego. Tłumaczył wówczas królowi z języka 

niemieckiego słowa posłów krzyŜackich, którzy przywieźli dwa nagie miecze dla Jagiełły             

i Witolda . 

Dąbrowa występuje w źródłach historycznych równieŜ jako Dąbrowa Mała (Dambrowa 

minor w 1520 r.) lub jako Dąbrówka (Dambrowka w 1524). W drugiej połowie XIX w. do 

klucza dóbr z ośrodkiem w Dąbrowie naleŜały: wsie Dąbrowa i Bugaj, folwarki Dąbrowa, 

Kazimierz i Brody vel Borek, atynencja Bugaj oraz osada młynarska wieczysto-czynszowa. 

W roku 1827 wieś liczyła 35 domów i 301 mieszkańców. W 1880-1902 r. w źródłach 

wymienia się cegielnię i wiatrak. Majątek w Dąbrowie  naleŜał w okresie międzywojennym 

do hr. Izabeli Załuskiej. W latach 30-tych funkcjonował tu wiatrak . 

Na terenie Dąbrowy zachował się do dziś dawny układ przestrzenny wsi w typie owalnicy                  

z główną rozszerzającą się do postaci podłuŜnego placu – wygonu, w obrębie którego 

znajduje się staw. W południowej części placu, w pobliŜu stawu wznosi się zabytkowy 

kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca.  

Kościół w Dąbrowie (zbudowany w połowie XIV w.) jest obecnie najstarszą zachowaną 

świątynią gotycką na ziemi wieluńskiej. Jest to budowla orientowana, z wyodrębnionym 

prezbiterium, nieco węŜszym od nawy i masywną wieŜą-dzwonnicą na rzucie kwadratu po 

stronie zachodniej. Został on zbudowany z kamienia, jedynie górna część wieŜy, 

nadbudowana w XV wieku została wzniesiona z cegły.  
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Fot. nr 1 Kościół  parafialny w Dąbrowie p.w. św. Wawrzyńca –widok   od strony 

północnej. 

 

Fot. nr 2 Kościół  parafialny w Dąbrowie p.w. św. Wawrzyńca – widok od strony 

południowo- wschodniej. 
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        Fot. nr 3   Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Dąbrowie  - strona północna. 
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II  ZASOBY 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE  

 

Geograficznie Dąbrowa przynaleŜy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej zaliczanej 

do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny Południowo-Wielkopolskiej. 

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

Teren jest zmeliorowany - występuje system rowów melioracyjnych i sieć drenacyjna. Istnieją 

dwa stawy – pozostałość po ciągu stawów dworskich. Występują zadrzewienia śródpolne,               

a takŜe zagajniki drzew i krzewów.  

 

INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE  

Instytucje : 

1. Parafia pod wezwaniem Św. Wawrzyńca  w Dąbrowie  

2. Filia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej  w Wieluniu  

3. Budynek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Dąbrowie. 

 

 

Organizacje: 

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

marki Ford Transit; dysponuje takŜe straŜnicą wybudowaną w latach 50 – tych. 

2. Klub Sportowy Dąbrowa  – historia klubu sięga lat 50-tych, wiodącą sekcją w klubie 

jest seniorski zespół piłki noŜnej. W sezonie 2008/2009   druŜyna wywalczyła awans do 

klasy okręgowej. Prowadzona jest sekcja szachowa i piłki siatkowej. Klub nie posiada 

swojego boiska, rozgrywki odbywają się na terenie wypoŜyczanego boiska WOSiR             

w Wieluniu. 

 

        Dzieci i młodzieŜ uczęszczają do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta           

        Wieluń, równieŜ kontynuacja nauki odbywa się w wieluńskich szkołach. 

        NajbliŜszy Urząd Pocztowy znajduje się w Wieluniu przy  ulicy Kolejowej. 
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GOSPODARKA  

Sołectwo Dąbrowa skupia niemal wyłącznie tereny rolnicze. Znajdują się tu głównie 

gospodarstwa rolne o małej i średniej wielkości. Istnieje teŜ mała grupa podmiotów 

gospodarczych, których właścicielami są osoby fizyczne. 

Ziemie klasy średniej wpływają na róŜnorodność upraw. Mieszkańcy dbają  o środowisko.  

 

INFRASTRUKTURA, OBIEKTY 

1. Wodociąg i  kanalizacja  

      Miejscowość Dąbrowa jest zwodociągowana i skanalizowana. Dąbrowa  posiada 

zbiorową kanalizację sanitarną, oczyszczalnia ścieków znajduje się w Wieluniu.   

Doprowadzona jest do 100 % budynków. 

  

2. Telefonizacja  

Na terenie Dąbrowy działa operator telefonii stacjonarnej tj.; Telekomunikacja Polska 

S.A. oraz telefonii komórkowej: Era, Plus, Orange. Zasięg sieci komórkowej jest 

wystarczający.  

 

3. Oświetlenie  

Oświetlenie uliczne skoncentrowane jest wzdłuŜ drogi krajowej nr 8, drogi powiatowej              

i drogach gminnych. Oprawy oświetleniowe wymagają modernizacji w celu obniŜenia 

kosztów eksploatacji i poprawy jakości oświetlenia. Na ulicach: Wodociągowa, Torowa 

od przejazdu kolejowego, Jasna, Wesoła, osiedle Bojarówka niezbędna jest instalacja 

oświetlenia.  

 

4. Drogi i chodniki  

Przez wieś przebiega droga krajowa nr 8, droga powiatowa od ulicy Wrocławskiej do 

ulicy Kolejowej. Nawierzchnia bitumiczna – stan zły, wąski pas jezdni, nierównomierny 

profil, licznie wybijające się dziury. Chodnik z lat 80-tych z płytek betonowych, oraz 

droga powiatowa Dąbrowa – Kurów  stan nawierzchni niezadawalający, brak chodnika.  

Drogi gminne w Dąbrowie są większości o nawierzchni szutrowo – Ŝwirowej, 

wymagającej częstych napraw w postaci uzupełniania ubytków, najgorsza sytuacja                

w okresie jesienno – zimowym (roztopy, częste opady deszczu). 
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W Dąbrowie  o nawierzchni bitumicznej są ul. Dworska (bez chodnika), ul. Podmiejska         

(bez chodnika), ul. św. Wawrzyńca (nawierzchnia z licznymi ubytkami masy bitumicznej  

ze zniszczonym chodnikiem), ul. Dobra (zniszczona nawierzchnia i chodnik). Brakuje 

nawierzchni bitumicznej na ulicach: Ceglanej, Torowej, Bojarowskiej. 

 

5. Obiekty: 

- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Wawrzyńca – obiekt zabytkowy z XIV w. , 

wymaga  gruntownego remontu elewacji  zewnętrznej i wewnętrznej  oraz pokrycia 

dachu . 

- Budynek StraŜy OSP wybudowany w latach 50-tych XX w.  Mieszczą się w nim m.in. 

Filia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, pracownia komputerowa, 

straŜnica OSP wymaga gruntownego remontu w celu adaptacji na świetlicę wiejską.  

 

 

III. Analiza SWOT  

 

 

Mocne strony: 

 

Słabe strony: 

 

 

• Tereny atrakcyjne przyrodniczo, liczne 

rowy melioracyjne, mokradła (lęgi 

ptaków), ciekawe gatunki roślin, gniazdo 

bociana białego. 

• tereny atrakcyjne historycznie, 

prowadzono prace wykopaliskowe –  

datowane na XII w., znalezisko w postaci 

misy brązowej, dawna kolejka 

wąskotorowa Wieluń-Praszka,  

• dobry stan środowiska naturalnego, 

czyste powietrze, 

• brak przemysłu uciąŜliwego dla 

środowiska,  

• duŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

• bezrobocie, 

• brak wystarczających środków 

finansowych w budŜecie gminy na 

rozwój miejscowości,  

• mała liczba podmiotów gospodarczych, 

• brak centrum kulturalnego miejscowości,  

• brak świetlicy, klubu dla młodzieŜy – 

staje się powodem poszukiwania przez 

miejscową młodzieŜ  kontaktów  poza 

miejscowością, 

• niedoinwestowana baza sportowa,  

• stan dróg i chodników wymagający 

modernizacji, 
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• dobra bonitacja gleb, 

• infrastruktura: pełne zwodociągowanie, 

kanalizacja sanitarna, telefony 

stacjonarne, zasięg telefonii komórkowej, 

droga krajowa nr 8, droga powiatowa, 

drogi gminne, oświetlenie uliczne, 

obiekty komunalne, 

• OSP dysponująca straŜnicą, 

• Klub Sportowy Dąbrowa,    

• istnienie w centrum miejscowości duŜego 

obszaru o powierzchni ok. 1,5 ha, 

stanowiącego własność komunalną. 

Teren przeznaczony pod plac zabaw       

i plac rekreacyjny, 

• opracowana „Monografia Wielunia”, 

• graniczenie  z miastem Wieluń, 

• powstawanie nowych osiedli  domów 

jednorodzinnych (os.  Bojarówka ). 

• stan oświetlenia ulicznego wymagający 

modernizacji, 

• mała aktywność kulturalna mieszkańców, 

• brak form zorganizowania rolników 

indywidualnych, 

• wyraźna tendencja spadkowa liczby 

mieszkańców wsi w wieku 

produkcyjnym. 

 

 

 

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, 

• 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, 
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• moda na „mieszkanie za miastem”, 

• przyciągnięcie inwestorów poprzez 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

• moŜliwość szerokiej promocji walorów 

historycznych i przyrodniczych wsi,  

m.in. przez Internet. 

 

• stała emigracja zarobkowa mieszkańców. 

 

 

 

 

IV. ANALIZA ZASOBÓW I UWARUNKOWA Ń 

  

A . Co wieś wyróŜnia? 

Analiza – co jest ? 

• zabytkowy XIV w.  kościół  pod wezwaniem św. Wawrzyńca, 

• tereny atrakcyjne historycznie, 

• 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 krajowa nr 8, droga powiatowa, drogi gminne,   oświetlenie 

uliczne, obiekty komunalne, urządzenia melioracyjne, 

• OSP zorganizowana i aktywna w Ŝyciu społecznym,  

• KS Dąbrowa  o długoletniej historii, mający na końce liczne sukcesy. Klub naleŜy do 

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

w powiecie. W sezonie 2008/2009 awans do klasy okręgowej, 

• graniczenie z   miastem Wieluń. 

Diagnoza – jak jest?  

• droga powiatowa ul.  św. Wawrzyńca  i  chodnik, wzdłuŜ której ciągnie się zabudowa wsi, 

wymagają modernizacji, strona zachodnia wymaga modernizacji,  

• ulica Dworska – stan nawierzchni wymaga modernizacji, brak chodnika, 

• ulica Torowa – brak nawierzchni bitumicznej, od przejazdu kolejowego brak oświetlenia, 

• ulica Wodociągowa – brak nawierzchni bitumicznej, brak oświetlenia, 
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• ulica Podmiejska – brak chodnika,  

• ulica Ceglana – brak nawierzchni bitumicznej, oświetlenie jest niewystarczające, 

• ulica Bojarowska – brak nawierzchni bitumicznej, oświetlenie nie jest wystarczające,  

• urządzenia melioracyjne, zwłaszcza rowy wymagają udroŜnienia, 

• oświetlenie uliczne jest niewystarczające i wymaga modernizacji celem obniŜenia 

kosztów eksploatacji,   

• brak centrum kulturalnego wsi,  

• budynek OSP wymaga termomodernizacji i remontu pomieszczeń w celu 

efektywniejszego zagospodarowania i wielofunkcyjnego wykorzystania dla celów 

społeczności Dąbrowy, 

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

 

Prognoza – jak ma być?  

• stworzenie tzw. przestrzeni publicznej, tj. zagospodarowanie budynku straŜy poŜarnej - 

termomodernizacja, utworzenie klubu wiejskiego, budowa parkingu, 

• wykonanie chodników w centrum wsi,  

• zmodernizowane drogi,  

• udroŜnienie melioracji,  

• zmodernizowanie oświetlenia ulicznego, 

• renowacja zabytkowego kościoła (elewacja zewnętrzna i wewnętrzna, teren wokół  

kościoła, montaŜ oświetlenie, wymiana pokrycia dachu). 

 

B. Jakie wieś pełni funkcje ? 

Analiza - co jest ? 

- funkcja rolnicza, 

- funkcja mieszkaniowa, 

- funkcja oświatowo-kulturalna, 

- funkcja usługowo – handlowa. 

 

Diagnoza – jak jest? 

Wieś Dąbrowa stwarza niewielkie moŜliwości rozwoju mieszkańców. Ograniczony jest 

dostęp do kultury, częściowo i sportu (jedna dominująca dyscyplina-piłka noŜna). 

Gospodarstwa rolne są bardzo rozdrobnione, niewielka ilość podmiotów usługowo-
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handlowych. Brak gospodarstw agroturystycznych, słabo rozwija się pozarolnicza działalność 

gospodarcza. Brak bazy lokalowej umoŜliwiającej rozwój zainteresowań młodzieŜy. 

MłodzieŜ nie ma Ŝadnych warunków do organizowania wolnego czasu i rekreacji. 

Prognoza- jak  ma być? 

Obecne funkcje utrzymane i intensywnie rozwijane. Stworzenie warunków rozwojowych               

i szerszego dostępu do kultury dla dzieci i młodzieŜy oraz pozostałych mieszkańców 

Dąbrowy.  

 

C. Kim są mieszkańcy? 

Analiza – co jest ? 

Według stanu na dzień 31.03.2009.r. Dąbrowa  liczy 1231  mieszkańców . 

 

Diagnoza – jak jest? 

Większość mieszkańców Dąbrowy  gospodaruje na własnych, niewielkich gospodarstwach 

rolnych, bądź pracuje w pobliskim Wieluniu czy okolicach. DuŜa część osób wyemigrowała 

za granicę kraju w celu szukania pracy. Ponadto społeczność zwarta o dobrych relacjach 

wzajemnych. Optymistyczna tendencja wzrostowa  liczby mieszkańców. Z danych Urzędu 

Miejskiego wynika, Ŝe w roku 2009 zameldowanych jest 1231 mieszkańców,  w 2008 r. –

1223,  w 2006 r. – 1151  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. 

 

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. Niewielka grupa mieszkańców wsi ma 

zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ponadto źródłami dochodu są  świadczenia socjalne, 

emerytury i renty.  
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Diagnoza – jak jest?  

 - niekorzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych,  

 - brak specjalizacji i intensyfikacji produkcji umoŜliwiającej rozwój gospodarstwa                             

i   zwiększenie dochodów, 

- mała aktywność ekonomiczna mieszkańców,  

- 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. 

 

E. Jak wieś jest zorganizowana? 

Analiza – co jest ? 

 - Rada Sołecka, 

- Ochotnicza StraŜ PoŜarna,  

-  Klub Sportowy Dąbrowa, 

-  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 młodzieŜy i dorosłych . 

 

F. Co wieś proponuje dzieciom i młodzieŜy?  

Analiza – co jest? 

- Klub Sportowy Dąbrowa – sekcja piłki noŜnej, szachów i piłki siatkowej.  

 

Diagnoza – jak jest ? 

 - brak aktywnych kół zainteresowań, 

-  brak boiska sportowego,  
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-  nie ma teŜ miejsca spotkań młodzieŜy po południu i w dni wolne od nauki. 

 

Diagnoza – jak ma być ? 

- infrastruktura sportowa i kulturalna umoŜliwiająca organizację czasu wolnego dzieci 

młodzieŜy, tj. 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 Dąbrowa).  

 

Diagnoza – jak jest? 

Brak integracji i porozumienia we wspólnym rozwiązywaniu problemów. 

 

Prognoza – jak powinno być? 

DąŜyć do scalania utworzonych i działających grup przy współpracy w planowaniu, realizacji              

i wykorzystaniu pozyskanych środków oraz prezentacji swojej pracy równieŜ na zewnątrz. 

 

H. Jakie obyczaje wieś pielęgnuje  i rozwija ? 

Analiza – co jest ?   

Współcześni mieszkańcy gminy Wieluń, jak równieŜ mieszkańcy Dąbrowy  zdołali ocalić od 

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

z wielką pieczołowitością i zamiłowaniem. Szczególnie mocno kultywowane są tradycje 

związane z Ŝyciem parafii.  

 

Diagnoza – jak jest ? 

Powoli zanikają niektóre tradycje i obyczaje związane z Ŝyciem wsi. 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. UmoŜliwienie i pobudzenie Ŝycia 

społecznego poprzez otwarcie świetlicy wiejskiej  oraz integracja społeczności w trakcie 

przygotowań i realizacji róŜnego rodzaju uroczystości o charakterze patriotyczno - religijnym, 

kulturalnym oraz rekreacyjno - sportowym.  

 

I.  Jaki wieś ma wygląd ? 

Analiza – co jest ? 

- tereny atrakcyjne przyrodniczo, 

- tereny atrakcyjne historycznie,  

- Dąbrowa posiada zabudowę ulicową -wokół drogi krajowej nr 8, drogi powiatowej                  

i dróg gminnych z prostopadłą zabudową przy drogach gminnych. Centrum miejscowości 

skupia się wokół Kościoła, straŜnicy i placu zabaw. 

 

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 na ogół  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. 

 

K. Jaki jest stan otoczenia i środowiska? 

Analiza – co jest ? 

Geograficznie Dąbrowa  przynaleŜy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej zaliczanej   

do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny Południowo-Wielkopolskiej.  

 

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, system rowów melioracyjnych udroŜniony, 

nawierzchnia na drogach gminnych zmodernizowana, zmodernizowane chodniki                             

i wykonanie nowych . 

 

L. Jakie jest rolnictwo? 

Analiza – co jest? 

W Dąbrowie  podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo.  

 

Diagnoza – jak jest? 

Niewielka część gospodarstw ma powierzchnię powyŜej 10 ha., większość mieści się             

w przedziale od 5 do 10 ha, oraz  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.  

 

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, 
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specjalizacji i intensyfikacji produkcji. Niezbędne teŜ jest poszukiwanie przez 

mieszkańców dodatkowych dochodów poza rolnictwem.  

 

M. Jakie są powiązania komunikacyjne? 

Analiza – co jest? 

 - droga krajowa nr 8,  

 - droga powiatowa, 

 - drogi gminne,  

 - ponadto drogi dojazdowe do gruntów ornych, które są w większości drogami gruntowymi.  

 

Diagnoza- jak jest? 

Przez wieś przebiega droga krajowa nr 8,  droga powiatowa stan nawierzchni zły, stan 

chodnika równieŜ, po stronie zachodniej brak nawierzchni bitumicznej, drogi gminne                  

w większości o nawierzchni szutrowej bez chodników i oświetlenia. 

 

Prognoza- jak ma być? 

Zmodernizowana droga powiatowa i wyasfaltowanie pozostałych dróg gminnych                               

i dojazdowych, instalacja  oświetlenia. 
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                                                             V. Harmonogram rzeczowo-finansowy na lata  2009-2015 
 

 
Zadanie Szacowany 

koszt (zł) 
Planowany 

termin 
realizacji 

Oczekiwane rezultaty Źródła finansowania 

Remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej zabytkowego 

XIV w. ko ścioła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w 

Dąbrowie, wymiana pokrycia dachu. 

 

 

 
 

300000,00 
 

 
 

2009-2010 
 

 

Poprawa stanu 

technicznego obiektu 

zabytkowego. 

 

 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  

Remont i modernizacja budynku OSP w Dąbrowie oraz 

adaptacja na świetlicę wiejską. 

 
 150000,00  

 
2010-2011   

Rozwój kultury wśród 

mieszkańców 

miejscowości Dąbrowa. 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na ulicy 

Torowej, budowa chodnika, montaŜ oświetlenia. 

 
500000,00 

 
2011-2012 

 

Poprawa 
bezpieczeństwa 

mieszkańców i  estetyki 
wsi.  

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

Modernizacja i remont nawierzchni na ulicach: św. 
Wawrzyńca, Dworskiej, Dobrej, Wolności, Podmiejskiej. 

  
400000,00 

 
2012-2013  

Poprawa bezpieczeństwa  
mieszkańców i  estetyki 

wsi.  

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

Budowa i modernizacja chodników na ulicach:                         
św. Wawrzyńca, Dworskiej,  Wolności, Podmiejskiej, 
Dobrej. 

 
400000,00 

 
2013-2014 

Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców i  estetyki 

wsi. 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
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Modernizacja i montaŜ oświetlenia na ulicach:  
św. Wawrzyńca, Podmiejskiej, Wodociągowej, Wolności, 
Wrocławskiej, Ceglanej, Bojarowskiej. 
 

 
 

200000,00 

 
 

2014-2015 

 
Poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców i 
ograniczenie kosztów 

eksploatacji. 

 
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 



Plan Odnowy  Miejscowości – Dąbrowa  
 

Miejscowość Dąbrowa, Gmina Wieluń, Powiat Wieluński, Województwo Łódzkie 23

VI. Realizacja i Monitoring 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa  będzie się odbywać we współpracy Rady 

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

być dodawane, inne zaś usuwane. Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości 

Dąbrowa są wewnętrznie zgodne, a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych 

skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyŜszego rzędu.  Na realizację zadań 

decydujący wpływ będzie miało pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudŜetowych .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


