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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KIEŁCZYGŁÓWEK NA LATA 2011-2020

Inwestycje  w infrastrukturę miejscowości  Kiełczygłówek realizowane będą w oparciu o  

budżet gminy, środki WFOŚiGW w Łodzi, środki Budżetu Państwa, a także środki Unii Europejskiej. 

Projekty zawarte w niniejszym opracowaniu po zatwierdzeniu ich przez Radę Gminy Kiełczygłów 

będą w miarę możliwości finansowych kierowane do realizacji poprzez wykonanie niezbędnej dla nich  

dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień oraz przeprowadzenie  

procedur  przetargowych. Współudział  mieszkańców  Kiełczygłówka  w  realizacji  tych  zadań  jest  

niezbędnym czynnikiem ich powodzenia i pełnej realizacji..

Dziękuję wszystkim tym, którzy współtworzyli ten dokument za wspólny trud i poświęcony  

czas dla opracowania Planu Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek. Wyrażam przekonanie, że  

wspólnymi  siłami  Urzędu  Gminy,  Rady  Gminy  i  mieszkańców  miejscowości  Kiełczygłówek  

zrealizujemy  zaplanowane  przedsięwzięcia,  których  istotą  jest  poprawienie  warunków  życia  

mieszkańców wsi w ramach realizacji zasady zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Wójt Gminy Kiełczygłów

mgr inż. Kazimierz Jędrzejski
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1.  Wstęp

Plan  Odnowy  Miejscowości  jest  dokumentem  planistycznym  określającym  zakres 

odnowy wsi. Jest niezbędnym elementem jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia 

mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi warunek przy aplikowaniu o 

środki finansowe w ramach działania  „Odnowa i  rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  na lata  2007-2013 (PROW 2007-2013) i  innych  następujących  po tym 

Programie,  jak  również  stanowić  będzie  wytyczne  dla  władz  Gminy  Kiełczygłów  przy 

opracowywaniu kierunków rozwoju miejscowości.

Celem  działania  „Odnowa  i  rozwój  wsi”  jest  poprawa  jakości  życia  na  obszarach 

wiejskich  przez  zaspokojenie  potrzeb  społecznych  i  kulturalnych  mieszkańców  wsi  oraz 

promowanie  obszarów  wiejskich.  Działanie  to  umożliwi  rozwój  tożsamości  społeczności 

wiejskiej,  zachowanie  dziedzictwa  kulturowego  i  specyfiki  obszarów  wiejskich  oraz  może 

wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:

1.        budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 

historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

2.  kształtowania obszaru przestrzeni publicznej,

3. budowy,  remontu  lub  przebudowy  infrastruktury  związanej  z  rozwojem  funkcji 

turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,

4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym 

budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,

5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków 

będących zabytkami lub miejsc pamięci,

6.  kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Istotny  element  tego  działania  stanowi  pobudzenie  aktywności  środowisk  lokalnych  i 

stymulowanie  współpracy  na  rzecz  rozwoju  i  promocji  wartości  związanych  z  miejscową 

specyfiką społeczną, kulturową i przyrodniczą.
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2.  Metodologia

Plan Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek opracowano przyjmując za podstawę wyniki 

debaty  strategiczno-konsultacyjnej  organizowanej  metodą  aktywnego  planowania 

strategicznego.  Jedną  debatę  przeprowadzono  w  dniu  08  lutego  2011r  z  udziałem  liderów 

lokalnych  oraz  Rady  Sołeckiej,  reprezentujących  mieszkańców  miejscowości  Kiełczygłówek 

i przedstawicieli administracji gminy Kiełczygłów.

Przygotowanie  Planu  Odnowy  Miejscowości  ma  na  celu  zdiagnozowanie  potrzeb  wsi 

a także analizę jej zasobów oraz szans i zagrożeń występujących w otoczeniu.

Plan  Odnowy  Miejscowości  -  Kiełczygłówek  stanowi  także  podstawę  działań 

zmierzających  do wprowadzenia  w życie  4 głównych  celów Strategii  Rozwoju  Społeczno – 

Gospodarczego Miejscowości Kiełczygłówek na lata 2011-2020:

1. MODERNIZACJA  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  DLA  POPRAWY 
WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW KIEŁCZYGÓWKA

2. ZASPOKAJANIE  POTRZEB  MIESZKAŃCÓW  SOŁECTWA 
KIEŁCZYGŁÓWEK W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH.

3. MIEJSCOWOŚĆ  KIEŁCZYGŁÓWEK  JAKO  CENTRUM  SPORTOWO-
KULTURALNE SOŁECTWA.

4. WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ WSI.

Realizacja wymienionych celów przyczyni się do modernizacji infrastruktury technicznej , 

sportowej i społecznej sołectwa Kiełczygłówek.

Wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej  będą 

znacząco wpływały na poprawę warunków życia i pracy mieszkańców sołectwa. Plan Odnowy 

Miejscowości  Kiełczygłówek  przygotowany  został  wspólnie  z  mieszkańcami,  tak  by 

realizowane  zadania  odpowiadały  rzeczywistym  potrzebom  mieszkańców  i  mogły  w  pełni 

wykorzystać istniejący potencjał i szanse rozwoju Kiełczygłówka.

Założenia tę są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) 

wdrażanym przez Państwo Polskie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego wspierającego 

rozwój obszarów wiejskich. Służyć one mają aktywizacji małych miejscowości z jednoczesnym 

konsolidowaniem  mieszkańców  do  bezpośredniego  uczestnictwa  w  realizacji  wybranych 

projektów.

Taka  formuła  wdrażania  Planu  Odnowy  Miejscowości  w  odczuwalny  sposób 

przeciwdziałać będzie procesom wykluczenia społecznego. 
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3. Charakterystyka Miejscowości KIEŁCZYGŁÓWEK

Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości  Kiełczygłówek są granice tej miejscowości, 

a czas jego realizacji obejmuje lata 2011 – 2020.

Miejscowość  Kiełczygłówek  leży  w  południowej  części  Województwa  Łódzkiego  i 

północnej części Powiatu Pajęczańskiego, przynależąc administracyjnie do Gminy Kiełczygłów. 

Wieś znajduje się w odległości  23 km od miasta Pajęczna, 30 km od miasta Wieluń oraz 40 km 

od miasta Bełchatów. 

Położenie Miejscowości Kiełczygłówek

Jej obszar położony jest na Nizinie Południowo - Wielkopolskiej, mezoregionie Kotliny 

Szczercowskiej.  Teren  ten  posiada  mało  urozmaiconą  rzeźbę  terenu  określaną  jako 

płaskorówninną, niskofalistą, niskopagórkowatą. Miejscowość Kiełczygłówek posiada dogodne 

powiązania  komunikacyjne:  w  odległości  8  km  przebiega  droga  krajowa  nr  8  Wrocław  – 

Warszawa, ok. 23 km droga krajowa nr 42 Kluczbork - Skarżysko–Kamienna.
     

Ludność sołectwa Kiełczygłówek liczy 279 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2010r.). 

Zmiany liczebności lokalnej społeczności na przełomie ostatnich lat przedstawiono w poniższej 

tabeli (stan na 31 grudnia w latach).

Nazwa 2006 2007 2008 2009 2010

Kiełczygłówek 282 282 276 278 279

Miejscowość Kiełczygłówek zamieszkują głównie rolnicy, emeryci i renciści oraz mała 

grupa osób młodych pracujących w innych sektorach gospodarki. Głównym źródłem utrzymania 

mieszkańców jest praca w rolnictwie oraz wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne jak renty, 
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emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych.

 Dużym problemem w miejscowości Kiełczygłówek jest bezrobocie, szczególnie dotyczy 

ono  ludzi  młodych,  choć  istnieje  niewielka  grupa  podmiotów  świadczących  usługi  i 

prowadzących działalność gospodarczą. Brak pracy często zmusza ich do wyjazdu z terenu wsi 

do dużych miast, w poszukiwaniu zatrudnienia.

Na terenie gminy Kiełczygłów stopa bezrobocia kształtuje się w przedziale 15% - 16%. 

Na dzień  31.12.2010r. zarejestrowanych w Rejonowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie było 210 

osób. Poważnym problemem jest istnienie bezrobocia niezarejestrowanego, tzw. ukrytego, co 

związane jest między innymi z posiadaniem gospodarstw rolnych poniżej 2ha przeliczeniowych.

Według obowiązujących  przepisów, właściciele  takich  gospodarstw mogą zarejestrować się 

jako  osoby  bezrobotne,  lecz  tego  nie  robią.  Prawie  połowa  bezrobotnych  to  kobiety. 

Niekorzystnym zjawiskiem jest duży udział bezrobotnych pozostających bez pracy więcej niż 12 

miesięcy, wynosi on bowiem 36,0 %.

Sytuacja na rynku pracy w gminie Kiełczygłów w poszczególnych latach:

Na dzień Zarejestrowani bezrobotni wg wybranej kategorii

Ogółem Kobiety Z prawem 

do zasiłku

W wieku 

18-44 lata

Zarejestrowani

powyżej 12

miesięcy
31.12.2008r. 146 87 26 111 49
31.12.2009r. 216 111 27 170 69
31.12.2010r. 210 119 20 173 79

4.  Inwentaryzacja zasobów - raport o stanie

4.1. Rolnictwo

Pod względem gospodarczym miejscowość ma charakter rolniczy. Ogólnie rolnictwo na 

terenie  miejscowości  Kiełczygłówek  oznacza  się  niskim  poziomem  rozwoju  infrastruktury, 

technicznego  wyposażenia  gospodarstw rolnych.  Jednakże  dzięki  pomocy finansowej  z  Unii 

Europejskiej  w  formie  dopłat  obszarowych  z  ARiMR  dla  rolników  rozwój  infrastruktury 

technicznej wyposażenia gospodarstw stopniowo się polepsza. Do najważniejszych czynników 

naturalnych  wywierających  decydujący wpływ na produkcje  rolną,  jej  strukturę i  wydajność 

zaliczyć należy warunki klimatyczne i glebowe, rzeźbę terenu oraz stosunki wodne. Istotnym 

czynnikiem  w  produkcji  rolnej  jest  właśnie  zmiana  stosunków  wodnych  gleb  wywołanych 

odwodnieniem  związanym  z  uruchomieniem  kopalni  Bełchatów.  Niski  stopień  urbanizacji, 

nieskażone  środowisko  oraz  korzystne  warunki  przyrodnicze  sprzyjają  rozwojowi  sektora 

produkcji  żywności  najwyższej  jakości.  Jedną  z  głównych  specjalizacji  tutejszych rolników 
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jest uprawa chrzanu, warzywa służącego jako surowiec do produkcji przypraw. 

Uprawa  tego  warzywa  jest  jednym  z  ważniejszych  źródeł  dochodu  mieszkańców 

miejscowości  Kiełczygłówek.  Jako  ciekawostkę  można  wskazać,  że  zupa  chrzanowa  jako 

lokalne danie kulinarne jest wpisana na listę Produktów Tradycyjnych Województwa Łódzkiego 

w kategorii Gotowe dania i potrawy, a gmina - potentat w produkcji tego warzywa, jest siedzibą 

Polskiego  Związku  Producentów  Chrzanu.  W  hodowli  dominuje  trzoda  chlewna  i  bydło 

mleczne.  Miejscowość  jak  i  gmina  posiada  istotne  walory  przyrodniczo-rekreacyjne,  które 

powodują,  iż   pomimo  słabo  rozbudowanej  infrastruktury  stwarzają   podstawy  do  rozwoju 

szeroko pojętej  turystyki,  a także agroturystyki.  Kulturowo jest  to  teren bardzo ciekawy.  To 

właśnie tutaj  w lasach miejscowości Kiełczygłówek przebiegał  front II wojny światowej. Na 

terenie miejscowości można zwiedzać w lesie pozostałości po II wojnie światowej w postaci 

dobrze zachowanych ciągów okopów oraz bunkrów. 

4.2. Edukacja 

Na terenie gminy Kiełczygłów istnieją 2 szkoły: Szkoła Podstawowa w Chorzewie oraz 

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kiełczygłowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa 

w  Kiełczygłowie  oraz  Publiczne  Gimnazjum  Nr  1  w  Kiełczygłowie.  Ogółem  do  szkół 

podstawowych i gimnazjum uczęszcza 382 uczniów. Są to jedyne obiekty oświatowe na terenie 

Gminy  Kiełczygłów,  w  którym  uczą  się  dzieci  z  całej  gminy,  także  z  miejscowości 

Kiełczygłówek.  W  miejscowości  Kiełczygłówek  znajduje  się  budynek  byłej  filii  szkoły 

podstawowej, w której uczyły się dzieci z klas I – III, jednakże po zlikwidowaniu filii szkoły 

podstawowej,  budynek  ten  służy  do  wynajmowania  mieszkań  dla  miejscowych  lokatorów. 

Fatalny  stan  budynku  poszkolnego  wymaga  kapitalnego  remontu  aby  obiekt  ten  spełniał 

wymogi ustalone dla lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych gminy. 

     
                      Budynek starej Szkoły w Kiełczygłówku Budynek starej Szkoły w Kiełczygłówku
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Budynek starej Szkoły w Kiełczygłówku            Budynek starej Szkoły w Kiełczygłówku

W Polsce, obok świetlic środowiskowych, świetlic przy domach kultury, świetlic socjote-

rapeutycznych, funkcjonują świetlice wiejskie. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem 

i wydaje się, że wraz z rozwojem samorządności lokalnej, umacnia się ich rola i pozycja w spo-

łeczności lokalnej. Świetlica wiejska jako centrum kultury może być miejscem organizacji czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży oraz miejscem spotkań i zebrań starszych mieszkańców wsi. 

W budynku  poszkolnym w miejscowości  Kiełczygłówek  znajduje się  taka  świetlica 

wiejska, z której korzysta młodzież z terenu sołectwa Kiełczygłówek. Jednakże świetlica jest w 

bardzo złym stanie, który wymaga kapitalnego remontu, aby spełniać wymogi  pomieszczenia 

przeznaczonego  do  spędzania  czasu  wolnego,  rekreacji,  rozwijania  zainteresowań  a  także 

integracji lokalnych społeczności.

    
               Wnętrze świetlicy wiejskiej w Kiełczygłówku          Wnętrze świetlicy wiejskiej w Kiełczygłówku

Dzieci  dowożone są  na  zajęcia  szkolnymi  autobusami.  Od kilku  lat  liczba  uczniów 

zmniejsza się.  Po zakończeniu  kształcenia na poziomie  gimnazjum dalsze szczeble edukacji 

młodzież  z  Kiełczygłówka realizuje  w  najbliższych  ośrodkach powiatowych,  jak:  Pajęczno, 

Wieluń, Bełchatów.

Do Publicznego  Gimnazjum uczęszczają  uczniowie  z  terenu  całej  gminy,  również  z 

miejscowości  Kiełczygłówek.  Zespół  Szkolno – Gimnazjalny w Kiełczygłowie jest największą 
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i  najlepiej  wyposażoną placówką oświatową w gminie.  W 2004 r. przy istniejącym budynku 

szkoły  podstawowej zostało  wybudowane  nowe  gimnazjum  z  halą  sportową,  a  w  2009r. 

wybudowano  boisko  wielofunkcyjne  i  boisko  do  gry  w  piłkę  nożną  w  ramach  programu 

rządowego „Moje Boisko – ORLIK 2012”, z którego korzysta także młodzież z miejscowości 

Kiełczygłówek. 

Szkoła  Podstawowa  w  Chorzewie jest  placówką  sześcioklasową,  dysponującą  8  izbami 

lekcyjnymi z salą gimnastyczną. W gminie Kiełczygłów działa również Publiczne Przedszkole w 

Kiełczygłowie z filią w Chorzewie. Do przedszkola uczęszcza 95 dzieci. 

4.3. Ochrona zdrowia

Jedynym  ośrodkiem  lecznictwa  publicznego  na  terenie  Gminy  Kiełczygłów  jest 

Samodzielny  Publiczny Zakład  Podstawowej  Opieki  Zdrowotnej  w Kiełczygłowie.  SPZPOZ 

realizuje usługi dla pacjentów z terenu Gminy Kiełczygłów, również pacjentów z miejscowości 

Kiełczygłówek,  oraz  wszystkich  z  poza  terenu  Gminy  Kiełczygłów  zapisanych  na  tzw. 

deklaracje. Pacjenci mogą skorzystać z następujących usług:

- Gabinet ogólny;
- Poradnia K;
- Gabinet pediatryczny;
- Gabinet stomatologiczny;
- Gabinet fizykoterapii;
- Laboratorium – punkt pobrań materiałów do badań;
- Pracownia EKG;
W  budynku  SPZPOZ  znajduje  się  apteka  prywatna.  Wobec  braku  w  gminie  poradni 

specjalistycznych  i  laboratorium  analiz  lekarskich,  z  tego  rodzaju  usług  służby  zdrowia 

mieszkańcy korzystają w placówkach w Pajęcznie, Bełchatowie i Wieluniu.

4.4. Drogi, Komunikacja 

Najważniejszym elementem infrastruktury technicznej gminy Kiełczygłów, oprócz sieci 

wodno-sanitarnej  są  drogi  publiczne.  Przez  teren  miejscowości  Kiełczygłówek  przebieg  droga 

powiatowa. Nie ma tutaj dróg krajowych i wojewódzkich.

  Droga powiatowa przez miejscowość Kiełczygłówek                       Droga powiatowa przez miejscowość Kiełczygłówek
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System  drogowej  komunikacji  publicznej  obsługuje  PPKS  w  Wieluniu  i  Pajęcznie. 

Z  aktualnego  rozkładu  jazdy  wynika,  że  Gmina,  jak  również  miejscowość  Kiełczygłówek, 

posiada słabe możliwości komunikowania się z siedzibą województwa i najbliższymi miastami 

średniej  wielkości,  a  nie  ma  możliwości  wpływu  na  przewoźników  publicznych  w  kwestii 

uruchomienia dodatkowych linii, o ile nie jest to uzasadnione ekonomicznie.

Na terenie Gminy Kiełczygłów drogi powiatowe maja łączną długość 42,6 km, w tym 

o  nawierzchni  utwardzonej  34,1  km.  Drogi  gminne  o  łącznej  długości  39,9  km,  w  tym 

o nawierzchni twardej 23,0 km.

                       Drogi gminne               km
o nawierzchni twardej ulepszonej 23,00
o nawierzchni twardej nie ulepszonej 1,70
o nawierzchni gruntowej 15,10

Na terenie gminy Kiełczygłów znajdują się 2 stacje paliw (zlokalizowane w miejscowości 

Kiełczygłów i Osina Duża), zaopatrujące we wszystkie rodzaje paliw. Ponadto jedna z tych stacji 

posiada stację kontroli pojazdów. 

Podobnie  jak na  obszarze  całego  kraju  na  terenie  gminy wystąpił  gwałtowny wzrost 

motoryzacji  indywidualnej.  Szczególnie  jest  on  zauważalny  w  samych  miejscowościach,  na 

wąskich drogach wiejskich,  gdzie często brakuje miejsc do parkowania.  Miejsca parkingowe 

znajdują się tylko w Kiełczygłowie przed Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej oraz przy Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie oraz ośrodkach kultu religijnego 

i  cmentarzu.  Istnieje  zatem konieczność  wybudowania  nowych  punktów parkingowych  oraz 

chodników przy drodze również  w miejscowości  Kiełczygłówek,  gdyż  brak parkingów oraz 

chodników wpływa na pogorszenie stanu bezpieczeństwa na drogach.

    
         Miejsce na chodnik w miejscowości Kiełczygłówek                  Miejsce na chodnik w miejscowości Kiełczygłówek

4.5. Pomoc Społeczna 

W zakresie pomocy społecznej gmina Kiełczygłów realizuje zadania własne i zlecone. 

W  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Kiełczygłowie  zatrudnionych  jest  5  osób  – 

kierownik,  specjalista  pracy  socjalnej,  starszy  pracownik  socjalny,  2  referentów  do  spraw 

obsługi świadczeń rodzinnych.
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W roku  2006  opracowana  została  gminna  strategia  rozwiązywania  problemów  społecznych, 

której opracowanie było obowiązkowym zadaniem gminy wynikającym z zapisów ustawy. Do 

zadań gminy o charakterze obligatoryjnym należy m.in. :

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

Od  maja  2004  roku  skreślono  z  katalogu  świadczeń  pomocy  społecznej  zasiłki  stałe 

wyrównawcze i macierzyńskie zasiłki okresowe.

Podstawowym powodem przyznania pomocy społecznej zarówno w gminie jak i w kraju 

jest  ubóstwo. Bardzo niepokojące jest  zjawisko popadania w ubóstwo rodzin,  które pomimo 

aktywności  zawodowej  osiągają  bardzo  niskie  dochody.  Główne  przyczyny  ubóstwa  to: 

długotrwała  choroba,  alkoholizm,  inwalidztwo  oraz  rodzinne  sieroctwo,  wielodzietność, 

samotność, bezrobocie i coraz częściej starość.

Nowym zadaniem realizowanym przez GOPS jest obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych. Jest 

to zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

4.6. Kultura, Zabytki, Dziedzictwo Kulturowe

 Ośrodkiem kulturalnym działającym na terenie gminy jest Gminny Ośrodek Kultury w 

Kiełczygłowie. W gminie działa prężnie wielokrotnie nagradzany ludowy zespół artystyczny 

„Kiełczygłowianie”,  która  powstała  w  1985r.  krzewi  i  kultywuje  tradycję  i  dziedzictwo 

kulturowe lokalnej społeczności. Równie ważne dla krzewienia kultury i tradycji lokalnych 

jest Koło Gospodyń Wiejskich z Obrowa. Powstało ono w 1963r. Członkowie Koła kultywuje 

tradycje kulinarne tego regionu. Na konkursie wojewódzkim „Nasze Kulinarne Dziedzictwo 

2003” zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 

Koło Gospodyń Wiejskich zdobyło I miejsce wśród  potraw  za  „Zupę  Chrzanową”.  

Dobrze  rozwinięte  jest  czytelnictwo.  Mieszkańcy  miejscowości  Kiełczygłówek  mogą 

poszerzać swoją wiedzę korzystając z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie 

z  filią  w  Hucie  mającej  na  celu  rozpoznawanie  i  zaspakajanie  potrzeb  czytelniczych 

mieszkańców. Dzięki  pomocy  Ministra  Kultury  oraz  gminy  Gminna  Biblioteka  Publiczna 

otrzymuje środki na powiększanie swojego księgozbioru.

Środowisko  kulturowe  gminy  Kiełczygłów  tworzą  występujące  na  tym  terenie  obiekty 

zabytkowe, kulturalne i sakralne. Należą do nich:

- Pomnik w Kiełczygłowie

- Kapliczka przydrożna w Osinie Małej

- Kościół p.w. św. Antoniego z Padwy w Kiełczygłowie.
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Wykaz obiektów z terenu gminy Kiełczygłów wpisanych do rejestru zabytków:  

L.P. miejscowość obiekt, zespół datowanie krótka charakterystyka

1. Osina Mała Zabytkowa
kapliczka

przydrożna

XVII, XVIII
wiek

Kapliczka jest jednokondygnacyjna, 
zbudowana na rzucie prostokąta, z 
czworobocznie zamkniętą częścią 
ołtarzową. Murowana z cegły na 

zaprawie wapiennej, otynkowana. 
Kapliczka przydrożna w Osinie Małej 
jest zabytkiem o dużych wartościach
historycznych i artystycznych. Jest

charakterystycznym i istotnym 
elementem tradycyjnego krajobrazu

kulturowego.

2. Kule Zabytkowe
drzewo Lipa

drobnolistna o
obwodzie
370cm,

Nr rejestru
wojewódzkiego

14

unikatowy zabytek

3. Otok Zabytkowe
drzewo Dąb

szypułkowy o
obwodzie

325cm

Nr rejestru
wojewódzkiego

13

unikatowy zabytek

4 Brutus Zabytkowe
drzewo Dąb

szypułkowy o
obwodzie

395cm

Nr rejestru
wojewódzkiego

15

unikatowy zabytek

5 Kiełczygłów Gminna Biblioteka
Publiczna w 
Kiełczygłowie

. Wpisany do rejestru zabytków 
nieruchomych

4.7. Sport, Turystyka, Rekreacja

W gminie działa Ludowy Zespół Sportowy w Kiełczygłowie i Szkolne Kluby Sportowe. 

Wiodąca  jest  sekcja  piłki  nożnej  LZS  w  Kiełczygłowie,  który  uczestniczy  w  rozgrywkach 

piłkarskich  klasy  B  prowadzonej  przez  Sieradzki  Okręgowy  Związek  Piłki  Nożnej.  Kluby 

finansowane są z budżetu gminy oraz otrzymują wsparcie od sponsorów prywatnych. Poza sekcją 

piłki nożnej młodzież z gminy Kiełczygłów uczestniczy w turniejach i rozgrywkach powiatowej 

ligi siatkowej. Mieszkańcy mogą korzystać z hali sportowej w Kiełczygłowie, ORLIKA oraz sali 

gimnastycznej  w Chorzewie do spędzania czasu wolnego  na sportowo. Natomiast  od kilu lat 

notujemy wielkie zainteresowanie na piłkę siatkową oraz tenisa ziemnego, dlatego też w prawie 

każdej miejscowości na terenie Gminy Kiełczygłów są wybudowane lub są w trakcie budowy 
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boiska do gry w piłkę siatkową na powietrzu. Jedną z miejscowości, w której nie ma jeszcze 

boiska, a posiada na to miejsce jest Kiełczygłówek. Młodzież z miejscowości bardzo ubolewa z 

tego powodu gdyż aby pograć w siatkówkę lub piłkę nożną muszą jeździć do Kiełczygłowa na 

obiekt Orlika.

    
                       Miejsce na boisko do piłki nożnej Miejsce na boisko do piłki siatkowej

Gmina  pomimo licznych  walorów przyrodniczo – turystycznych  ma  słabo rozwiniętą 

bazę turystyczną. Na terenie gminy istnieją 4 gospodarstwa agroturystyczne:

- Pod Brzózką – Beata i Cezary Kędzia - Kolonia Chorzew, 98-358 Kiełczygłów,

- Brzozowy Gaj – Barbara i Robert Depta – Skoczylasy, 98-358 Kiełczygłów

najlepsze gospodarstwo agroturstyczne woj. Łódzkiego "Zielone Lato" 2007 - II miejsce w 

konkursie, oraz „Zielone Lato” 2008 – II miejsce w konkursie, 

- Krzysztof i Katarzyna Kolasa – Ławiana, 98-358 Kiełczygłów

- Agata Pęciak – Ławiana, 98-358 Kiełczygłów

 Pomimo wielu  nagród zdobywanych  w ramach prestiżowych  konkursów branżowych  przez 

istniejące  już  gospodarstwa,  mało  rozpropagowana  jest  idea  agroturystyki.  Konieczne  jest 

uświadamianie mieszkańców, że poprzez turystykę i rekreacje można podnieść walory gminy i 

dochodowość własnych gospodarstw. Na terenie gminy nie ma również wyznaczonych (mimo 

występowania dogodnych terenów) szlaków turystycznych.
4.8. Budownictwo

Budownictwo we wsi Kiełczygłówek nie odbiega zasadniczo od budownictwa na terenie 

Gminy  Kiełczygłów,  jeśli  chodzi  o  standard  i  wyposażenie.  Przeważa  budownictwo 

indywidualne wyposażone  w  instalacje  -  takie  jak:  wodociąg,  ustęp  spłukiwany,  łazienka, 

centralne ogrzewanie. Nie ma mieszkań wyposażonych w gaz ziemny z uwagi na brak sieci, 

jednak duża część gospodarstw domowych posiada gaz propan-butan w butlach. Mieszkania są 

zwodociągowane w 100%.
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Ruch  budowlany  w  sołectwie  jest  niewielki.  W  ostatnich  latach  wydawano  kilka 

pozwoleń na budowę. Widać tendencje wzrostową. Brak uzbrojonych terenów przeznaczonych 

pod budownictwo mieszkaniowe hamuje jego rozwój na terenie sołectwa. 

Ocenia  się,  że  budownictwo  mieszkaniowe  w  gminie  ma  charakter  głównie 

odtworzeniowy, a istniejące budynki są rozbudowywane i modernizowane.

       
          

             Budownictwo w miejscowości Kiełczyglówek       Budownictwo w miejscowości Kiełczyglówek

4.9. Bezpieczeństwo

Na terenie gminy działa Państwowa Straż Pożarna z siedzibą w Pajęcznie. Funkcjonuje 

również  osiem  jednostek  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  które  mają  swoje  zaplecza  w 

miejscowościach: Chorzew, Kiełczygłów, Huta, Dryganek, Obrów, Skoczylasy, Brutus, Glina. 

Na  terenie  miejscowości  Kiełczygłówek  nie  funkcjonuje  żadna  jednostka  OSP  a  akcje 

ratownicze prowadzone są przez jednostki OSP z terenu Gminy Kiełczygłów, ale zawsze przy 

udziale  jednostki  PPSP  w  Pajęcznie. Koszt  utrzymania  jednostek  OSP  ponoszone  są  przez 

budżet gminy. W 2010r. w gminie odnotowano: 20 pożarów oraz 24 miejscowe zagrożenia. Ilość 

pożarów była dosyć duża ponieważ w porównaniu z rokiem 2009 wzrosła ona o 3 (2009 r. - 17 

pożarów).

4.10. Przedsiębiorczość

Na  terenie  sołectwa  Kiełczygłówek  nie  ma  dużych  przedsiębiorstw  przemysłowych. 

Ewidencja  działalności  gospodarczej  zawiera  2  (mały  i  średni)  podmioty  gospodarcze. 

Przeważająca branża działalności gospodarczej to handel i  usługi.  Część mieszkańców czerpie 

także dochody z pracy najemnej w innych miejscowościach oraz z prac sezonowych.

Sektor przedsiębiorstw obejmuje między innymi usługi:

WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2010
Przesypownia cementu 1

Usługi transportowe 1
OGÓŁEM: 2

- 15 -



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KIEŁCZYGŁÓWEK NA LATA 2011-2020

Przedsiębiorczość  na  terenie  sołectwa  Kiełczygłówek  jest  znikoma  w  porównaniu  z 

ogólną  liczbą   funkcjonujących  podmiotów  gospodarczych  na  terenie  Gminy  Kiełczygłów 

których jest około 153. Prawie 96 % z nich należy do sektora prywatnego. 

Zarejestrowane  firmy  stanowią  podmioty  niewielkie,  które  działają  w  formie  osób 

fizycznych  prowadzących  działalność  gospodarczą.  Zwiększenie  liczby  podmiotów  po  roku 

2001 w pewnym stopniu związane było z sytuacją na rynku pracy i poszukiwaniem możliwości 

prowadzenia  własnej  działalności  gospodarczej  oraz szeroko  stosowana  praktyka 

samozatrudnienia,  wymuszana  przez  pracodawców  w  celu  zmniejszenia  ich  kosztów 

działalności. 

4.11. Wodociągi, kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

Całość  obszaru  gminy  Kiełczygłów  wyposażona  jest  w  instalacje  wodociągowe, 

wskaźnik  stopnia  zwodociągowania  obszaru  szacuje  się  na  100  %.  Na  terenie  gminy 

zlokalizowane jest jedno ujecie wody w miejscowości Kiełczygłów zasilające trzy miejscowości 

– Kiełczygłów,  Kolonia Kiełczygłów i Studzienica.  Pozostałe miejscowości obsługiwane są z 

zasilenia wodą z gmin sąsiednich – tj. Rząśni i Ruśca. 

Miejscowość Kiełczygłówek zasilana jest z ujęcia wody w Ruścu. Średnie zużycie wody 

z  wodociągów  zbiorowych  na  1  mieszkańca  wynosi  około  26m3.  Jakość  wody dostarczanej 

odbiorcom  nie  budzi  zastrzeżeń  stacji  SANEPID.  Znacznie  gorsza  sytuacja  występuje  w 

dziedzinie gospodarki ściekowej, żaden z mieszkańców gminy nie posiada dostępu do instalacji 

kanalizacyjnych, gdyż obecnie gmina Kiełczygłów nie posiada zbiorczego systemu kanalizacji 

sanitarnej.  Na terenie  gminy nie  ma  też  komunalnej,  czy  zakładowej  oczyszczalni  ścieków. 

Gmina  Kiełczygłów  pozyskała  lokalizację  z  przeznaczeniem  na  oczyszczalnię  ścieków  w 

Kiełczygłowie  i  opracowała  dokumentację  projektową  na  budowę  oczyszczalni  ścieków  w 

miejscowości  Kiełczygłów  z  której  korzystać  mogą  takie  miejscowości  jak  :  Kiełczygłów  i 

Kolonia  Kiełczygłów.  W  dalszym  okresie  czasu  przewiduje  się  przyłączenie  do  gminnej 

oczyszczalni  ścieków  kolejnych  miejscowości.  Alternatywą  jest  budowa  sieci  niewielkich 

przydomowych oczyszczalni ścieków których głównym odbiornikiem ścieków oczyszczonych 

będzie  ziemia.  Jest  to  rozwiązanie  bardziej  racjonalne  z  powodów  ekonomicznych  przy 

rozproszonej zabudowie.

4.12. Telefonizacja 

Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć telefoniczną i aktualnie działa na jej terenie 

dwóch operatorów, tj. Telekomunikacja Polska S.A. i Telekomunikacja Związek Gmin Ziemi 

Wieluńskiej. Z usług telekomunikacyjnych korzysta około 900 abonentów. 
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W Chorzewie, Kiełczygłowie i Hucie działają centrale telefoniczne typu EWSD Simens 

z  możliwością  rozbudowy  do  pełnego  pokrycia  zapotrzebowania.  Ponadto  mieszkańcy 

miejscowości Kiełczygłówek tak jak cała gmina posiadają możliwość  korzystania z istniejącej 

sieci telefonii komórkowej, gdzie przekaźniki są zlokalizowane w miejscowościach Glina Mała, 

Skoczylasy,  Kiełczygłów  co  powoduje  bardzo  dobrą  jakość  połączeń.  Użytkownicy  sieci 

telefonicznych  korzystają  z  nowoczesnych  urządzeń  telekomunikacyjnych  do  transmisji 

informacji  i  danych.  Mieszkańcy Kiełczygłówka  dzięki  rozwiniętej  sieci  telefonicznej  jaki  i 

dzięki prywatnym operatorom maja również dostęp do Internetu.

4.13. Organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia

W Gminie Kiełczygłów - obok KGW w Obrowie oraz 8 jednostek OSP – coraz prężniej 

działają także inne stowarzyszenia:

- Stowarzyszenie „ Lepsza przyszłość” w Glinie

- Stowarzyszenie „ Zacisze K2” w Kiełczygłówku

- Stowarzyszenie „ Szansa” w Kiełczygłowie,

powyższe stowarzyszenia są zarejestrowane i posiadają wpis do KRS oraz REGON. Powyższe 

stowarzyszenia  mają  zamiar  w  najbliższym  czasie  sięgnąć  po  fundusze  Unii  Europejskiej 

składając wnioski na dofinansowanie działań poprawiających wizerunek swojej miejscowości. 

Od kilku lat działa nieoficjalnie w miejscowości Kiełczygłówek koło młodzieżowe. Młodzież 

spotyka się codziennie w świetlicy wiejskiej, które wymaga modernizacji.
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5. Analiza SWOT miejscowości Kiełczygłówek

Przeprowadzona  analiza  SWOT  ilustruje  mocne  i  słabe  strony  miejscowości 

Kiełczygłówek, oraz jej szanse i zagrożenia. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji w tej 

miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. 

Mocne strony: Słabe strony:
- możliwość rozwoju agroturystyki
- telefonizacja
- nieskażone tereny rolne
- istnienie produktu regionalnego-chrzanu
- dobre połączenie komunikacyjne
- sieć wodociągowa
- czyste powietrze
- bliskość miasta, dobre połączenie 
komunikacyjne (PKS, PKP)
- sklepy spożywczo-przemysłowe
- rosnąca liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych.
- realny wzrost budżetu gminy
- bliskość dużego rynku zbytu lokalnych 
surowców (Bełchatów, Częstochowa, Łódź, 
Śląsk)
- aktywne organizacje pozarządowe;

- brak infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej

- zły stan kolei i przystanku PKP
- mało gospodarstw agroturystycznych
- mała oferta zajęć dla dzieci i młodzieży
- brak obiektów sportowych
- niezadowalający stan dróg i infrastruktury 

okołodrogowej
- wysokie bezrobocie
- mała aktywność społeczna mieszkańców
- niski poziom wykształcenia mieszkańców 

      - zły stan techniczny strażnicy OSP,

Szanse zewnętrzne: Zagrożenia zewnętrzne::

- rozwój agroturystyki i turystyki;

- rozwój rolnictwa;

- dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa;

- fundusze unijne;

- rozwój edukacji;

- wzrost znaczenia organizacji 

pozarządowych;

- wzrost aktywności mieszkańców regionu;

- bezrobocie;

- ubożenie znacznej części społeczeństwa;

- niestabilność prawa;
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6. Misja i cele strategiczne miejscowości

Misja  miejscowości  Kiełczygłówek  określona  w  niniejszym  Planie  Odnowy  Miejscowości 

została wyznaczona na podstawie opinii wyrażonych przez jej mieszkańców. Jest ona zbieżna z 

Misją określoną w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kiełczygłów na lata 2007-2013 i 

brzmi następująco:

"Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno –gospodarczego miejscowości,

wzrostu jej atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej

oraz dążenie do zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości życia przy uwzględnieniu

tożsamości lokalnej i dziedzictwa kulturowego".

Rozwój miejscowości ma więc nastąpić między innymi w oparciu o ożywienie gospodarcze i 

turystyczne,  przy  jednoczesnym  zaspokojeniu  potrzeb  społecznych  i  kulturalnych  oraz 

poszanowaniu  dziedzictwa  kulturowego  i  tożsamości  lokalnej  uwzględniające  specyfikę 

obszarów wiejskich.

Rozwój  gospodarczy  gminy  niewątpliwie  wymaga  inwestycji  w zakresie  infrastruktury  oraz 

szeroko rozumianego porządkowania i kształtowania przestrzeni publicznej.

Cele strategiczne miejscowości Kiełczygłówek

Plan  Odnowy  Miejscowości  Kiełczygłówek  jest  dokumentem  kierunkowym, 

stanowiącym podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez władze samorządowe 

oraz podmioty sektora prywatnego, organizacje pozarządowe, mieszkańców, parafię.

W rezultacie przeprowadzonych analiz strategicznych z udziałem pracowników Urzędu 

Gminy i jednostek podległych, radnych, instytucji i przedsiębiorstw oraz mieszkańców sołectwa 

Kiełczygłówek  sformułowano  cztery  strategiczne  cele  rozwoju  miejscowości.  Bazując  na 

zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych (posiadanych atutach oraz najistotniejszych 

brakach i problemach), wytyczają one główne kierunki rozwoju miejscowości. Ich realizacja w 

perspektywie  9-letniej  powinna  doprowadzić  do  osiągnięcia  pożądanego  stanu  rozwoju 

określonego w jej misji. Wyznaczone cele strategiczne są następujące:

1) Rozwój spójnej i atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej;

2) Poprawa infrastruktury technicznej, w tym budowa chodników;

3) Rozwój infrastruktury sportowej, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego;

4) Rozwój aktywności społecznej i umacnianie tożsamości lokalnej.
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7.Opis planowanych zadań w perspektywie lat 2011-2020

Lp. Nazwa zadania Zakres robót

Przybliżony
koszt

całkowity
w tys. zł

Termin realizacji Źródła 
finansowania

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Przebudowa i 
rozbudowa 
świetlicy w
budynku 
komunalnym w
miejscowości 
Kiełczygłówek

- termomodernizacja
(wymiana instalacji
grzewczej, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, remont
elewacji budynku, wymiana 
rynien, wymiana pokrycia
dachowego, założenie solarów),
- wymiana oświetlenia, remont 
pokoi, zainstalowanie
monitoringu wizyjnego,
- zagospodarowanie terenu 
wokół budynku, wymiana 
ogrodzenia,
- wyrównanie terenu wokół 
budynku,
- budowa parkingów, placu 
zabaw. 
- remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej (urządzenie siłowni)

350,00 350,00 Fundusze 
strukturalne:
-80%
Budżet Gminy:
-20%

2. Uporządkowanie
przestrzeni
publicznej w
Kiełczygłówku

- budowa chodnika i oświetlenia 
ulicznego, budowa parkingów

155,00 155,00 Fundusze
strukturalne: - 80%
Budżet Gminy: 
-20%

3. Budowa 
infrastruktury 
rekreacyjnej.

- budowa boiska do siatkówki , 
boiska wielofunkcyjnego, 
budowa sceny artystycznej, 
budowa placu zabaw dla dzieci

300,00 300,00 Fundusze
strukturalne:
-80%
Budżet Gminy:
-20%
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8.Wdrażanie, monitorowanie, promocja planu

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek 

Zadania
.

Odpowiedzialni Termin realizacji
Przyjęcie Planu Odnowy przez 
Radę Sołecką

Rada Sołecka Luty 2011

Przedłożenie Projektu Planu
Odnowy przedstawicielom

Zebrania Wiejskiego

       Wójt Luty 2011

Zatwierdzenie Planu
Odnowy Miejscowości na

Sesji Rady Gminy.

Rada Gminy Marzec 2011

Opracowanie informacji na
stronie www Kiełczygłowa z

zamieszczeniem Planu
Odnowy Miejscowości

Wójt Marzec 2011

Opracowanie programów
operacyjnych ze

szczególnym
uwzględnieniem projektów i

zadań mogących uzyskać
wsparcie z funduszy

strukturalnych.

Wójt, Rada Sołecka Marzec 2011

Realizacja zadań określonych 
poszczególnymi projektami 
zgodnie z harmonogramem
przyjętym w programach

operacyjnych.

Wójt, Rada Sołecka Luty 2011 - grudzień 2020

Monitorowanie Planu Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek

Zadanie
.

Odpowiedzialni Termin realizacji
Przedkładanie raportów z
przebiegu realizacji
projektów i zadań
zamieszczonych w
programach operacyjnych

Wójt Raz w roku
począwszy od miesiąca
luty 2011 roku na ręce

przedstawicieli Zebrania
Wiejskiego

Ocena realizacji programu Rada Sołecka, Rada Gminy Sesja absolutoryjna 
każdego roku

Organizacja debat
strategicznych z udziałem
osób tworzących wcześniej
Plan dla oceny jego
aktualności

Wójt Raz na dwa lata
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Promocja Planu Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek

Promocja  Planu  Odnowy  Miejscowości  czyli  jego  Public  Relations,  którego  zadaniem  jest 

upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Kiełczygłówek i pośród przyszłych, 

beneficjentów, wykonawców i decydentów opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie  głównym  dostawcą  informacji  o  Planie  Odnowy  Miejscowości.  W witrynie 

internetowej Gminy Kiełczygłów zostanie utworzona podstrona poświęcona Planowi Odnowy 

Miejscowości  Kiełczygłówek  z  zamieszczonym  dokumentem w plikach  pdf.  Internet  służyć 

będzie  również  komunikacji  pomiędzy  bezpośrednio  odpowiedzialnym  za  wdrażanie  Planu 

Odnowy Miejscowości  (Urzędem Gminy w Kiełczygłowie),  a  zainteresowanymi  podmiotami 

samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach 

potencjalnych  beneficjentów  i  wykonawców  Planu  Odnowy Miejscowości  Kiełczygłówek  o 

istnieniu  takiego  dokumentu  i  sposobie  jego monitorowania  i  wdrażania,  kierując  do  źródła 

informacji, jakim będzie Internet.

Promocja  i  reklama  bezpośrednia będzie  skierowana  do  wybranych,  potencjalnych 

wykonawców,  inwestorów  zidentyfikowanych  na  podstawie  analizy  przedsięwzięć 

inwestycyjnych  zawartych  w  Planie  Odnowy  Miejscowości.  Powyższa  promocja  i  reklama 

polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących 

być  partnerami  w  realizacji  poszczególnych  zamierzeń  Planu  Odnowy  Miejscowości 

Kiełczygłówek.
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