Plan Odnowy Miejscowości Postękalice
NA LATA 2011 – 2017

Plan Odnowy
Miejscowości Postękalice
w Gminie Bełchatów

Bełchatów 2011

1

Plan Odnowy Miejscowości Postękalice
NA LATA 2011 – 2017

Spis treści

I. Wstęp........................................................................................................................................3
II. Zarys historii miejscowości Postękalice...................................................................................7
III. Analiza zasobów miejscowości Postękalice...............................................................................
3.1. Informacje ogólne..............................................................................................................9
3.2. Środowisko przyrodnicze................................................................................................10
3.3. Sfera społeczna................................................................................................................11
3.4. Turystyka i zabytki..........................................................................................................12
3.5. Infrastruktura techniczna.................................................................................................15
3.6. Strefa gospodarcza...........................................................................................................16
IV. Analiza SWOT.......................................................................................................................17
4.1. Mocne strony...................................................................................................................17
4.2. Słabe strony.....................................................................................................................18
4.3. Szanse..............................................................................................................................18
4.4. ZagroŜenia.......................................................................................................................18
V. Wizja rozwoju miejscowości Postękalice..................................................................................
5.1. Wizja stanu docelowego..................................................................................................19
5.2. Wizja rozwoju.................................................................................................................20
VI. Priorytety rozwoju miejscowości Postękalice.........................................................................21
VII. Plan zadań na lata 2011 – 2017...................................................................................................
7.1. Harmonogram wdraŜania planu w latach 2011 – 2017...................................................23
7.2. Kosztorys planu zadań.....................................................................................................24
7.3. Zadanie priorytetowe.......................................................................................................25
VIII. Zgodność Planu Odnowy Miejscowości
z dokumentami nadrzędnymi rozwoju Gminy........................................................................25
IX. Przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości..................................................................................26
X. Zarządzanie i monitoring Planu Odnowy Miejscowości.........................................................26
Podsumowanie..............................................................................................................................27

2

Plan Odnowy Miejscowości Postękalice
NA LATA 2011 – 2017

I. Wstęp.
Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości w sposób formalny wynika
z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, a w szczególności
wytycznych Osi 3 PROW – Działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada między innymi
wspieranie działań mających wpływać na poprawę jakości Ŝycia na obszarach wiejskich poprzez
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. W ramach działania
finansowaniem zostaną objęte projekty z zakresu:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜenia obiektów publicznych pełniących funkcje
kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury;
2) budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieŜek rowerowych, szlaków
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, słuŜących do uŜytku publicznego;
3) zakupu towarów słuŜących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji
społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów;
4) związane

z

kształtowaniem

centrów

wsi

jako

obszaru

przestrzeni

publicznej,

w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub
oświetlenia ulicznego;
5) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
6) budowy, przebudowy lub remontu małej infrastruktury turystycznej;
7) zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych na rzecz rekreacji lub poprawy estetyki
miejscowości;
8) rewitalizacji budynków zabytkowych, odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników
historycznych i miejsc pamięci;
9) zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego lub tradycji budownictwa
wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
10) budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜenia obiektów przeznaczonych na cele promocji
lokalnych produktów i usług, w szczególności pawilonów, punktów wystawowych, sal
ekspozycyjnych lub witryn;
11) odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury
sakralnej wpisanych do rejestru zabytków;
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12) wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli publicznych w celu
uporządkowania terenu w miejscowości.
Warunkiem uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu Odnowy
Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy oraz innymi dokumentami
strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym.
Plan Odnowy Miejscowości Postękalice ma przede wszystkim przyczynić się do
podniesienia standardu Ŝycia i pracy we wskazanej miejscowości poprzez m.in. realizację
określonych

priorytetowych

inwestycji.

Planowane

przedsięwzięcia

mają

zaktywizować

mieszkańców do działań prospołecznych, a w konsekwencji przyczynić się do podniesienia
atrakcyjności całej miejscowości. Poszczególne inwestycje wskazane poniŜej mają mieć na celu
odnowę całej miejscowości przyczyniając się tym samym do podniesienia morale jej mieszkańców,
a takŜe polepszenia warunków bytowych. Podejmowane działania w znacznym stopniu umoŜliwią
równieŜ zachowanie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego przyczyniając się tym samym do
odnowy i rozwoju wsi jaką jest miejscowość Postękalice.
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II. Zarys historii miejscowości Postękalice.

Pierwsze wzmianki o osadzie Postękalice pochodzą z 1395 roku. W XVI wieku nosiły
nazwę „Pothstekalycze”. W skład Postękalic wchodziła wieś Postękalice oraz folwark.
Miejscowość połoŜona była w powiecie piotrkowskim, gmina Woźniki (Postękalice stanowiły
jedną z 25 gromad gminy), przy trakcie z Piotrkowa do Bełchatowa. Wieś naleŜała do parafii
w Bogdanowie. W XVI wieku w Postękalicach znajdowało się 25 domów i zamieszkiwało je
360 mieszkańców.
W roku 1827 liczba domów oraz mieszkańców zmniejszyła się. W miejscowości znajdowało się
25 domów, liczba mieszkańców wynosiła 265 osoby.
W 1886 roku folwark postękalicki zajmował obszar 1134 mórg, w tym grunty orne
zajmowały powierzchnię 437 mórg, łąki 135, pastwiska 30, lasy 519, nieuŜytki 36, zaś tereny
zabudowane 6 mórg.
Do dóbr Postękalic naleŜały jeszcze: wieś Miłaków oraz wieś Stradzew. Według danych łany
kmiece dawały dziesięcinę na stół arcybiskupi, folwark zaś, role karczemne i kmieć zwany Syadło
dawali plebanowi w Bogdanowie.
Według regencji z roku 1553 Postękalice naleŜały do powiatu piotrkowskiego. Wówczas wieś była
własnością Stanisława Dobrzylowskiego, miała 7 osad na czterech łanach ziemi.

Drewniany kościół św. Rocha w Postękalicach
powstał w 1737 r. Znajduje się na wzgórzu i wybudowany
został w miejscu starszej budowli. Pierwszy, równieŜ
drewniany kościół, wybudował w 1597 r. miejscowy
dziedzic, Krzysztof Postękalski. Świątynia spaliła się
w 1737 r., a obecną błyskawicznie wybudował ówczesny
dziedzic miejscowości. Kościół o konstrukcji zrębowej,
z prawie kwadratową nawą i węŜszym, prostokątnym prezbiterium. Strop jest płaski, pokryty
dwuspadowymi dachami. W drewnianym ołtarzu głównym znajduje się XVIII-wieczny obraz
„Zaśnięcie Matki Boskiej”. Do cennych elementów wyposaŜenia naleŜy m.in. drewniana
chrzcielnica (stojący anioł) i brązowy wiszący świecznik (XVIII w.). Wewnątrz świątyni znajduje
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się polichromia oraz belka tęczowa z wyrytą datą powstania budowli. Kościół otoczony jest
murkiem zbudowanym z polnych kamieni. Zabytkowy charakter ma odlany z brązu dzwon, który
wisi na wieŜy. Pochodzi z połowy XVIII stulecia. Kościół pełni obecni rolę świątyni filialnej w par.
Trójcy Przenajświętszej w Bogdanowie (archidiecezja częstochowska). W latach 1597-1616 był
siedzibą osobnej parafii – wtedy bogdanowski kościół zajęty był przez arian.
TuŜ przy Kościele św. Rocha znajduje się zabytkowy park dworski, w którym znajduje się
ołtarz polowy. Większość drzew stanowią kasztany.
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III. Analiza zasobów miejscowości Postękalice.

Inwentaryzacja zasobów obejmuje te zasoby, które znajdują się w Postękalicach i mogą
być wykorzystane na rzecz odnowy i rozwoju miejscowości. Do tych zasobów naleŜą zarówno
mieszkańcy tworzący bezcenny kapitał społeczny, jak i zasoby przyrodnicze, obiekty stanowiące
dziedzictwo kulturowe, obiekty uŜyteczności publicznej, infrastruktura oraz tereny, które mogą
zostać zagospodarowane zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

3.1. Informacje ogólne.

Gmina wiejska Bełchatów usytuowana jest w centralnej Polsce, w obrębie województwa
łódzkiego, w powiecie bełchatowskim w jego centralno – wschodniej części.
Sąsiednimi jednostkami administracyjnymi dla gminy Bełchatów są:
•

od północy

- gmina Zelów oraz gmina DruŜbice,

•

od południa

- gmina Kleszczów,

•

od południowego – wschodu

- gmina Kamieńsk

•

od wschodu

- gmina Wola Krzysztoporska,

•

od zachodu

- gmina Kluki.

W centrum gminy leŜy miasto Bełchatów, stanowiące odrębną gminę miejską.

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 179,89 km² (1 lokata wśród gmin powiatu
bełchatowskiego - 18,56 % powierzchni powiatu) i podzielona jest na 40 sołectw (Adamów,
Augustynów, Bukowa, Dobiecin, Dobiecin Kolonia, Dobrzelów, Domiechowice, Helenów, Huta,
Janina, Janów, Józefów, Kałduny, Kielchinów, Korczew, KsięŜy Młyn, Kurnos Pierwszy, Kurnos
Drugi, Ludwików, Ławy, Łękawa, Mazury, Mokracz, Myszaki, Niedyszyna, Oleśnik, Podwody,
Podwody Kolonia, Poręby, Postękalice, Rząsawa, Wielopole, Wola Kruszyńska, Wola Mikorska,
Wólka Łękawska, Zawadów, Zawady, Zdzieszulice Dolne, Zdzieszulice Górne i Zwierzchów),
w tym 56 miejscowości.
Sama miejscowość Postękalice zajmuje powierzchnię 321,3696 ha.
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Miejscowość Postękalice zamieszkana jest przez 441 osób, w tym 224 męŜczyzn i 217 kobiet (stan
na 28.07.2011 r.).
Odległość z Postękalic do stolicy powiatu, a zarazem do siedziby Urzędu Gminy Bełchatów wynosi
ok. 7 km.
Sieć dróg przebiegających przez gminę jest dość gęsta i charakteryzuje się korzystnym
układem na szlaku dróg tranzytowych północ – południe jak i wschód – zachód, co umoŜliwia
sprawny dojazd do waŜniejszych aglomeracji miejskich.

3.2. Środowisko przyrodnicze.

Gmina leŜy w centralno - wschodniej części powiatu bełchatowskiego. W części
wschodniej naleŜy do pagórków strefy Tuszyn - Pajęczno, w części zachodniej naleŜy do Kotliny
Szczercowskiej, środek zajmuje Równina Bełchatowska. Strefa pagórków zbudowana jest
z odosobnionych wzniesień o wysokości do kilkudziesięciu metrów. NajwyŜsze, w okolicy
Bukowej osiągają wysokość rzędu 245 m n.p.m. Z kolei w obrębie Kotliny Szczercowskiej
połoŜone są obszary najniŜsze - dolina Widawki o wysokości 175 m n.p.m. Pomiędzy tymi
jednostkami znajdują się niewielkie pagórki wydmowe. Pod względem geologicznym obszar gminy
Bełchatów znajduje się w obrębie Niecki Łódzkiej i wynosi 179,9 km².
W północnej części gminy zwraca uwagę występowanie znacznych powierzchni
zmeliorowanych. Ich łączna powierzchnia w 23 miejscowościach wynosi 3321 ha.
Przez wschodni obszar gminy przebiega strefa wododziałowa rozgraniczająca zlewnie Wisły
i Odry, a w skali regionalnej Pilicy i Warty.
Teren gminy niemal w całości leŜy w zlewni rzeki Widawki. Tylko niewielka część
w północno – wschodnich rejonach naleŜy do zlewni LuciąŜy.
Podstawę systemu rzecznego gminy tworzą: rzeka Rakówka (prawobrzeŜny dopływ Widawki) oraz
rzeka Widawka (płynąca południowo – zachodnim skrajem gminy).
Największe kompleksy leśne znajdują się na terenach miejscowości: Domiechowice,
Nowy Świat, Kurnos Pierwszy i Drugi, Bukowa, Łękawa, Rząsawa. Lasy mają szczególne
znaczenie na terenie gminy, tworząc strefę buforową między zagłębiem górniczo – energetycznym
a terenem gminy i miasta. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego
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gminy, lasy w jej obrębie posiadają status lasów chronionych. Na południowy zachód od wsi
Zawadów w kompleksie leśnym znajduje się Jezioro śółkin, które jest jednym z najładniej
połoŜonych leśnych jezior w powiecie bełchatowskim. Pomimo współczesnych zmian
cywilizacyjnych jezioro to zachowało do dziś swój „dziki” charakter. W Kurnosie warto zobaczyć
głaz narzutowy o wymiarach 2 x 2 x 3,5 metra, który odnaleźć moŜna w sosnowym lesie,
rozciągającym się na południe od wsi.
Lasy i grunty leśne (według danych Urzędu Statystycznego – Bank Danych Regionalnych: dane
roczne za 2009 rok) zajmują ogólna powierzchnię 67,0187 km², co stanowi 37 % obszaru gminy
(jest to wskaźnik dość wysoki biorąc pod uwagę, iŜ średnia lesistość na terenie wszystkich gmin
powiatu bełchatowskiego jest na poziomie 29,70 %). UŜytki rolne zajmują 57,3 % powierzchni
gminy zaś grunty zabudowane i zurbanizowane 3,1 %.
Gmina charakteryzuje się słabymi warunkami glebowymi. Ponad 60 % powierzchni
gruntów ornych zajmują grunty o niskich klasach bonitacyjnych gleb, a wśród nich 25 % stanowią
grunty marginalne, nieprzydatne dla produkcji rolniczej. Gleby zaliczane do wyŜszych klas
bonitacyjnych (IIIb i IVa) stanowią około 37 % powierzchni gruntów ornych i występują
w północnej części gminy.
Taka struktura bonitacyjna gleb sprawia, Ŝe dominującymi kompleksami przydatności
rolniczej gleb są kompleksy Ŝytni słaby i bardzo słaby. W bonitacji uŜytków zielonych dominują
klasy V i VI. W części uŜytków zielonych nastąpiło obniŜenie potencjału biologicznego
i produkcyjnego w efekcie oddziaływania leja depresyjnego KWB Bełchatów, pod wpływem
którego pozostaje południowa część gminy.

3.3. Strefa społeczna

Miejscowość Postękalice zamieszkana jest przez 441 osoby, w tym 224 męŜczyzn
i 217 kobiet (stan na 28.07.2011 r.). Ludność miejscowa stanowi blisko 4,40 % ludności gminy.
W 2009 roku w porównaniu z rokiem 2000 liczba ludności w gminie zwiększyła się o 16,30 %.
Miejscowość Postękalice ma charakter zabudowy rozproszonej, dominuje tu zabudowa
jednorodzinna

przy

istniejących

ciągach

komunikacyjnych

oraz

zabudowa

zagrodowa.
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W Postękalicach jest 133 gospodarstw domowych. Są to głównie domy jednorodzinne
wolno stojące prywatne (stara i nowa zabudowa). Widoczne jest coraz większe zaangaŜowanie
mieszkańców w poprawę estetyki domów i posesji. Mieszkania zaopatrzone są w podstawową
infrastrukturę techniczną: wodę, energię elektryczną, łącza telefoniczne. W Gminie Bełchatów nie
ma sieci ciepłowniczej. Gospodarstwa domowe korzystają z własnych systemów grzewczych
(paleniska piecowe, kotłownie wbudowane), bazując głównie na paliwie węglowym –
wykorzystanie innych nośników ciepła (olej opałowy, gaz propan – butan) ze względu na
niekorzystne relacje cenowe jest stosunkowo mało rozpowszechnione.

Na terenie miejscowości nie ma Ŝadnego ośrodka zdrowia. Opiekę medyczną nad
mieszkańcami sprawują ośrodki medyczne znajdujące się na terenie miasta Bełchatów.

Ze względu na brak na terenie miejscowości placówek oświatowych, dzieci pobierają
naukę w Szkole Podstawowej w Dobiecinie, zaś młodzieŜ gimnazjalna dojeŜdŜa do szkół
w Bełchatowie. W roku szkolnym 2011/2012 w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzelowie
zostanie uruchomione jedno z czterech gminnych gimnazjów, gdzie młodzieŜ gimnazjalna z terenu
Postękalic będzie pobierała naukę. MłodzieŜ po ukończeniu gimnazjum kształci się poza terenem
gminy, głównie w szkołach średnich, technikach oraz szkołach zawodowych w Bełchatowie.
Baza sportowa w gminie funkcjonuje w oparciu o placówki oświatowe, przy których
znajdują się boiska oraz sale gimnastyczne. Sale te pozwalają nie tylko na prowadzenie zajęć
wychowania fizycznego dla dzieci, ale takŜe na organizowanie międzyszkolnych imprez, turniejów
sportowych.

Najczęstszymi powodami, dla których przyznawane są świadczenia socjalne są:
bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność, alkoholizm oraz długotrwała choroba. Jednym
z powaŜniejszych problemów społecznych w Gminie Bełchatów jest bezrobocie (liczba
bezrobotnych w Gminie wg stanu na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 418 osób, w tym 244 kobiety).
Wprawdzie liczba osób bezrobotnych w Gminie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
zmalała, jednak bezrobocie nadal stanowi szczególnie niekorzystne zjawisko, zwłaszcza dla ludzi
młodych. Bezrobocie generuje niekorzystne skutki społeczne, takie jak ubóstwo, alkoholizm,
powoduje równieŜ frustracje i depresje. Pomoc dla osób z problemami społecznymi świadczą
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znajdujące się w Bełchatowie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3.4. Turystyka i zabytki

Za główne walory turystyczne gminy Bełchatów moŜna uznać:
•

połoŜenie geograficzne – walorem o znaczeniu krajowym jest centralne połoŜenie gminy,
zwłaszcza komunikacyjne,

•

interesująca baza turystyczna, którą stanowią: zbiorniki wodne Słok i Wawrzkowizna, które
mogą polecić miłośnikom aktywnego wypoczynku wiele atrakcji oraz rozwiniętą bazę
hotelarsko – rekreacyjno – gastronomiczną.

W rejonie osady Słok (14 km od Bełchatowa), powstał w latach siedemdziesiątych
XX w. sztuczny zbiornik retencyjny o powierzchni 75 hektarów. Nad brzegiem zbiornika znajduje
się kompleks Ośrodka Wypoczynkowego Elektrowni „Bełchatów”. W skład ośrodka wchodzi
luksusowy hotel „Wodnik”, murowane i drewniane domki kempingowe, pole namiotowe oraz kryty
basen.
Ośrodek stwarza wspaniałe warunki do rozwoju wszelkich form rekreacji, w tym róŜnych form
turystyki aktywnej i sportów wodnych. Czas wolny moŜna spędzać na kajakach, rowerach
wodnych, łódkach i Ŝaglówkach – jest tu równieŜ wypoŜyczalnia sprzętu wodnego.
Tereny leśne zasobne w grzyby, a takŜe obecność licznych gatunków ryb w zbiorniku, tworzą
świetne warunki dla rozwoju takich form rekreacji jak wycieczki do lasu i grzybobrania.
Malownicze połoŜenie zbiornika wśród lasów spowodowało, Ŝe „Słok” stał się jednym
z atrakcyjniejszych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych połoŜonych w okolicach gminy
Bełchatów.
Zbiornik „Wawrzkowizna” to drugi sztuczny zbiornik wodny w dolinie Widawki
połoŜony w odległości ok. 10 km od Bełchatowa, w sąsiedztwie miejscowości Rząsawa. Nad
zbiornikiem znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wawrzkowizna”. Ośrodek połoŜony jest na
terenie leśnym o powierzchni 47 ha. Do dyspozycji gości oddano tu 3 - hektarowy akwen
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z kąpieliskiem, plaŜą, pawilon hotelowo - gastronomiczny oraz domki letniskowe. Na zalewie
moŜna uprawiać sporty wodne. OSiR „Wawrzkowizna” dysponuje wypoŜyczalnią sprzętu wodnego
(kajaki, rowery wodne, Ŝaglówki), turystycznego i rekreacyjnego. Znajdują się tu takŜe boiska do
tenisa ziemnego, siatkówki, piłki noŜnej, a takŜe plac ogniskowy i miejsce na grilla. Ośrodek
posiada własną stadninę koni przygotowanych do rekreacji i turystyki.
•

Malownicze krajobrazy rolniczych terenów Gminy Bełchatów i kompleksy lasów (uŜytki
rolne zajmują około 57 %, a leśne 37 % powierzchni gminy), wymienione wyŜej zbiorniki
wodne, dobry układ bocznych dróg o małym natęŜeniu ruchu pojazdów samochodowych,
które dają moŜliwość aktywnego i zdrowego wypoczynku. Istnieje odcinek asfaltowej
ścieŜki rowerowej, biegnącej równieŜ przez tereny Gminy Bełchatów, łączącej Bełchatów
z ośrodkami turystycznymi Wawrzkowizną i Słokiem oraz odcinek ścieŜki rowerowej
biegnącej przez miejscowości: Domiechowice i Emilin.
Pozostałymi walorami turystycznymi Gminy, a zarazem spuścizną dziejową są obiekty

dworskie oraz ich pozostałości, zniszczone parki, zabytki techniki oraz kościół.
Głównymi obiektami dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Bełchatów są:

Układ przestrzenny, historyczny wsi:
•

Kurnos Pierwszy i Drugi – układ przestrzenny – ulicówka,

•

Postękalice – układ przestrzenny – rzędówka.

Obiekty architektury wpisane do rejestru zabytków i ewidencji konserwatorskiej:
•

Murowany dwór w miejscowości Dobrzelów z połowy XIX wieku – klasycystyczny,
parterowy, wysoko podpiwniczony. Zbudowany na planie prostokąta z częściowo
mieszkalnym poddaszem. Układ wnętrza jest dwutraktowy z sienią na osi. Dach
dwuspadowy. Obecnie cały zespół dworsko – parkowy jest zagospodarowany i bardzo
dobrze utrzymany przez prywatnych właścicieli.

•

Murowana oficyna w miejscowości Dobrzelów z połowy XIX wieku – jest częścią zespołu
dworsko – parkowego. Jest ona odrestaurowana, zadbana i w pełni uŜytkowana przez
właścicieli.

•

Pałac z XVIII wieku w miejscowości Łękawa – stan pałacu określa się jako bardzo dobry,
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obecnie mieści się w nim MłodzieŜowy Ośrodek Wychowawczy.
•

Drewniany kościół p.w. św. Rocha w miejscowości Postękalice – datowany na 1737 r.

•

Folwark w miejscowości Dobiecin z początku XX wieku – stan określa się jako dobry. Jest
częścią dawnego zespołu dworsko – parkowo – gospodarczego, obecnie całość
przebudowana, wykorzystywana przez prywatnego właściciela do celów rolniczych.

•

Ruiny dworu obronnego z przełomu XVI i XVII wieku w miejscowości Mikorzyce.

Historyczne zespoły zieleni formowanej:
•

Park z początków XX wieku w miejscowości Dobiecin – jako część zespołu dworsko –
gospodarczego zachował się tylko w części.

•

Park przy zespole dworskim w miejscowości Dobrzelów z połowy XIX wieku – otacza
dwór oraz oficynę. W parku znajdują się dwa stawy, całość zadbana, pielęgnowana,
drzewostan zachowany.

•

Park z XVIII wieku w miejscowości Łękawa – jest częścią zespołu pałacowo – parkowego.
Park jest zachowany bardzo dobrze , drzewostan zadbany, całość czysta i pielęgnowana.

•

Park dworski z przełomu XVI i XVII wieku w miejscowości Mikorzyce.

•

Park dworski z przełomu XVIII i XIX wieku na terenie miejscowości Mokracz – do dnia
dzisiejszego nie zachowały się praktycznie Ŝadne pozostałości po parku dworskim, obecnie
jest to teren zielony ze stawem i róŜnego rodzaju młodszymi drzewami.

•

Park przy kościele p.w. św. Rocha z XVIII wieku – usytuowany jest bezpośrednio przy
kościele p.w. św. Rocha. Całość tworzy zespół kościelno – parkowy.

•

Park dworski w Wielopolu pochodzi z przełomu XVIII i XIX wieku – na jego obszarze
znajduje się siedem pomników przyrody (drzewa).

Zabytki techniki:
•

Murowano – drewniany młyn wodny z przełomu XIX i XX wieku w miejscowości
Kurnos Drugi.

•

Schrony bojowe linii Widawki w miejscowości Oleśnik z czerwca 1939 roku.
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Cmentarze:
•

Cmentarz ewangelicki w Zawadach z XIX wieku.

•

Cmentarz przy kościele p.w. św. Rocha z XVIII wieku w Postękalicach.

•

Cmentarz ewangelicki w miejscowości Myszaki z XIX wieku.

3.4 Infrastruktura techniczna.

Miejscowość Postękalice (podobnie jak pozostałe sołectwa na terenie gminy) posiada
sieć wodociągową. Źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę jest ujęcie wody w Parzniewicach,
które zasila rozbudowany system wodociągów zbiorowych.

W miejscowości Postękalice gospodarstwa domowe nie są podłączone do sieci
kanalizacji. Ścieki gromadzone są w przydomowych zbiornikach o róŜnym stopniu szczelności,
skąd są one utylizowane za pomocą taboru asenizacyjnego, a takŜe i w sposób niekontrolowany.

Postękalice nie posiadają dostępu do sieci gazowej. Mieszkańcy do celów bytowych
wykorzystują gaz ciekły propan – butan dystrybuowany w butlach. Miejscowość nie posiada
równieŜ sieci ciepłowniczej. Gospodarstwa domowe korzystają z indywidualnych systemów
grzewczych (paleniska piecowe, kotłownie wbudowane), bazujące głównie na paliwie węglowym –
wykorzystanie innych nośników ciepła (olej opałowy, gaz płynny propan – butan) ze względu na
niekorzystne relacje cenowe jest mało rozpowszechnione.

Gmina, sąsiadując z Elektrownią Bełchatów, nasycona jest róŜnorodnymi urządzeniami
energetycznymi, przy czym szczególnie gęsta jest sieć linii najwyŜszych napięć. Zapewnienie
dostaw energii dla mieszkańców ocenić naleŜy jako dobre – teren posiada na ogół zmodernizowaną
sieć niskich napięć, niemal w kaŜdej miejscowości znajduje się transformator.
Sieć telekomunikacyjna obsługiwana przez Telekomunikację Polską S.A. Oraz operatorzy telefonii
komórkowej w pełni realizują zapotrzebowanie lokalnej społeczności na usługi telekomunikacyjne.
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Głównym źródłem wytwarzania odpadów na terenie miejscowości jest sektor
gospodarstw domowych oraz sektor gospodarczy, ze szczególnym wskazaniem na odpady
pochodzące z rolnictwa. Na terenie miejscowości nie ma składowiska odpadów. KaŜdy
z mieszkańców ma kosz na odpady. Głównym odbiorcą odpadów z sektora komunalnego jest firma
EKO – REGION, która równieŜ zabiera odpady z pojemników do segregacji szkła i plastiku.

Układ komunikacyjny miejscowości Postękalice tworzą:
•

droga powiatowa: Nr 1912 E: Bełchatów – Bogdanów,

•

droga gminna: Nr 101256 E: Niedyszyna – Postękalice.

Prócz ww. drogi na terenie miejscowości znajdują się drogi wewnętrzne, które wymagają
remontów.

3.5. Strefa gospodarcza.

W Postękalicach nie ma ulokowanych Ŝadnych większych zakładów przemysłowych,
główną rolę odgrywają małe, rodzinne firmy. Brak jest odpowiednich instrumentów i narzędzi
wspierających

i

stymulujących

rozwój

przedsiębiorczości,

umoŜliwiających

dostępność

do zewnętrznych źródeł finansowania, wzrostu aktywności inwestycyjnej oraz wzrostu aktywności
do podejmowania działalności gospodarczej.
Na terenie Postękalic zarejestrowanych jest około 10 podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą, lecz w rzeczywistości na terenie miejscowości znajduje się jedynie sklep
spoŜywczy oraz przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedaŜą jaj „Kraina jaj”.
Funkcjonujące na terenie Postękalic podmioty gospodarcze z uwagi na charakter
prowadzonej działalności i potencjał ekonomiczny, generują niewielką liczbę miejsc pracy. Z uwagi
na ten fakt część osób w poszukiwaniu zatrudnienia wyjeŜdŜa poza gminę.
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IV. Analiza SWOT.

Silne strony: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia moŜliwości kształtowania rozwoju
miejscowości, na które bezpośredni wpływ ma Gmina.

Słabe strony: Zjawiska ograniczające moŜliwości rozwoju miejscowości, na które bezpośredni
wpływ ma Gmina.

Szanse: Zjawiska pozytywne z punktu widzenia moŜliwości kształtowania rozwoju miejscowości,
występowanie,

których

jest

uwarunkowane

czynnikami

leŜącymi

poza

moŜliwościami

bezpośredniego wpływu.

ZagroŜenia: Zjawiska negatywne mogące stanowić zagroŜenie dla rozwoju miejscowości, których
występowanie, jest uwarunkowane czynnikami leŜącymi poza moŜliwościami jej bezpośredniego
wpływu.

Praca nad analizą SWOT dla wsi Postękalice w zakresie rozwoju społeczno –
gospodarczego polegała na przeprowadzeniu diagnozy sytuacji wsi i pozwoliła na uzyskanie
spostrzeŜeń, wniosków i uwag umoŜliwiających wyłonienie wewnętrznych atutów, moŜliwości
i pozytywnych cech wsi oraz podejmowanie skutecznych działań słuŜących rozwojowi społeczno –
gospodarczemu. Szczególną uwagę poświęcono takŜe czynnikom hamującym tę działalność.
Określono takŜe okazje, moŜliwości i szanse oraz zagroŜenia związane z planowaniem, organizacją,
zarządzaniem, a zwłaszcza finansowaniem działań ze środków zewnętrznych w tym z Unii
Europejskiej.

4.1. Mocne strony:
•

działka gminna, na której moŜe zostać zlokalizowane boisko wielofunkcyjne,

•

połoŜenie w pobliŜu miasta Bełchatów,

•

wolne tereny do zabudowy,

•

aktywność społeczności lokalnej oraz jej zdolność do angaŜowania się w rozwój wsi,
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•

lokalizacja na terenie wsi budynku świetlicy wiejskiej,

•

lokalizacja przy drodze powiatowej, która łączy dwa powiaty,

•

wysoki stopień zwodociągowania,

•

funkcjonowanie zorganizowanych grup: Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Ludowy Zespół
Sportowy, StraŜacka Orkiestra Dęta, Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wieś i My”.

4.2. Słabe strony:
•

mała opłacalność produkcji rolniczej,

•

rozdrobnienie gospodarstw,

•

brak alternatywnych w stosunku do rolnictwa miejsc pracy,

•

sieć drogowa wymagająca napraw oraz dostosowania otoczenia drogowego (chodniki,
parkingi, oświetlenie, itp.),

•

brak sieci kanalizacyjnej.

4.3. Szanse:
•

zagospodarowanie działki na boisko wielofunkcyjne,

•

wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy z jednostkami
pomocniczymi – sołectwami oraz zdobywania zewnętrznych środków finansowych na
realizację waŜnych przedsięwzięć,

•

prowadzenie kursów i szkoleń,

•

moŜliwość prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieŜy,

•

promocja miejscowości i gminy jako atrakcyjnego terenu dla inwestycji gospodarczych,

•

rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

•

budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

•

poprawa bezpieczeństwa drogowego,

•

moŜliwość pozyskania środków unijnych.

4.4. ZagroŜenia:
•

brak promocji oferty miejscowości,

•

duŜa konkurencja w zakresie korzystania z funduszy unijnych,
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•

negatywny wizerunek polskiej wsi, jako obszaru zacofanego,

•

odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu pracy,

•

niestabilne przepisy prawne,

•

szybki rozwój sąsiednich gmin (konkurencja).

V. Wizja rozwoju miejscowości Postękalice.
5.1. Wizja stanu docelowego.

Dzięki przeprowadzonym w Postękalicach inwestycjom poprawiono dostępność do
bazy rekreacyjno – sportowej.
Poprawiło się bezpieczeństwo w drodze do szkół, pracy, ośrodków zdrowia. Poprawiła się
dostępność infrastruktury technicznej – rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej.
Postękalice pełnią swoje dotychczasowe funkcje lecz celem jest doskonalenie spełnianych funkcji.
DuŜą uwagę zwraca się na rozwinięcie sektora drobnej przedsiębiorczości.
Miejscowość zamieszkana jest przez osoby zintegrowane i zaangaŜowane w Ŝycie wsi,
umiejętnie podnoszące swoje kwalifikacje i poziom wykształcenia. MłodzieŜ aktywnie uczestniczy
w Ŝyciu kulturalnym i sportowym w ramach klubów i stowarzyszeń sportowych, natomiast dorośli
chętnie korzystają ze szkoleń, kursów, uczestniczą w dyskusji i imprezach kulturalnych oraz
w spotkaniach dotyczących rozwoju miejscowości.
Utrzymanie mieszkańcom daje praca najemna, działalność usługowo – handlowa oraz gospodarcza,
rolnictwo. Nastąpiło oŜywienie społeczne, co spowodowało pozyskanie nowych inwestorów oraz
inicjatywy poszukiwania nowych źródeł dochodów.
Działające organizacje i stowarzyszenia nawiązują ścisłą współpracę pomiędzy sobą,
władzami gminy oraz instytucjami działającymi na terenie gminy jak i poza nią. Przyczynia się to
do wspólnej organizacji imprez kulturalnych i sportowych, wzrostu zaangaŜowania ludzi młodych
w sprawy wsi i całej gminy.
W rozwiązywaniu problemów miejscowości uczestniczą przede wszystkim mieszkańcy, Sołtys,
Rada Sołecka, Wójt oraz Rada Gminy.
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Posesje są zagospodarowane oraz utrzymane w czystości. Poprawi się stan techniczny wielu
domów jednorodzinnych. Mieszkańcy dbają o czystość i porządek w obejściu. Właściwie gromadzą
odpady, a takŜe starają się jak najlepiej zagospodarować swoje podwórza.
Podtrzymuje się tradycje w obecnie obchodzonych uroczystościach i świętach.
Mieszkańcy chętnie i licznie uczestniczą w imprezach kulturalnych.
Utworzenie boiska wielofunkcyjnego, urządzenie placu zabaw umoŜliwią dalszy rozwój zajęć
sportowych. Ułatwi to spędzanie wolnego czasu w sposób atrakcyjny.
Nastąpi poprawa stanu infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej.
Układ komunikacyjny zostanie usprawniony. Drogi będą zmodernizowane i spełnią wymogi
techniczne. Wybudowane będą chodniki oraz infrastruktura drogowa poprawiająca bezpieczeństwo
mieszkańców.

5.2. Wizja rozwoju.

Główne problemy miejscowości Postękalice:
•

potrzeba zagospodarowania działki będącej własnością Gminy Bełchatów,

•

brak kanalizacji sanitarnej,

•

brak zakładów produkcyjnych,

•

brak infrastruktury informatycznej, w tym równieŜ publicznych punktów dostępu do
Internetu,

•

zły stan techniczny dróg,

•

potrzeba stworzenia zaplecza dla Orkiestry Dętej i LZS-u,

•

brak alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez młodzieŜ,

•

słabe wyposaŜenie obiektów uŜyteczności publicznej,

•

brak zaplecza dla druŜyny piłkarskiej,

•

brak infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.
Na podstawie analizy zasobów miejscowości Postękalice, po przeanalizowaniu

głównych problemów miejscowości, po przeprowadzeniu analizy SWOT oraz wizji stanu
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docelowego wizja rozwoju miejscowości została sprecyzowana następująco:

Wizja rozwoju miejscowości:
•

miejscowość posiada kanalizację sanitarną,

•

miejscowość posiada boisko wielofunkcyjne,

•

społeczeństwo Postękalic przejawia duŜą aktywność na rzecz rozwoju miejscowości,

•

miejscowość promuje się efektywnie na terenie gminy i regionu,

•

poprawa estetyki wsi (zagospodarowanie posesji, zbiórka odpadów, nowe wiaty
przystankowe przy drogach, znaki informacyjne),

•

istnieją chodniki,

•

istnieją koła zainteresowań na terenie sołectwa,

•

miejscowość posiada wyremontowane drogi.

VI. Priorytety rozwoju miejscowości Postękalice.

Mając na uwadze mocne i słabe strony miejscowości Postękalice oraz wizję rozwoju
wsi przyjęto następujące cele strategiczne, które są gwarancją realizacji zadań zmierzających do
spełnienia wyznaczonej dla wsi Postękalice wizji:

Cel strategiczny I:
Wzrost atrakcyjności poprzez właściwe zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Cel ma słuŜyć zaspokojeniu potrzeb społecznych oraz rekreacyjnych mieszkańców wsi.
MoŜliwe to będzie dzięki realizacji następującego działania:
1. Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku.
2. Rewitalizacja zabytkowego parku przy Kościele.
3. Rozbudowa i modernizacja budynku OSP.
4. Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu (budynek
byłej mleczarni).
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Cel strategiczny II:
Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów wiejskich.

Cel ma słuŜyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa na obszarach wiejskich, co
w znacznym stopniu wpłynie na wzrost jakości Ŝycia na wsi. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki
realizacji następujących zadań:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.
2. Budowa ciągu pieszo – rowerowego.
3. Remont dróg.

Cel strategiczny III:
Podnoszenie standardów Ŝycia poprzez rozbudowę infrastruktury.

Cel ma słuŜyć poprawie jakości Ŝycia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do
mediów w zakresie infrastruktury technicznej. MoŜliwe to będzie dzięki realizacji działania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Określone powyŜej cele strategiczne wiąŜą się z realizacją zadań wspierających rozwój
obszarów wiejskich, tworzenie warunków do przekształceń w rolnictwie, powstania róŜnorodnej,
wielokierunkowej działalności gospodarczej oraz alternatywnych źródeł utrzymania na wsi.
Ponadto zapewniają stałą poprawę warunków Ŝycia, zamieszkania i bezpieczeństwa mieszkańców.
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VII. Plan zadań na lata 2011 – 2017.

7.1. Harmonogram wdraŜania planu w latach 2011 – 2017.
Cel

I
Wzrost atrakcyjności poprzez
właściwe zagospodarowanie
przestrzeni publicznej

II
Przeciwdziałanie marginalizacji
obszarów wiejskich
III
Podnoszenie standardów Ŝycia
poprzez rozbudowę
infrastruktury

Działanie

Termin realizacji

Utworzenie wiejskiego centrum
rekreacji i wypoczynku

2011 – 2012

Rewitalizacja zabytkowego parku
przy Kościele

2017

Rozbudowa i modernizacja budynku
OSP

2014 – 2015

Rozbudowa i modernizacja świetlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem
terenu

2015 – 2017

Rozbudowa oświetlenia ulicznego

2012-2017

Budowa ciągu pieszo rowerowego

2015 - 2016

Remont dróg

2011 - 2014

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków

2012 - 2014
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7.2. Kosztorys planu zadań.

Szacunkowe
koszty

Instytucje
odpowiedzialne
i współpracujące

Źródła
pozyskania
środków

Lp.

Działanie

Harmonogram
realizacji

1

Utworzenie wiejskiego centrum
rekreacji i wypoczynku

2011 – 2012

150 000,00 zł.

Gmina
Bełchatów

BudŜet gminy,
PROW

2

Rewitalizacja zabytkowego parku
przy Kościele

2017

30 000,00 zł.

Gmina
Bełchatów

BudŜet gminy,
konserwator
zabytków

3

Rozbudowa i modernizacja
budynku OSP

2014 – 2015

100 000,00 zł.

Gmina
Bełchatów

BudŜet gminy,
WFOŚiGW

4

Rozbudowa i modernizacja
świetlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu

2015 – 2017

150 000,00 zł.

Gmina
Bełchatów

BudŜet gminy,
PROW

5

Rozbudowa oświetlenia
ulicznego

2012-2017

70 000,00 zł.

Gmina
Bełchatów

BudŜet gminy

6

Budowa ciągu pieszo rowerowego

2015 - 2016

300 000,00 zł.

Gmina
Bełchatów

BudŜet gminy,
PROW

7

Remont dróg

2011 - 2014

400 000,00 zł.

Gmina
Bełchatów

BudŜet gminy

Gmina
Bełchatów

BudŜet gminy,
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska

8

Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków

2012 - 2014

1 590 000,00 zł.
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7.3. Zadanie priorytetowe.

Jednym z planowanych zadań, słuŜących urzeczywistnieniu prognozowanej wizji
rozwoju Postękalic jest utworzenie wiejskiego centrum rekreacji i wypoczynku, w tym budowa
boiska wielofunkcyjnego. Celem inwestycji jest poprawa oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej
dla mieszkańców miejscowości, poprawa standardu Ŝycia, rozwój kultury fizycznej i rekreacji
mieszkańców oraz zaspokojenie potrzeb.
Budowa boiska ma celu przede wszystkim poprawę warunków dla rozwoju sportu i aktywnych
form wypoczynku, w których uczestniczyć będą mieszkańcy Postękalic jak i mieszkańcy całej
gminy. Realizacja zadania pozwoli na prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy i korzystnie
wpłynie na jakość infrastruktury sportowo – rekreacyjnej we wsi.

Realizacja tego priorytetowego zadania przyczyni się do osiągnięcia takich celów jak:
•

wzrośnie zadowolenie mieszkańców,

•

zwiększy się atrakcyjność wypoczynku i rekreacji na terenie miejscowości,

•

mieszkańcy sołectwa będą mieli moŜliwość rozwijania swoich zainteresowań, pasji,

•

rozpocznie się proces przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, które stanowi w świetle
Postękalic dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich, jedno z priorytetowych zagadnień
wymagające natychmiastowej interwencji.

VIII. Zgodność „Planu Odnowy Miejscowości” z dokumentami nadrzędnymi
rozwoju Gminy.
Zapisy zawarte w „Planie Odnowy Miejscowości Postękalice” są zgodne z zapisami
zawartymi w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bełchatów”, w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bełchatów na lata 2004 – 2006 wraz
z kierunkami na lata 2007 – 2013”, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy
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Bełchatów na lata 2010 – 2020”, a takŜe z „Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Bełchatowskiego
na lata 2006 – 2011”, „Strategią Rozwoju Przedsiębiorczości dla Powiatu Bełchatowskiego” oraz
„Strategią Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego na lata 2005 – 2015”, jak równieŜ realizują cele ujęte
w dokumentach strategicznych na szczeblu wojewódzkim.
Cele wskazane w powyŜszych dokumentach mają przyczyniać się do poprawy jakości
Ŝycia mieszkańców wsi, zachowania i wzmacniania róŜnorodności przyrodniczej, krajobrazowej
i kulturowej, rozwoju turystyki oraz zwiększenia dostępności do infrastruktury technicznej.

IX. Przyjęcie „Planu Odnowy Miejscowości”.
„Plan Odnowy Miejscowości Postękalice” jest dokumentem otwartym, a zapisane
w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych
jak i zewnętrznych, pojawiających się nowych moŜliwości oraz zmiany hierarchii priorytetów
przyjętych przez Radę Gminy w Bełchatowie. Uwzględniane będą równieŜ nowe potrzeby
zgłaszane przez radnych, grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz sektor publiczny
i prywatny.
Uchwałą zebrania wiejskiego/Rady Sołeckiej miejscowości …................................ z dnia
…...................... 2011 roku przyjęto „Plan Odnowy Miejscowości Postękalice”.

Uchwałą Rady Gminy Bełchatów Nr …....... z dnia …........... 2011 roku zatwierdzono „Plan
Odnowy Miejscowości Postękalice”.

X. Zarządzanie i monitoring „Planu Odnowy Miejscowości”.
WdroŜenie „Planu Odnowy Miejscowości” rozpocznie się poprzez wprowadzenie go
w Ŝycie uchwałą zebrania wiejskiego, a następnie uchwałą Rady Gminy w Bełchatowie. WdroŜenie
Planu realizowane będzie poprzez Wójta Gminy Bełchatów, Radę Gminy oraz Sołtysa wsi.
Monitorowanie kaŜdego przedsięwzięcia czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas
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jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych
i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.
W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy
w Bełchatowie zaangaŜowane we wdraŜanie „Planu Odnowy Miejscowości”. Oceną wdraŜania
Planu zajmie się Rada Sołecka. System wdraŜania Planu realizowany będzie zgodnie z systemem
wdraŜania funduszy strukturalnych. Projekty zawarte w „Planie Odnowy Miejscowości”
realizowane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi przy aplikowaniu o środki unijne.

Podsumowanie.
Zrealizowane przedsięwzięcia mają na celu słuŜyć społeczności wsi Postękalice
stwarzając poprawę warunków Ŝycia a tym samym zapewniając poczucie więzi oraz rozwoju
następnym pokoleniom. Wieś nabierze charakteru wspólnoty, gdzie wszyscy muszą dbać o jej
interesy. Działania wskazane w projekcje charakteryzuje trwałość i długoterminowość. Tak więc
boisko wielofunkcyjne stanie się częścią wsi. Mieszkańcy będą się starać utrzymywać obiekt
w dobrym stanie technicznym, aby słuŜyły naszym dzieciom.
Mieszkańcy Postękalic odpowiedzialni i świadomi za przyszłość swego dziedzictwa dołoŜą
wszelkich starań, aby zrealizować „Plan Odnowy Miejscowości”. Od współpracy sołectwa i gminy
Bełchatów zaleŜy przyszły wizerunek miejscowości.
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