UCHWAŁA NR 253/XXX/2009
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 – 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (Dz. U. z 2008 r.
Nr 38, poz.220 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz uchwałą Nr 2/2009 Zebrania
Wiejskiego Sołectwa Łobodno z dnia 19 lutego 2009 r. Rada Miejska w Kłobucku uchwala,
co następuje:
§1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Łobodno na lata 2009 – 2015, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 253/XXX/2009
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 31 marca 2009 roku

Gmina Kłobuck

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
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WSTĘP
Plan

Odnowy

Miejscowości

jest

dokumentem

o

charakterze

planowania

strategicznego. Opracowanie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek
przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obrazów Wiejskich na
lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Plan

Odnowy

Miejscowości

Łobodno

został

opracowany

zgodnie

z wytycznymi

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i zawiera:
1. charakterystykę miejscowości,
2. inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego,
3. ocenę mocnych i słabych stron miejscowości,
4. opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną w perspektywie 7 lat z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.
Odnowa i rozwój wsi jest wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje
aktywność, zaangażowanie i solidarna postawa mieszkańców, dlatego też w przygotowaniu
dokumentu aktywnie uczestniczyli mieszkańcy Łobodna wraz ze swoimi przedstawicielami
z Rady Sołeckiej Łobodna i Rady Miejskiej w Kłobucku oraz władze Gminy Kłobuck
i pracownicy Urzędu Miejskiego w Kłobucku.
Opracowany Plan jest dokumentem otwartym, stwarzającym możliwości aktualizacji
w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być
dopisywane nowe zadania, a także to, ze może zmienić się kolejność ich realizacji,
w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.
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CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Miejscowość Łobodno położona jest w północno-wschodniej części gminy Kłobuck,

w powiecie kłobuckim województwa śląskiego.

Rysunek 1. Lokalizacja miejscowości Łobodno w województwie śląskim i powiecie
kłobuckim.

Łobodno jest jednym z dziesięciu sołectw gminy Kłobuck. Miejscowość zajmuje
obszar 2 684 ha, co stanowi 20,5 % powierzchni gminy i zamieszkiwana jest przez 1810
mieszkańców (stan na 12.03.2009 r.). Jest największym i najliczniejszym sołectwem
w gminie Kłobuck.
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Tabela nr 1. Liczba mieszkańców w Łobodnie (stan na 12.03.2009 r.)
Liczba ludności
Łobodno
ogółem
kobiety

5

mężczyźni

wszyscy

1810

902

908

do 16 lat

349

169

180

17-18

55

25

30

19-60

1100

529

571

powyżej 60 lat

306

179

127

Przez obszar Łobodna przebiegają dwie drogi wojewódzkie. Pierwszą z nich (droga
nr 492) jadąc w kierunku południowo – wschodnim przez wieś Kamyk i Biała dojeżdżamy do
odległej o 17 km Częstochowy. Druga (nr 491) biegnie w kierunku południowo - zachodnim
i prowadzi do odległej o 5 km miejscowości Kłobuck, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr
43 i biegnie dalej w kierunku południowym. Centrum Łobodna zlokalizowane jest w okolicy
skrzyżowania obu tych dróg.

Rysunek 2. Lokalizacja miejscowości Łobodno w gminie Kłobuck
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W centrum Łobodna znajdują się najważniejsze budynki: Kościół pw. Matki Boskiej
Częstochowskiej, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej, Ochotnicza Straż
Pożarna i sklepy. Miejscowość ta jest w całości zwodociągowana i skanalizowana.
Przez teren Łobodna przepływa rzeka Biała Oksza, która jest prawobrzeżnym
dopływem Liswarty.
Łobodno to miejscowość o dużym potencjale rekreacyjnym. Posiada tereny sportowe
oraz rozległy obszar leśny obfitujący w dary przyrody, grzyby i jagody, który przez
mieszkańców wykorzystywany jest również do spacerów i wycieczek. Czyste powietrze,
bogactwo przyrody i spokój stanowią o charakterze miejscowości.

Historia Łobodna
Nazwa Łobodno najprawdopodobniej pochodzi od słów ‘łoboda, lebioda’, co wg
słownika etymologicznego oznacza nazwę kilku roślin z rodziny alriplex i organum. Nazwa
ta mogła również oznaczać imię lub przezwisko. W dokumencie z 1607 roku występuje jako
„Łobodne”.
Łobodno jest dawną wsią królewską, należała do starostwa w Krupicach, a następnie znalazła
się w starostwie kłobuckim. Lustracja z roku 1564 (najstarsza informacja o Łobodnie)
określiła dość dokładnie sytuacje ekonomiczną wsi.
W tym czasie Łobodno znajdowało się w starostwie krzepickim. We wsi było „osiadłych
kmieci 26 na łanach 30 1/2, między któremi kmieciami jest łanników 17, którzy płacą po
groszy 34”. Lustratorzy wymienili również półłanników płacących po 1/3 grzywny
(16 groszy). We wsi jeden łan był pusty, którego jednak „na folwark osiewoje”, tzn.
wykorzystywał go dwór. Chłopi płacili daninę zwaną „osep z łanu” (w naturze) w owsie,
a rocznie dostarczali do dworu po 6 kogutów i 20 jaj. Poza tym wieś wnosiła opłaty zbiorowe.
Chłopi z Łobodna płacili rocznie zbiorowo „miodowego” – 36 groszy, „wicnego albo
obiednego” – 12 groszy, „polnego” – 36 groszy. We wsi mieszkało dwóch karczmarzy,
którzy uiszczali do zamku w Krzepicach stosunkowo wysokie opłaty, jeden z nich płacił z roli
i karczmy 1 grzywnę i 12 groszy, drugi z roli i szynku aż 5 grzywien. Czynsze i inne opłaty
w skali rocznej, uiszczane przez chłopów z Łobodna na rzecz zamku Krzepickiego wynosiły
łącznie 73 grzywny i 2 grosze.
Dla wyrobienia pojęcia o ówczesnych wartościach, należy wiedzieć, że w ówczesnym czasie
za 1 koguta płacono 1 grosz, za kopę jaj – 3 grosze. Używana jednostka - grzywna równała
się 48 groszom.
W roku 1783 Łobodno było wsią posiadającą karczmę, tartak i młyn na rzece Okszy.
W cztery lata później mieszkały we wsi 372 osoby, w tym 3 Żydów (w karczmie). W roku
1791 w Łobodnie wymieniono 55 domów, w tym dwór oraz 279 osób, w tym 138 kobiet.
Z Łobodnem związana była Nowa Wieś, w której było 6 domów zamieszkałych przez
24 osoby, młyn na rzece Okszy zw. Piecuchem oraz pustkowie Puchały (folwark w lesie).
Przed rokiem 1827 wieś powiększyła się. Łobodno miało 88 domów, 594 mieszkańców,
1954 mórg, w tym 1565 mórg ornej ziemi oraz folwark (6 domów, 10 mieszkańców,
381 mórg). Zachował się dokładny opis folwarku w Łobodnie z roku 1789 (Fot. 1).
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Fot. 1. Fragment ksiązki: „Lustracja województwa krakowskiego 1789 r.” Część II: powiat
lelowski oraz starostwo kłobuckie i brzeźnickie, Wrocław 1968 r.
W latach 1793-1807 Łobodno należało do pruskiej prowincji Südpreussen, miejscowe dobra
wykupione zostały przez Henkla von Donnersmarcka. Następnie w latach 1807-1815 – do
Księstwa Warszawskiego, 1815-1831 – do autonomicznego Królestwa Polskiego, a po
powstaniu listopadowym znalazło się w zaborze rosyjskim (1831-1914). Po okresie okupacji
niemieckiej w dobie I wojny światowej (1914-1918) znalazło się w II Rzeczypospolitej,
w powiecie częstochowskim. W nocy z 1 na 2 września 1939 roku w rejonie Łobodna zajęła
pozycje obronne Wołyńska Brygada Kawalerii. W okresie okupacji niemieckiej została
włączone do III Rzeszy. Latem 1944 roku rozstrzelano kilku mieszkańców, a paru wysłano do
obozów koncentracyjnych. Dramat ten był następstwem współpracy niektórych osób
z żandarmerią niemiecką. We wsi działali również żołnierze Batalionów Chłopskich.
Od 1952 roku Łobodno weszło w skład nowo utworzonego powiatu kłobuckiego
w województwie katowickim. Pod względem kościelnym należało do parafii w Kłobucku.
W latach 1960-1963 podczas badań archeologicznych odnaleziono ślady kultury łużyckiej
w postaci różnych naczyń i ułamków naczyń z okresu wpływów rzymskich. Materiał ten
pochodzi niewątpliwie z osady. Obecnie zachowane elementy znajdują się w Muzeum
Częstochowskim.

2.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH
ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Zasoby przyrodnicze
Obszar miejscowości Łobodno charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem
powierzchni terenu. Występują tu niewysokie wzniesienia, wśród których najwyższym jest
Katarowa Góra (251 m n.p.m.) zaliczana do ostańców krasowych.
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Gleby charakteryzują się mało zróżnicowanym składem granulometrycznym. Wynika
to z faktu, że zostały one wytworzone ze skał osadowych w czwartorzędzie w postaci
różnoziarnistych piasków, żwirów i głazów wodno-lodowcowych oraz glin zwałowych
szarobrunatnych. Przeważający udział mają gleby lekkie wytworzone z piasków gliniastych.
Gleby te są przydatne dla roślin o małych wymaganiach glebowych. Udział gleb średnich –
lepszych rolniczo jest znacznie mniejszy, natomiast brak jest najkorzystniejszych dla potrzeb
rolnictwa gleb ciężkich i bardzo ciężkich. Dominują gleby bielicowe i brunatne kwaśne,
występują również gleby mułowo-torfowe.
Łobodno położone jest w strefie umiarkowanego klimatu środkowo-europejskiego
powodującego słoneczną pogodę latem i jesienią oraz zachmurzenie, deszcze, odwilże i mgły
w okresie zimowym.
Teren wsi w większości pokrywają różnorakie rośliny w postaci zbiorowisk roślinnych
oraz zieleni niskiej i wysokiej. Wzdłuż dróg występują zadrzewienia głównie: jesionów,
dębów i akacji. Zachowała się również roślinność nawapienna. Ochronie przyrodniczorolniczej podlegają grupy śródpolnej zieleni leśnej oraz istniejące ciągi zadrzewienia.
Różnorodność gatunkowa zwierząt nie jest zbyt duża. Występują gatunki bezkręgowe
(głównie owady), a także kręgowce, przede wszystkim gryzonie. Dominują charakterystyczne
dla obszarów pól i łąk drobne ssaki: ryjówki, myszy polne i chomiki.
Stan środowiska naturalnego jest bardzo dobry, jedynie w okresie grzewczym
występują lokalnie przekroczenia takich wskaźników jak: pył zawieszony i dwutlenek węgla.
W rejonie Łobodna znajduje się ujęcie wód podziemnych „Łobodno”, złożone z zespołu
5 studni.
Przez obszar Łobodna przepływa rzeka „Biała Oksza”. Jej źródła znajdują się poza
zachodnią granicą gminy Kłobuck w lasach koło wsi Hutka . Rzeka płynie na północny
wschód przez całe terytorium gminy, w tym Łobodno, potem skręca na północ i uchodzi do
Liswarty. Z obu stron zasilana jest przez niewielkie cieki, z których największym jest Bród
(dł. 8 km) oraz rowy melioracyjne. Z prawej, południowej strony Biała Oksza przyjmuje pięć
niewielkich strug. Jedna z nich ma źródła w Smugach, a uchodzi do Białej Okszy przed
Łobodnem, inna – Studzianka – najdłuższa, odprowadza wody zbierające się w rowach
leśnych położonych miedzy Nową Wsią, a Katarową Górą.

Dziedzictwo kulturowe
Na terenie Łobodna nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jednakże
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłobuck
proponuje się, ze względu na wartość historyczną, objęcie ochroną 4 obiektów:
- kapliczki murowanej, która znajduje się w lesie w miejscu dawnej miejscowości Garncarka
(zbudowana w 1812 roku),
- spichlerza przy ul. Strażackiej 44 (XIX w.) – obecnie magazyn,
- 2 domy kamienne, murowane przy ul. Częstochowskiej 73 i 305 (koniec XIX w.).
Ponadto w/w 200-letnia kapliczka stojąca w lesie niedaleko wsi, jest dla mieszkańców
Łobodna miejscem szczególnym. Stara, wybudowana - jak głoszą przekazy w czasach wojen
napoleońskich - przetrwała właściwie dzięki nim. Legenda głosi, że kapliczka jest jedynym
budynkiem, jaki pozostał po dawnej osadzie, która znajdowała się przy trakcie z Kłobucka do
Kocina. Chociaż okolica jest tam piękna, jej mieszkańcy nie mieli łatwego życia. Żyjąc z dala
od innych wsi byli narażeni na napady różnego rodzaju rabusiów. Z tego powodu musieli
opuścić swoje domy. Ich drewniane chaty uległy całkowitemu zniszczeniu. W lesie pozostała
jedynie murowana kapliczka.
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Miejsce to jest poświęcone św. Annie. Podobno ufundował ją ojciec pewnej chorej
dziewczynki, która tak miała na imię. Jej ojciec modlił się tutaj i dziecko wyzdrowiało. Do
dzisiaj miejsce to uważane jest za szczególne. Ludzie przychodzą tutaj, by w spokoju
pomodlić się i zostawić swoje prośby wypisane na kartkach.
Co roku właśnie na świętą Annę tj. 26 lipca mieszkańcy Łobodna zbierają się tutaj i odbywa
się przy tej kapliczce uroczyste nabożeństwo. Tradycją jest, że święto to łączą z dniem
poświęconym św. Krzysztofowi, patronowi kierowców i podróżnych. Z tego powodu do lasu
przyjeżdża wtedy wiele samochodów. To jedno z najważniejszych dla mieszkańców Łobodna
świąt w roku.

Fot. 1. Mieszkańcy Łobodna przed kapliczką
W miejscowości przeważa niska zabudowa z dominującym i centralnie położonym
Kościołem pw. Matki Boskiej Częstochowskiej zbudowanym w latach 1983-85. Chociaż
historia parafii sięga 1937 r., kiedy to na skrzyżowaniu dróg Częstochowa, Działoszyn
i Kłobuck wybudowana została kaplica – mały kościółek. Obecnie już zburzony, na jego
miejscu postawiono kamienną płytę.
Na uwagę zasługują również miejsca pamięci, do których należy zbiorowa mogiła
Polaków pomordowanych przez Niemców w 1944 roku w odwecie rzekomej współpracy
z partyzantami oraz tablica pamiątkowa poległych w II Wojnie Światowej znajdująca się przy
budynku OSP.
Wśród postaci związanych z historią tego terenu wiąże się osoba kierownika szkoły
w Łobodnie E. Woźniaka, który zginął w obozie w Katyniu.
Działa tu aktywnie Zespół Ludowy przy Kole Gospodyń Wiejskich. Zachowały się
jeszcze niektóre tradycje i obrzędy takie jak: topienie Marzanny, strojenie gaika w Niedzielę
Gajową oraz odwiedzanie domów w okresie Narodzenia Pańskiego przez kolędników.
Specyfikę tego obszaru określały również zawody, które dominowały dawniej na tym
terenie: olejarz, kołodziej, kowal. Zachowały się również nazwy części wsi Łobodno: Piaski,
Górki, Huby, Piła, Koniec.
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W Łobodnie odbywają się liczne uroczystości, odpusty festyny, dożynki, w których
bierze udział liczna społeczność lokalna. Do najważniejszych należą: Odpust Matki Boskiej
Częstochowskiej (26 sierpień), uroczystości Św. Floriana na placu przy Remizie Strażackiej,
festyny sportowe na placu szkolnym.

Obiekty i tereny
W Łobodnie ze względu na układ przestrzenny - nie ma rynku, parku i skwerów.
Wokół miejscowości znajdują się duże kompleksy leśne. W południowo-zachodniej części
miejscowości, przy ul. Prusa, zlokalizowana jest baza sportowo – rekreacyjna. Przez teren
Łobodna przebiega szlak rowerowy tzw. “Działoszyński” (różowy) urządzony przez PTTK
w Częstochowie.
W 2006 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,
w zakresie Priorytetu 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działania 2.3 „Odnowa
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” został zrealizowany projekt
„Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w Łobodnie”.

Fot. 2. Boisko do piłki nożnej wraz z siedziskami
Zakres projektu obejmował modernizację boiska do piłki nożnej oraz rozbudowę bazy
sportowo-rekreacyjnej o:
• boisko treningowe do piłki nożnej o pow. 1500 m2 o nawierzchni trawiastej,
• boisko do piłki nożnej o pow. 7140 m2 o nawierzchni trawiastej,
• plac gier i zabaw, w skład którego wchodzą: huśtawki (szt. 3), piaskownica,
zjeżdżalnia (szt. 3), koniki (szt. 2), drabinki do wspinania (szt. 3), ławki parkowe
(szt. 21), fontanna (1 kpl.), ławy drewniane (szt. 7), szachownica (1 szt.),
• parkingi i dojazdy o pow. 360 m2 z kostki brukowej betonowej na podbudowie
z kruszyw łamanych,
• boisko do koszykówki o nawierzchni z asfaltu łamanego na podbudowie z kruszyw
łamanych o pow. 436,63 m2 ,
• urządzenie zieleni i wykonanie trawników parkowych o pow.0,27 ha, posadzenie
krzewów żywopłotowych (130 szt.) oraz drzew i krzewów iglastych (20 szt.),
• siedziska przy boisku do piłki nożnej i koszykówki (200 szt.),
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•

ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych (dł. 480 m) wraz z bramami
i furtkami (2 kpl.),
• punkt biesiadny ze sceną oraz stolikami z parasolami i krzesłami (6 kpl.)
Zagospodarowanie wolnego terenu na bazę sportowo-rekreacyjną stworzyło warunki do
rozwoju sportu, aktywnego wypoczynku, organizacji imprez kulturalno - rekreacyjnych dla
mieszkańców sołectwa.

Fot. 3. Plac zabaw dla dzieci
Pod zabudowę mieszkaniową zostały przeznaczone działki położone przy drodze do
miejscowości Kamyk.
Pustostan przemysłowy stanowi Baza Kółka Rolniczego, brak jest pustostanów
mieszkaniowych.
Nie użytkowanymi obiektami gospodarczymi jest Młyn i Spichlerz, które znajdują się na
terenie prywatnym.

Infrastruktura społeczna
Pierwsza szkoła mieściła się w budynku drewnianym, wzniesionym w innym celu. Po
6 latach swego istnienia budynek szkoły spłonął.
W 1882 roku gromada wsi Łobodno wzniosła budynek murowany o trzech izbach.
Początkowa liczba dzieci dochodziła do 200, uczono, więc do południa klasy starsze, a po
południu klasę pierwszą. Później nauka odbywała się w klasach łącznych, wszystkie klasy
razem. Dzieci uczyły się od 8.00 do 15.00 z godzinną przerwą na obiad. Ławki szkolne były
tak długie, że siedziało w nich po 6 uczniów. Dzieci, które były przyjęte poza przepisanym
kontyngentem, w czasie urzędowych wizytacji były usuwane na czas jej trwania. Nauka
odbywała się w języku rosyjskim, tylko dwa dni w tygodniu nauka odbywała się w języku
polskim - takie były przepisy. Jednak nauczyciele, patrioci obchodzili te przepisy i codziennie
uczyli w języku polskim. W roku 1921 szkoła jednoklasowa została przemieniona
w dwuklasową. Duża klasa w budynku szkolnym została zmniejszona. Początkowo uczono
w dwóch izbach z lokalu mieszkalnego nauczycieli, później wynajęto izbę naprzeciwko
szkoły w domu u p. Szymańskiego. Z biegiem czasu szkoła rozwijała się i została
przemieniona w siedmioklasową. Zlikwidowano wtedy izbę klasową u p. Szymańskiego.
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Fot. 4. Pierwsza szkoła w Łobodnie
W głównym budynku szkoły mieściła się jedna klasa i mieszkanie dla nauczycieli - dwa
pokoje i kuchnia. Na szkołę wynajęto lokal w dawnym dworku, który mieścił się w środku
wsi. W dworku należącym do miejscowego nadleśnictwa mieściły się trzy klasy. Nauka
odbywała się do południa i po południu. W tym czasie w szkole w Łobodnie uczyło się 300
dzieci. Prowadzono też kursy dla dorosłych. W czasie okupacji w 1939 r. lokal szkolny
w dawnym dworze został oddany pogorzelcom, którzy zostali bez dachu nad głową, po
pożarze wznieconym przez żołdaków niemieckich. Sprzęt szkolny, biblioteka, pomoce
szkolne, sprzęt kancelarii szkolnej oraz mieszkanie kierownika zostały rozgrabione przez
Niemców. Nauka w tym czasie odbywała się w jednej klasie, w głównym budynku szkolnym,
w którym również zamieszkiwali nauczyciele. W czasie okupacji okupanci utrudniali
normalną pracę szkoły. Dzieci zamiast chodzić do szkoły, musiały zbierać dla nich jagody,
zioła i grzyby, a także z polecenia władz pomagać w pracy na roli miejscowym gospodarzom.
W czerwcu 1944 r. wieś i szkoła przeżyły ciężkie chwile. Niemcy rozstrzelali kilkunastu
mieszkańców. Dwóch rozstrzelano w progach szkoły. W lutym 1945 r. szkoła została otwarta
przez władze szkolne PRL. Organizacja szkoły w Łobodnie została powierzona kierownikowi
Aleksandrowi Szaflikowi. Z braku ławek uczono w jednej klasie. W maju na rzecz szkoły
przekazano stoły i krzesła z dawnej stołówki okupantów. Urządzono trzy izby szkolne, na
które wykorzystano mieszkanie nauczycieli. Także w maju uczniowie starszych klas szkoły
wzięli udział w pogrzebie kilkudziesięciu żołnierzy polskich poległych w bitwie z Niemcami
w 1939 r., a pochowanych w pobliskich lasach. Żołnierzy pochowano w bratniej mogile na
cmentarzu w Miedźnie. Liczba dzieci wynosiła 291. We wrześniu 1948 r. podczas wizytacji
omawiano projekt budowy nowej szkoły. Gromada wsi uchwaliła dobrowolne opodatkowanie
po 400 zł z 1 ha na zakup materiałów budowlanych i budowę. W 1949 r., w tydzień po
rozpoczęciu nauki lekarz powiatowy zamyka szkołę na 2 tyg. z powodu epidemii "wiecznej
ospy". Nauka odbywa się w pięciu izbach. W starszych klasach wprowadzony jest język
rosyjski i francuski. W tym roku wprowadzono dożywienie składające się z kubka kawy,
kakao lub mleka i chleba z masłem smalcem lub marmoladą. Jesienią rozpoczęto starania
w Ministerstwie Leśnictwa o uzyskanie placu pod budowę nowej szkoły. Otrzymano 3 ha 3 a
gruntu. We wrześniu 1950 r. została założona drużyna harcerska im. Stefanii Sempołowskiej.
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W listopadzie została zradiofonizowana szkoła i wieś. Szkoła otrzymała 6 głośników, które
zostały założone w klasach, na korytarzu i w kancelarii szkolnej. W czasie wakacji rozpoczęto
wykopy pod nową szkołę. Jesienią gotowe były fundamenty i ściany suteren. W takim stanie
pozostawiono budynek na zimę. W pracach brali udział nauczyciele i mieszkańcy wsi.
Budowę nadzorowała gmina Miedźno. W 1951 r. drużyna harcerska w konkursie przyjaźni
polsko - radzieckiej za wykonanie tańca białoruskiego "Bulba" zajęła I. m-ce w gminie,
II m. w rywalizacjach powiatowych i III m.w eliminacjach wojewódzkich. W tym roku szkoła
otrzymała: szafę z pomocami do gabinetu fizycznego, ławki, stoły, krzesła i tablice. Na
wiosnę w 1952 r. rozpoczęto dalsze prace przy budowie nowej szkoły. Okazało się jednak, że
niedostateczne zabezpieczenie przed zimą i złe wykonanie fundamentów nie pozwoliły na
dalsze wykonanie prac. Rozpoczętą budowę zburzono, zmieniono plany, w/g których
pogłębiono fundamenty i poszerzono wykopy. Do wakacji postawiono nowe fundamenty
i rozpoczęto budowę suteryn. Praca szła opornie, z powodu braku siły roboczej
i niedotrzymania terminu dostaw materiałów budowlanych. Rok szkolny 1955/56 młodzież
szkolna rozpoczęła w nowej szkole. Oprócz klas urządzono pokój sanitarny, salę biblioteczną,
świetlicę dla młodzieży, pokój nauczycieli, kancelarię. W maju 1959 r. szkoła uzyskała
zezwolenie na zorganizowanie kolonii letnich, dzięki czemu do budynku doprowadzono wodę
i uzupełniono braki w instalacji elektrycznej. Od 1964 r. szkoła miała osiem klas.
Do roku 2002 funkcjonowały dwie placówki oświatowe - Przedszkole Gminne
i Szkoła Podstawowa. W roku 2002 utworzono Zespół Szkół, w skład którego weszła Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum. Od roku 2004 do Zespołu Szkół przyłączono Przedszkole
Gminne. Wszystkie te placówki utworzyły Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Fot. 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobodnie
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Tabela nr 2. Liczba oddziałów i dzieci w Przedszkolu w Łobodnie
Liczba dzieci

Rok
szkolny

Liczba
oddziałów

Ogółem

„0”
(6 – letnich)

5 - letnich

3, 4- letnich

2000/2001

2

45

24

11

10

2001/2002

2

40

17

13

10

2002/2003

2

52

27

16

9

2003/2004

2

50

29

15

6

2004/2005

2

40

18

12

10

2005/2006

2

38

16

22

2006/2007

2

38

13

26

2007/2008

2

41

18

23

2008/2009

2

38

18

20

Tabela nr 3. Liczba oddziałów i dzieci uczących się w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Łobodnie
Liczba oddziałów

Liczba dzieci

Rok szkolny

Szkoła
Podstawowa

Gimnazjum

Szkoła
Podstawowa

Gimnazjum

Ogółem

2000/2001

6

-

153

-

153

2001/2002

6

-

150

-

150

2002/2003

6

4

146

85

231

2003/2004

6

3

151

73

224

2004/2005

6

3

153

71

224

2005/2006

6

3

147

80

227

2006/2007

6

3

136

84

220

2007/2008

6

3

125

82

207

2008/2009

6

3

131

71

202

Przy Zespole Szkół w Łobodnie znajduje się biblioteka szkolna będąca filią Biblioteki
Publicznej Gminy Kłobuck im. Jana Długosza.
W Łobodnie nie ma Ośrodka Zdrowia i placówki społecznej.
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Infrastruktura techniczna
W Łobodnie istnieje sieć wodociągowa o długości 12,0 km. W latach 2004 - 2005
roku wybudowano kanalizację sanitarną – 520 szt. przyłączy.
W Łobodnie znajduje się Stacja Ujęcia Wody (SUW) „Łobodno” o wydajności 685
3
m /h, która jest częścią systemu zaopatrującego w wodę pitną ponad 300.000 mieszkańców
Częstochowy i okolic. Ujęcie czerpie wody z piętra wodonośnego jurajskiego.

Fot. 6. Stacja Ujęcia Wody (SUW) „Łobodno”
Przeprowadzona w roku 1999 modernizacja stacji zapewnić miała płynność i efektywność
dostaw wody. Zadanie to wypełniają trzy wysokociśnieniowe pompy KSB do wody pitnej
typu Multitec. Ich wysoka sprawność gwarantuje niskie zużycie energii, a odpowiednie
wykonanie materiałowe oraz dopasowany do potrzeb program usług serwisowych zapewnia
ciągłą i niezawodną pracę instalacji. Dzięki temu zmniejszeniu uległy ogólne koszty
eksploatacji (LCC) stacji uzdatniania wody.
Przez Łobodno przebiegają dwie drogi wojewódzkie:
- nr 491 Działoszyn – Popów – Łobodno - Częstochowa o nawierzchni asfaltowej;
- nr 492 Ważne Młyny - Łobodno - Kłobuck - Wręczyca Wielka o nawierzchni
asfaltowej,
oraz drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, tłuczniowej i gruntowej.
Część dróg gminnych posiada chodnik po jednej stronie.
Na terenie Łobodna zlokalizowane są dwa parkingi oraz trzy przystanki PKS.

Gospodarka i Rolnictwo
W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę, na terenie Łobodna
zarejestrowanych jest 64 podmiotów gospodarczych, z tego 50 zajmuje się handlem
i usługami, a 14 prowadzi działalność wytwórczo-przemysłową.
Większość mieszkańców znalazła zatrudnienie poza miejscem zamieszkania,
ponieważ na terenie wsi nie ma dużych przedsiębiorstw przemysłowych, dominują małe
i średnie przedsiębiorstwa.
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Do ważniejszych firm i zakładów produkcyjnych zatrudniających mieszkańców Łobodna
należy zaliczyć:
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Stacja Ujęcia Wody,
2. PH„Marimex” produkcja ozdób choinkowych, gier i zabawek, sprzedaż wózków
dziecięcych,
3. Agrofarmer” PHUZR – składy i magazyny, sprzedaż materiałów budowlanych, nawozów.
4. Piekarnia „W&W” Jerzy Wypych ul. Nadrzeczna,
5. FPHU„URS-MECH” S.C. Foszner Andrzej,
6. PPHU– produkcja i sprzedaż mebli, Ludwik Borowiecki, ul. Prusa.
7. ZPHU„Wiejar” – produkcja wózków dziecięcych.
Zaplecze gastronomiczne stanowi Pijalnia piwa przy ul. Częstochowskiej.
Brak jest miejsc noclegowych.
Na tym terenie znajduje się około 200 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni
1038 ha, gdzie uprawia się żyto, pszenżyto, jęczmień oraz owies.

Kapitał społeczny i ludzki
Ludowy Klub Sportowy „OKSZA” Łobodno to klub, który powstał w 1970 roku,
lecz na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przerwał swoją działalność.
W tamtych czasach klub występował w rozgrywkach ówczesnej Klasy „C” i Klasy „B”.
W latach dziewięćdziesiątych, chociaż klub nie istniał, to i tak piłka nożna cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży sołectwa. Wielu utalentowanych i chcących grać
w piłkę chłopców było zmuszonych grać w okolicznych klubach sportowych.
W 2000 roku z inicjatywy kilku osób, udało się wzniecić działalność klubu sportowego
„OKSZA” Łobodno. Przez pierwszych kilka lat było bardzo ciężko, ponieważ klub ze
wszystkimi sprawami musiał startować od zera. Pod koniec 2000 roku uchwalono nowy statut
klubu, wybrano władze, zarejestrowano klub w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Władze
klubu, które ówcześnie wybrano, w niezmienionym składzie działają do dzisiaj..
W 2001 roku klub zgłoszono do rozgrywek Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Klasie „B”. Klub zaczynając od podstaw musiał zakupić niezbędny sprzęt
sportowy, zatrudniono trenera, zmodernizowano stare boisko piłkarskie i szatnie. Pierwszym
sukcesem klubu było zajęcie I miejsca w turnieju piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Powiatowej, który odbył się. na boiskach MOSiR w Kłobucku.
Rok 2002 to dalszy rozwój klubu. Rozpoczęto prace nad nowym boiskiem piłkarskim.
Największym sukcesem, po zaledwie roku gry w Klasie „B”, był awans drużyny seniorów
LKS „OKSZA” Łobodno do klasy wyższej – Klasy „A”. Klub zaczął także systematycznie
szkolić młodzież sołectwa. Powstała drużyna juniorów młodszych, rocznik 1986-88, którą
zgłoszono do rozgrywek CzOZPN.
W 2003 roku drużyny LKS „OKSZA” Łobodno zaczęły w końcu grać i trenować na nowym
boisku. Wyremontowano szatnie, gdzie zawodnicy mieli bardzo dobre zaplecze socjalne.
Powstała także trzecia drużyna (druga młodzieżowa) – trampkarze młodsi, rocznik 1991-93.
Lata następne to ciągły rozwój klubu. Drużyna seniorów co roku zajmuje czołowe miejsce
w swoich rozgrywkach klasy „A”. Drużyny młodzieżowe doskonalą swój warsztat piłkarski
w turniejach i rozgrywkach sportowych. W czerwcu 2004 roku LKS „OKSZA” zdobywa
tytuł „Drużyny Dżentelmena Boiska” i „Najbardziej Sportowej Widowni” w Klasie „A” w
sezonie 2003/04.
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W 2006 roku na zakończenie swojej gry w juniorach starszych chłopcy zdobywają III miejsce
w Mistrzostwach Powiatu Kłobuckiego w halowej piłce nożnej juniorów starszych, które
odbyły się w Krzepicach. Wielu z tych chłopców dalszą przygodę z piłką kontynuuje
w drużynie seniorów.
W 2007 roku klub systematycznie rozwija się w bardzo dużym tempie. Drużyna trampkarzy
starszych LKS „OKSZA” Łobodno zajmuje I miejsce w rozgrywkach trampkarzy starszych
Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w sezonie 2006/2007 gr. II. Klub
zgłasza do rozgrywek CzOZPN kolejną grupę młodzieżową, chłopców rocznika 1997
i młodszych.
Rok 2008 jest bardzo dobry pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Klub ciągle
i systematycznie rozwija się sprzętowo, jak i sportowo. Drużyna seniorów, jak co roku plasuje
się w czołówce Klasy „A”. Drużyna Młodzików odnosi wiele sukcesów. Największym to
mistrzostwo II ligi Młodzików rozgrywek CzOZPN w sezonie 2007/2008. Nie gorzej radzi
sobie w turniejach: II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce
Nożnej Młodzików (rocznik 1997 i mł.) – Krzepice., III miejsce w Turnieju Piłki Nożnej
Młodzików o Puchar Prezesa MGLKS Liswarta Krzepice.
W 2009 roku drużyna seniorów na półmetku rozgrywek CzOZPN Klasy „A” zajmuje
2 miejsce, z realnymi szansami na awans do klasy okręgowej. Obecnie w drużynie seniorów
systematycznie trenuje i bierze udział w meczach kontrolnych 24 zawodników. Drużyna
młodzieżowa to chłopcy z rocznika 1996 i młodsi (do rocznika 1999 i 2000), którzy
uczestniczą w rozgrywkach trampkarzy młodszych. Grupa liczy 25 chłopców systematycznie
trenujących i bardzo chcących podnosić swoje umiejętności piłkarskie. Rok 2009 zaczęli
znakomicie, biorąc udział w turniejach na hali:
I miejsce w halowym turnieju piłki nożnej trampkarzy młodszych o puchar wójta
gminy Kłomnice
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej Młodzików
I miejsce w IV Mistrzostwach Powiatu Kłobuckiego w Halowej Piłce Nożnej Trampkarzy
Młodszych o Puchar Starosty
IV miejsce w II Turnieju Piłki Nożnej Halowej „MŁODZICY CUP” o Puchar Burmistrza
Kłobucka

Fot. 8. Trampkarze młodsi
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Łobodno jest znane z aktywnie działającego Zespołu Śpiewaczy „Łobodzianki”
przy Kole Gospodyń Wiejskich. KGW w Łobodnie istnieje od 1957 roku.
W dniu 15.05.1984 roku z KGW wyłonił się Zespół Śpiewaczy, który obecnie liczy 18 osób.
Zespół kultywuje i rozpowszechnia autentyczne zwyczaje i obrzędy, zwłaszcza te
charakterystyczne dla lokalnego środowiska. W wokalnym repertuarze posiada szereg pieśni
z Łobodna oraz powiatu kłobuckiego.
Gospodynie wykorzystują każdą okazję do występów w różnych przeglądach zespołów
ludowych i festiwalach folklorystycznych. Mają za sobą wiele sukcesów, do najważniejszych
należy zaliczyć: I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych
w Koszęcinie w 1988 r., III miejsce w Przeglądzie Wojewódzkim Kapel i Zespołów
Śpiewaczych w Kłobucku w 1998 r., III miejsce w IV Wojewódzkim Festiwalu Pieśni
Patriotycznych w Myszkowie w 1999 r., wyróżnienie w kategorii Zespołów Wokalnych za
kultywowanie tradycji polskiej pieśni patriotycznej w V Wojewódzkim Festiwalu Pieśni
Patriotycznych w Myszkowie w 2000 r., Dyplom uznania za kultywowanie sztuki ludowej
w VI Jurajskim Festiwalu Folklorystycznym w Kłobucku w 2000 r., I miejsce w I Festiwalu
Folklorystycznym Powiatu Kłobuckiego we Wręczycy Wielkiej w 2006 r.
Ponadto Zespół Śpiewaczy swoimi występami uświetnia lokalne uroczystości, zarówno
państwowe i kościelne, jak np.: festyny, pikniki, dożynki, jasełka, jubileusze. Każdego roku
Zespół swoim śpiewem wspomaga Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zapraszany jest
również do przedszkoli i szkół, gdzie śpiewem i opowieściami przybliża najmłodszym dawne
zwyczaje i obrzędy, np.: z okazji Świąt Wielkanocnych dzieci zobaczyły jak wygląda „gaikmaik”, z którym kiedyś chodziło się w niedzielę gajową i śpiewało różne piosenki.
Podczas VII Jurajskiego Przeglądu Zespołów Ludowych „Obrzędy, zwyczaje, tradycje”
w Koniecpolu „Łobodzianki” przedstawiły ciekawe widowisko obrzędowe „skubania pierza”.
Podczas widowiska naprawdę skubały pierze, śpiewały, opowiadały legendy, dawne historie
oraz dowcipy.

Fot. 9. Zespól Śpiewaczy „Łobodzianki” w nowych strojach
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Ambicją śpiewających gospodyń jest, aby to, co piękne, czyli folklor - było odpowiednio
ładnie „podane”. Właśnie dlatego bardzo starannie przygotowują się do wszystkich
występów. Na każdą próbę przychodzą nie dla „zabicia” czasu, ale z potrzeby serca.
W swoim gronie, pomimo ciężkiej pracy, odpoczywają i zapominają o szarej codzienności.
W 2007 roku, w ramach projektu zrealizowanego przez Gminę Kłobuck z refundacją
części kosztów przez Województwo Śląskie (Konkurs Przedsięwzięć Odnowy Wsi),
zakupiono nowe stroje spełniające wymogi stroju ludowego z regionu częstochowskiego.
Na terenie miejscowości swoją siedzibę ma Ochotnicza Straż Pożarna w Łobodnie
założona w 1922 roku pod nazwą „Straż ogniowa w Łobodnie”. Inicjatorem zorganizowania
OSP był dzierżawca majątku ziemskiego w Łobodnie – Dunikowski, pracownik
Warszawskiej Straży Pożarnej wraz z rejentem Bugajskim, kierownikiem szkoły Edwardem
Woźniakiem oraz Janem Kowalikiem. W 1925 roku zakupiono pierwszą sikawkę typu
„Warszawa”, w 1926 r. – pierwszy wóz konny, który można obejrzeć w Izbie Pamięci przy
Straży Pożarnej w Kłobucku. W latach 1927-1930 wybudowano remizę. Strażacy oprócz
gaszenia pożarów prowadzą szeroką działalność kulturalną. W tym celu w latach 80-tych
wybudowano nową remizę wraz z zapleczem gastronomicznym. W dniu 30.08.1986 r.
nastąpiło uroczyste odsłonięcie usytuowanej na budynku remizy tablicy ku pamięci poległych
mieszkańców Łobodna w obronie ojczyzny i pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta
w latach 1939-45. Fundatorem tablicy częściowo było społeczeństwo Łobodna. W 1993 roku
na placu przed remizą umieszczono i poświęcono figurkę św. Floriana – patrona strażaków.

Fot. 10. Figurka św. Floriana przed budynkiem remizy
Inne koła działające w Łobodnie to Kółko Rolnicze, koła przykościelne oraz Koło
Łowieckie, które w ramach współpracy zagranicznej utrzymuje kontakty z Kołem Łowieckim
z terenu Niemiec.
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ANALIZA ZASOBÓW miejscowości w ujęciu tabelarycznym
Rodzaj zasobu

Brak

-

Środowisko przyrodnicze
walory krajobrazu
walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)
walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
osobliwości przyrodnicze
X
wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
podłoże, warunki hydrogeologiczne
gleby, kopaliny

-

Środowisko kulturowe
walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe
walory zagospodarowania przestrzennego
zabytki
X
zespoły artystyczne

-

miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara
legendy, podania i fakty historyczne
ważne postacie historyczne
specyficzne nazwy

-

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe
tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny)
place i miejsca publicznych spotkań
miejsca sportu i rekreacji

Jest o
znaczeniu
małym

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Dziedzictwo religijne i historyczne
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Gospodarka, rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne

X
X
X

Sąsiedzi i przyjezdni
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna)
- ruch tranzytowy
- przyjezdni stali i sezonowi

X
X
X

Instytucje
- placówki opieki społecznej
- szkoły
- Dom Kultury

X
X
X
Ludzie, organizacje społeczne

- OSP
- KGW
- Stowarzyszenia, kluby sportowe

X
X
X
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OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON - ANALIZA
SWOT
MOCNE STRONY – atuty rozwoju
miejscowości Łobodno

1. Korzystne położenie na skrzyżowaniu dróg
wojewódzkich nr 491 i 492
2. Czyste powietrze i duża powierzchnia
obszarów leśnych.
3. Dobrze rozwinięta i sprawnie działająca
infrastruktura techniczna: wodociągi,
kanalizacja, linia energetyczna, sieć
telefoniczna.
4. Lokalizacja ujęcia źródła wody pitnej.
5. Brak przemysłu ciężkiego wpływający
pozytywnie na czystość powietrza.
6. Dobrze rozwinięty przemysł lekki.
7. Dobrze rozwinięta mała i średnia
przedsiębiorczość.
8. Możliwość wykorzystania łąk wokół
przepływającej przez teren miejscowości
rzeki Biała Oksza pod stawy rybne.
9. Wysoka aktywność społeczności lokalnej
oraz jej zdolność do angażowania się w
rozwój miejscowości, prężnie działające
organizacje społeczne (KGW, LKS, OSP).

SZANSE – możliwości rozwoju miejscowości
wynikające z otoczenia
1. Sprzyjająca polityka regionalna, zwiększenie
dostępności do środków pomocowych, w tym
pochodzących z Unii Europejskiej.
2. Rozwój rolnictwa poprzez dotacje unijne,
w tym dopłaty bezpośrednie.
3. Bliskie sąsiedztwo z Ośrodkiem Sportów
Wodnych w Ostrowach.
4. Wzrost atrakcyjności związany z rozbudową
infrastruktury technicznej (chodniki, drogi).
5. Powstanie kolejnych zakładów produkcyjnousługowych na terenie Łobodna.
6. Bliskość położenia Częstochowy

SŁABE STRONY – czynniki ograniczające
rozwój miejscowości Łobodno
1. Mała atrakcyjność zasobów dziedzictwa
kulturowego.
2. Niedostatecznie wyposażona baza sportoworekreacyjna – brak budynku zaplecza.
3. Brak centrum kulturalnego wsi – domu
kultury lub innego obiektu spełniającego te
wymogi.
4. Brak infrastruktury turystycznej.
5. Brak sieci gazowej.
6. Brak ośrodka zdrowia.
7. Niski przyrost naturalny i migracja z terenu
miejscowości ludzi młodych
i wykształconych.
8. Słabo rozwinięta działalność pozarolnicza
oraz działalności dające dodatkowe źródła
zarobkowania w gospodarstwach rolnych,
np. usługi turystyczne, produkcja zdrowej
żywności itp.

ZAGROŻENIA – czynniki niesprzyjające
1. Brak stabilności w polityce wspierania
rozwoju obszarów wiejskich i gospodarki
rolnej.
2. Podniesienie wymagań dotyczących
produkcji rolnej.
3. Brak zaangażowania młodzieży w sprawy
wsi.
4. Bezrobocie.
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ ŁOBODNA W LATACH
2009-2015

Plan odnowy Miejscowości Łobodno zakłada realizację wielu działań ze sfer społeczno –
kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców. Celem planowanych zadań i przedsięwzięć
jest poprawa stanu bezpieczeństwa i poziomu życia mieszkańców, polepszenie warunków do
aktywnego wypoczynku mieszkańców, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez
sport i organizację imprez o charakterze kulturalnym oraz rekreacyjnym typu festyny,
koncerty, spotkania środowiskowe.
1. Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej w Łobodnie, etap II – budowa budynku
sportowo - rekreacyjnego
Zaplanowano budowę piętrowego budynku o ogólnej powierzchni użytkowej
362,88 m2, w tym: parter – 212,80 m2, piętro – 150,08 m2. Na parterze zaprojektowano
świetlicę ogólną z aneksem kuchennym, kotłownię, szatnie, łaźnie i siłownię oraz
sanitariaty z wejściem od zewnątrz. Na piętrze - biuro ośrodka, pomieszczenie
sędziowskie, salę dla klubu oraz pomieszczenia do wykorzystania dla kółek
zainteresowań np. dla Koła Gospodyń Wiejskich, pomieszczenia socjalne i sanitariaty.
Budowa budynku poszerzy zakres świadczonych usług o charakterze kulturalno –
oświatowym, sportowym i rekreacyjnym istniejącej bazy. Budynek użytkowany
będzie cały rok, poprzez swoją funkcje będzie koncentrował rożne formy aktywności
społecznej oraz umożliwi rozwijanie kół zainteresowań zarówno dla młodzieży, jak
i dorosłych.
Dla powyższego zadania zostały opracowane projekty budowlane.
2. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ul. Nadrzecznej
w Łobodnie – etap I
Projekt będzie polegał na przebudowie części ul. Nadrzecznej na odcinku 554 mb od
krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej DW-491 z zakończeniem za skrzyżowaniem z ul.
Polną. Projekt przewiduje całkowitą rozbiórkę istniejącej jezdni, będącej w złym
stanie technicznym. Obejmuje on wykonanie ujednoliconej podbudowy oraz ułożenie
nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, dostosowanych dla ruchu i obciążenia do
100 kN/oś. Szerokość zjazdu z drogi wojewódzkiej wyniesie 12,00 m ze zwężeniem
do 5,00 m w hekt 0+32, na pozostałym odcinku jezdnia o szerokości 4,50 m
z obustronnymi bezpiecznikami od 0,5 do 1,5 m utwardzonymi warstwą tłucznia.
Jezdnia o spadku jednostronnym do 2 %. Na całej długości planowana jest obudowa
jezdni krawężnikiem o wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem. Na odcinku od
hekt. 1+15,29 do 3+44 przy krawędzi jezdni będzie zabudowany ciek o szerokości 20
cm z kostki brukowej. Krawężniki przy wjazdach mają być obniżone do 5 cm ponad
krawędź jezdni.
Dla powyższego zadania zostały opracowane projekty budowlane.
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3. Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej w Łobodnie, etap III – odwodnienie boisk
sportowych, boisko do siatkówki plażowej, zadaszenie sceny, zagospodarowanie
działki
Zaplanowano dalsze elementy bazy sportowo – rekreacyjnej niezbędne do
prawidłowego jej funkcjonowania. Planowane jest odwodnienie już istniejących boisk
do piłki nożnej, wykonanie boiska do siatkówki plażowej i zadaszenia sceny.
Zagospodarowanie terenu obejmuje utwardzenie istniejących parkingów i chodników,
uzupełnienie zieleni ozdobnej i użytkowej.
Dla powyższego zadania zostały opracowane projekty budowlane.
4. Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ul. Nadrzecznej
w Łobodnie – etap II
Projekt będzie polegał na przebudowie części ul. Nadrzecznej na odcinku 831 mb,
początek za skrzyżowaniem z ul. Polną z określonym hektometrem 5+54 do 13+85.
Ten etap obejmuje część ul. Nadrzecznej o znaczeniu lokalnym i przewiduje
obciążenie ruchem kategorii KR1. Obejmuje wykonanie jezdni utwardzonej
o szerokości 4,5 m oraz pobocza od 0,5 do 1,0 m wzmocnionego warstwą tłucznia. Ze
względu na zmienne warunki gruntowe oraz naruszenia gruntu budową sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, zaprojektowano wzmocnienie podłoża
geowłókniną na całej szerokości jezdni.
Dla powyższego zadania zostały opracowane projekty budowlane.
5. Przebudowa ulic Witosa i Prusa w Łobodnie
Celem inwestycji jest poprawienie warunków dojazdu do posesji przy
przebudowywanych ulicach. Projekt polega na wymianie nawierzchni jezdni oraz
chodnika po północnej stronie ul. Witosa oraz stronie południowej ul. Prusa. Obecnie
jezdnie i ciągi piesze posiadają nawierzchnię gruntową, tylko na skrzyżowaniu tych
ulic występuje nawierzchnia z betonu asfaltowego. Nowa nawierzchnia jezdni
zostanie wykonana z betonu asfaltowego o szerokości 5,50 m, chodnik – z kostki
betonowej. Szerokość chodnika wyniesie 1,50 m. W ramach przebudowy powstanie
też odcinek kanalizacji deszczowej, który zapewni odwodnienie ul. Witosa i części ul.
Prusa. Ponadto projektowane są dwa przejścia dla pieszych o szerokości 4,00 m, które
zostaną wyposażone w rampy dla niepełnosprawnych.
Dla powyższego zadania zostały opracowane projekty budowlane.
6. Organizacja festynów integracyjnych i promujących walory Sołectwa Łobodno
Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez
organizację imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym typu festyny. W ramach
festynów przewidziane są koncerty, spotkania środowiskowe, loteria, konkursy czy
zawody sportowe.
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Harmonogram realizacji zadań
Lp.

1

2

3

4

Zadania inwestycyjne
i przedsięwzięcia
aktywizujące społeczność
Rozwój bazy sportowo –
rekreacyjnej w Łobodnie,
etap II – budowa budynku
sportowo - rekreacyjnego
Poprawa spójności
komunikacyjnej poprzez
przebudowę ul. Nadrzecznej
w Łobodnie – etap I
Rozwój bazy sportowo –
rekreacyjnej w Łobodnie,
etap III – odwodnienie boisk
sportowych, boisko do
siatkówki plażowej,
zadaszenie sceny,
zagospodarowanie działki
Poprawa spójności
komunikacyjnej poprzez
przebudowę ul. Nadrzecznej
w Łobodnie – etap II

5

Przebudowa ulic Witosa
i Prusa w Łobodnie

6

Organizacja festynów
integracyjnych
i promujących walory
Sołectwa Łobodno

Lata
realizacji

Przewidywan
e koszty

Źródła
finansowania

2010

914.030,23

PROW,
Budżet Gminy

2010

383.000,00

NPPDL,
Budżet Gminy

2012

311.000,00

PROW (LEADER),
Budżet Gminy

2012

509.700,00

Budżet Gminy

2013

1.032.000,00

Budżet Gminy

10.000,00
rocznie

środki Sołectwa
Łobodno,
środki własne
mieszkańców

2009 - 2015
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HARMONOGRAM – wykres Gantta
Nazwa zadania
Rozwój bazy sportowo –
rekreacyjnej w Łobodnie,
etap II – budowa budynku
sportowo - rekreacyjnego
Poprawa spójności
komunikacyjnej poprzez
przebudowę ul. Nadrzecznej
w Łobodnie – etap I
Rozwój bazy sportowo –
rekreacyjnej w Łobodnie,
etap III – odwodnienie boisk
sportowych, boisko do
siatkówki plażowej
zadaszenie sceny,
zagospodarowanie działki
Poprawa spójności
komunikacyjnej poprzez
przebudowę ul. Nadrzecznej
w Łobodnie – etap II
Przebudowa ulic Witosa i
Prusa w Łobodnie
Organizacja festynów
integracyjnych i promujących
walory Sołectwa Łobodno

2009

2010

Lata realizacji
2011
2012

2013

2014

2015

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

