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WSTĘP

 Plan  Odnowy  Miejscowości  jest  dokumentem  o  charakterze  planowania 

strategicznego.  Opracowanie  i  uchwalenie  takiego dokumentu  stanowi formalną  podstawę 

przy  ubieganiu  się  o  środki  finansowe  w ramach  Programu  Odnowy Wsi  Województwa 

Śląskiego na lata 2006-2010 w ramach ogłoszonego Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi. 

Plan Odnowy Miejscowości Lgota 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  Lgoty  wraz  Sołtysem  i  przedstawicielami 

z Rady Sołeckiej Lgota i Zespołu Szkół w Lgocie 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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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

Miejscowość Lgota jest położona w południowo-wschodniej części gminy Kłobuck, 

w powiecie kłobuckim województwa śląskiego.

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

Lgota jest jednym z dziesięciu sołectw gminy Kłobuck. Miejscowość zajmuje obszar 

575 ha, co stanowi 4,4 % powierzchni gminy i zamieszkiwana jest przez 520 mieszkańców 

(stan na 12.03.2009 r.). Od kierunku południowo- wschodniego wieś graniczy z Częstochową, 

od  południa  i  zachodu  z  Sołectwem  Szalejka  w  gminie  Wręczyca  Wielka,  od  północy 

z Sołectwem Gruszewnia, natomiast granicę północną-wschodnią wyznacza Sołectwo Biała.  
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Tabela nr 1. Liczba mieszkańców w Lgocie (stan na 12.03.2009 r.)

Lgota Liczba ludności
ogółem kobiety mężczyźni

wszyscy 520 277 243

do 16 lat 92 48 44

17-18 20 9 11

19-60 326 165 161

powyżej 60 lat 82 55 27

Przez  środek  obszaru  Lgoty,  z  kierunku  północno-zachodniego  na  południowy 
-wschód  przebiega  droga  krajowa  nr  43  Wieluń  –  Rudniki  –  Krzepice  –  Kłobuck  – 
Częstochowa,  która  jest  ważną  osią  komunikacyjną  na  styku  3  województw:  opolskiego, 
łódzkiego i śląskiego. Z kierunku południowo-zachodniego od strony Szarlejki biegnie droga 
powiatowa S 2049 aż do drogi krajowej nr 43 a dalej, w kierunku północno-wschodnim droga 
powiatowa S 2046 do Białej. W większości zabudowa zlokalizowana jest po obu stronach 
tych dwóch dróg powiatowych.

Rysunek 2. Lokalizacja miejscowości Lgota w gminie Kłobuck
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Rysunek 3. Lokalizacja miejscowości Lgota

.
Historia Lgoty

Jak podają podręczniki historii, w pierwszej połowie XIII w. Henryk Brodaty, władca 
Śląska prowadził lokacje wsi na nowym prawie, zwanym niemieckim. Władca sprowadzał 
w tym celu Niemców. Osady niemieckie cieszyły się lepszym prawem niż okoliczne wsie, 
ponieważ książę chciał przyciągnąć nowych osadników. W ciągu kilku lat przeznaczonych na 
zagospodarowanie osady, osadnicy nie płacili danin. Lata te nazywamy wolnizną, a wówczas 
mówiono  z  czeska  – lgota  (ligota)  lub po polsku wola.  Dlatego na Śląsku istnieje  około 
40 miejscowości o nazwie Lgota (Ligota), a w całej Polsce wiele Wól i Wólek.

Na  terenie  sołectwa,  u  podnóża  ustawionego  punktu  wysokościowego  osnowy 
geodezyjnej, na wysokości 274 m npm. odkryto przed rokiem dawne ślady starego cmentarza 
grzebalnego.  Odkrycie  zostało  zgłoszone  konserwatorowi  zabytków.  Potwierdziły  się 
przekazy ustne o istnieniu „kościółka” i cmentarza.  Na miejscu można znaleźć fragmenty 
cegieł,  naczyń a  nawet kości.  Prace wykopaliskowe ustalą,  czy są to  pozostałości  kultury 
łużyckiej, związane z osadnictwem na tym terenie, czy pochodzą z innego okresu.

Najstarsze  dokumenty  wymieniające  nazwę  miejscowości  pochodzą  z  końca  XIV 
wieku.  Od  1391  r.  Władysław  Polczyk  prowadzi  wojnę  z  Władysławem  Jagiełłą  i  ją 
przegrywa. Opiekunem konwentu jasnogórskiego zostaje król Jagiełło i uposaża go na nowo. 
Przywilejem z 24 lutego 1393 r. nadaje klasztorowi wsie Starą Częstochowską, Kawodrzę, 
Szarlejkę  i  Lgotę.  Od  tej  chwili  historia  Lgoty  jest  związana  z  dziejami  Częstochowy 
i klasztoru na Jasnej Górze. Do dnia dzisiejszego przez wieś ciągną pielgrzymki pątników 
zmierzających przed Oblicze Czarnej Madonny.

Nazwę Lgota wymieniają też inne dokumenty. Jan Długosz w „Liber beneficiorum” 
pisze,  iż  z  dawnej  parafii  kłobuckiej  powstało  pięć  nowych  –  w  Białej,  Miedźnie, 

6



Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009-2015

Wilkowiecku,  Przystajni  i  Krzepicach,  a  oprócz  wymienionych  należało  do  niej  21  wsi, 
między innymi  Lgota.  Wieś  płaciła  dziesięcinę  snopową na rzecz  konwentu  kłobuckiego. 
W 1810  r.  nastąpiła  sekularyzacja  zakonu  w  Kłobucku,  a  Lgotę  przyłączono  do  parafii 
w Białej.  Taki  stan  rzeczy  przetrwał  do  1938  r.,  kiedy  to  część  Lgoty,  obecna  ulica 
Południowa włączona została do parafii Kalej. Taki podział wsi w administracji kościelnej 
istnieje do dziś.

Z miejscowością związane są dwie legendy. Henryk Sienkiewicz opisując w „Potopie” 
przypalanie  Kmicica  przez  pułkownika  Kuklinowskiego,  podczas  oblężenia  klasztoru 
jasnogórskiego w 1655 r., jako miejsce kaźni wymienia właśnie Lgotę. Jak twierdzą najstarsi 
mieszkańcy wsi, krzyż przy drodze krajowej 43 jest postawiony na pamiątkę tego wydarzenia 
w miejscu, gdzie stała osławiona stodoła. Również z tego powodu funkcjonujący przez 30 lat 
przydrożny bar w Lgocie nosił nazwę „Kmicic”. Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku  podczas  nagrywania  filmu  „Potop”  goszczono  w  nim  głównych  odtwórców  ról 
Kmicica i Oleńki. Natomiast mieszkańcy Lgoty i sąsiednich miejscowości posiadający konie 
statystowali przy kręceniu scen oblężenia klasztoru, szkoda tylko, że w strojach Szwedów. 
Emisja  filmu  w miejscowej  remizie  strażackiej  była  wyjątkowym  wydarzeniem  dla  całej 
społeczności wsi.

Przy skrzyżowaniu drogi krajowej  z ul.  Południową stoi  niewielka  odrestaurowana 
niedawno kapliczka z kopią Cudownego Obrazu Matki Boskiej  Licheńskiej  i  wmurowaną 
w ścianę  płytą  pamiątkową  informującą  o  historii  tego  miejsca.  Jak  podaje  legenda  były 
żołnierz napoleoński, uczestnik bitwy narodów pod Lipskiem, wracając z odpustu na Jasnej 
Górze w dniu 8 września 1836 r., 9 km od klasztoru we wsi Lgota zobaczył grupę modlących 
się  ludzi  przy zawieszonej  na  drzewie  niewielkiej  kapliczce  z  wizerunkiem Matki  Bożej, 
namalowanym  farbami  na  modrzewiowej  desce.  Obraz  był  stary,  pochodzący  z  czasów 
konfederacji  barskiej  w  1772  r.  Właścicielem  pola,  na  którym  znajdowała  się  kapliczka 
okazał się Niemiec – kolonista, który niedawno przybył do wsi. Gospodarz był protestantem 
i dlatego ofiarował obraz Tomaszowi Kłosowskiemu, który zabrał go do Lichenia.

 W  wyniku  zaborów  Lgota  z  okolicznymi  wsiami  trafiła  do  zaboru  pruskiego, 
następnie znalazła się w Księstwie Warszawskim, a po upadku Księstwa w 1813 r. trafiła do 
zaboru rosyjskiego. W 1865 r. w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym, pozbawiono 
klasztor na Jasnej Górze dóbr ziemskich i folwarków. Lgota stała się wsią wolną zgodnie 
z carskim ukazem uwłaszczeniowym.  Pierwszego dnia  II  wojny światowej,  po  przegranej 
bitwie pod Mokrą, oddziały 7 Dywizji Piechoty, aby uniknąć okrążenia wycofały się za linię 
Warty.  Drugiego  września  jednostki  niemieckie  dowodzone  przez  gen.  Waltera  von 
Reichenau wkroczyły do Lgoty. Z terenu wsi wielu mieszkańców wysiedlono, a ich miejsce 
zajęli  osadnicy  niemieccy,  sprowadzeni  z  rumuńskiej  Bessarbi.  Wielu  młodych  lgoczan 
wywieziono  na  roboty  do  Niemiec,  skąd  część  wróciła  po  wojnie.  Lgota  znalazła  się 
w granicach  III  Rzeszy,  a  przejście  graniczne  między  Rzeszą  a  Generalną  Gubernią 
znajdowało się tuż przed Grabówką w miejscu dzisiejszego mostku nad rzeczką Białką.
Lgota  i  sąsiednie  wsie  zostały  wyzwolone  w  wyniku  manewru  okrążającego  oddziałów 
pancernych I Frontu Ukraińskiego w dniu 16 stycznia 1945 r. Wieś pozostała nienaruszona. 
Od  tego  czasu  nastąpił  powolny  rozwój  miejscowości.  Wznowiła  działalność  Ochotnicza 
Straż Pożarna, przeprowadzono elektryfikację wsi. Pod koniec lat sześćdziesiątych rozpoczęto 
budowę nowej  szkoły  tysiąclatki,  w której  nastąpiła  pierwsza  uroczysta  inauguracja  roku 
szkolnego 1970-1971. Wkrótce położono asfalt na drodze biegnącej wzdłuż wsi.
Rozwijający  się  na  Śląsku przemysł  ciężki,  huta  w Częstochowie,  liczne  częstochowskie 
zakłady włókiennicze, tapetownia w Gnaszynie, kopalnie rud żelaza, dały miejsca pracy wielu 
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mieszkańcom Lgoty,  którzy  masowo porzucali  pracę  w gospodarstwach  rolnych,  oddając 
ziemię spółdzielni rolniczej „Smugi”, a wieś zatraciła typowy charakter rolniczy. 

Elementem  charakterystycznym  dla  Lgoty  jest  zabudowa  zagrodowa  typowa  dla 
zabudowy wiejskiej, ciągnąca się w jednej linii wzdłuż ulic Północnej i Południowej długości 
3,5 km.

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH 
ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Zasoby przyrodnicze

Krajobraz  okolicy  Lgoty  to  niezwykle  malownicze  wyniesienia  moren  czołowych, 
poprzecinane obniżeniami. Dookoła wsi znajdują się łąki, pola uprawne i nieużytki zielone.
Zachodnia  część  wsi  leży  wzdłuż  linii  lasu  mieszanego,  w  którym  najpopularniejszym 
drzewem  jest  sosna  zwyczajna.  Obok  niej  spotkać  można  świerk  pospolity,  dąb 
szypułkowaty.  Dobrze  rozwinięta  jest  warstwa  krzewów,  a  w  runie  leśnym  występują: 
borówka czarna, poziomka pospolita, konwalia majowa, zawilec gajowy. Występuje również 
stanowisko rosiczki okrągłolistnej.
Tereny miejscowości znakomicie nadają się na ścieżki rowerowe.

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. 

Lgota  położona  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  przyrodniczo-
rolniczej  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.

Lgota  leży  w obszarze  zlewni  rzek  Warty i  Liswarty,  a  ich  dopływ  rzeka  Białka, 
zwana  też  Kocinką,  przepływa  przez  sąsiadująca  wieś  Szarlejkę.  Przez  Lgotę  natomiast 
przepływa ciek wodny, który na granicy sołectw Lgota – Biała tworzy niezwykle ciekawe 
zjawisko przyrodniczo – geologiczne. W pewnym momencie ciek wodny kończy się, a po 
obfitych  opadach  wokół  leju  tworzy  się  duże  rozlewisko,  z  którego  woda 
z charakterystycznym szumem znika pod ziemią.
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Fot. 1. Ciek wodny w Lgocie

Na  terenie  wsi  znajdują  się  złoża  „Lgota”  posiadające  zasoby  zarejestrowane 
(Stolarski 1981). W złożu tym występują głównie piaski z domieszką żwirów przydatne dla 
celów  budowlanych.  Zostało  ono  zakwalifikowane  ze  względu  na  powszechność 
występującej  w niej  kopaliny i  ochronę środowiska do klas 4 i  A. Złoże to posiada 1 ha 
powierzchni.  Przy średniej  grubości nakładu 0,2 m i miąższości złoża wynoszącej  6,18 m 
stosunek N/Z wynosi 0,039. Złoże jest suche, a parametry jakości określają: punkt piaskowy – 
91 %, średnia zawartości pyłów mineralnych wynosi 6 %.

Dziedzictwo kulturowe

Na  terenie  Lgoty  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  kapliczki  murowanej 
z przełomu  XIX/XX  wieku,  która  znajduje  się  przy  skrzyżowaniu  ul.  Częstochowskiej 
z ul. Południową. Kapliczka została zbudowana na miejscu starej, drewnianej. W 2003 roku 
przeprowadzono jej  gruntowny remont  przy zaangażowaniu  lokalnych  władz i  proboszcza 
parafii  Kalej.  10  października  1994  r.  Ks.  Eugeniusz  Makulski,  marianin  z  Sanktuarium 
Maryjnego  w Licheniu  ofiarował  kaplicy  kopię  obrazu  Matki  Bożej  Licheńskiej,  którego 
historia zaczęła się w tym miejscu.

9



Plan Odnowy Miejscowości Lgota na lata 2009-2015

Fot. 2. Kapliczka w Lgocie

Fot. 3. Tablica pamiątkowa umieszczona na kapliczce w Lgocie
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 Na uwagę zasługuje też urokliwa kapliczka (biały krzyż) znajdująca się przy samej 
drodze  krajowej  nr  43,  na  krótkim  odcinku  od  granicy  Częstochowy  z  Lgotą.  Kiedyś 
wyróżniało  ją  widowiskowe  położenie,  wewnątrz  koła  kilku  drzew,  prawdopodobnie 
zasadzonych w tym samym czasie, kiedy budowano kapliczkę. Obecnie drzewa są usunięte. 
Wyraźnie zachowany napis głosi, że fundatorami byli Franciszek i Ewa Grabarowie w roku 
1932. Prócz tego wyryto na niej kilka liturgicznych sentencji. To miejsce otoczone jest stałą 
opieką przez mieszkańców.

Fot. 4. Kapliczka pod Lgotą (biały krzyż)

Obiekty i tereny

W Lgocie ze względu na układ przestrzenny - nie ma rynku, parku i skwerów.  Od 
strony zachodniej wieś otacza duży kompleks leśny.

W Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy 
Kłobuck  proponuje  się  przeznaczyć  w  miejscowości  znaczne  tereny  pod  budownictwo 
mieszkaniowe.  Przez obszar Lgoty będzie  przebiegała  projektowana autostrada A1 relacji: 
Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowa – Gliwice – Gorzyczki.  W Lgocie planowany jest 
węzeł autostradowy „Lgota” na przecięciu autostrady A1 z drogą krajową nr 43. W związku 
z tym,  w Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy 
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Kłobuck  proponuje  się  przeznaczyć  duże  obszary  pod  obiekty  handlowe  o  powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 

Infrastruktura społeczna   

Funkcję ośrodka kulturalno – społecznego we wsi pełni miejscowa szkoła podstawowa 
i gimnazjum, od 2005 roku prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich 
z siedzibą  w  Częstochowie  i  finansowana  jest  przez  Gminę  Kłobuck.  Z  chwilą  przejęcia 
placówki przez Stowarzyszenie nastąpił jej prężny rozwój pod kierunkiem bardzo aktywnie 
działającej  dyrektor  szkoły  Pani  Agnieszki  Chyrzyńskiej  i  Rady  Sołeckiej  Lgoty.  Szkoła 
została  wyposażona w nowoczesną pracownię komputerową,  plac zabaw dla dzieci,  nowe 
meble i bazę dydaktyczną dla oddziału przedszkolnego i klasopracownię. Przeprowadzono 
gruntowny remont biblioteki, świetlicy sanitariatów, parkingu i ogrodzenia szkoły. Następnie 
planowana jest termomodernizacja budynku.

Historia szkoły w Lgocie sięga czasów cara Aleksandra III. Pierwotny budynek szkoły 
wybudowano przy drodze z Kłobucka do Częstochowy. Po drugiej wojnie światowej również 
w  domach  prywatnych  z  uwagi  na  zbyt  małą  bazę  lokalową  szkoły.  Pod  koniec  lat 
sześćdziesiątych XX wieku podjęto budowę nowej szkoły,  którą ukończono w roku 1970. 
Nowa lokalizacja placówki,  jak się szybko okazało niekorzystna,  spowodowała drastyczny 
spadek uczniów. Uczniowie zamieszkujący w sąsiedniej Gruszewni przenieśli się do szkoły 
w Libidzy. Od tej chwili nastąpił powolny upadek szkoły. Cztery lata temu Władze Gminy 
przekazały prowadzenie szkoły Stowarzyszeniu.

Fot. 5. Zespół Szkół w Lgocie
Tabela nr 2. Liczba oddziałów i dzieci w Przedszkolu w Lgocie 
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Rok 
szkolny

Liczba 
oddziałów

Liczba dzieci

Ogółem  „0” 
(6 – letnich) 3, 4, 5 - letnich

2004/2005 1 22 4 18

2005/2006 - - - -

2006/2007 1 24 12 12

2007/2008 1 15 15 0

2008/2009 1 13 5 7

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

Rok szkolny
Liczba oddziałów Liczba dzieci 

Szkoła 
Podstawowa Gimnazjum Szkoła 

Podstawowa Gimnazjum Ogółem

2004/2005 6 - 35 - 35

2005/2006 6 1 50 7 57

2006/2007 6 2 29 18 47

2007/2008 6 3 39 24 63

2008/2009 6 3 38 28 66

Szkoła obecnie jest nie tylko miejscem nauki, ale także gromadzi się w niej cała społeczność 
wiejska z  okazji  różnych  imprez  i  uroczystości  typu  festyny,  biesiady,  zebrania  wiejskie, 
pikniki, zabawy okolicznościowe. W budynku szkoły mieści się siedziba Rady Sołeckiej. 

Fot.6. Pokazy strażackie na festynie 
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Fot.7. Piknik zimą 

Infrastruktura techniczna

Sieć  wodociągowa  (przesyłowa  i  rozdzielcza)  ma  długość  6,31  km .  Ilość 
nieruchomości  podłączonych do niej  wynosi  134 przyłącza.  Budowa kanalizacji  sanitarnej 
planowana jest dopiero na 2014 r.

Przez Lgotę przebiega droga krajowa nr 43: Wieluń – Rudniku – Krzepice – Kłobuck 
–  Częstochowa.  Jest  to  ważna  oś  komunikacyjna  na  styku  3  województw:  opolskiego, 
łódzkiego i  śląskiego. Umożliwia prowadzenie ruchu z północno – zachodniej  części woj. 
śląskiego  w  kierunku:  Kępna,  Sieradza,  Kalisza.  Trasa  nr  43  znajduje  się  w zarządzie 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Katowicach. Według 
danych GDDKiA w 2005 roku przez kłobucki odcinek, w tym Lgotę, przejeżdżało średnio 
11.500 pojazdów na dobę. W latach 2007 -2008 droga została przebudowana na odcinku: 
Lgota – Gruszewnia – Libidza – Kłobuck. Droga została  zwężona zgodnie z wytycznymi 
GDDKiA, zyskała nową nawierzchnię, drogi gospodarcze, chodniki i zatoki na przystankach 
autobusowych. Drogę zwężono z 11 do 8 metrów oraz pogłębiono po obu stronach.
Przez  Lgotę  przebiegają  dwie  drogi  powiatowe  stanowiące  jeden  ciąg  komunikacyjny 
krzyżujący się z drogą krajową nr 43:

- S 2046 Biała Górna - Lgota o nawierzchni asfaltowej,
- S 2049 Lgota - Szarlejka o nawierzchni asfaltowej.

Gospodarka i Rolnictwo

Większość  mieszkańców  znalazła  zatrudnienie  poza  miejscem  zamieszkania, 
ponieważ  na  terenie  wsi  nie  ma  dużych  przedsiębiorstw  przemysłowych,  dominują  małe 
i średnie przedsiębiorstwa.
Do ważniejszych firm i zakładów usługowo – produkcyjnych w Lgocie należy zaliczyć:

1. CPN  –  zlokalizowany  przy  DK  43  na  granicy  z  Częstochową,  posiada  bazę 
gastronomiczno – hotelową,

2. Zakład  Produkcyjny  „Mrowiec”  –  zlokalizowany  przy  ul.  Południowej,  produkcja 
przedmiotów z tworzyw sztucznych,
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3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Anitex” – zlokalizowane przy ul. Leśnej , 
produkcja metalowa,

4. Piaskowania Żwirownia „Adimex”– wydobycie kruszywa naturalnego,
5. Zakład Naprawy Samochodów założony na bazie zlikwidowanego Kółka Rolniczego,
6. Zakład Produkcji Wózków „Maja” – zlokalizowany przy ul. Północnej,
7. Zakład Remontowo - Budowlany Przemysław Antończak – zlokalizowany przy ul. 

Południowej,
8. Zakład Usług Budowlanych „Gramburg” – zlokalizowany przy ul. Południowej,
9. Zakład  Betoniarsko  –  Kamieniarski   Ryszard  Przybylski  –  zlokalizowany przy  ul. 

Południowej,
10. Biuro Rachunkowe Jarosław Balas – zlokalizowany przy ul. Północnej.

Cześć  mieszkańców  od  pokoleń  zajmuje  się  rolnictwem.  Są  to  przede  wszystkim 
gospodarstwa rodzinne, niewielkie, o powierzchniach od 3 do 12 hektarów, o różnym profilu 
produkcji  rolnej  (niewyspecjalizowane).  Na  tym  terenie  według  obrębów  w  2005  roku 
znajduje się 98 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 372,58 ha, gdzie uprawia się żyto, 
pszenżyto, jęczmień oraz owies. 

Bar gastronomiczny obecnie w przebudowie. 

Kapitał społeczny i ludzki 

Na terenie miejscowości swoją siedzibę ma  Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie. 
Historia OSP sięga roku 1922. Założycielami byli: Jan Ujma, Bolesław Ujma, Stefan Kurdyś, 
Władysław Kędziora.  W 1963 roku rozpoczęto budowę remizy strażackiej. 
Obecnie OSP liczy 20 druhów i wyposażona jest niezbędny sprzęt przeciwpożarowy. Trwają 
starania o pozyskanie dużego wozu strażackiego. Od kilku lat budynek jest wynajmowany na 
salę  przyjęć  okolicznościowych.  Najemca  obiektu  w  ramach  czynszu  przeprowadził 
gruntowny remont obiektu.

Fot.8. Budynek remizy 
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ANALIZA ZASOBÓW miejscowości w ujęciu tabelarycznym

Rodzaj zasobu Brak
Jest o 

znaczeniu 
małym

Jest o 
znaczeniu
średnim

Jest o 
znaczeniu

dużym

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

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

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

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

Gospodarka, rolnictwo

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

Sąsiedzi i przyjezdni

- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria 
  komunikacyjna, atrakcja turystyczna)

X

- ruch tranzytowy X
- przyjezdni stali i sezonowi X

Instytucje

- placówki opieki społecznej X
- szkoły X
- Dom Kultury X

Ludzie, organizacje społeczne

- OSP X
- KGW X
- Stowarzyszenia, kluby sportowe X
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3. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON - ANALIZA 
SWOT

MOCNE STRONY – atuty rozwoju 
miejscowości Lgota

SŁABE STRONY – czynniki ograniczające 
rozwój miejscowości Lgota

1. Korzystne położenie na skrzyżowaniu drogi 
    krajowej nr 43 z drogami powiatowymi 
    S 2046 i S 2049
2. Dobrze rozwinięta i sprawnie działająca 
    infrastruktura techniczna: wodociągi, linia 
    energetyczna, sieć telefoniczna.
3. Dobrze rozwinięta mała i średnia 
    przedsiębiorczość.
4. Wysoka aktywność społeczności lokalnej oraz 

    jej zdolność do angażowania się w rozwój 
    miejscowości (Sołtys, Rada Sołecka).
5. Projektowany węzeł autostrady A1 z drogą 
    krajową nr 43 „Węzeł Lgota”
6. Nowe tereny pod budownictwo 
    mieszkaniowe.
7. Duże obszary przeznaczone pod usługi – 
    obiekty handlowe o powierzchni powyżej 
    2000 m2.

1. Mała atrakcyjność zasobów dziedzictwa 
    kulturowego.
2. Brak bazy sportowo-rekreacyjnej, brak 
    ogólnodostępnego placu zabaw. 
3. Brak centrum kulturalnego wsi – domu 
    kultury lub innego obiektu spełniającego te 
    wymogi.
4. Brak infrastruktury turystycznej.
5. Brak sieci gazowej i kanalizacyjnej.
6. Brak ośrodka zdrowia.
7. Niski przyrost naturalny i migracja z terenu 
    miejscowości ludzi młodych 
    i wykształconych.

SZANSE – możliwości rozwoju miejscowości 
wynikające z otoczenia ZAGROŻENIA – czynniki niesprzyjające

1. Bliskość położenia Częstochowy.
2. Sprzyjająca polityka regionalna, zwiększenie 

dostępności do środków pomocowych na 
rozwój obszarów wiejskich.

3. Rozwój rolnictwa poprzez dotacje unijne, 
w tym dopłaty bezpośrednie. 

4. Wzrost atrakcyjności związany z rozbudową 
infrastruktury technicznej (chodniki, drogi, 
kanalizacja).

5. Powstanie kolejnych zakładów produkcyjno-
usługowych na terenie Lgoty.

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. Długo utrzymujący się kryzys gospodarczy. 
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7. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 
I  PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ 
LOKALNĄ LGOTY W LATACH 2009-2015

Plan  odnowy  Miejscowości  Lgota  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. Budowa placu zabaw w Sołectwie Lgota 
Zaplanowano  wybudowanie  ogólnodostępnego  placu  zabaw  na  terenie  będącym 
własnością gminy, położonym przy ul. Południowej. Planowany jest montaż zestawu 
zabawowego z wieżami, pomostami wiszącymi i ruchomymi,  zjeżdżalniami, ścianką 
i linką wspinaczkową oraz ustawienie huśtawki wagowej, huśtawek i karuzeli
Przed  zamontowaniem  poszczególnych  elementów,  teren  zostanie  uporządkowany 
przez mieszkańców. Dodatkowo zostanie  wykonana altana i drewniane ławki, krąg 
ogniskowy,  co jeszcze bardziej  zwiększy atrakcyjność tego terenu oraz zachęci  do 
letniego odpoczynku, spędzania wolnego czasu z rodziną i znajomymi. 
Inwestycja  ta  stworzy  możliwość  organizacji  wolnego  czasu  dzieci  i  młodzieży 
w sposób bezpieczny i ciekawszy. Powstanie miejsce, gdzie będą mogły spotykać się 
zarówno dzieci jak i dorośli. 

2. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w obrębie Lgota i Biała Dolna 
Zaplanowano  sporządzenie  projektu  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla 
terenu położonego w Lgocie w obrębie planowanego węzła autostrady A1 z drogą 
krajową nr 43 oraz wyznaczenie nowych terenów budowlanych.

3. Termomodernizacja  budynku  Zespołu  Szkół  Stowarzyszenia  Przyjaciół  Szkół 
Katolickich w Lgocie
Zaplanowano wymianę okien, ocieplenie ścian oraz modernizację kotłowni.
Dla powyższego zadania zostały opracowane projekty budowlane.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lgocie 
Zaplanowano  budowę kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości.  Ze  względu na  niski 
RLM  zadanie  nie  weszło  do  projektu  „Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  na 
terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej”.
Dla powyższego zadania zostały opracowane projekty budowlane.

5. Organizacja festynów integracyjnych i promujących walory Sołectwa Lgota
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.
Zadania inwestycyjne 

i przedsięwzięcia 
aktywizujące społeczność

Lata 
realizacji

Przewidywane 
koszty Źródła finansowania

1 Budowa placu zabaw 
w Sołectwie Lgota 2009 40 000,00

Budżet Gminy,
wkład własny 
mieszkańców,

dotacja z budżetu 
Województwa Śląskiego

2

Sporządzenie projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
położonego w obrębie Lgota 
i Biała Dolna

2009-2010 110 000,00 Budżet Gminy

3

Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkół Katolickich w Lgocie

2010 575 000,00 Budżet Gminy,
środki WFOŚiGW 

4 Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Lgocie 2014 12 000 000,00 Budżet Gminy,

środki WFOŚi GW

5
Organizacja festynów 
integracyjnych i promujących 
walory Sołectwa Lgota

2009-2015 2 000,00
rocznie

środki Sołectwa Lgota
środki własne mieszkańców

HARMONOGRAM – wykres Gantta
Nazwa zadania Lata realizacji

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Budowa placu zabaw 
w Sołectwie Lgota X

Sporządzenie projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
położonego w obrębie 
Lgota i Biała Dolna

X X

Termomodernizacja 
budynku Zespołu Szkół 
Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkół Katolickich 
w Lgocie

X

Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Lgocie X

Organizacja festynów 
integracyjnych 
i promujących walory 
Sołectwa Lgota

X X X X X X X
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