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1.  Wstęp 
 

 
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem planistycznym określającym zakres 
odnowy wsi. Jest niezbędnym elementem jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i 
życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie tego dokumentu stanowi warunek 
przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-
2013) i innych następujących po tym Programie, jak również stanowić będzie 
wytyczne dla władz Gminy Strzelce Wielkie przy opracowywaniu kierunków rozwoju 
miejscowości. 
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest Poprawa jakości życia na obszarach 
wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi 
oraz promowanie obszarów wiejskich.  
Działanie to umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz może wpłynąć na wzrost 
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 
 
W ramach Działania ,,Odnowa i rozwój wsi” pomocą finansową zostaną objęte 
projekty dotyczące: 
 
1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: 

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu 
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 
 

2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej, (odnawianie, budowa placów 
parkingowych,    chodników, oświetlenia ulicznego, urządzanie i porządkowanie 
terenów zielonych, parków, innych miejsc wypoczynku, zagospodarowanie 
zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub poprawy 
estetyki miejscowości); 
 
3. budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji     
turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 
 
4.  odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, 
budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci, 
 
5. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 
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2. Charakterystyka miejscowości Dębowiec Mały 
 
 

Miejscowość Dębowiec Mały to jedna z 13 miejscowości Gminy Strzelce Wielkie, 
położona jest w południowej części województwa łódzkiego i południowo -wschodniej 
powiatu pajęczańskiego. W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie 
należała do województwa częstochowskiego. Wieś Dębowiec Mały leży w północno-
wschodniej części Gminy Strzelce Wielkie, granicząc z miejscowością Krzywanice w 
Gminie Lgota Wielka. Na terytorium Dębowca Małego ma swój początek naturalny 
ciek wodny - niewielka rzeczka Pichna będąca dopływem rzeki Pisi (dopływu rzeki 
Warty). Początek rzeki Pichny znajduje się na bazie zbiornika wodnego 
usytuowanego w centrum miejscowości. Staw ten o pow. 0.87 ha. jest własnością 
komunalną. 
 Miejscowość Dębowiec Mały znajduje się w odległości 17 km. na wschód od miasta 
Pajęczna – siedziby Powiatu Pajęczańskiego, 23 km. na zachód od miasta 
Radomska, 45 km. na północ od miasta Częstochowy, 40 km. na południe od miasta 
Bełchatów.  
Miejscowość Dębowiec Mały posiada 116 posesji, 108 nadanych numerów posesji i 
graniczy z następującymi miejscowościami: Dębowiec Wielki, Górki, Zamoście 
Kolonia, Zamoście, Wiewiec, Pomiary Krzywanice (Gm. Lgota Wielka).  
 
Przez miejscowość przebiegają drogi powiatowe: droga nr 1901E Dębowiec – 
Sulmierzyce, droga nr 3519E Zamoście – Dębowiec - Wiewiec. 
 
Powierzchnia miejscowości Dębowiec Mały wynosi 475 ha.  W tym: 
 Użytki rolne –          447 ha. 
 Lasy            -               3 ha. 
 Grunty pod wodami – 1 ha. 
 Inne             -            24 ha. (komunikacyjne, nieużytki, budynki itp.) 
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Liczba mieszkańców sołectwa na dzień 30 września 2011 r. wynosi 264 osób. 
 
Liczebność lokalnej społeczności na przełomie ostatnich 5 lat  przedstawia się 
następująco w tabeli poniżej (dane na dzień 1 stycznia). 
 
 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Liczba ludności 
Dębowca Małego 

280 272 267 264 260 

 

Liczba ludności Debowca Małego na przełomie pięciu lat
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W ciągu ostatnich pięciu lat wskaźnik spadku liczby mieszkańców wyniósł 7%. 
Spowodowane to było przewagą umieralności nad urodzeniami oraz z przyczyn 
migracyjnych.   
Miejscowość Dębowiec Mały zamieszkują głównie rolnicy, lecz znaczna część 
mieszkańców pracuje w innych sektorach gospodarki.  Duża liczba pracujących 
zatrudniona jest na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Odkrywki 
Szczerców, Elektrowni Bełchatów i in. pobliskich, lokalnych firmach na terenie całego 
powiatu pajęczańskiego. Są to m.in. firmy budowlane, przetwórstwa owocowo – 
warzywnego, które to zapewniają nie tylko stałe zatrudnienie ale też znaczna część 
osób korzysta z pracy sezonowej w okresie letnim, która jest niejednokrotnie źródłem 
podbudowania budżetu domowego dla wielu rodzin rolniczych. 
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Stopa bezrobocia  na terenie sołectwa Dębowiec Mały na przełomie ostatnich pięciu 
lat przedstawia się następująco w tabeli poniżej. 
 
 

 

Dane na koniec 
roku 

2007 2008 2009 2010 30.06. 
2011 

Liczba osób 
bezrobotnych na 
terenie sołectwa 
Dębowiec Mały 
(zarejestrowanych 
w PUP)  
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2.1. Historia miejscowości 
Dębowiec Mały 

 
 
 

Wieś Dębowiec, dawniej Dabowyecz i Dąbrowiec była wsią królewską, tzw. 
Królewszczyzną (królewszczyzna – dobra ziemskie należące do monarchy 
(inaczej domena królewska. Nazwa ,,królewszczyzna” przyjęła się w XV w., a 
takie dobra ziemskie zajmowały ok.1/6 powierzchni Polski). W  aktach 
procesowych z 1475 r. istnieje wzmianka o wsi Dębowiec dotycząca dziesięciny z 
Wiewca i okolic na rzecz kanonii gnieźnieńskiej.  Między 1700 a 1728 rokiem 
miejscowość Dębowiec  na zasadzie uprzywilejowanej dzierżawy dołączono do 
masy majątkowej paulinów jasnogórskich. Majątek ,,klucza wiewieckiego” 
(miejscowości należących do parafii Wiewiec) w rękach paulinów utrzymał się do 
końca XVIII wieku. Przejęła go administracja pruska. Miejscowość  Dębowiec ok. 
1800 roku przez ówczesne władze państwowe została darowana niejakiemu 
Frankenowi.  

O właścicielach miejscowości Dębowiec niewiele jest przekazów źródłowych. 
W pierwszej połowie XIX w. jej dziedzicem był Kruszewski, następnie ok.1870 r. 
Dębowiec ma w swym władaniu Joanna Wójcicka. Później dziedzicem majątku 
Dębowiec był Kazimierz Zieliński, będący także dziedzicem Zamościa.  

W latach gdy Dębowiec należał do majątku paulinów mieli oni w Dębowcu: trzy 
stawy: z przyjazdu do Wiewca, w połowie wsi i za wsią oraz trzy sadzawki przy 
stawku naprzeciw dworu, poza tym dwie łąki . W drugiej połowie XVIII w. folwark 
w Dębowcu miał dom z gankiem, sienią, izbą gospodarską, kuchnią oraz 
czterema pustymi izbami. Był podpiwniczony. Podwórze zabudowane było 
oborami, chlewami, wozownią, stajnia, spichlerzem, czterema stodołami i nową 
owczarnią. Usytuowany był na lekkim wzgórzu, przy drodze będącej dawnym 
traktem, niedaleko stawu i małych sadzawek. Droga biegnąca niedaleko dworu 
oddzielała go od małych zabudowań wiejskich, których gospodarstwa w 
porównaniu z gospodarstwem i majątkiem dworu były małe. Usytuowanie takie 
tworzyło swego rodzaju centrum miejscowości położone: dwór na lekkim 
wzniesieniu, pozostałe zabudowania, zagrody w naturalnej dolince, w której 
utworzył się stawik. Spływały do niego wody z lokalnych licznych źródeł i który 
jest początkiem większego cieku wodnego Rzeki Michny, będącej dopływem rzeki 
Pisi. 

Około roku 1900 – 1905 majątek Dębowiec uległ parcelacji.  Prawdopodobnie 
wówczas to nastąpił podział miejscowości Dębowiec na dwie Dębowiec Wielki i 
Dębowiec Mały. Według ustnych przekazów starszych mieszkańców 
miejscowości to właśnie na bazie posiadłości i gospodarstwa dworu powstała 
wieś Dębowiec Wielki, a na bazie małych gospodarstw i zabudowań wiejskich 
powstał Dębowiec Mały. Stąd najprawdopodobniej wzięły swoje nazwy obie wsie 
nie odbiegając od  podstawowej części składowej nazwy miejscowości: 
Dębowiec. Obecnie obie miejscowości różnią się od siebie znacznie przede 
wszystkim liczbą mieszkańców i  posesji. Dębowiec Mały jest o połowę większy 
od Dębowca Wielkiego. 

Obecnie Dębowiec Mały jest wsią, w której ponadto wyróżnia się dwie części 
integralne: Dębowiec Mały – Kolonia oraz Pieńki Dębowieckie,  zapisane w 
Wykazie Urzędowych Nazw Miejscowości w Polsce. Wykaz ten ma także na celu 
pielęgnowanie tradycji nazw miejscowości i ich części integralnych. Część 
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miejscowości Dębowiec Mały – Kolonia zaczęła powstawać na pocz. XX w.  jako 
rozbudowująca się miejscowość Dębowiec Mały. Natomiast Pieńki Dębowieckie 
to część miejscowości Dębowiec Mały powstała na terenie wykarczowanego lasu, 
skąd prawdopodobnie jej nazwa. 

 
 Obecnie centrum miejscowości Dębowiec Mały posiada specyficzne cechy 
charakterystyczne t.j.: 
  - położenie w naturalnej niewielkiej niecce, 
  - skrzyżowanie drogi powiatowej z drogą gminną, biegnącą wzdłuż 
centrum miejscowości, łączącą Dębowiec Mały Kolonię z Pieńkami Dębowieckimi, 
  - usytuowanie Przy skrzyżowaniu dróg Kaplicy Eucharystycznej z 
małym parkingiem, powstałej na bazie budynku remizy strażackiej, 
  - bliskość sklepu spożywczo-przemysłowego, świetlicy środowiskowej, 
stawu i boiska. 

Obecnie dąży się do tego aby ożywić życie społeczno – kulturalne centrum 
miejscowości Strzelce Wielkie poprzez opracowywanie projektów zagospodarowania 
terenów przeznaczonych pod rekreację, budowę zaplecza kulturalno – sportowego i 
in. 

 
Przez miejscowość Dębowiec Mały przebiega także szlak pielgrzymkowy w 

stronę Częstochowy – Jasnej Góry, a mieszkańcy sołectwa udzielają gościny 
pielgrzymom, zapewniając im nocleg . 

 
 
 
 

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 
Dębowiec Mały 

 
 

a. Zasoby przyrodnicze 
 

 
Krajobraz całej gminy Strzelce Wielkie ma charakter nizinny. Obszar sołectwa 
Dębowiec Mały stanowią głównie obszary równinne, a kilkadziesiąt kilometrów na 
południe rozciąga się wyżynna kraina Jura Krakowsko – Częstochowska.  
Jednakże centrum miejscowości stanowi niewielka, naturalna niecka. W tej 
niewielkiej, naturalnej dolinie usytuowany jest staw, będący obecnie naturalnym 
zbiornikiem wodnym o pow. 0,87 ha. , dającym początek rzece Pichnie, która jest 
dopływem rzeki Pisi (dopływu rzeki Warty). Teren wokół stawu o pow. 0,53 ha także 
jest własnością gminną, może być wykorzystany do rozwoju rekreacji i turystyki 
aktywnej. Staw ten połączony jest rowem i przepustem usytuowanym pod drogą 
powiatową nr 1901E z prywatnymi, niewielkimi stawami położonymi na terenie 
miejscowości Dębowiec Wielki. Stawy te były zasilane wodą z licznych źródeł 
położonych w miejscowościach Dębowiec Mały i Dębowiec Wielki, doprowadzaną 
naturalnymi rowami. Obecnie obniżenie poziomu wód gruntowych spowodowanych 
gospodarką człowieka – przemysłem wydobywczym ( bliskość Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełchatów spowodowała powstanie leja depresyjnego) doprowadziło do 
osuszenia źródeł oraz miejscowych studni w gospodarstwach, a także 
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niejednokrotnie, w zależności od ilości opadów atmosferycznych w ciągu roku do 
częściowego osuszania stawów.  
Na terenie miejscowości Dębowiec Mały nie występują żadne pomniki przyrody, parki 
krajobrazowe ani też obszary chronionego krajobrazu. 
 
 
 

b. Dziedzictwo kulturowe 
 
W miejscowości Dębowiec Mały nie ma obiektów o wartościach historycznych lub 
sentymentalnych co mogłoby stanowić dziedzictwo kulturowe miejscowości. Jednak 
historyczną wartość o sentymentalnych i religijnych wartościach, pielęgnowanych do 
dnia dzisiejszego posiadają przydrożne krzyże. Od wieków krzyże i figury przydrożne 
znaczyły przynależność miejscowości do parafii. Pod koniec XVII wieku w parafii 
Wiewiec, do której przynależała terytorialnie miejscowość Dębowiec zaczęto 
wymieniać przydrożne krzyże z drewnianych na żelazne. Pierwszy taki krzyż w 
Dębowcu Małym poświęcono 24 maja 1900 r. i został usytuowany na tzw. ,,zapłociu” 
otoczony żelaznym płotkiem. W okresie do II wojny światowej przybyły jeszcze 
krzyże:  
 - w 1917 r. ufundowany przez całą gromadę wiejską , umieszczony obok 
szopy strażackiej (obecnie kaplicy eucharystycznej) 
 - w 1935 r. usytuowany przy drodze do Wiewca, kupiony także z ofiar gromady 
wiejskiej 
 - w nieznanym czasie, także ufundowany przez gromadę krzyż przy drodze na 
Pieńki Dębowieckie. 
Podczas II wojny światowej, opisane krzyże w Dębowcu Niemcy kazali zniszczyć, ale 
mieszkańcy wioski tego nie zrobili, lecz starannie je ukryli. . Po skończonej wojnie 
zostały wydobyte z ukrycia i ustawione na poprzednich miejscach , w czym czynny 
udział brała Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Młodzieży wraz z sołtysem 
miejscowości.   
Pielęgnowanie miejscowych krzyży przydrożnych nadal  ma dla mieszkańców dużą 
wartość nie tylko religijną, historyczną ale zwłaszcza sentymentalną. Ich odnawianie, 
strojenie w miesiącu maju nadal ma swoją tradycję.  
 
 

c. Obiekty i tereny 
 

W miejscowości Dębowiec Mały znajduje się boisko obecnie nie użytkowane i 
zaniedbane. Jest to teren o pow.0,68 ha., składający się z działki będącej własnością 
komunalną oraz z działki będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Obiekt 
ten służy okazjonalnie do ćwiczeń przygotowujących członków OSP Dębowiec do 
udziału w zawodach pożarniczo-sportowych. W 2002 r. na terenie boiska 
zorganizowany był festyn oraz mecz piłkarski z okazji  gminnych obchodów Dnia 
Strażaka.   W latach 80 - tych z boiska korzystała drużyna piłkarska - obecnie GLKS 
Strzelce Wielkie. Teren boiska znajduje się w niedalekiej odległości od stawu oraz 
terenu do niego przyległego. Oba te obiekty mogą pełnić funkcję terenów 
rekreacyjnych lecz wymagają odpowiedniego zadbania i zagospodarowania terenu.  
W centrum miejscowości, przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z gminną drogą 
przebiegającą przez centrum wsi znajduję się Kaplica Eucharystyczna, w której 
odprawiane są msze niedzielne. Kaplica ta została przebudowana wolą mieszkańców 
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z remizy strażackiej, poświęcona w 1995 r. W 2002 r. przy okazji budowy asfaltowej 
drogi gminnej przy kaplicy został wybudowany mały parking będący bardzo 
użytecznym w tym miejscu. Obecnie na terenie sołectwa Dębowiec Mały nie ma 
ścieżek rowerowych, parków, rynków. Przy budynku po byłej szkole podstawowej, w 
której obecnie mieści się świetlica środowiskowa znajduje się teren o pow. 0,22 a 
stanowiący współwłasność komunalną i osoby prywatnej. Jest to 
niezagospodarowany teren zielony, porośnięty trawą, doskonale nadający się do 
zagospodarowania m.in. pod plac zabaw lub miejsce rekreacji i rodzinnego 
wypoczynku jako skwerek - park. 
 
 

d. Infrastruktura społeczna 
 
 
Miejscowość Dębowiec Mały jest małą miejscowością gminną, w której nie ma takich 
obiektów jak np. biblioteka, szkoła, ośrodek zdrowia. Do obiektów infrastruktury 
społecznej można jedynie zaliczyć budynek po byłej szkole podstawowej (będącej 
wówczas filią SP w Zamościu), w której obecnie funkcjonuje Świetlica Środowiskowa 
w Dębowcu oraz ma swoją siedzibę Ochotnicza straż Pożarna w Dębowcu.  Budynek 
ten jest budynkiem dwupoziomowym , jest własnością gminy  Strzelce Wielkie, 
natomiast na mocy Umowy Użyczenia opiekę nad budynkiem sprawuje OSP 
Dębowiec. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia świetlicowe, sanitariaty, 
pomieszczenie służbowe OSP Dębowiec. Piętro budynku wymaga gruntownego 
remontu i może być przeznaczone m.in. na salę bankietową z małym zapleczem 
kuchennym, z którego mogliby korzystać przede wszystkim mieszkańcy 
miejscowości, a także mogłyby być organizowane różnego rodzaju imprezy 
kulturalne, okolicznościowe, integracyjne, a także szkolenia, warsztaty itp.  
Ponieważ w miejscowości Dębowiec Mały nie ma placówek oświatowych dzieci 
młodzież z sołectwa uczęszcza do szkół i przedszkoli poza miejscem zamieszkania 
t.j. do Szkoły Podstawowej w Zamościu, Gimnazjum w Strzelcach Wielkich, 
Przedszkola w Strzelcach Wielkich. Dzieci i młodzież z Dębowca małego są 
dowożone do szkół autobusem szkolnym oraz autobusami liniowymi (powrót ze 
szkół). Ogólnie, w ostatnich latach liczba dzieci w miejscowości z roku na rok spada. 
Dla zobrazowania, liczba dzieci dowożonych do szkół z miejscowości Dębowiec 
Mały: 

w roku szkolnym 2010/2011: 
  szkoła podstawowa : 20 uczniów + klasa ,,0” : 4 dzieci 
  gimnazjum: 11 uczniów 
w roku szkolnym 2011/2012: 
  szkoła podstawowa : 18 uczniów + klasa ,,0” : 5 dzieci 
  gimnazjum: 4 uczniów 
 
 

e. Infrastruktura techniczna 
 

e.1. Wodociągi 
 
Miejscowość Dębowiec Mały jest w 100 % zwodociągowania. Sieć wodociągowa jest 
komunalna, dystrybucją wody zajmuje się gmina. Jakość wody dostarczanej 
odbiorcom nie budzi zastrzeżeń stacji SANEPID. 
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   e.2. Kanalizacja sanitarna i oczyszczanie ścieków 
 
Miejscowość Dębowiec Mały nie posiada sieci kanalizacyjnej. Na terenie sołectwa 
większość gospodarstw posiada szamba przydomowe. Tylko jedno gospodarstwo 
domowe posiada przydomową oczyszczalnię ścieków. 
 

e.3. Gospodarka odpadami i ściekowa 
 

Prowadzona w miejscowości Dębowiec Mały gospodarka odpadami oparta jest na 
wyposażeniu gospodarstw domowych w pojemniki na odpady, na podstawie 
indywidualnych umów zawieranych z firmami zajmującymi się wywozem 
nieczystości, obsługującymi teren gminy Strzelce Wielkie. Ze znajdującej się na 
terenie sołectwa Firmy Wroński - ubojni zwierząt, ścieki produkcyjne odbiera na 
podstawie indywidualnej umowy firma z Kleszczowa.  
Ilość gospodarstw wyposażonych w pojemniki na przełomie 5 lat przedstawiona jest 
w tabeli poniżej. 

 
 

Rok 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba 
gospodarstw 

wyposażonych 
w pojemniki 
na odpady 

 
 

5 

 
 

11 

 
 

19 

 
 

26 

 
 

37 
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Miejscowość Dębowiec Mały jest jedną z najmniej wyposażonych w kosze na 
odpady miejscowości gminy Strzelce Wielkie.  
Na terenie miejscowości usytuowane są 2 ogólnodostępne gniazda do segregacji 
odpadów – szkło i plastik. 

 Gospodarka ściekowa na terenie sołectwa Dębowiec Mały opiera się głównie 
na wyposażeniu gospodarstw domowych w szamba przydomowe, tylko jedno 
gospodarstwo posiada przydomową oczyszczalnię ścieków. 

 
 
 

e.4. Energetyka i ciepłownictwo 
 
 

Miejscowość Dębowiec Mały jest w pełni zelektryfikowana. 
Energia elektryczna w miejscowości dostarczana jest przez zakład energetyczny 
TAURON  z Krakowa. 
Na terenie miejscowości nie ma sieci ciepłowniczej i zakładów zaopatrujących 
gospodarstwa domowe w ciepło. Każde gospodarstwo zapewnia to w swoim zakresie 
poprzez ogrzewanie piecami węglowymi lub też indywidualne kotłownie i instalacje 
CO. W Dębowcu Małym dwa gospodarstwa domowe posiadają zamontowane do 
indywidualnych potrzeb systemy solarne. 
 
 

e.5. Telekomunikacja 
 
 
Miejscowość Dębowiec Mały posiada dobrze rozwiniętą sieć telefoniczną, która jest 
obsługiwana drogą radiową. Operatorem działającym na terenie sołectwa jak i na 
terenie całej gminy jest Telekomunikacja Polska S.A. . 
Ponadto mieszkańcy posiadają możliwość korzystania z istniejącej sieci telefonii 
komórkowej. Przekaźniki do telefonii komórkowej jak i do sieci telefonicznej  
zlokalizowane są w miejscowości Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Pomiary.  Dzięki 
rozwiniętej sieci telefonicznej jaki i dzięki prywatnym operatorom istnieje również 
możliwość dostępu do Internetu również oparta o technologię radiową , którą 
zapewniają dwie firmy: Firma SOF-COM z Częstochowy oraz Firma INGRAM z 
Pajęczna. Przekaźnik umożliwiający dostęp do Internetu obsługiwany przez Firmę 
INGRAM znajduje się na terenie sołectwa Dębowiec Mały, przy budynku świetlicy 
środowiskowej. 
 
 

e.6. Drogi i komunikacja 
 
 
Przez miejscowość Dębowiec Mały przebiega droga powiatowa nr 1901E Dębowiec 
– Sulmierzyce oraz droga powiatowa nr 3519E Zamoście – Dębowiec – Wiewiec w 
kierunku Krzywanic (Gm. Lgota Wielka). Obie te drogi posiadają nawierzchnię 
asfaltową lecz droga w kierunku Sulmierzyc wymaga gruntownego remontu w postaci 
powierzchniowego wyrównania nawierzchni na odległości 1750 m. Na terenie 
miejscowości znajdują się także drogi gminne. Jedna łącząca centrum miejscowości 
z drogą powiatową w kier. Krzywanic oraz druga, droga dojazdowa do pól w kierunku 
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miejscowości Wiewiec. Obie drogi są to drogi asfaltowe.  Jedynie na drodze łączącej 
centrum miejscowości z drogą powiatową w kier. Krzywanic pozostał ok. 400 
metrowy odcinek drogi, który jest dość często uczęszczany, nie ma nawierzchni 
asfaltowej, jest jedynie utwardzony żużlem co powoduje częste uszkodzenia w 
postaci dziur, ,,tarki”, niszczenia łąk leżących przy drodze. Odcinek ten wymaga 
utwardzenia trwałego. 
Przez miejscowość Dębowiec Mały przebiega linia komunikacyjna łącząca Pajęczno 
– Sulmierzyce. 
Komunikacja zbiorowa realizowana jest przez PKS Częstochowa. Są to przeważnie 
kursy pracownicze dowożące pracowników do Kopalni Węgla Brunatnego i 
Elektrowni Bełchatów (Przedsiębiorstwo Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A.). 
Wśród mieszkańców sołectwa jest bardzo odczuwalny brak połączeń 
komunikacyjnych – autobusowych z najbliższymi większymi miejscowościami t.j. 
Pajęczno, Radomsko. Połączenia takie są dużą potrzebą mieszkańców zwłaszcza ze 
względu na fakt iż najbliższe szkoły ponad gimnazjalne znajdują się właśnie w 
miejscowościach Pajęczno, Radomsko gdzie dojazd jest bardzo utrudniony lub też 
wcale go nie ma. 
 
 
 

f. Gospodarka i rolnictwo 
 
 
Pod względem gospodarczym miejscowość Dębowiec Mały ma charakter rolniczy z 
przewagą małych i średnich gospodarstw rolnych. Znaczna część mieszkańców 
oprócz działalności rolniczej pracuje w innych sektorach gospodarki oraz podejmuje 
prace sezonowe.  
 

Struktura gospodarstw rolnych sołectwa Dębowiec Mały 
 

Wielkość gospodarstw rolnych / ha Liczba gospodarstw rolnych 
 

1 ha – 5 ha 38 
 

5 ha – 10 ha 25 
 

10 ha – 15 ha 8 
 

15 ha – 20 ha 6 
 

pow. 20 ha 3 
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Wielkość gospodarstw rolnych w ha w Dębowcu Małym
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Na terenie sołectwa funkcjonuje niewiele podmiotów gospodarczych. Są to: Firma 
,,Wrońscy” prowadzące ubojnię zwierząt, zatrudniająca do 15 osób oraz mniejsze, 
zakład mechaniki pojazdowej, sklep spożywczo przemysłowy.  
Łącznie podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w 2010 roku wyniósł 48,888,00  zł. Dla porównania podatek rolny w 
tym samym roku wyniósł 23,039,00 zł., a podatek od budynków mieszkalnych 
25,817,00 zł. 
Na terenie sołectwa Dębowiec Mały przeważają gospodarstwa mało hektarowe. 
Podatek rolny jest znacznie niższy od podatku od nieruchomości związanych z 
prowadzeniem działalności gospodarczej. Spowodowane jest to tym, że na ternie 
sołectwa znaczną część gruntów stanowi V i VI klasa, które są nie opodatkowane.  
Stawka podatku rolnego naliczana jest od ha przeliczeniowego, a ze względu na 
małe wielkości gospodarstw stanowi to małą liczbę hektarów przeliczeniowych, które 
stanowią podstawę do naliczania podatku rolnego. Poza tym wysokość  podatku od 
nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z sołectwa 
Dębowiec Mały jest dużo większa od wysokości podatku rolnego, ponieważ Firma 
,,Wroński” posiada dużą powierzchnię nieruchomości związaną z działalnością 
gospodarczą. Tak też jeden duży przedsiębiorca odprowadza znaczną część tego 
podatku. 
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g. Kapitał społeczny i ludzki 
 
 
 
Miejscowość Dębowiec Mały nie posiada dużego kapitału społecznego. Jakoa kapitał 
społeczny i ludzki należy wymienić organizację pozarządową jaką jest  Ochotniczą 
Straż Pożarną w Dębowcu. 
 OSP w Dębowcu działa od 1920 roku, liczy 27 członków. Swoja działalnością 
obejmuje miejscowość Dębowiec mały i Dębowiec Wielki. Jednostka nie posiada 
strażnicy, jednak zgodnie z zawartą z Urzędem Gminy Strzelce Wielkie Umową 
Użyczenia swoją siedzibę ma w budynku po byłej szkole podstawowej, opiekując się 
tym budynkiem i terenem do niego przyległym. Prowadząc działalność statutową 
wspiera także działalność świetlicy środowiskowej pozyskując środki zewnętrzne, 
dotacje i granty na jej działalność. 
 
 

4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Dębowiec Mały 
 

Analiza SWOT miejscowości Dębowiec Mały 
 
 
Przeprowadzona analiza SWOT ilustruje mocne i słabe strony miejscowości, oraz 
jej szanse i zagrożenia. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji w tej miejscowości 
oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. 
 
 

Mocne strony Słabe strony 
 

 
- położenie miejscowości – z dala od 
natężonego ruchu drogowego 
- atrakcyjne tereny przy zbiorniku 
wodnym, przy budynku świetlicy, boisku  
- zarysowane centrum wsi 
- położenie przy drodze i powiatowej  
- aktualny Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego co daje możliwość 
szybkiego rozwoju uporządkowanego 
ruchu budowlanego 
- stosunkowo czyste środowisko     
naturalne,  
- brak degradacji środowiska 
spowodowanej przez przemysł 
- dobrze rozwinięta sieć wodociągowa  
- wysoki stopień telefonizacji i dostępu 
do Internetu 
- dobrze wykształcona sieć dróg 
- działalność świetlicy środowiskowej  
 
 

 
- słabo rozwinięta infrastruktura sektora 
ruchu turystycznego, turystyki aktywnej i 
rekreacji 
- słabo rozwinięta infrastruktura 
społeczno – kulturalna  
- brak kanalizacji 
- brak zagospodarowania terenów 
zielonych pod wypoczynek i rekreację 
oraz turystykę aktywną 
- ujemny przyrost liczby mieszkańców 
- postępujący proces migracyjny 
zwłaszcza młodego pokolenia 
- systematyczny wzrost bezrobocia  
- mała aktywność społeczna 
- słabe połączenie komunikacyjne PKS 
- słaby stan dróg  
- położenie miejscowości w strefie leja 
depresyjnego 
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Szanse 
 

Zagrożenia 

 
- pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych 
- wykorzystanie środków finansowych w 
ramach funduszy strukturalnych UE i 
innych środków finansowych 
zewnętrznych 
- rozwój oferty i infrastruktury społeczno-
kulturalnej 
- rozwój oferty i infrastruktury turystyki 
aktywnej i rekreacji 

 
- niewystarczające wykorzystanie 
dostępnych środków finansowych 
- brak inwestycji w zakresie infrastruktury 
kultury, sportu, rekreacji, turystyki 
aktywnej 
- dalej postępująca migracja ludności, 
- dalej postępująca mała aktywność 
społeczna 

 
 
 
 
 
Plan Odnowy Miejscowości Dębowiec Mały jest dokumentem kierunkowym, 
stanowiącym podstawę do podejmowania skoordynowanych działań przez władze 
samorządowe oraz podmioty sektora prywatnego, organizacje pozarządowe, 
mieszkańców, parafię. 
Do opracowania niniejszego dokumentu przeprowadzono analizy i konsultacje 
społeczne z udziałem pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych, radnych 
oraz mieszkańców. Bazując na zidentyfikowanych uwarunkowaniach, posiadanych 
atutach oraz najistotniejszych brakach i problemach wytyczono główne kierunki 
rozwoju miejscowości. W rezultacie przeprowadzonych analiz i konsultacji 
sformułowano cztery strategiczne cele rozwoju miejscowości: 
 
 

1. Rozwój i poprawa infrastruktury kulturalno-oświatowej.  
2. Poprawa infrastruktury technicznej, kształtowanie obszaru 

przestrzeni publicznej. 
3. Rozwój i poprawa infrastruktury sportowej. 
4. Rozwój spójnej i atrakcyjnej oferty turystyczno – kulturalnej oraz 

sportowej. 
 
 
 
W ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania Planu Odnowy 
Miejscowości Dębowiec Mały rozdano wśród mieszkańców sołectwa ankiety. 
Wypełnionych zostało 30 formularzy, a uzyskane informacje przedstawiono poniżej. 
 
Mieszkańcy Dębowca Małego uważają, że rozwój miejscowości powinien 
następować takie kierunki jak: 
 
 
 
  Kultura        - 73% ankietowanych 
  Turystyka    - 50% ankietowanych 
  Sport           - 45% ankietowanych 
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Za największy atut miejscowości uważa się budynek po byłej szkole podstawowej, w 
której funkcjonuje świetlica środowiskowa i ma siedzibę OSP Dębowiec. Mimo, że 
budynek ten wymaga remontu to jest on uważany za mocną stronę miejscowości 
także ze względu na możliwości i korzyści dla mieszkańców jakie byłyby po 
wyremontowaniu i odpowiedniej aranżacji oraz zagospodarowaniu terenu wokół 
budynku. Następnym atutem miejscowości jest Kaplica eucharystyczna, gdzie 
odprawiane są msze niedzielne, a także sprawowane inne uroczystości kościelne i 
państwowe, a także lokalne święta i odpusty. Usytuowanie miejscowości z dala od 
natężonego ruchu drogowego mimo, że przez miejscowość przebiegają drogi 
powiatowe to  natężenie ruchu nie jest bardzo duże. Jednak dla bezpieczeństwa 
zwłaszcza młodszego pokolenia Dębowca Małego mieszkańcy widzą potrzebę 
chodnika w centrum wsi przy drodze powiatowej , zwłaszcza od przystanku PKS. 
Kolejną mocną stroną miejscowości jest usytuowanie na jej terenie stawu, który tak 
teren boiska i teren przyległy do budynku świetlicy mógłby być wykorzystany w 
zakresie wypoczynku, rekreacji turystyki aktywnej. 
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Za najsłabszą stronę miejscowości Dębowiec Mały  ankietowani mieszkańcy uznali 
małą aktywność społeczną mieszkańców, działalność i warunki funkcjonowania 
Ochotniczej Straży Pożarnej, głównie brak strażnicy, garażu i wysłużony samochód 
strażacki. Słabą stroną miejscowości według ankietowanych okazał się także słaby 
stan dróg zwłaszcza drogi powiatowej Dębowiec – Sulmierzyce, który od wielu lat z 
roku na rok pogarsza się. Uciążliwym jest też ok.400m. odcinek drogi gminnej 
łączący centrum miejscowości z drogą powiatową w kierunku Krzywanic (Gm. Lgota 
Wielka), który wymaga utwardzenia trwałego. Słabą stroną miejscowości jest także 
bardzo odczuwalny brak połączeń komunikacyjnych – autobusowych z najbliższymi 
większymi miejscowościami t.j. Pajęczno, Radomsko. Połączenia takie są dużą 
potrzebą mieszkańców zwłaszcza ze względu na fakt iż najbliższe szkoły ponad 
gimnazjalne znajdują się właśnie w miejscowościach Pajęczno, Radomsko gdzie 
dojazd jest bardzo utrudniony lub też wcale go nie ma. Brak estetyki miejscowości i 
niezagospodarowane tereny, które mogłyby być odpowiednio zaaranżowane i 
zagospodarowane z korzyścią dla mieszkańców i osób odwiedzających miejscowość 
zwłaszcza w okresie wakacyjnym również jest bardzo zauważalny przez społeczność 
lokalną.  
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Na zawarte w ankiecie  pytanie jakie zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia 
aktywizujące społeczność lokalną powinny znaleźć się w Planie Odnowy 
Miejscowości Dębowiec Mały ankietowani podawali odpowiedzi: 
 
 

1. Remont i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej, której mieści się 
świetlica środowiskowa.. 

2. Remont drogi powiatowej nr 1901E Dębowiec – Sulmierzyce wraz z 
wybudowaniem chodnika na odległości ok.200 m. 

3. Remont  400  metrów drogi gminnej. 
4. Poprawa estetyki miejscowości (przystanek, oświetlenie, zagospodarowanie 

terenu) 
5. Oczyszczenie, zagospodarowanie  stawu w miejscowości Dębowiec Mały.  
6. Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej sportu i rekreacji. 
7. Zwiększenie aktywności i integracji społecznej. 
 
 

 

5.    Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 
aktywizujących społeczność lokalną w okresie 2011 – 2018 , w 
kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju 
miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. 
 
 
 

Wskazując ogólne kierunki rozwoju sołectwa Dębowiec Mały oraz biorąc pod 
uwagę mocne i słabe strony miejscowości, a także określając jej 4 strategiczne 
cele rozwoju, zaplanowano do realizacji następujące zadania inwestycyjne i 
przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną: 

 
 

1. Remont i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej, w której 
mieści się świetlica środowiskowa. 

2. Remont drogi powiatowej nr 1901E Dębowiec – Sulmierzyce wraz z 
wybudowaniem chodnika na odległości ok. 400 m. 

3. Remont  400  metrów drogi gminnej. 
4. Poprawa estetyki centrum miejscowości (przystanek, oświetlenie, 

zagospodarowanie terenu) 
5. Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej, sportu i rekreacji(remont 

boiska, budowa placu zabaw). 
6. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu w miejscowości Dębowiec 

Mały. 
7. Opracowanie Kalendarza Imprez Kulturalnych miejscowości Dębowiec 

Mały. 
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1. Remont i adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej, w której mieści 
się świetlica środowiskowa. 
 
Celem projektu jest rozwój i poprawa infrastruktury kulturalno – oświatowej 
miejscowości Dębowiec Mały.  
Realizacja projektu znacząco wpłynie na rozwój kulturalny, promocję miejscowości,  
propagowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego, tradycji, folkloru, a 
także ożywienie życia społeczno – kulturalnego. 
 
  Planowana realizacja zadania – 2012 – 2014 r 
  Szacowana wartość inwestycji – ok. 400 tys. zł. 

 Źródło finansowania: budżet Gminy oraz dostępne środki pomocowe,  
o które gmina będzie aplikować. 

 
 
 
 
2. Remont drogi powiatowej nr 1901E Dębowiec – Sulmierzyce wraz z 
wybudowaniem chodnika na odległości ok. 400 m. 
 
 
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej oraz kształtowanie obszaru 
przestrzeni publicznej miejscowości Dębowiec Mały.  
Realizacja zadania znacząco wpłynie na poprawę infrastruktury miejscowości, 
poprawę estetyki centrum wsi, a także poprawę bezpieczeństwa  mieszkańców, a 
zwłaszcza dzieci i młodzieży uczęszczających tą drogą do przystanku PKS. 
 
 
  Planowana realizacja zadania – 2012 – 2016 r 
  Szacowana wartość inwestycji – ok. 500 tys. zł. 

Źródło finansowania: budżet Powiatu Pajęczańskiego, budżet Gminy 
oraz dostępne środki pomocowe, o które gmina będzie aplikować. 

 
 
 
3. Remont  400  metrów drogi gminnej. 
 
Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz kształtowanie obszaru 
przestrzeni publicznej miejscowości Dębowiec Mały.  
Realizacja zadania znacząco wpłynie na poprawę infrastruktury miejscowości, 
poprawę warunków bytowych oraz pracy mieszkańców jako, że droga ta jest także 
drogą dojazdową do pól i łącznikiem centrum miejscowości z drogą powiatową 
biegnącą w kierunku gminy Lgota Wielka i miasta Radomska. 
 
 
  Planowana realizacja zadania – 2012 – 2013 r 
  Szacowana wartość inwestycji – ok. 150 tys. zł. 

Źródło finansowania: budżet Gminy oraz dostępne środki pomocowe,  
o które gmina będzie aplikować. 
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4. Poprawa estetyki centrum miejscowości (przystanek, oświetlenie, 
zagospodarowanie terenu) 
 
 
Celem zadania jest kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Dębowiec 
Mały. Realizacja tego zadania będzie obejmować głównie centrum miejscowości. 
Wpłynie to na poprawę estetyki miejscowości, jej centrum będzie wizytówką wsi. 
Zadanie będzie obejmować m.in. zamontowanie nowego przystanku PKS, 
oświetlenia ulicznego , nową aranżację i zagospodarowanie terenów zielonych 
centrum miejscowości.  
 
  Planowana realizacja zadania – 2012 – 2015 r 
  Szacowana wartość inwestycji – ok. 50 tys. zł. 

Źródło finansowania: budżet Gminy oraz dostępne środki pomocowe,  
o które gmina będzie aplikować. 

 
 
5. Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej, sportu i rekreacji (remont boiska, 
budowa placu zabaw). 
 
Celem zadania jest rozwój i poprawa infrastruktury sportowe oraz rozwój i poprawa 
spójnej i atrakcyjnej oferty turystyczno – sportowej.  
Zadania to będzie polegać na remoncie lokalnego boiska z przeznaczeniem na 
organizowanie imprez kulturalno – sportowych, integracyjnych, okolicznościowych 
nie tylko dla społeczności lokalnej ale także jako imprez i przedsięwzięć o zasięgu 
gminnym i poza gminnym. Budowa placu zabaw bądź tzw. skwerku rodzinnego 
przyczyni się do częstszego, przyjemnego i bezpiecznego spędzania czasu w gronie 
rodzinnym i większej aktywności społecznej mieszkańców. 
 
  Planowana realizacja zadania – 2012 – 2016 r 
  Szacowana wartość inwestycji – ok. 35 tys. zł. 

Źródło finansowania: budżet Gminy oraz dostępne środki pomocowe,  
o które gmina będzie aplikować. 

 
 
6. Oczyszczenie i zagospodarowanie stawu w miejscowości Dębowiec Mały. 
 
 
Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury technicznej oraz kształtowanie obszaru 
przestrzeni publicznej miejscowości Dębowiec Mały.  
Zadanie to polegać będzie na uporządkowaniu i zagospodarowaniu zbiorników i 
cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji, turystyki aktywnej, sportu, a 
także znacząco wpłynie na poprawę estetyki miejscowości Dębowiec Mały. 
 
  Planowana realizacja zadania – 2012 – 2017 r 
  Szacowana wartość inwestycji – ok. 250 tys. zł. 

Źródło finansowania: budżet Gminy oraz dostępne środki pomocowe,  
o które gmina będzie aplikować. 
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7. Opracowanie Kalendarza Imprez Kulturalnych miejscowości Dębowiec Mały. 
 
 
Celem zadania jest opracowanie Kalendarza Imprez Kulturalnych miejscowości 
Dębowiec Mały przy współudziale społeczności lokalnej, lokalnych organizacji 
pozarządowych, samorządu. 
Powstanie Kalendarze Imprez Kulturalnych przyczyni się do ożywienia aktywności 
kulturalnej mieszkańców wsi Dębowiec Mały, większego zaangażowanie w życie 
społeczne oraz do przywrócenia i kultywowania tradycji społeczności lokalnej. 
 
  Planowana realizacja zadania – 2012 – 2013 r 
  Szacowana wartość inwestycji – ok. 2,5 tys. zł. 

Źródło finansowania: budżet Gminy oraz dostępne środki pomocowe,  
o które gmina będzie aplikować. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Powyższe inwestycje i zadania mają odzwierciedlenie / wynikają z określonych celów 
strategicznych miejscowości. Z pewnością będą one miały wpływ na rozwój i odnowę 

sołectwa Dębowiec Mały  oraz całej Gminy Strzelce Wielkie. 
   
 
 
 

 
 
 
 


