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I. WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości  należy do najważniejszych dokumentów związanych z odnową wsi, jej 
rozwojem  oraz poprawą warunków  życia jej mieszkańców. 
Sporządzenie  i  uchwalenie  takiego  dokumentu  stanowi  niezbędny  warunek  przy  ubieganiu  się  o 
środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013”  (PROW 
2007-2013) Działanie 3.4.  - Odnowa i rozwój wsi.
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” wpływać będzie  na  poprawę jakości życia na obszarach wiejskich 
poprzez  zaspokojenie  potrzeb  społecznych  i  kulturalnych  mieszkańców  wsi  oraz  promowanie 
obszarów wiejskich. Umożliwi  rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i 
inwestycyjnej. 
Pomocą finansową  w ramach tego działania zostaną objęte projekty dotyczące:
1/ budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
    a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
    b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 
        historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2/ kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3/ budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 
    turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4/ zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym
    budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5/ odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków  
    będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6/ kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Plan odnowy miejscowości  ma  charakter lokalny i  obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości 
(sołectwa). Plan ten przygotowywany jest przez mieszkańców danej  miejscowości, przy współpracy z 
samorządem gminnym. 
Koncentruje  się  na  prostych,  lokalnych  przedsięwzięciach,  które  prowadzić  mają  do  poprawy 
standardu  i  jakości  życia  mieszkańców.  Dzięki  temu może  stanowić  bardzo  dobre   uzupełnienie 
strategii rozwoju całej gminy.

Plan Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński  obejmuje swoim zasięgiem obszar  tej miejscowości.
Opracowanie to zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służących odnowie 
miejscowości, określenie mocnych  i słabych  stron miejscowości oraz  szans i zagrożeń jej rozwoju 
(tzw.  analizę  SWOT),  planowane  kierunki  rozwoju,  przedsięwzięcia  wraz  z  szacunkowym 
kosztorysem ich realizacji.
Plan Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński   to dokument, który określa  strategię działań  na lata 
2010 - 2017.  
Przy  opracowaniu  planu  wzięto  przede  wszystkim  pod  uwagę  postanowienia  Strategii  Rozwoju 
Gminy Przystajń do roku  2015,   która  została   przyjęta  uchwałą nr  XXXI/189/05 Rady Gminy 
Przystajń  z dnia 24 października 2005 r. 
Plan Odnowy Miejscowości  Bór Zajaciński  jest dokumentem otwartym.  Oznacza to w praktyce 
możliwość jego aktualizacji w zależności od potrzeb społeczności lokalnej i możliwości finansowych.
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II. CHARAKTERYSTYKA  BORU ZAJACIŃSKIEGO.  

1. Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia

Miejscowość  Bór Zajaciński   położona jest  w Gminie Przystajń, w północno-zachodniej części 
województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim,  na skraju Wyżyny Małopolskiej.
Matematyczno-geograficzne  położenie  centrum  miejscowości  Bór  Zajaciński  wyznaczają 
współrzędne:  50o  53′ 53`` szerokości geograficznej północnej i 18o 41′ 04`` długości geograficznej 
wschodniej.
Miejscowość  Bór  Zajaciński graniczy  z  następującymi  miejscowościami:  Wrzosy,  Wilcza  Góra, 
Siekierowizna,  Dąbrowa, Ługi-Radły,  Stany położonymi w Gminie Przystajń oraz  miejscowością 
Jaciska położoną  w Gminie Panki. 
Bór Zajaciński  leży w odległości 30 km od Kłobucka (stolicy powiatu),  40 km od Częstochowy 
(stolicy subregionu północnego), ok. 100 km od Katowic (stolicy województwa śląskiego). 
Przez Bór Zajaciński nie  przebiegają  drogi  wojewódzkie.  Przebiegają natomiast dwie  ważne drogi 
powiatowe: Przystajń-Ługi-Radły (2052 S) i  Przystajń-Kamińsko  (2053S) oraz drogi gminne.
Powierzchnia Boru Zajacińskiego wynosi  519 ha.  Jest   to  jedna z  największych miejscowości  w 
gminie  Przystajń  pod  względem  powierzchni.  Na  terenie  miejscowości  Bór  Zajaciński  możemy 
wyróżnić części wsi: Węzina i Zagony. 

Tab.1 Struktura użytkowanie gruntów na terenie Boru Zajacińskiego      
Wyszczególnienie pow. w ha %
Grunty orne 369 71,1
Użytki zielone 106 20,4
Lasy 28 5,4
Tereny zainwestowane i inne 16 3,1
Razem: 519 100,0

Rzeźba terenu jest płaska i lekko falista. 
Na obszarze Boru Zajacińskiego   gleby w przeważającej większości wykształcone są w materiale 
czwartorzędowym zwałowym lub wodnolodowcowym, rzadziej  gleby powstałe  ze skał  jurajskich: 
iłów i piaskowców.  Większość gleb stanowią  bielice, rzadziej gleby brunatne. 

Tab.2  Struktura gleb  na terenie Boru Zajacińskiego   (w ha)
Klasa gleby Grunty orne Użytki zielone 

III - 10
IV - 71
IVa 4 -
IVb 72 -
V 229 22
VI 63 2

VI z 1 1
Razem: 369 106

Przez Bór Zajaciński nie przepływają żadne rzeki.  Bór Zajaciński położony jest, podobnie jak cała 
Polska,  w strefie   klimatycznej  umiarkowanej,  środkowoeuropejskiej.  Średnia  temperatura  roczna 
wynosi +7,5ºC, średnia temperatura miesiąca najchłodniejszego /stycznia/ -2,5ºC, zaś najcieplejszego 
/lipca/ od +17,5ºC do +18ºC. Średnia  roczna  suma  opadów  atmosferycznych wynosi 650-700 mm. 
Dni z opadem jest średnio w roku około 170, przy maksimum w styczniu i grudniu oraz minimum we 
wrześniu i październiku. Opad śnieżny występuje w około 50 dniach od listopada do marca. 
 Na  terenie  miejscowości  najczęstszym kierunkiem wiatru  jest  kierunek  zachodni  i  południowo-
zachodni. 
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Fot. 1 – Lokalizacja miejscowości  Bór Zajaciński  na terenie gminy Przystajń
Źródło: Mapa gminy w konturze -  Wydawnictwo PLAN

2. Ludność 
Miejscowość Bór Zajaciński  zamieszkuje 314 osób stanowi to prawie  5,3  % ogółu mieszkańców 
całej Gminy Przystajń. Gęstość zaludnienia  miejscowości jest niska i  wynosi: 60,5 osób/km2.

Tab.3 Podział ludności ze względu na wiek
Wiek Ludność
0-2 10
3-7 12
8-12 16

13-17 11
18-65 212

66-100 53
Razem: 314
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3. Historia, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na powstanie 
     układu przestrzennego

Początki  miejscowości  sięgają  drugiej  połowy  XIV  wieku.  W  1370  roku  król  Ludwik 
Węgierski dał w lenno księciu Władysławowi Opolczykowi,  część ziemi krakowskiej i sieradzkiej. 
Niewykluczone, że za jego panowania powstał Bór Zajaciński.   
Od  tego  czasu,  aż  do  1795  roku  Bór  Zajaciński  i  okolice  należały  do  powiatu  lelowskiego  w 
województwie krakowskim.  Leżąca wśród przygranicznych lasów i z dala od szlaków handlowych, 
wieś, jeszcze w XVI wieku należała do niewielkich miejscowości w ziemi krakowskiej. 
Rozwój nastąpił dopiero po 1590 roku, kiedy to marszałek wielki koronny i starosta krzepicki Mikołaj 
Wolski  herbu  Półkozic  zaczął  tworzyć  nowoczesny,  jak  na  owe  czasy  przemysł  hutniczy 
zlokalizowany  nad  Kostrzewską  Wodą  /obecnie  rzeka  Pankówka/.  Rozwój  przemysłu  żelaznego 
powodował zwiększenie obszaru gruntów rolnych i w konsekwencji tworzenie nowych wsi. 
W XVIII wieku Przystajń wraz z przyległymi wioskami jest własnością Antoniego Paciorowskiego 
herbu Gryf. Dwór posiadał 3741 mórg, natomiast 2777 chłopów - 3695 mórg gruntów rolnych.
Przed powstaniem styczniowym tereny Boru  należały do powiatu wieluńskiego w guberni kaliskiej. 
 W 1867 roku powierzchnia gminy wynosiła 59,2 km2 , natomiast ludność liczyła 3174 osoby. 
Z  początkiem  XX  w.  z  inicjatywy  ks.  Leonarda  Stawickiego  powstaje  wiele  organizacji 
spółdzielczych  /Kółko  Rolnicze,  Stowarzyszenie  Oszczędnościowo-Pożyczkowe,  Stowarzyszenie 
Spożywców/.
W okresie międzywojennym ludność utrzymywała się z rolnictwa i handlu. 
Podczas wojny obronnej w 1939 roku na terenie gminy nie toczyły się żadne walki. Do prześladowań 
i egzekucji doszło dopiero podczas okupacji. 
Po 1945 roku w okolicznych lasach działały oddziały Konspiracyjnego Wojska Polskiego, organizacji 
niepodległościowej utworzonej przez Stanisława Sojczyńskiego ps. "Warszyc", który w latach 1934-
1939 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.
W  przeszłości  tereny  Boru  Zajacińskiego  kilkakrotnie  zmieniały  przynależność  państwową  i 
administracyjną.
 Po drugim rozbiorze okolice Przystajni znalazły się pod panowaniem pruskim i taki stan trwał do 
czasu utworzenia Księstwa Warszawskiego. 
Z chwilą likwidacji  Księstwa tereny te znalazły się w granicach zaboru rosyjskiego i  należały do 
powiatu  wieluńskiego  w  guberni  Kaliskiej,  następnie  do  powiatu  częstochowskiego  w  guberni 
Piotrkowskiej. 
W okresie międzywojennym gmina Przystajń należała do powiatu częstochowskiego w województwie 
kieleckim. 
Od roku 1933 Bór Zajaciński był gromadą w Gminie Przystajń.  Po wybuchu II wojny światowej Bór 
Zajaciński  wcielono do Rzeszy.
 Od 1945 roku Bór Zajaciński  należał do powiatu częstochowskiego w województwie kieleckim,  a 
od 1952 roku do powiatu kłobuckiego w województwie katowickim. 
W  latach  1952-54  Bór  Zajaciński  należał  do  Gminy  Ługi-Radły,  powiatu  kłobuckiego  w 
województwie katowickim (stalinogrodzkim).
W latach 1954-73 Bór Zajaciński należał do gromady Ługi-Radły. 
Od 1975 do 1998 roku Bór Zajaciński należał do  gminy Przystajń  w województwie częstochowskim. 
Od 1 stycznia  1999 roku Bór  Zajaciński  jest  miejscowością  i  sołectwem w Gminie Przystajń,  w 
powiecie  kłobuckim,  w województwie śląskim.
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4.  Określenie przestrzennej struktury Boru Zajacińskiego 
Na terenie  wsi Bór Zajaciński  występuje jednolity typ zabudowy zwany   rzędówką.  

Fot.2 Schemat układu ulic w Borze Zajacińskim 

Za dominantę przestrzenną uznać można maszt telefoniczny. 

Fot.3  Maszt telefoniczny  
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III. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI. 

1. Zasoby przyrodnicze
 Pomniki przyrody – nie występują 
 Chronione gatunki roślin

Bór Zajaciński należy do wyjątkowo ubogich w rzadkie i chronione gatunki roślin. Odnotowano 
dotąd zaledwie kilkanaście gatunków chronionych, w tym 8 podlegających ochronie całkowitej. 
Gatunki  podlegające  ochronie  całkowitej  to:  Bluszcz  pospolity,  Widłak  goździsty,  Pełnik 
europejski, Sasanka łąkowa, Sasanka wiosenna, Grążel żółty, Pomocnik baldaszkowaty, Storczyk 
szerokolistny.  

 Chronione gatunki zwierząt
Owady: wszystkie gatunki biegaczowatych z rodziny  Carabus,  oraz wszystkie gatunki trzmieli. 
Ptaki: wszystkie występujące gatunki ptaków z wyjątkiem: ptaków łownych, sroki i wrony siwej 
oraz w okresie ochronnym: kawki, wróbla domowego i mazurka. 
Ssaki: kret i łasica łaska.

              

Fot.4 Sasanka łąkowa       Fot. 5 Łasica łaska  

2. Dziedzictwo kulturowe 
 Kapliczka 
 Dawne budownictwo
 Krzyże przydrożne
 Tablica poświęcona Stanisławowi Sojczyńskiemu „Warszycowi”

                                                         
               Fot.6  Kapliczka                                                            Fot.7  Krzyż przydrożny 
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Fot.8  Tablica pamięci Stanisława Sojczyńskiego-Warszyca              Fot.9  Dawne budownictwo 

              
3. Obiekty i tereny  
Bór  Zajaciński  jest  wsią  łańcuchową,  bez  wyraźnie  zaznaczonego  centrum.   Jednak,  za  takie 
minicentrum wsi uznać można miejsce gdzie znajduje się szkoła podstawowa oraz parking.
W miejscowości brak jest  parków.
Przez teren  Boru  Zajacińskiego  przebiegają znakowane  na zielono i czarno szlaki rowerowe: 
„Wielka Pętla Częstochowska”  i  „Dokoła Gminy Przystajń”.

        Fot.10  Na rowerowym szlaku w Borze Zajacińskim

4. Infrastruktura społeczna  
Na terenie Boru  Zajacińskiego  funkcjonuje  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza. 
Szkoła liczy 6 oddziałów szkolnych i 2 oddziały przedszkolne. 

Fot.11  Szkoła podstawowa 
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5. Infrastruktura techniczna 
Infrastruktura techniczna, w którą wyposażone jest Kuźnica Stara to:
- sieć energetyczna – obsługiwana przez ENION S.A.;
- sieć telefoniczna – obsługiwana przez Telekomunikację Polską S.A. ;
- sieć wodociągowa  - obsługiwana przez Urząd Gminy Przystajń; 
- odbiorem odpadów stałych zajmują się firmy: Kalwinek, Remondis, Bracia  Strach; 
- zaopatrzenie w ciepło jest realizowane indywidualnie za pomocą lokalnych kotłowni.
- dostawą usługi internetu bezprzewodowego zajmują się lokalne firmy: Smart;  Radionet. 

6. Gospodarka  i rolnictwo 
Na terenie  Boru Zajacińskiego pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi 14 przedsiębiorców.

Tab.4  Działalność gospodarcza wg. rodzajów działalności
Wyszczególnienie Ilość 

Liczba firm ogółem 7

z tego wg. działalności:
 - produkcyjno-usługowa 2
 - usługi przemysłowe -
 -  usługi remontowo-budowlane 2
 - handel 3
 - gastronomia -
 - usługi niematerialne -

Na terenie  funkcjonują 93 gospodarstwa rolne (o pow. powyżej 1 ha), a powyżej  5 ha jest ich 38. 
Prawie 100 % stanowią gleby klasy IV-VI. Warunki gospodarowania więc są bardzo trudne. 
W strukturze zasiewów dominują: żyto i pszenżyto oraz mieszanki zbożowe,  a  z roślin okopowych 
ziemniaki. Podstawowym rodzajem produkcji zwierzęcej jest tucz trzody chlewnej. 

7.  Kapitał społeczny i ludzki
Na terenie Boru Zajacińskiego   funkcjonują następujące  organizacje pozarządowe:
- Związek Harcerstwa Polskiego 

Fot. 12. Przegląd piosenki harcerskiej
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IV. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM  ZNACZENIU  DLA 
      ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, SPRZYJAJĄCYCH NAWIĄZYWANIU 
      KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE  ORAZ CECHY 
      FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Obszarem  o  szczególnym  znaczeniu   dla   zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców,  sprzyjających 
nawiązywaniu  kontaktów społecznych,  ze względu na  ich położenie   oraz cechy  funkcjonalno-
przestrzenne jest  teren szkoły podstawowej  oraz  parking przed szkołą. 
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IV. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON BORU ZAJACIŃSKIEGO  

Przed określeniem mocnych i słabych stron  miejscowości Bór Zajaciński  oraz szans jej rozwoju i 
zagrożeń   dokonano  konsultacji  społecznych.  Przeprowadzono  ankietyzację   oraz  dyskusję  na 
zebraniu wiejskim.

Tab. 6 – Mocne i słabe strony Boru Zajacińskiego  
MOCNE STRONY SŁABE STRONY

♦ dogodne położenie  i  dobre powiązania 
komunikacyjne

♦ stosunkowo czyste środowisko
♦ aktualny plan zagospodarowania 

przestrzennego dla całej miejscowości 
♦ stosunkowe dobre wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną  (wodociąg, 
oświetlenie uliczne, sieć telefoniczna, 
internet)

♦ funkcjonująca szkoła podstawowa

♦ trudności w znalezieniu pracy,  brak 
przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy

♦ niska zasobność finansowa gminy
♦ słaba jakość gleb
♦ niezbyt dobry stan dróg, brak chodników  
♦ brak kanalizacji sanitarnej 
♦ brak sieci gazowej
♦ brak infrastruktury sportowej 
♦ niski stopień zróżnicowania dochodów 

mieszkańców 

Tab. 7 – Określenie szans i zagrożeń rozwoju Boru Zajacińskiego  
SZANSE ROZWOJU ZAGROŻENIA ROZWOJU 

♦ możliwość pozyskania środków 
finansowych z programów Unii 
Europejskiej i innych 

♦ bliskość Aglomeracji Górnośląskiej i 
   Częstochowy
♦ napływ inwestorów i kapitału
♦ współpraca z innymi miejscowościami 
♦ zwiększenie zainteresowania turystyką  
♦ wykorzystanie walorów przyrodniczych i 

dziedzictwa kulturowego 
♦ rozbudowa infrastruktury 

♦ niedostateczne finansowanie gmin
♦ wzrost bezrobocia 
♦ nie otrzymanie środków finansowych z 

programów Unii Europejskiej i innych 
♦ brak inicjatywy lub porozumienia 

mieszkańców
♦ konkurencyjność innych miejscowości 
♦ emigracja młodych ludzi 
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V. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
    AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Biorąc pod uwagę fakt, iż mieszkańcy chcą dbać o wizerunek swojej wsi, a proponowane zewnętrzne 
programy  pomocowe  są  niepowtarzalną  szansą  dla  skutecznego  podjęcia  działania,  mieszkańcy 
podczas  zebrania  wiejskiego  zdecydowali  o  następujących  zadaniach  inwestycyjnych  i 
przedsięwzięciach aktywizujących społeczność lokalną na  najbliższe 7 lat..
Największe potrzeby mieszkańców Boru Zajacińskiego    to:
♦ Budowa boisk  sportowych ogólnodostępnych 
♦ Budowa hali sportowej 
♦ Poprawa stanu dróg wraz z budową chodników
♦ Budowa kanalizacji sanitarnej 
Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną 
w  okresie  siedmioletnim,  w  kolejności  wynikającej  z  przyjętych  priorytetów  rozwoju   Boru 
Zajacińskiego   wraz z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji przedstawiono w poniższej 
tabeli. Planowane zadania  inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną dotyczą 
wszystkich, a nie tylko tych,  które kwalifikują się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi”. 

Tab.8  Zestawienie planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną
L.p. Nazwa projektu Cel projektu/ 

przeznaczenie
Harmonio- 

gram 
realizacji

Szacunkowy
koszt

projektu 
w zł. 

Planowane źródła
Finansowania

w zł. 

1. Budowa boisk 
sportowych 
ogólnodostępnych 

- zwiększenie oferty sportowej 
i rekreacyjnej 
 - organizacja czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży,

2010-
2011

60.000 Budżet Gminy: 25.000, 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej, 
Działanie 3.4.Odnowa i rozwój 
wsi - 35.000

2. Budowa sali 
gimnastycznej  

- zwiększenie oferty sportowej
 - organizacja czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży,

2016-
2017

5.000.000 Budżet Gminy  -2.500.000 
Budżet państwa  -2.500.000

3. Budowa kanalizacji 
sanitarnej 

-poprawa  stanu ochrony 
środowiska, w szczególności 
poprawa jakości ujmowanych 
wód podziemnych.
- zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców w zakresie 
infrastruktury. 

2014-
2015

6.000.000 Budżet Gminy – 2.000.000
 Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 
Oś 3 Działanie 3.3.Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności  
wiejskiej – 4.000.000

4. Przebudowa drogi 
gminnej  

 - poprawa bezpieczeństwa w 
ruchu  samochodowym i 
pieszym, 
 - usprawnienie połączeń 
komunikacyjnych z centrum 
gminy 

2013-
2014

300.000 Budżet Gminy - 150.000 
Budżet państwa -150.000

5. 
Budowa 
chodników przy 
drodze powiatowej 

- poprawa bezpieczeństwa w 
ruchu   pieszym, w szczegól- 
ności dzieci i młodzieży w 
drodze do i ze szkoły 

2013-
2014

100.000 Budżet powiatu - 100.000 
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