UCHWAŁA NR XXXVII/234/2013
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały nr V/21/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 24 stycznia 2011r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Przydonica na lata 2008-2015”
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. 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 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” (Dz. U. z 2008r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) Rada Gminy Gródek nad
Dunajcem, po przyjęciu uchwałą zebrania wiejskiego wsi Przydonica z dnia 17 marca 2013 roku zmian w Planie
Odnowy Miejscowości Przydonica na lata 2008-2015 uchwala, co następuje:
§ 1.
W planie Odnowy Miejscowości Przydonica na lata 2008-2015 będący załącznikiem do Uchwały V/21/2011
z dnia 24 stycznia 2011 r. Rady Gminy Gródek nad Dunajcem wprowadza się zmiany załącznika, który otrzymuje
nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek nad Dunajcem.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
PRZYDONICA

NA LATA 2008-2015

Opracowanie: Grupa Inicjatywna ds. Odnowy Miejscowości Przydonica

Przydonica 2008

SPIS TREŚCI:

Id: 1EFBA8A4-A40E-4E21-93B4-911B66F27951. Podpisany

Strona 2

I.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI PRZYDONICA – str.4

I.1 Położenie miejscowości Przydonica na tle gminy Gródek nad Dunajcem – str.4
I.2 Historia miejscowości Przydonica- str.4
I.3 Przestrzenna struktura miejscowości Przydonica –str.5
II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI
PRZYDONICA-str.7
II.1 Zasoby przyrodnicze – str.7
II.2 Obiekty dziedzictwa kulturowego wsi Przydonica- str.7
II.3 Obiekty i tereny- str.10
II.4 Infrastruktura społeczna- str.11
II.5 Infrastruktura techniczna- str.11
II.6 Gospodarka i rolnictwo- str.11
II.7 Kapitał społeczny i ludzki- str.12
III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI PRZYDONICAstr.13
III.1 Analiza zasobów miejscowości Przydonica- str.13
III.2Analiza SWOT- str.14
III.3Analiza stanu docelowego za siedem lat – jaka będzie nasza wieś- str.15
IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAN INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
AKTYWIZUJACYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ- str.18
V. OPIS

I

CHARAKTERYSTYKA

OBSZARÓW

O

SZCZEGÓLNYM

ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW- str.22
PODSUMOWANIE-str.24

I. Charakterystyka miejscowości Przydonica
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1. Położenie miejscowości Przydonica na tle gminy Gródek nad Dunajcem
Przydonica jest wsią leżącą w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w
gminie Gródek nad Dunajcem. Położona jest na wschód od Jeziora Rożnowskiego. Wieś
rozciąga się na terenie 11,41km² i liczy 1433 mieszkańców (stan na 31-12-2007r.)
Wieś Przydonica położona jest na Pogórzu Rożnowskim, przez jej obszar przebiega dorzecze,
stanowiące dział wodny pomiędzy dopływami Dunajca i Białej. Przez środek wsi płynie
potok o nazwie „Przydonianka” wpadający do Jeziora Rożnowskiego. Przydonica graniczy od
południa z Miłkową, a od wschodu z Jasienną, są to miejscowości należące do gminy
Korzenna. Posiada bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką N. Sącz - Tarnów. Na
terenie wsi znajdują się przysiółki: Dział, Zbęk, Dołki, Kobylnice, Sikornik, Gawroniec.
Infrastruktura drogowa sołectwa jest bardzo dobrze rozwinięta. Wieś posiada 4 alternatywne
ciągi komunikacyjne stanowiące bezpośrednie połączenie z Nowym Sączem.

Podział administracyjny Gminy Gródek nad Dunajcem

2. Historia miejscowości Przydonica

Pierwsze wzmianki historyczne dotyczące Przydonicy pochodzą z XIII wieku – stanowiła ona
wówczas jedyną miejscowość z sąsiednim Podolem i nosiła nazwę „Predanycza”.
Na przełomie wieków. nazwa ta ulegała zmianie jeszcze kilka razy i brzmiała następująco:
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Predanycza (1336r.), Przedanica (1358r.) i (1629), Przedanicza (1400r.), Przedonica (1768 r.)
Przydonica z Glinikiem ( 1886 r.), od 1888r. Przydonica
Pierwszą wzmiankę o Przydonicy znajdujemy w dyplomie Królowej Jadwigi z dnia 27 lipca
1336 roku, w którym jako Pani Ziemi Sądeckiej tę wieś należącą do Kmiecia Gedka z
Giedczyc, przeniosła z prawa polskiego na prawa niemieckie ( Kodeks Małopolski I. 243) za
zgodą Króla Kazimierza Wielkiego. Później Przydonicę nabyli Rożnowie. Za Jana Długosza
wieś należała do Stanisława Tenczyńskiego (

L.B.II.142). W 1581 roku wieś została

podzielona na części, które należały do Konstantego Ostrogskiego, Bieleckiego, Stanisława
Talkowskiego. Rolę szlachecką (predium) otrzymał Piotr Biesiadecki. W XIV wieku należała
do rodu Rożnów, przez pewien okres należała nawet do Zawiszy Czarnego. Była ona
wówczas częścią tzw. „Klucza Rożnowskiego”. W XVI wieku we wsi został wybudowany
Kościółek i utworzona parafia. Jednak już na początku XVII wieku administrację parafii
powierzono proboszczowi z Podola, prawdopodobnie z przyczyn materialnych. Jednak
przełomowym rokiem w dziejach Przydonicy stał się 1683 rok – rok odsieczy wiedeńskiej.
Wówczas to król Jan III Sobieski wracając do Krakowa, zmożony trudami wojennymi na
odpoczynek wybrał naszą wieś. Zobaczywszy wyludnioną wieś i zadowolony gościnnością jej
mieszkańców, rozkazał kilku swym rycerzom osiedlić się w Przydonicy. Żegnając się
podarował mieszkańcom wsi obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, który po dzień dzisiejszy
słynie z licznych cudów i rzeszy pielgrzymów. Kolejne lata to era osadnictwa napływowego,
którego ślady do dzisiaj pozostały w miejscowym dialekcie. W połowie XIX wieku wieś
należała do „Klucza Zbyszyckiego”, którego właścicielem był A. Stadnicki.
Pod koniec XVII wieku wieś była cmentarzyskiem. Domy zabite kołkami, kryły grobowce
całych rodzin. Wszyscy mieszkańcy wraz z proboszczem wymarli na zarazę - cholerę. Po
latach dopiero zaczęli napływać osadnicy i osiedle zaludniło się ponownie.
Parafia Przydonica istnieje od 1390 roku. Do XVII wieku była samoistna, następnie została
wcielona do Parafii Podole. Od 1900 roku ponownie stała się odrębną parafią. Obecnie
wchodzi w skład Dekanatu Zakliczyńskiego w Diecezji Tarnowskiej.

3. Przestrzenna struktura miejscowości Przydonica.
Napływowy charakter ludności zamieszkującej wieś Przydonica sprawił, że zabudowa ma
tutaj charakter rozproszony-ściśle uwarunkowany ukształtowaniem terenu oraz warunkami,
które sprzyjają uprawie rolnictwa. Pierwotnie bowiem wieś była osadą typowo rolniczą.
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Dopiero powstanie zbiornika Wodnego na Dunajcu t.j Jeziora Rożnowskiego zmieniło
charakter wsi. Z typowo rolniczej, wieś stała się turystyczno – rolniczą.
Potok „Przydonianka” płynący przez środek wsi a wpływający do Jeziora Rożnowskiego
uwarunkował zabudowę Przydonicy. Domy są tutaj rozrzucone po zboczach górskich –
łagodnie wznoszących się po obu stronach brzegu potoku. Jednak największe skupisko
domów a zarazem ludności wsi znajduje się wzdłuż potoku – w tzw. „Środku Wsi”.
Ów „Środek” znajduje się pomiędzy Kościołem usytuowanym na niewielkim wzniesieniu pełniącym rolę dominanty z dumnie wznosząca się wieżą kościelną a Zespołem Szkół w
Przydonicy. Jedyna otwarta wspólna przestrzeń znajduje się w tym właśnie miejscu. Tam też
w bezpośrednim sąsiedztwie docelowo powstanie plac postojowy, wielofunkcyjne
ogólnodostępne boisko sportowe oraz świetlica wiejska. W miejscu tym dotychczas prawie
niezagospodarowanym, odbywają się

festyny wiejskie, pokazy strażackie, lokalne

uroczystości świeckie i kościelne. Jest to jedyne w całej miejscowości miejsce spotkań
zarówno osób starszych, dzieci i młodzieży. Zagospodarowanie tego terenu sprawi, że
powstanie Centrum Wsi z prawdziwego zdarzenia.
W związku z tym,że niemalże całe terytorium wsi to teren górzysty zabudowa wsi ma taki a
nie inny charakter. Jest to typowa zabudowa zagrodowa przystosowana do rolnictwa

i

agroturystyki.
Domy są niewielkie ze spadzistymi dachami otoczone bujna zielenią. Zdecydowana
większość zabudowań usytuowana jest w tzw. „Wsi Środkowej”- wzdłuż drogi łączącej wieś
z sąsiednimi gminami stanowiącej główny ciąg komunikacyjny
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II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
Przydonica

1. Zasoby przyrodnicze
Miejscowość Przydonica jest typową wsią rolniczą. Pagórkowate ukształtowanie terenu,
wąwozy, mozaika pól i lasów, potoczki stanowią o atrakcyjności przyrodniczej terenu.

Na

terenie wsi znajduje się kilka okazów drzew stanowiących pomniki przyrody, będące żywą
atrakcją turystyczną.

Nr

lokalizacja

przedmiot ochrony

rejestru
49

Przydonica (na

lipa drobnolistna 11

dziedzińcu

szt.

obwód

decyzja o objęciu

pnia

ochroną

75 – 433

IX/3/75/63 z dn.
30.11.1963

kościelnym)
69

Przydonica - Glinik

lipa drobnolistna

440

(wł. J. Galica)
114

Przydonica (przy

26.1.1964
wierzba drzewiasta

8311/61/68 z dn.

plebanii)
115

Przydonica – Glinik

1.4.1968
jesion wyniosły

420

(wł. J. Galica)
401

Przydonica –

IX-3/85/63 z dn.

8311/96/68 z dn.
18.4.1968

lipa drobnolistna

Sikornik

546

Dz. Rozp.

(h=25)

Wojewody

(posesja Przydonica

Nowosądeckiego z

111, wł. pryw.)

1996 r., Dz. Urz.
19/96

2. Obiekty dziedzictwa kulturowego wsi Przydonica
Na terenie miejscowości istnieją obiekty wyszczególnione w spisie zabytków:
1. Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej, drewn., 1527 r. XIX w.
2. Zagroda nr 1, 2-budynkowa ok. 1920 r. (chałupa drewn.)
3. Chałupa nr 20, drewn., k. XIX w.
4. Chałupa nr 22, drewn., l. 40-te XX w.
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5. Zagroda nr 25: chałupa drewn., ok. 1946 r., stodoła drewn.
6. Zagroda nr 27: chałupa drewn., pocz. XX w., stodoła drewn., pocz. XX w.
7. Kuźnia drewn., pocz. XX w. ( J.Rosiek)
8. Chałupa nr 29, drewn., ok. 1930 r.
9. Chałupa nr 30, drewn., I ćw. XX w. + stodoła poł. XIX w. drewn. + stajnia k. XIX w.
10. Chałupa nr 31, drewn., 1955 r.
11. Dawna szkoła nr 33, drewn. pocz. XX w., studnia kam./drewn. 1 ćw. XX w.
12. Organistówka nr 34, drewn., ok. 1920 r.
13. Obora przy nr 34, drewn., ok. 1920 r.
14. Chałupa nr 38, drewn., 1930 r.
15. Chałupa nr 43, drewn.,1950 r.
16. Chałupa nr 51, drewn.,1935 r.
17. Zagroda nr 87, 4 –budynkowa k. XIX w.: chałupa drewn., k. XIX w.
Stodoła drewn., k. XIX w.
Chlewik drewn., k. XIX w.
Piwnica kam., k. XIX w.
18. Chałupa nr 131, drewn., 1938 r. + stodoła drewn., 1946 r.
19. Chałupa nr 142, drewn., 1931 r. + piwniczka mur./kam. 1931 r.
20. Chałupa nr 143: chałupa drewn., ok. 1890 r.
Stodoła drewn., XIX/XX w.
Piwniczka kam./drewn. XIX/XX w.

21. Zagroda nr 200: chałupa drewn., I ćw. XX w.
Obora mur., I ćw. XX w.
Stajnia drewn., I ćw. XX w.
22. Chałupa nr 220, drewn., 1950 r.
23. Zagroda 2 –budynkowa nr 239: chałupa drewn., I ćw. XX w.
Stodoła drewn., I ćw. XX w.
24. Kapliczka obok nr 198, kam., XIX w.
25. Spichlerz plebański, drewn., pocz. XX w.
26. Kapliczka obok nr 20 mur/kam I ćw. XX w.
27. Kapliczka przy zagrodzie E. Widlaka kam./mur., I ćw. XX w.
28. Kostnica na cmentarzu , drewn., pocz. XX w.
29. Kapliczka na Gliniku mur./kam., k. XIX w.
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Jednym z bardziej cennych zabytków wsi jest Kościół Parafialny- pierwotnie pod wezwaniem
św. Katarzyny, obecnie p.w. Matki Bożej Różańcowej, św. Jana Kantego oraz Matki Bożej
Pocieszenia. Zbudowany został z drzewa modrzewiowego w 1527 roku. Ściany są zbudowane
w tradycyjnej dla budownictwa drewnianej konstrukcji zrębowej, natomiast wieża zapewne z
XVIII w. ma konstrukcję słupową. Całość została oszalowana drewnem. Konsekrowany
zapewne ok. 1580 r. Na przełomie XVI/XVII w. znajdował się czasowo w rękach heretyków.
Restaurowany był trzykrotnie w latach 1826. 1892 i 1904. Prezbiterium zamknięte jest
wielobocznie z zakrystią od północy. Szersza nawa prawie kwadratowa, z kruchtą od
południa. Stropy w nawie są z zakrzywieniami i ozdobnymi kasetonami z malowanymi
rozetami. W gotyckiej tęczy z 1530 roku wykrojonej w ośli grzbiet i profilowanej, znajduje
się na belce krucyfiks oraz figury: Matki Bożej, św. Jana Ewangelisty, i św. Marii Magdaleny.
Do kościoła prowadzą troje drzwi: jedne ostrołukowe, z malowanymi tarczami herbowymi
"Gierałt" i "Gryf" oraz malowaną kratownicą: drugie z wykrojem w trójliść zamknięty oślim
grzbietem; trzecie z wykrojem w ośli grzbiet, na drzwiach malowana skośna krata z rozetami
na przecięciach i z napisem Paulus Carpentarius. Pod tym malowidłem widoczne pierwotne
malowidła z 1527 roku o motywach zwierzęcych. W świątyni na uwagę zasługują również:
ambona rokokowa z drugiej połowy XVIII w, z obrazem Chrystusa na zapiecku: chrzcielnica
być może z XIX w., z fragmentami renesansowego trzona XVI-XV1I w. Na zewnątrz
kościoła dawna chrzcielnica kamienna, gotycka I poł. XVI w. zapewne z XVI wieku.
Kropielnica o tradycjach gotyckich. Za murem kościelnym znajduje się spichlerz murowano drewniany z XIX wieku.

Kościół Parafialny.
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Spichlerz z pocz. XX w.

3. Obiekty i tereny
Przydonica jest specyficzną miejscowością położona na terenach pagórkowatych,
budownictwo jest rozproszone – zlokalizowane głównie przy drogach powiatowych oraz
gminnych. Krajobraz okolicy jest malowniczy o łagodnych, podłużnych wzniesieniach,
Wzgórza pokryte są polami uprawnymi, lasami, doliną płynie potok przydonicki. Piękno
przyrody zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. Przez miejscowość przebiegają
szlaki turystyczne: czerwony: Gródek nad Dunajcem – Kobylnica - Jelna – Klimkówka –
Nowy Sącz, niebieski: Bartkowa-Glinik – Przydonica – Bukowiec, oraz oznakowane szlaki
rowerowe w tym Winny Szlak Rowerowy o łącznej długości 155 km.
Na wysoką atrakcyjność turystyczną miejscowości wpływ ma bliskość Jeziora Rożnowskiego
oraz najwyższy w gminie szczyt – góra Kobylnica o wysokości 562 m.n.p.m z podnóża
którego rozpościerają się widoki na zalew rożnowski, oraz szczyty Tatr.
Centrum miejscowości zostało ukształtowane w naturalny sposób i obejmuje obszar od
kościoła, szkoły z 1962 roku oraz sklepu.

4. Infrastruktura społeczna
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Na terenie miejscowości Przydonica nie ma infrastruktury sportowej, brak jest również
obiektów typu wiejska świetlica, biblioteka publiczna. Obecnie trwają prace inwestycyjne
związane z budową remizy strażackiej. W Przydonicy znajduje się Zespół Szkół –
Gimnazjum 4, Szkoła Podstawowa. Szkoła posiada małą salę gimnastyczną, salę
komputerową, bibliotekę, niepełnowymiarowe wymiarowe boisko sportowe o nawierzchni
trawiastej, oraz plac zabaw.

5. Infrastruktura techniczna
Przydonica posiada dość dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową. Przez wieś
przebiegają dwie drogi powiatowej utwardzone o nawierzchni bitumicznej. W ostatnich
latach znacznie wzrosła ilość dróg gminnych o nawierzchni betonowej, mineralnobitumicznej, utwardzonej. Przy drogach nie ma jednak chodników, co znacznie pogarsza stan
bezpieczeństwa komunikacyjnego, zwłaszcza dla pieszych poruszających się po drogach
powiatowych, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów.
Wieś jest zgazyfikowana natomiast brak jest dostępu do sieci wodociągowej oraz
kanalizacyjnej. Gospodarka ściekowa realizowana jest w oparciu o szamba i wywóz
nieczystości. Na terenie miejscowości dostępna jest sieć telekomunikacyjna i mieszkańcy
posiadają dostęp do Internetu przy pomocy sieci neostrada lub poprzez fale radiowe.
Gospodarka odpadami na terenie gminy jest uregulowana i polega na selektywnej zbiórce
odpadów. Na terenie gminy wywozem odpadów segregowanych i niesegregowanych w
workach lub kontenerach do tego przeznaczonych zajmują się dwie firmy.

6. Gospodarka i rolnictwo
Miejscowość Przydonica ma charakter typowo rolniczy. Powierzchnia gospodarstw
rolnych na terenie wsi wynosi około 799 ha. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 3,24 ha.
Ilość gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha, wynosi 246. Przeważają grunty orne oraz
łąki. Dużą powierzchnie naszej wsi zajmują lasy. Rozwój agroturystyki może stanowić
alternatywę gospodarczą dużej grupy ludności zajmującej się rolnictwem. Z roku na rok
zwiększa się rozwój gospodarstw agroturystycznych.

Id: 1EFBA8A4-A40E-4E21-93B4-911B66F27951. Podpisany

Strona 11

Działalność gospodarcza podejmowana przez mieszkańców stanowi tylko częściowe
uzupełnienie dochodów z gospodarstwa rolnego. Na terenie miejscowości zarejestrowanych
jest 34 podmiotów gospodarczych: 6 działających w sferze handlu, 27 prowadzi działalność
usługową oraz 1 produkcyjną. Porównując te współczynniki do wszystkich miejscowości
gminy plasuje to Przydonicę na 4 miejscu w zakresie ilości podmiotów gospodarczych
działających na terenie gminy.

7. Kapitał społeczny i ludzki
Liczba ludności wsi Przydonica na dzień 31.12.2007 wynosiła 1433 osoby. Pod względem
liczby ludności znajdujemy się na drugim miejscu w gminie. Większość mieszkańców to
ludność w wieku produkcyjnym. Powyższą sytuację obrazuje wykres:

Na terenie Przydonicy działa Ochotnicza Straż Pożarna zrzeszająca 24 strażaków ochotników.
W dyspozycji staży znajduje się jeden samochód , 3 motopompy, 1 agregat prądotwórczy i 1
piła spalinowa. Oddział straży powstał w 2002 roku i jest najmłodszym na terenie gminy.
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III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Przydonica
Analiza zasobów wsi Przydonica została opracowana w trakcie spotkań warsztatowych, na
podstawie danych statystycznych oraz informacji od mieszkańców. Na jej podstawie powstała
analiza SWOT uwzględniająca atuty i minusy miejscowości oraz pozytywy i negatywy
otoczenia. Powyższe analizy przedstawiają zestawienia:

1. Analiza zasobów miejscowości Przydonica
Znaczenie

Rodzaj Zasobu

obojętne

małe

duże

Środowisko przyrodnicze

x

Walory krajobrazu

x

Walory klimatu

x

Walory szaty roślinnej

x

Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

x

Świat zwierzęcy

x

Osobliwości przyrodnicze

x

Wody powierzchniowe

x

Podłoże, warunki hydrogeologiczne

x

Gleby, kopaliny

x

Środowisko kulturowe

x

Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe

x

Walory zagospodarowania przestrzennego

x

Zabytki

x

Zespoły artystyczne

x

Dziedzictwo religijne i historyczne

x

Miejsca, osoby i przedmioty kultu

x

Święta, odpusty, pielgrzymki

x

Tradycja, obrzędy, gwara

x

Legendy, podania i fakty historyczne

x

Ważne postaci historyczne

x

Specyficzne nazwy

x

Obiekty i tereny, infrastruktura
Działki pod domy letniskowe
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Działki pod zakłady usługowe i przemysł

x

Pustostany mieszkaniowe

x

Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie)

x

Place i miejsca publicznych spotkaj

x

Miejsca sportu i rekreacji

x

Zaopatrzenie w wodę wsi

x

Skanalizowanie wsi

x

Gospodarka i rolnictwo
Specyficzne produkty (hodowle i uprawy polowe)

x

Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe

x

Przetwórstwo rolno-spożywcze

x

Grupy producenckie i organizacje rolnicze

x

Rzemiosło artystyczne

x

Położenie

x

Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo

x

Ruch turystyczny

x

Turystyka weekendowa i sezonowa

x

Instytucje

x

Szkoła

x

Parafia

x

Ludzie, organizacje społeczne

x

Ochotnicza Straż Pożarna

x

Koło Gospodyń Wiejskich

x

Kluby sportowe, stowarzyszenia, grupy nieformalne

x

2. Analiza SWOT
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

atrakcyjna turystycznie

wysokie bezrobocie wśród młodzieży

szlaki architektury drewnianej

brak możliwości zorganizowania czasu

zabytki architektury – wstępowanie zabytków wolnego
posiada pomniki przyrody

brak bazy turystycznej i sportowej

znana w regionie i ponadregionalny

brak kanalizacji i sieci wodociągowej

dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa

duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych
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czyste otoczenie i środowisko naturalne

brak zagospodarowania centrum wsi
brak organizacji producenckich
brak chodników

SZANSE

ZAGROŻENIA

możliwości pozyskiwania funduszy

brak perspektyw na zatrudnienie wśród

wzrost zainteresowania turystyką i

młodzieży

agroturystyką

duża konkurencyjność wśród miejscowości w

rozwój gospodarki ekologicznej

gminie

duże zaangażowanie społeczne

brak funduszy na rozwój lokalny

stworzenie społeczeństwa obywatelskiego –

patologie wśród młodzieży

integracja

stagnacja rozwoju lokalnego

oddolne inicjatywy edukacyjne

zniechęcenie społeczne dla spraw publicznych

wzrost zaangażowania młodzieży w sprawy

i związane z tym nikłe zainteresowanie

wsi

wykorzystaniem funduszy

stworzenie miejsca spotkań mieszkańców

3. Analiza stanu docelowego za siedem lat – jaka będzie nasza wieś

Walory wsi

- Rozbudowane centrum wsi
- Wieś skanalizowana, posiadająca wodociąg a w miejscach oddalonych przydomowe
oczyszczalnie ścieków
- Chodniki i uzupełnione oświetlenie uliczne
- Rozwinięta agroturystyka i ekologia
- Wielofunkcyjne pełno wymiarowe boisko sportowe

Funkcje wsi

- Turystyczna
- Ekologiczna i słynąca z produktów wiejskich posiadających certyfikat zdrowej żywności
- Kultywująca tradycje i obrzędy ludowe
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Główne źródło utrzymania mieszkańców

- Rolnictwo ekologiczne
- Agroturystyka
- Pozarolnicza działalność usługowa

Mieszkańcy i ich wykształcenie

- Posiadający kierunkowe wykształcenie o kierunkach rolniczych i turystycznych
- Przedsiębiorczy
- Otwarci na nowe możliwości związane z pozyskiwaniem funduszy z UE

Rozwiązywanie problemów

- Na bieżąco w dobrze zorganizowanej i zintegrowanej społeczności

Organizowanie mieszkańców

- Zebrania wiejskie w nowo wybudowanym wiejskim domu kultury
- Imprezy plenerowe
- Imprezy okolicznościowe i sportowe

Wygląd wsi

- Wieś zadbana, czysta, ekologiczna
- Oparta na tradycjach i kulturze lokalnej
- Estetyczna mała infrastruktura
- Powstaną ścieżki przyrodnicze i ekologiczne
- Nowe szlaki turystyki pieszej i rowerowej
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Zwyczaje i atrakcje pielęgnowane w naszej wsi

- Pielęgnowane będą zapomniane zwyczaje takie jak „oskubek”, grupy kolędnicze
- Powstanie zespół ludowy

Stan środowiska i otoczenia

- Czyste cieki wodne
- Brak dzikich wysypisk śmieci
- Segregacja śmieci
- Zadbane pomniki przyrody

Rolnictwo i turystyka

- Ekologiczne
- Przyjazne środowisku
- Agroturystyka całoroczna

Powiązania komunikacyjne

- Zmodernizowana istniejąca sieć dróg
- Znaczna poprawa bezpieczeństwa na drogach

Propozycje dla dzieci i młodzieży
- Zajęcia sportowe na powstałym boisku sportowym
- Zajęcia kulturalno- rekreacyjne w nowo wybudowanym domu kultury
- Powstanie młodzieżowy klub sportowy
- Powstanie zespół ludowy

IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną
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W celu stworzenia zbioru inwestycji, priorytetów i zadań jakie należy zrealizować w
okresie 2008 – 2015 na terenie wsi Przydonica posłużono się sugestiami mieszkańców.
Plan Odnowy miejscowości Przydonica zakłada realizację kilku zadań, które zostały
określone przez lokalną społeczność.
Działania zawarte w Planie Odnowy Miejscowości

Przydonica są zgodne z zapisami

zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gródek nad Dunajcem na lata 2004 – 2017.

Priorytet I: Estetyka i wizerunek wsi.
Cel 1: Poprawa infrastruktury społecznej oraz turystyczno – rekreacyjnej poprzez
remont placu postojowego przy obiektach atrakcyjnych turystycznie w m. Przydonica.

Zadanie nr 1
Zagospodarowanie i zwiększenie dostępności do atrakcyjnych miejsc Gminy
Gródek nad Dunajcem poprzez remont placu parkingowego przy obiektach
atrakcyjnych turystycznie w m. Przydonica.
Celem tego działania jest remont placu parkingowego polegająca na wymianie nawierzchni
i budowie odwodnienia w m. Przydonica.
Planowany zakres robót polegać będzie na :
1) Wymianie istniejącej nawierzchni z kruszyw naturalnych i łamanych parkingu na
nawierzchnię z teokraty trawnikowej gr. 5 cm ograniczonej krawężnikiem
drogowym („zielony parking”)
2) Przebudowie drogi wewnętrznej (manewrowej) polegającej na wymianie
istniejącej nawierzchni z kruszyw naturalnych i łamanych parkingu na
nawierzchnię z teokraty trawnikowej o gr. 5 cm ograniczonej krawężnikiem
drogowym( „zielony parking”) oraz budowie odwodnienia.
3) Wymianie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych na
nawierzchnię z kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem drogowym.
4) Zabezpieczeniu istniejącego kabla tt rurą ochronną typu AROTA.
Powstanie placu parkingowego o łącznej powierzchni około 1899 m2 przyczyni się do
rozwiązania problemu lokalnego jakim jest brak dostępności do atrakcyjnych miejsc na
terenie miejscowości Przydonica. Planowana inwestycja powstanie w centrum miejscowości,
co umożliwi łatwy i bezpośredni dostęp do atrakcyjnych miejsc, szlaków turystycznych,
zabytków, szkoły, wielofunkcyjnego boiska sportowego, kościoła. Plac parkingowy będzie
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ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców wsi, wczasowiczów, turystów. Przyczyni się do
poprawy i atrakcyjności całej miejscowości.
Realizacje tego przedsięwzięcia planuje się na lata 2013-2015.
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 210,1 tys. zł źródło współfinansowania: środki PROW
wysokości max. 75% koszów kwalifikowalnych, środki własne.

Cel 2: Poprawa estetyki i atrakcyjności poprzez stworzenie infrastruktury rekreacyjno
– sportowej oraz budowę obiektów służących zaspokajaniu potrzeb społeczno –
kulturalnych mieszkańców.

Zadanie nr 2
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w
Przydonicy.

Celem tego działania jest budowa ogólnodostępnego zaplecza sportowego. Stworzenie
takiego zaplecza sprzyjać będzie integracji społecznej oraz edukacji sportowej dzieci i
młodzieży. Ponadto będzie promocją zdrowego stylu życia.

Zakres działania obejmuje:
− wykonanie boiska

o wymiarach 44 x 32 m o nawierzchni poliuretanowej na

podbudowie betonowej do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego oraz
rzutni do pchnięcia kulą, wraz z montażem wyposażenia
− ogrodzenie terenu o wysokości 6 m (piłkochwyty)
− wykonanie oświetlenia boiska
Powstanie boiska przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia integracji społecznej. Docelowo
będzie to miejsce, gdzie będą organizowane imprezy sportowe mające na celu pogłębienie
wzajemnej więzi pokoleń – poprzez zajęcia i konkursy sportowe. Ponadto na bieżąco będą z
niego korzystać dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Przydonicy.
Realizacje tego przedsięwzięcia planuje się na lata 2011/2012.
Kwota przedsięwzięcia to koszt około 795 tys. zł źródło współfinansowania: środki PROW
wysokości max. 75% nie więcej niż 500 000 zł, środki własne

Zadanie nr 3
Budowa Wiejskiego Domu Kultury.
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Celem planowanego działania jest utworzenie w miejscowości Przydonica miejsca integracji
sołectwa, skupiającego życie społeczno – kulturalne mieszkańców. Powstanie możliwość
organizowania imprez okolicznościowych oraz różnego rodzaju warsztatów mających na celu
kultywowanie tradycji lokalnych. Ponadto będzie to docelowo siedziba OSP.
Realizacje tego zadania planujemy na lata 2011 – 2013, Kwota przedsięwzięcia: 1 622 tyś.,
źródło współfinansowania: - PROW – środki własne JST.

Zadanie nr 4
Budowa chodników oraz modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej.
Dobra i bezpieczna infrastruktura będzie służyć wszystkim mieszkańcom wsi, oraz gościom i
turystom.
Okres realizacji 2012 – 2014. Koszt około 350 tys. Źródło finansowania, środki własne i
MRPO, PROW.

Zadanie nr 5
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.
Realizacja tego zadania bezspornie służyć będzie nie tylko społeczności lokalnej, ale
wszystkim, którzy pojawią się na drogach w miejscowości Przydonica.
Realizacja tego zadania przewidywana jest na rok 2015.
Koszt przedsięwzięcia około 450 tys. Źródło finansowania: Środki własne JST; MRPO inne

Zadanie nr 6
Budowa małej architektury – altanka, ławki itp.

Celem tego zadania jest powstanie w miejscowości Przydonica, przestrzeni integracji
mieszkańców wsi. Docelowe będzie to miejsce służące do spotkań mieszkańców wsi (np.
pikniki, majówki, imprezy plenerowe). Z pewnością realizacja tego zadania służyć będzie
wszystkim mieszkańcom.
Realizacja ok. 2015. Koszt: około 90 tyś. Finansowane – małe projekty „Śliwkowy
Szlak”, granty, środki własne JST.
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Zadanie nr 7
Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego.

Celem tego zadania będzie powstanie kompleksowego zaplecza sportowego, wraz z
infrastrukturą towarzyszącą (typu ORLIK)
− wykonanie miejsc postojowych
− budowa widowni
− budowa zaplecza (szatnie, sanitarne)
Realizacja tego zadania służyć będzie całej społeczności miejscowości Przydonica.
Czas realizacji: 2017 rok, Koszt około 900 tyś. Źródło finansowania – Ministerstwo Sportu,
środki własne.

Wszystkie w/w zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności
mieszkańców wsi oraz przy udziale władz gminnych i lokalnych przedsiębiorców.

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, jest obszar
położony w centrum wsi. Usytuowany on jest w okolicy budynku Zespołu Szkół w
Przydonicy, Zabytkowego Kościółka oraz nowo wybudowanego Sanktuarium. W ich
sąsiedztwie planowany jest remont placu parkingowego. Przyczyni się do atrakcyjności
turystycznej miejscowości. W zawiązku z możliwością parkowania wzrośnie liczba
korzystających ze szlaków turystycznych, zwiększy dostępność do zwiedzania obiektów
atrakcyjnych turystycznie, obiektów zabytkowych oraz możliwości korzystania z
budowanego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego. Dzięki tym
inwestycjom powstanie Centrum Wsi z prawdziwego znaczenia, które będzie służyło jako
miejsce integracji społecznej wsi- miejsce spotkań ludzi starszych, dzieci i młodzieży dając
im możliwość aktywnego i zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu.
W\w miejsce jest ogólnie łatwo dostępne i funkcjonalne ze względu na swoje położenie –
łatwość dojścia i dojazdu, możliwość parkowania przyniesie szansę osobom z poza
miejscowości ( możliwość bezpiecznego pozostawienia swoich pojazdów). W pobliżu tego
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obszaru przebiega szlak rowerowy, szlak architektury drewnianej oraz niebieski szlak
turystyki pieszej. Planowana jak również w trakcie w/w inwestycje przyczynią się do
podniesienia atrakcyjności wsi oraz stworzenia miejsca, które pełniłoby funkcję CENTRUM
WSI i służyło integracji społecznej mieszkańców.
Niezagospodarowane centrum wsi to zmora całej lokalnej społeczności, która pragnie aby
jej „mała Ojczyzna” była WSIĄ ATRKCYJNĄ TURYSTYCZNIE, POSIADAJACĄ
ZAGOSPODAROWANE CENTRUM, które będzie sprzyjało integracji lokalnej
społeczności.
Istotnym elementem z punktu widzenia mieszkańców wsi jest stworzenie odpowiedniej
oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Dlatego też powstała taka koncepcja
zagospodarowania terenu, która w swych priorytetach uwzględniłaby ich potrzeby.
Realizacja założeń wymienionych w Planie Odnowy Miejscowości Przydonica służyć ma
stworzeniu Centrum Wsi z infrastrukturą sportową oraz społeczno- kulturalną.
Centrum wsi Przydonica

Id: 1EFBA8A4-A40E-4E21-93B4-911B66F27951. Podpisany

Strona 22

Legenda:
1. Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.
2. Kościół Parafialny.
3. Sanktuarium z 1527 roku wraz z spichlerzem plebańskim z pocz. XX w.
4. Cmentarz wojskowy.
5. Centrum handlowe.

Id: 1EFBA8A4-A40E-4E21-93B4-911B66F27951. Podpisany

Strona 23

Podsumowanie
Realizacja planu odnowy miejscowości przyczyni się do trwałego użytkowania zasobów
środowiska naturalnego. Zachowanie ciągłości historycznej i kulturowej, harmonii w
kształtowaniu zagospodarowania przestrzennego poprzez realizację różnych funkcji, np.
turystyki, rolnictwa. Poprawienie warunków życia stałych mieszkańców i użytkowników
danego terenu. Rozwój rekreacji, wypoczynku, edukacji przy jednoczesnym harmonijnym
rozwoju gospodarczym. Plan odnowy poprawi edukację ekologiczną.

Wpłynie na

poszerzenie świadomości władz samorządowych oraz pozyskiwanie środków i projektów UE,
wspieranie rozwoju gospodarczego, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.

„Nic tak jak marzenia nie tworzy przyszłości’’
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MADONNA Z PRZYDONICY - CEREMONIAŁ LEŚNY
W lesie
w którym stoisz
latają trzmiele
a na dworze
zadymka różana

którą sobie przyświecam
i ta mała stopa
na bożych postojach
i tu zbóje
wielki grzywacz nawołuje

Tyś Madonna leśna
w całej Przydonicy
tu las największy
choć płócienny

Tak tak Tyś samiutka
i daleka droga
do Kobyle- Gródka

Tak wielka głusza
w moim dziele
raz był Gabryel ale
już bukami zarosły
te skrzydła co go niosły
Na dworze śnieg
pod Twoimi stopami
zieleń
Bo chuchają na śnieg
szat moich świętości
Lecz szata też
czernieje
Bo łuszczą się
suknie boże
zrzuca skórę
jednorożec
i wiele tu suszu
buków spróchniałych
po których kuny skaczą

Tak tu
ciemności leśne
i właściwe
tak świetnie
chociaż w gronostaju
tu sieką nóżki
mrozu rózgi
słów kramarzu
w dalekim lesie stoję
w komforcie ciała drewnianym
i bluszczem zarastam
i listowiem niewiary
która ma ruchy łasicy
Madonna z Przydonicy
... u werandy
jarzębina fruwa
jakby jaki
smok czerwony
Biegiem niosę
Madonnie
wielkie buty
ze słomy

W lesie różanym?
Tak i róża pęka
I korona się chyli
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(J. Harasymowicz: Madonny polskie, Kraków, 1973)
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