UCHWAŁA NR XXVII/180/2017
RADY GMINY MIELEC
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rydzów na lata 2017-2020.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.).

RADA GMINY MIELEC
postanawia:
§ 1.
1. Przyjąć "Sołecką Strategię Rozwoju wsi Rydzów na lata 2017 -2020, która została
zatwierdzona uchwałą zebrania wiejskiego.
2. "Sołecka Strategia Rozwoju wsi Rydzów na lata 2017 -2020" stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Mielec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/180/2017
Rady Gminy Mielec z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Gmina Mielec

KWIECIEŃ 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rydzów, ta miejscowość mała,
Strategię rozwoju wsi napisała.
Wiele trudu i pracy włożyła,
Ślad na kartkach papieru zostawiła.
Oby się taka osoba pojawiła,
Co by to wszystko pozytywnie oceniła.
Rydzów nauczycielem się mianuje,
Dzieci i młodzież dobrze wychowuje.
Wszelkie tradycje skrzętnie zachowuje,
Na zielony zakątek wieś kreuje.
Strategia niestety koszty generuje,
Wieś Urząd Marszałkowski przywołuje.
Tutaj ludność na rzecz wsi pracuje,
Zaangażowania, czasu i siły nie żałuje.
Każdy co może z siebie daje,
A w zamian serce dostaje.
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
W opracowaniu dokumentu udział wzięli:
1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi RYDZÓW







Anna Czerkies
Jacek Czerkies
Dorota Guzda
Joanna Krakowska
Daniel Pogoda
Bronisław Puć

2. Gminny Koordynator „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020”
 Tomasz Ortyl

Warsztaty z cyklu “Planowanie w procesie odnowy wsi” przeprowadzili:
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:


Waldemar Pałys
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Spis treści:
1. Współautorzy opracowania...........................................................................................................3
2. Analiza zasobów .......................................................................................................................5-7
3. Analiza SWOT .............................................................................................................................8
4. Analiza potencjału rozwojowego wsi............................................................................................9
5. Wizja odnowy i rozwoju wsi .......................................................................................................10
6. Program krótkoterminowy odnowy wsi ......................................................................................11
7. Plan i program odnowy wsi ...................................................................................................12-15
8. Dokumentacja fotograficzna dotycząca zasobów wsi ..........................................................16-21
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ANALIZA ZASOBÓW
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na
elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

Wyróżn
iające

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Duże

Rodzaj zasobu

Małe

Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

Tereny leśne, położenie w Kotlinie Sandomierskiej

stan środowiska

Czyste powietrze bez zanieczyszczeń, gleba
nieskażona
Swoboda oddychania czystym, leśnym powietrzem,
najcieplejszy klimat w Polsce
Szata roślinna jest bardzo bogata, piękna, zachęca do
poznawania przyrody

walory klimatu
walory szaty roślinnej
cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

x
x
x
x
-

-

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

Można zobaczyć wiele gatunków zwierząt

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

Ciek wodny „Stara Wiśnia”, ciek „Nowy Rydzów”

x

wody podziemne

Studnie przydomowe

x

gleby

klasa V, VI

x

kopaliny

Piaski użytkowe

x

walory geotechniczne

Wykopy po wydobyciu piasku

-

x

x

Kulturowy
walory architektury
walory przestrzeni wiejskiej publicznej

Dom Ludowy z placem rekreacyjnym, Kaplica pod
wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
Szkoła Podstawowa wraz z boiskiem i placem zabaw

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

Skwer przed kaplicą

zabytki i pamiątki historyczne

osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki

tradycje, obrzędy, gwara

legendy, podania i fakty historyczne

Szkoła Podstawowa, Kaplica pod wezwaniem Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych, kapliczka na skraju
lasu zbudowana w kształcie skrzynki z daszkiem,
wewnątrz której znajduje się rzeźba Chrystusa
Frasobliwego.
Zachowało się kilka drewnianych, ciekawie
zdobionych starych domów.
Kaplica, liczne kapliczki i krzyże przydrożne oraz
przydomowe kapliczni
Pierwsza Komunia św. uczniów klasy II,
pielgrzymka pokomunijna uczniów i rodziców wraz
z księdzem, rocznica I komunii św. uczniów kl. III.,
odpust na cześć Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych, Święto Matki Boskiej Zielnej
Wicie wieńca dożynkowego – święto Matki Boskiej
Zielnej, wicie palmy wielkanocnej na Niedzielę
Palmową, liczne uroczystości – Dzień Babci i
Dziadka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Dzień Matki i
Ojca, Dzień Dziecka, gwara staropolska
Według legendy nazwa wsi pochodzi od dużej ilości
grzybów Rydzów, które rosły i rosną tu nadal,
Gmina Mielec
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Mieszkańcy pracowali w okolicznych folwarkach,
opiekowali się partyzantami
Gazetki szkolne

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne

x

specyficzne nazwy

Bolesław Klaus – ksiądz prałat, współautor wielu
podręczników do religii; Anna Czerkies – długoletni
dyrektor szkoły, inicjatorka rozbudowy szkoły, radna
i działaczka społeczna; śp. Jan Bisowski – działacz
społeczny, budowniczy i kościelny kaplicy i wielu
innych
Stary Rydzów, Nowy Rydzów

x

specyficzne potrawy

Broziaki, kopytka, barszcz biały

x

dawne zawody

Kowal, murarz, zdun, stolarz, piekarz, rolnik,
pszczelarz
Czerkies Zbigniew – artysta rzeźbiarz

zespoły artystyczne, twórcy

x

x

x

Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe
tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie
(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)

Działki budowlane właścicieli prywatnych

x
x
x
x
x
x

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu

miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

Plac przy szkole, przy Domu Ludowym, przy kaplicy
Sale w szkole, Domu Ludowym, kaplicy; świetlica
szkolna
Boisko szkolne i przy Domu Ludowym; sala
gimnastyczna w szkole; drogi leśne (spacery z
kijkami, jazda na rowerze)
Przy szkole, przy Domu Ludowym, prywatne

x
x
x
x
x
x
x
x

Szkoła podstawowa
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
x
x
Infrastruktura techniczna

wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie)
chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność Internetu
telefonia komórkowa
inne

Cała wieś posiada wodociąg
Brak kanalizacji, niektóre gospodarstwa posiadają
przydomowe oczyszczalnie ścieków
Drogi powiatowe, gminne, leśne
Chodnik przy szkole i przy przystanku, parking przy
kościele
Przystanek Rydzów – Szkoła
Dobra – światłowód
Dobra – ogólnodostępna

x
x
x
x

-
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Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy
znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i ich
produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
Uprawy, hodowle

możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

Szkoła podstawowa, firma remontowa Robert Zboch,
Florian Dybski szewc, „Rob-bud” Robert Guzda,
sklep Mateusz Skiba, sklep Siembab
„ROB-BUD”

x
x
-

Liczne małe, rodzinne gospodarstwa rolne
Mieszkańcy sieją zboża (m.in. żyto, pszenica,
owies), warzywa. Licznie rosną krzewy i drzewa
owocowe (m.in. winorośl, maliny, truskawki,
jabłonie, wiśnie). Przy domach są rabaty kwiatowe,
klomby, skalniaki, krzewy zimozielone (m.in. tuja,
bukszpan)

x

-

x

Kolektory słoneczne

x

-

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę
środki wypracowywane

Fundusz sołecki
Nagrody i inne środki za udział w konkursach, środki
od sponsorów

x
x

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą
Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i
umiejętnościach, m.in. studenci
Przedsiębiorcy, sponsorzy
Osoby z dostępem do Internetu
i umiejętnościach informatycznych
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia

Radni, Sołtys, Dyrektor szkoły, ksiądz

x
x
x

Sponsorzy – liczne grono – mieszkańcy Rydzowa,
Rudy, Grzybowa
Większość mieszkańców korzysta z Internetu

x
x
x

Stowarzyszenie Oświatowe „Futuris”, Koło
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna,
Uczniowski Klub Sportowy

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

x
x
x

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www

Kalendarz na każdy rok
-
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ANALIZA SWOT
MOCNE
 Aktywni mieszkańcy chętnie organizują
imprezy, np.: Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Dziecka, festyny rodzinne,
pożegnanie lata
 Możliwość tworzenia terenów pod
budownictwo jednorodzinne,
 Walory środowiskowe, bogactwo
cennych obiektów, flory i fauny,
bliskość lasu i możliwość korzystania z
jego zasobów,
 Wykształcona młodzież,
 Dom ludowy i szkoła jako miejsca
spotkań mieszkańców,
 Plac zabaw przy szkole
 Sala gimnastyczna w szkole jako miejsce
sportu i rekreacji mieszkańców i
przyjeżdżających osób,
 Podtrzymywanie tradycji poprzez m.in.
organizowanie warsztatów
rękodzielniczych, kursów nauki tańca,
 Kilka firm dających zatrudnienie,
 Pozytywne nastawienie społeczeństwa
na rozwój,
 Możliwość pokierowania młodego
pokolenia w odpowiednim kierunku

SŁABE
 Słabo zorganizowana przestrzeń
rekreacyjno – sportowa,
 Wypływ młodzieży poza granice kraju,
 Potrzeba integracji nowych mieszkańców
wsi osiedlających się na terenie Rydzowa,
 Brak terenów pod działalność
inwestycyjną,
 Brak jasnej strategii rozwoju,
 Źle rozwiązana komunikacja podmiejska,
brak połączeń z miastem w soboty i
niedziele,
 Brak chodników w najbardziej
niebezpiecznych odcinkach drogi
powiatowej,
 Brak kanalizacji,
 Zły stan dróg gminnych dojazdowych do
pól,
 Brak oświetlenia ulicznego w części
miejscowości
 Brak Internetu w części miejscowości

SZANSE

ZAGROŻENIA

 Stworzenie możliwości wykorzystania
posiadanych zasobów infrastruktury do
aktywnego i zdrowego spędzania
wolnego czasu,
 Stworzenie terenów pod działalność
inwestycyjną,
 Napływ inwestorów z zewnątrz – nowe
miejsca pracy,
 Możliwość pozyskiwania środków
finansowych z zewnątrz,
 Przychylność władz samorządowych













Niska opłacalność produkcji rolnej,
Trudna sytuacja finansowa rolników,
Migracja i emigracja społeczeństwa,
Spadek urodzeń,
Wzrost podatków,
Wymieranie tradycji,
Brak pomysłów na aktywne spędzanie
wolnego czasu,
Brak aktywności ruchowej, problemy
zdrowotne,
Duży wpływ Internetu (nieodpowiednie gry,
filmy, programy),
Brak chęci do nauki, wysiłku
intelektualnego i fizycznego,
Niszczenie upraw i plonów przez liczne
zwierzęta
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Analiza potencjału rozwojowego wsi

SILNE
STRONY
SŁABE
STRONY

SZANSE
ZAGROŻENIA

(+)9

6

2

2

7

6

3

2

(+)–
otoczenie nie
sprzyja
obszar silny

(+)+
obszar silny
otoczenie
sprzyja

10

3

2

1

(+)–
obszar silny
otoczenie nie
sprzyja

8

5

2

3

(=) +
Obszar
przeciętny
otoczenie
sprzyja

Gmina Mielec
KWIECIEŃ 2017

9

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Wizja odnowy i rozwoju wsi Rydzów
Nasza miejscowość w przyszłości będzie miejscem bezpiecznym o wysoko
rozwiniętej infrastrukturze rolniczej i technicznej, z nowoczesnymi i dobrze
funkcjonującymi gospodarstwami rolnymi, które będą produkować zdrową i
ekologiczną żywność.
Istniejące przedsiębiorstwa i specjalistyczne gospodarstwa rolne będą dawać
zatrudnienie dla znacznej liczby mieszkańców wsi.
Rydzów będzie to miejsce :
 atrakcyjne do zamieszkania, wygodne i bezpieczne z dobrze rozwiniętą
infrastrukturą techniczną (dobra jakość dróg, oświetlone ulice),
 zadbane i uporządkowane, chroniące środowisko (estetyczne domy,
piękne ogrody, dobrze zagospodarowany teren wokół miejsc publicznych),
 miejscowością dążącą do poprawy jakości życia jej mieszkańców (ładne
boisko sportowo-rekreacyjne wraz z zapleczem, sala gimnastyczna w szkole
podstawowej z nowym sprzętem),
 zintegrowane, aktywne i nowoczesne, kultywujące tradycje (organizacja
spotkań i imprez okolicznościowych, promowanie kultury wiejskiej,
rękodzieła, kursy nauki tańca);
 promujące aktywne spędzenie wolnego czasu z dobrze zorganizowaną
baza sportową i rekreacyjną (wykonanie remontu obiektu sportowego,
zakup nowego sprzętu sportowego, remont zabytkowych miejsc kultu,
wykonanie dróg gminnych).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zostały wyznaczone i zawarte
strategiczne cele i kierunki działania, których realizacja wpłynie na poprawę
standardu życia i rozwój wsi.
Będziemy bardzo usatysfakcjonowani, gdy każdy mieszkaniec wsi Rydzów
będzie się czuł ważnym członkiem naszej społeczności, będzie miał
zagwarantowaną możliwość rozwijania własnych zainteresowań
oraz
poszerzania swojej wiedzy, działając w dobrze zorganizowanych
organizacjach społecznych i stowarzyszeniach.
Wieś Rydzów - HASŁO!!!!.
W Rydzowie ludność pracuje - siły nie żałuje
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Program krótkoterminowy odnowy wsi - RYDZÓW
Propozycja
Kluczowy
problem

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Odpowiedź

Wspólna praca
i zabawa

Utworzenie i
zagospodarowanie

Na czym nam terenów
najbardziej rekreacyjnych
sprzyjających
zależy?

projektu
(nazwa)
Festyn rodzinny –
„Szukanie Rydza”
Utworzenie „Dawnej
izby”
Budowa skwerów
rekreacyjnych
Urządzenie siłowni
plenerowej
Budowa boiska
wiejskiego
Placu spacerowego
„Nasza Przestrzeń”

Czy nas stać na
realizację?
(tak/nie)

Punktacja

Hierarchia

Organiz Finanso
acyjnie
wo

TAK

TAK

20

II

TAK

NIE

21

I

TAK

TAK

17

III

TAK

TAK

12

IV

TAK

TAK

15

V

integracji
społeczeństwa

Co nam
najbardziej
przeszkadza?

Brak miejsca
integracji i
rekreacji

„Praca na rzecz
miejscowości”

Realizacja projektu
Co najbardziej Uczestnictwo w Udział w szkoleniach
i warsztatach
programie
zmieni nasze
Odnowy Wsi
życie?

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?
Projekt jaki
zgłosimy do
Podkarpackieg
o Programu
Odnowy Wsi

Promocja naszej
miejscowości
Poprawa
estetyki naszej
miejscowości

Wydanie kalendarza,
ulotek, widokówek ,
Umieszczenie w
biuletynie Gminy

UTWORZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW
WIEJSKICH POD TERENY REKREACYJNE
SPRZYJAJĄCE INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI I
OKOLIC.
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Plan i program odnowy wsi -RYDZÓW na lata 2017-2020
Wizja wsi RYDZÓW
I. Plan rozwoju
1. Cele jakie musimy
osiągnąć by urzeczywistnić
wizję naszej wsi

2. Co nam pomoże osiągnąć cel?

ZASOBY
Czego użyjemy?

ATUTY
Silne strony i szanse
jakie wykorzystamy

II. Program rozwoju
3. Co nam może
przeszkodzić?
BARIERY
Słabe strony jakie
wyeliminujemy
ZAGROŻENIA
Czego unikniemy?

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1) Koło gospodyń
1) Brak stabilnego
1) Aktywność
wiejskich
budżetu organizacji
mieszkańców
2)
Ochotnicza
Straż
pozarządowych
 Kultywowanie historii i
2) Zintegrowana
Pożarna
2) Słaba promocja wsi
tradycji
społeczność
3) Stowarzyszenie
3) Brak miejsca
3) Chęć integracji z
FUTURIS
rekreacyjno  Podtrzymywanie i
byłymi
4) Szkoła
sportowego
budowanie więzi
mieszkańcami
Podstawowa
międzypokoleniowej
i otwartość
5) Świetlica szkolna
mieszkańców na
6) Sponsorzy
 Promowanie regionalnych 7) Zasoby finansowe
wspólne spędzanie
potraw oraz wymiana
wolnego czasu z
Gminy
8) Rada Sołecka
doświadczeń kulinarnych
okolicznymi
9) Wolontariat
miejscowościami

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?

1) Utworzenie „Dawnej izby” z zachowanymi przedmiotami
i pamiątkami
2) Cykliczne organizowanie warsztatów rękodzielniczych
3) Coroczny udział w dożynkach
4) Coroczna organizacja odpustu

mieszkańców
10) Zbiory archiwalne
mieszkańców
(zdjęcia,
pocztówki,
pamiątki rodzinne)

B. STANDARD ŻYCIA

Gmina Mielec
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 Poprawa infrastruktury
obiektu - remont,
modernizacja pomieszczeń
Wielofunkcyjnego Domu
Ludowego
 Poprawa infrastruktury
obiektu - remont,
modernizacja pomieszczeń
Szkoły Podstawowej
 Poprawa estetyki wsi
poprzez zadbanie o tereny
otoczenia szkoły
 Poprawa estetyki wsi
poprzez zadbanie o tereny
zielone wokół obiektu
Wielofunkcyjnego Domu
Ludowego

1) Obiekt Szkoły
Podstawowej
2) Budynek Domu
Ludowego
3) Posiadana
infrastruktura
techniczna (Plac
Zabaw)
4) Istniejące tereny
zielone
5) Posiadane drogi
gminne, powiatowe i
leśne
6) Atrakcyjne
położenie wsi
7) Finansowanie
Zewnętrzne sponsorzy
8) Praca społeczna
mieszkańców
9)Niezagospodarowane
tereny rolne
`

1) Współpraca Gminy
z mieszkańcami
2) Fundusz Sołecki
3) Duże
zaangażowanie
mieszkańców do
poprawy wyglądu wsi
i chęć do pracy w
zespole na rzecz
poprawy
infrastruktury
4) Umiejętności i
zaangażowanie
mieszkańców,
5) Świadomość
istnienia pomocnych
jednostek
samorządowych
6) Zwiększenie
atrakcyjności terenów
budowlanych

 Poprawa estetyki wsi
poprzez zadbanie o tereny
zielone niezagospodarowane
 Poprawa infrastruktury
drogowej
 Poprawa pozostałej
Infrastruktury technicznej
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1) Brak wsparcia
finansowego
samorządu
2) Zagrożenie
bezpieczeństwa dla
uczestników ruchu w
tym mieszkańców
3) Wyludnienie
miejscowości oraz
brak napływu nowych
mieszkańców
4) Źle rozwinięta
komunikacja
podmiejska – brak
połączeń z miastem w
soboty i świąteczne
dni

1) Modernizacja i doposażenie - sali tanecznej,
pomieszczeń OSP, elewacji zewnętrznej, infrastruktury
technicznej oraz ciągów komunikacyjnych
2) Remont, adaptacja i doposażenie sal przedszkolnych i
szklonych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi
3) Termomodernizacja budynku
4) Modernizacja płyty boiska wiejskiego
5) Zakup elementów wyposażenia „Nasza Przestrzeń”
6) Doposażenie Placu Zabaw
7) Utwardzenie terenów spacerowych
8) Przystosowanie terenu pod parking
9) Modernizacja terenu rekreacyjnego wokół Szkoły
Podstawowej
10) Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjno –
rekreacyjnych „Siłownia Plenerowa”
11) Zbudowanie wiaty grillowej
12) Utworzenie terenu biwakowego
13) Budowa parków
14) Budowa skwerów rekreacyjnych
15) Utworzenie miejsc odpoczynku dla turysty
16) Budowa, przebudowa, remont chodników przy
drogach powiatowych i gminnych
17) Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych i
gminnych
18) Budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury
wodociągowej
19) Budowa kanalizacji sanitarnej
20) Budowa sieci gazowej
21) Budowa i modernizacja oświetlenia przy drogach
powiatowych i gminnych
22) Wykonanie melioracji terenów podmokłych
23) Poprawa komunikacji podmiejskiej
24) Rozbudowa sieci teletechnicznej(światłowodowej)
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA
 Rozwój oferty
turystycznej
 Podnoszenie poziomu
integracji
mieszkańców
i wiedzy z zakresu
wartości lokalnych
 Zagospodarowanie
wolnego czasu
dzieciom i młodzieży
 Poprawa jakości i
atrakcyjności
spędzania wolnego
czasu

1) Malownicze
tereny
2) Internet
3) Budynki
użyteczności
publicznej
4) Piękny krajobraz
5) Istniejące tereny i
budynki
6) Pomysłowość
mieszkańców
7) Zintegrujemy
mieszkańców wsi
i zaoferujemy
rozrywkę całej
rodzinie

1) Współpraca
z Nadleśnictwem
2) Dobre położenie
wsi
3) Walory
przyrodnicze
4) Rodzinne
spędzanie wolnego
czasu
5) Wspólna praca i
zaangażowanie dla
dobra mieszkańców
6) Atrakcyjne
położenie
miejscowości

1) Brak zaplecza
turystycznego
2) Brak oznakowania
ścieżek i szlaków
3) Niedostateczne
finansowanie rozwoju
wsi
4) Mała oferta
kulturalna
5) Brak sponsorów

1) Ustawienie tablic z informacjami turystycznymi.
2) Oznakowanie tras rowerowych, biegowych, Nordic
Walking.
3) Wskazanie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych.
4) Organizacja festynów, konkursów, warsztatów,
wystaw, zajęć w terenie (biegi, rajdy), kursów dla
mieszkańców.
5) Rewitalizacja terenów zielonych.

D. BYT

Gmina Mielec
KWIECIEŃ 2017

14

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 Rozwój budownictwa
jednorodzinnego
 Rozwój małej i
średniej
przedsiębiorczości
 Rozwój gospodarstw
Agroturystycznych

1)Zagospodarowanie
terenów
nieużytkowych
2) Brak
zanieczyszczeń
środowiska
3) Dotychczas
działające firmy
4) Potencjał ludzki
5) Infrastruktura
6) Dotychczasowe
gospodarstwa rolne
7) Szlaki
turystyczne, drogi
leśne
8) Współpraca z
nadleśnictwem i
właścicielami lasów
prywatnych

1) Wolne miejsca pod
budownictwo
jednorodzinne
2) Utworzenie
nowych miejsc pracy,
3) Zwiększenie
atrakcyjności wsi pod
względem
turystycznym
4) Poprawa sytuacji
finansowej rolników
5) Bogata fauna i
flora
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1) Niska opłacalność
produkcji rolnej
2) Trudna sytuacja
finansowa rolników
3) Ucieczka młodych
do miast i za granicę
4) Spadek urodzeń
5) Zbyt małe
zewnętrzne wsparcie
finansowe (drogi,
Internet,
telekomunikacja)

1) Rozbudowa już istniejących przedsiębiorstw i rozwój
drobnej wytwórczości,
2) Zmiana sposobu użytkowania dotychczasowych
zabudowań gospodarskich oraz profilu gospodarstw
3) Oznakowanie szlaków rowerowych i pieszych oraz
wytyczenie nowych
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI RYDZÓW:
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Kaplica p.w. MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH
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Szkoła Podstawowa w Rydzowie
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Plac Zabaw W Rydzowie

Dom Ludowy w Rydzowie
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Rydzów z „LOTU PTAKA”
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„Przebudowa drogi gminnej Nr103423 Podleszany – Rydzów dz.
Nr ewid 1100 w km 1+820 – 2+620 w miejscowości Rydzów”
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