Uchwała Nr V/25/2011
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Przędzel na lata 2011 – 2018”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(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 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Przędzel na lata 2011 – 2018” stanowiący
załącznik do uchwały.
§2
Traci moc uchwała Nr X/50/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 20 lipca
2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Przędzel.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. Wstęp
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed
Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Mają one na celu przede wszystkim zmniejszenie
istniejących dysproporcji między wsią a miastem. Wszystkie działania służące podniesieniu
standardu życia i pracy w miejscowości Przędzel wymagają ukierunkowania, zaplanowania i
sprawnego wprowadzenia w życie. Zadania takie spoczywają właśnie na Planie Odnowy
Miejscowości Przędzel.
Plan Odnowy Miejscowości Przędzel to dokument, który określa strategię działań w sferze
społeczno – gospodarczej na lata 2011 – 2018. Uwarunkowania tego Planu polegają na tym, że ma
on zdecentralizowany i lokalny charakter, ograniczony do jednej miejscowości. Opracowany przy
współudziale mieszkańców Przędzela, ma przyczynić się do odtworzenia i podtrzymania
atrakcyjności wsi jako miejsca ich zamieszkania, zapewniając im godziwy standard i jakość życia
oraz przeciwdziałając migracji młodych ludzi do miasta. Wcielanie w życie Planu Odnowy
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Miejscowości odbywa się poprzez realizację określonych priorytetowych inwestycji, które mają
zaktywizować mieszkańców do działań prospołecznych, a w konsekwencji przyczynić się do
podniesienia atrakcyjności całej miejscowości.
Mieszkańcy Przędzela oraz władze Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem poprzez opracowanie i
realizację tego planu będą mogli aplikować o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Plan Odnowy Miejscowości ma charakter planu otwartego, co stwarza możliwość jego aktualizacji
w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Pozwala to na pewną swobodę,
jeśli chodzi o możliwość dopisywania nowych działań, a także zmienianie kolejności ich realizacji
w latach 2011 – 2018, w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy unijnych. Celowość ta
będzie również zachowana w przypadku możliwości wykorzystania innych pozabudżetowych
środków dostępnych dla samorządów jako beneficjentów.

2. Ogólna charakterystyka miejscowości

2.1. Położenie
Przędzel położony jest w Gminie i Mieście Rudnik nad Sanem, w powiecie niżańskim,
w północnej części województwa podkarpackiego, w południowo – wschodniej części Polski.
Rysunek . Powiat niżański na tle województwa podkarpackiego
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Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem od wschodu graniczy z Gminą Krzeszów oraz Miastem
i Gminą Ulanów, od południa z Gminą Jeżowe i z Gminą Nowa Sarzyna w powiecie leżajskim, od
północy i zachodu z Miastem i Gminą Nisko.

Rysunek . Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem na tle powiatu niżańskiego
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Powierzchnia Gminy i Miasta zajmuje 7 873,73 ha, co stanowi 10,02 % całego powiatu
niżańskiego oraz 0,44 % powierzchni województwa podkarpackiego. Administracyjnie obszar jest
podzielony na 4 sołectwa i miasto Rudnik nad Sanem. Liczba ludności zamieszkującej Gminę i
Miasto Rudnik nad Sanem wynosi 10 309 (dane na dzień: 31.12.2010 r.). Do sołectw
wyodrębnionych w podziale administracyjnym gminy należą: Chałupki, Kopki, Przędzel, Przędzel
– Kolonia.
Rysunek . Mapa Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

Źródło: Internet
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Rzeźba terenu miejscowości Przędzel, jak i całej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem ma
charakter równinny z lekkimi wzniesieniami i pagórkami oraz formami dolin rzecznych. Wysokość
wzniesienia nad poziom morza waha się w granicy 160 – 200 m. Pod względem klimatycznym wg
E. Romera teren Krainy Sandomierskiej, a za tym całej miejscowości Przędzel charakteryzuje się
typem klimatu podgórskich nizin i kotlin: średnia temperatura roczna wynosi +8,2 ○ C, długość
okresu wegetacyjnego 215 dni przy temperaturze poniżej 0○ C przez 46 dni, średnia liczba dni z
pokrywą śnieżną to 72, a średnia suma opadów wynosi 530 mm.
Wśród gleb dominują słabo zbielicowane piaszczyste VI i V klasy bonitacyjnej, poza tym
pseudobielicowe V i VI klasy bonitacyjnej oraz urodzajne aluwialne brunatne, bagienne, murszowe,
rędzinowe i torfowiskowe na terasach holoceńskich. Wartość bonitacyjna gleb uległa obniżeniu w
wyniku prac melioracyjnych.
Obszar miejscowości, jak i prawie cały obszar gminy został zaliczony do Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów, największego
i najbardziej zasobnego zbiornika wód czwartorzędowych w rejonie Zapadliska Przedkarpackiego.
Pozostała część gminy jest w strefie ochronnej wokół tego zbiornika.
Przez Przędzel przepływa rzeka San, która jest główną rzeką regionu oraz Stróżanka,
stanowiąca dopływ Sanu. Obszar Doliny Środkowego Sanu został zaliczony do Krajowej Sieci
Ekologicznej ECONET – POLSKA. Sieć ECONET-POLSKA istnieje od 1993 r. i obejmuje spójny
przestrzennie i funkcjonalnie system reprezentatywnych i najlepiej zachowanych pod względem
różnorodności biologicznej obszarów Europy. W jej skład wchodzą obszary, których walory
przyrodnicze mają największą rangę.

Rysunek . Rzeka San przepływająca przez Przędzel
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2.2. Zarys historyczny
Wieś Przędzel położona jest 6 km na północny zachód od Rudnika nad Sanem,
w sąsiedztwie drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl, na lewym brzegu Sanu, naprzeciw ujścia
Tanwi i miasteczka Ulanowa. Do połowy XIX wieku przez wieś przebiegał „Trakt Leżajski”, z
którym łączył się „Stary Gościniec”, czyli droga gruntowa na południe, do Stróży. Na wschód
prowadzi droga do Ulanowa, a na południowy-zachód przez Kolonię Przędzel, do Rudnika nad
Sanem. Od północy wioska graniczy z Woliną.
Ślady osadnictwa na terenie wsi sięgają epoki brązu. Przemawiają za tym liczne znaleziska
w postaci ozdób brązowych ze skarbu tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, odkryte podczas prac
archeologicznych na tym obszarze pod kierunkiem Kazimierza Moskwy. Wieś powstała zapewne
dopiero w XV w., i została zaludniona przez osadników mazowieckich i niemieckich. Pierwszą
wzmiankę historyczną o Przędzelu podał Jan Długosz w „Liber Beneficjorum” (T.II, 363-364):
„Wieś należąca do parafii Racławice. Jej dziedzicem jest Filip Bolochwyecz i jego synowiec herbu
Nałęcz”.
Nazwa wsi Przędzel pochodzi od tego, że wieś przedzielała wsie królewskie od prywatnych
bądź wg innej możliwej etymologii – od przędzenia, w czym specjalizowali się w dawnych czasach
mieszkańcy wsi.
W 1832 roku osada Przędzel przynależała do dominium ulanowskiego („Państwa Ulanów”).
Liczyła 138 domów, 821 mieszkańców, parafia w Racławicach. Urzędy dominalne dysponowały
swoistym typem pieczęci dla poszczególnych wsi wg następującej zasady: w centrum widniało
wyobrażenie nawiązujące do charakterystycznych zajęć ich mieszkańców np. Przędzel posiadał
wizerunek osoby siedzącej przy krosnach przędzalniczych. Ponad wizerunkiem półkolista tytulatura
administracyjna: „Państwo Ulanów”, w dolnej zaś części nazwa miejscowości czyli: „Wieś
Przędzel”. Pieczęć pamiętają najstarsi mieszkańcy wsi.
W 1890 r. wybudowano we wsi budynek szkolny z 1 klasą i mieszkaniem dla nauczyciela.
Pierwszym nauczycielem w tej szkole był Franciszek Latawiec. Ważnym wydarzeniem szkolnym
była wizyta wiceprezesa Krajowej Rady Szkolnej Ignacego Dembowskiego w czerwcu 1913 roku.
W czasie I wojny światowej wieś spłonęła prawie doszczętnie, ocalało tylko kilka domów.
Mieszkańcy z lasów wrócili na zgliszcza, chowali poległych i odbudowywali swoje domostwa.
Rozpoczęto też starania zmierzające w kierunku budowy nowej szkoły, która także spłonęła
Przędzel 2011
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podczas wojennej zawieruchy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego kierownika szkoły
Franciszka Urbana oraz całej społeczności wiejskiej w 1933 roku nauka rozpoczyna się już w
nowym, murowanym, parterowym budynku szkolnym. Kierownik, za zasługi na polu pracy
pedagogicznej i społecznej otrzymał z rąk Prezesa Rady Ministrów Felicjana Sławoja
Składkowskiego – Srebrny Krzyż Zasługi.
W okresie międzywojennym wieś Przędzel należała do Gminy Zbiorczej w Rudniku. Po
wyzwoleniu w latach 50-tych została wydzielona z Gminy Rudnik i stanowiła odrębną jednostkę
administracyjną, zarządzaną przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przędzelu, na czele
której stał Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej. Gromadzka Rada Narodowa była
organem wybieranym przez społeczeństwo. Gromada Przędzel składała się z następujących
sołectw: Przędzel, Nowa Wieś, Wolina i powołanego w latach 60-tych sołectwa Przędzel – Kolonia.
Taki podział administracyjny trwał do roku 1972, kiedy to reforma administracji powołała do życia
obecnie istniejący podział, a wioski (sołectwa) Nowa Wieś i Wolina zostały włączone do gminy
Nisko.
II wojna światowa przyniosła kolejne zniszczenia i śmierć dla wielu mieszkańców wsi. W
okolicznych lasach ukrywali się partyzanci organizując różne akcje sabotażowe przeciwko
okupantowi. Broń przechowywali pod dachem kapliczki Św. Jana, która stoi do dziś na
przędzelskich polach.
Po wojnie Przędzel nadal należał do parafii w Racławicach, ale od 1954 roku proboszcz
tamtejszej parafii ks. kan. Mieczysław Porawski zaczął dojeżdżać do przydrożnej kaplicy
w Przędzelu, aby odprawiać mszę św. i prowadzić katechizację dzieci.
W 1968 r. Biskup Ignacy Tokarczuk, po wizytacji parafii Racławice, zobowiązał proboszcza
do budowy świątyni w Przędzelu. Jako datę powstania parafii pod wezwaniem Matki Bożej
Bolesnej uważa się 8 grudnia 1970 roku.
Obecnie Przędzel jest sołectwem w gminie Rudnik nad Sanem. Południowo-zachodnią
stronę wioski otaczają rozległe lasy szpilkowe, przez które prowadzi linia kolejowa Stalowa Wola –
Przeworsk. Zabudowa zagrodowa zwarta i rozproszona, murowana i drewniana. Wśród gleb
dominują słabo zbielicowane gleby piaszczyste oraz urodzajne gleby aluwialne – brunatne,
bagienne, murszowe, rędzinne i torfowiskowe na terasach holoceńskich.
W ogólnej powierzchni gruntów użytki rolne zajmują 1 380 ha; lasy i grunty leśne 1 286 ha.
Pozostałą powierzchnię tj. 175 ha zajmują grunty pod wodami, zabudowa, drogi i nieużytki.
Wieś posiada sieć telefoniczną, wodociąg, do gospodarstw doprowadzony jest gaz
przewodowy. Funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa, Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż
Przędzel 2011
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Pożarna, Koło Wędkarskie, LZS, pawilony handlowe, Gospodarstwo Agroturystyczne – „ Domek
w Zaciszu” Edwarda Szymonika w Przędzelu Borowinie.

3. Analiza zasobów służących odnowie miejscowości
3.1. Inwentaryzacja zasobów społecznych
3.1.1. Ludność
Przędzel to wieś licząca 1 523 osoby (według stanu na 31.12.2010 r.), co stanowi 14,77 %
ludności Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Społeczność charakteryzuje się wysokim
zróżnicowaniem wiekowym. Także struktura zawodowa nie jest jednorodna. Z jednej strony wynika
to z rolniczego charakteru miejscowości, o którym decyduje starsza część społeczności, z drugiej
zaś strony z rezygnacji młodych mieszkańców z pracy na roli na rzecz innych form zatrudnienia,
które uzyskują w okolicznych zakładach pracy oraz prywatnych firmach. Bardzo negatywną
tendencją ostatnich lat stała się emigracja młodych mieszkańców za granicę, która dotyczy już nie
tylko mężczyzn, ale całych rodzin wyjeżdżających w celach zarobkowych i osiedlających się poza
granicami Polski.
Z dostępnych danych wynika, że większość osób zamieszkujących Przędzel jest w wieku
produkcyjnym, wchodzącym na rynek. Dlatego też jednym z podstawowych kierunków działań
powinno być dążenie do podnoszenia jakości zasobów ludzkich na terenach wiejskich, poprzez
zwiększenie szans młodych ludzi na zdobycie dobrego wykształcenia, adekwatnego do potrzeb
rynku pracy. Inwestycje w kapitał ludzki wpłyną na zmniejszenie liczby migracji ludności w
poszukiwaniu zatrudnienia, zarówno tej krajowej, jak i zagranicznej.

3.1.2. Szkolnictwo
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.) nałożyła na gminy obowiązek prowadzenia przedszkoli, klas zerowych oraz szkół
podstawowych i gimnazjum. Obowiązek ten gmina realizuje jako zadanie własne o charakterze
obligatoryjnym wynikającym bezpośrednio z ustawy o samorządzie gminnym.
Przędzel 2011
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Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem realizuje swoje zadania w zakresie oświaty
w 9 publicznych placówkach oświatowych: 2 przedszkolach, 1 punkcie przedszkolnym, 5 szkołach
podstawowych oraz publicznym gimnazjum. W Rudniku nad Sanem znajdują się także 2 szkoły
średnie: Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół im. gen Władysława Sikorskiego. Stan bazy
oświatowej na terenie Gminy na dzień dzisiejszy w pełni zabezpiecza potrzeby, natomiast jej stan
techniczny ocenić można jako dobry.
Dzieci z terenu miejscowości uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przędzelu,
która znajduje się przy ulicy Mickiewicza. Z usług edukacyjnych obecnie korzysta 102 uczniów, a
kadra nauczycielska liczy 13 nauczycieli. Szkoła mieści się w 2 budynkach: w starym odbywają się
zajęcia lekcyjne i znajduje się pracownia komputerowa, zaś w nowszym mieści się klasa „0”,
świetlica oraz punkt wydawania posiłków. Największym problemem szkoły jest brak sali
gimnastycznej i dlatego władze Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem muszą podjąć działania
zmierzające do wybudowania nowoczesnej sali gimnastycznej, dobrze wyposażonej w sprzęt
sportowy.

W szkole

odbywają

się

systematycznie

szkolne

eliminacje

do

konkursów

przedmiotowych, dzięki którym uczniowie z sukcesami kwalifikują się do eliminacji wyższych
szczebli.
Rysunek . Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu

Źródło: Opracowanie własne
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3.1.3. Instytucje i organizacje
Przędzel jest miejscowością o słabo rozwiniętej infrastrukturze obsługi mieszkańców. Brakuje
tutaj większości obiektów zaspokajających podstawowe potrzeby ludzi, m.in.: banku (lub
przynajmniej punktu kasowego), poczty, przychodni zdrowia, przedszkola.
W Przędzelu znajduje się Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, oraz
cmentarz parafialny (znajdujący się w odległości około 2 km od Kościoła parafialnego). Od 1975 r.
proboszczem parafii Przędzel jest ks. kanonik Zygmunt Longawa. 15 września odbywa się odpust
parafialny ku czci patronki parafii.
Rysunek . Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej

Źródło: Opracowanie własne
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Opiekę medyczną dla większości mieszkańców Przędzela zapewnia, funkcjonujący
w Rudniku nad Sanem, przy ulicy Chopina Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RUDNIK”.
Edukację na szczeblu podstawowym zapewnia Publiczna Szkoła Podstawowa w Przędzelu
(pkt 3.1.2.).
W miejscowości działa również Biblioteka Wiejska, będąca w strukturach organizacyjnych
Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem. Jej siedziba znajduje się w budynku
zlokalizowanym przy ul. 3-go Maja. Oprócz działalności statutowej (wypożyczanie książek)
biblioteka zajmuje się również gromadzeniem dokumentów z życia społecznego (artykuły prasowe,
zdjęcia, informacje), nowościami książkowymi, a ponadto jest w znacznym stopniu organizatorem
życia społeczno – kulturalnego wsi.
Jedną z najbardziej prężnych organizacji działających w miejscowości jest Ochotnicza Straż
Pożarna. Jednostka, o ponad 125 – letniej tradycji, skupia obecnie 68 członków, w tym 39 członków
czynnych. Wyposażona w samochód Jelcz 004 GCBA 5/32 oraz nowoczesny sprzęt zapewnia
bezpieczeństwo mieszkańcom Przędzela. Jednostka czynnie włącza się we wszelkie prace
porządkowe. Poza działalnością ratowniczo – gaśniczą strażacy przyczyniają się do rozwoju życia
kulturalnego i społecznego na wsi poprzez: aktywny udział podczas Finałów Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, pełnienie warty przy Grobie Pańskim, udział w dożynkach (15 sierpnia),
udział w uroczystościach kościelnych, pokazy organizowane w szkole. Jednostka w 1998 roku
została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, rocznie uczestniczy w około
22 akcjach ratowniczo – gaśniczych. Prezesem Jednostki jest Druh Jan Serafin.
Rysunek . Strażacy OSP Przędzel
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W miejscowości funkcjonuje również Niezależne Towarzystwo Wędkarskie „OAZA”,
którego prezesem jest Marek Gil. Działalność stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na
prowadzeniu gospodarki rybnej na stawach będących własnością Gminy i Miasta w Rudniku nad
Sanem o łącznej powierzchni lustra wody 0,69 ha. Wędkarze organizują zawody wędkarskie dla
mieszkańców Przędzela, a w czerwcu także zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.
Sporo emocji i atrakcji dla mieszkańców zapewnia działający w miejscowości Ludowy
Zespół Sportowy „Polonia” Przędzel. Założony w 1939 r. (reaktywowany w 1944 r.) na stałe wpisał
się w krajobraz i historię wsi. Bazę lokalową Klubu stanowi budynek szatni zlokalizowany przy
boisku sportowym. Obecnie LZS „Polonia” Przędzel rozgrywa mecze w klasie A grupy 6
podokręgu Stalowa Wola (po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 zajmuje 3 miejsce). Prezesem
Zarządu jest Janusz Juśko. W celu zapewnienia lepszej dostępności do całej bazy sportowo –
rekreacyjnej i placu zabaw dla dzieci konieczna jest przebudowa drogi dojazdowej do stadionu
poprzez wyasfaltowanie nawierzchni, a także utwardzenie parkingu dla pojazdów drużyny
przyjezdnej oraz miejscowych kibiców.
3.1.4. Rolnictwo
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Rolnictwo odgrywa ważną rolę dla mieszkańców Przędzela. Dla większości gospodarzy
uprawa roślin i hodowla zwierząt ma znaczenie podstawowe i głównie wykorzystywana jest na
własne potrzeby. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest duże rozdrobnienie gospodarstw (do 2 ha)
oraz niska rentowność produkcji rolniczej. Po za tym w większości rolnictwem zajmują się ludzie w
wieku poprodukcyjnym, związani emocjonalnie z uprawą roli. W produkcji roślinnej dominuje
uprawa zbóż konsumpcyjnych i paszowych, ziemniaków oraz wikliny na cele plecionkarskie.
Doradztwem dla rolników z terenu miejscowości, jak i całej gminy zajmuje się Terenowy Zespół
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

3.2. Inwentaryzacja zasobów infrastrukturalnych
W skład infrastruktury technicznej miejscowości Przędzel wchodzą wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu tworzące funkcjonalną spójną całość. Istotnym czynnikiem jest również stan
układu komunikacyjnego w układzie urbanistycznym.

3.2.1. Drogi
Miejscowość Przędzel posiada bardzo korzystny układ sieci dróg publicznych, którego
podstawę stanowi droga powiatowa nr 1059 ul. Mickiewicza, łącząca się z drogą krajową nr 77
Lipnik – Przemyśl. Wzdłuż części ulicy Mickiewicza

w 2009 roku został wybudowany

jednostronny chodnik o długości 1,6 km. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla
uczestników ruchu należy podjąć działania zmierzające do zakończenia budowy chodnika
w kierunku Niska.
Stan dróg jest zróżnicowany: droga krajowa i powiatowa znajdują się w dobrym stanie
technicznym, zaś drogi gminne są w stanie dostatecznym (część dróg nie posiada nawierzchni
asfaltowej np. prowadząca do Ulanowa gruntowa droga tzw. gościniec).
Na granicy miejscowości przebiega dwutorowa, zelektryfikowana linia kolejowa relacji
Rozwadów – Przeworsk. Najbliższe stacje kolejowe znajdują się w Rudniku nad Sanem, Stróży
oraz w Podwolinie. Również na obrzeżach miejscowości przebiega linia kolejowa LHS.
W Przędzelu usytuowane są 3 przystanki autobusowe. Połączenia realizowane
za pośrednictwem autobusów PKS oraz prywatnych przewoźników zaspokajają lokalne potrzeby
mieszkańców. Gorsza sytuacja ma miejsce w przypadku połączeń pospiesznych i dalekobieżnych.
Przędzel 2011
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Położenie Przędzela na uboczu drogi krajowej nr 77 powoduje, że autobusy obsługujące te kursy
omijają wieś.
Rysunek . Układ komunikacyjny miejscowości Przędzel

Źródło: Opracowanie własne

3.2.2. Telekomunikacja
Poziom rozwoju telekomunikacji w Przędzelu jest zadowalający. Sieć telefoniczna
wykonana została w technologii światłowodowej. W każdej chwili istnieje możliwość podłączenia
nowych abonentów. Mieszkańcy mają także możliwość korzystania z łączy internetowych.
Teren całej miejscowości jest w zasięgu wszystkich operatorów sieci komórkowych.
Dynamiczny rozwój sieci telefonii komórkowej na przestrzeni ostatnich lat sprawił, że miejscowość
posiada dobry dostęp do usług telekomunikacyjnych.
3.2.3. Gazyfikacja
Miejscowość Przędzel jest w większości zgazyfikowana. Lokalna sieć zasilana jest gazem
ziemnym wysokometanowym średniego ciśnienia ze stacji redukcyjno – pomiarowej znajdującej się
w Rudniku nad Sanem przy ulicy Sandomierskiej.
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3.2.4. Energetyka
Wieś jest zasilana z krajowej sieci elektroenergetycznej liniami napowietrznymi średniego
napięcia (15 kV) z GPZ Rudnik (16 MVA).
Przez teren miejscowości przebiegają linie napowietrzne o znaczeniu wojewódzkim (SN Rudnik –
Wólka Tanewska oraz SN Rudnik – Ulanów). Każde gospodarstwo ma dostęp do elektryczności.
Ponadto po zachodniej stronie wsi przebiegają 3 linie wysokiego napięcia ze Stalowej Woli do
Rudnika.
Na niektórych odcinkach ulic brakuje oświetlenia ulicznego (np. ul. Małki), a część istniejącego
oświetlenia wymaga przebudowy lub modernizacji.
3.2.5. Wodociągi i kanalizacja
Miejscowość Przędzel posiada wodociąg od 2005 roku. Do sieci wodociągowej o długości
25,7 km podłączonych jest 440 gospodarstw domowych. Woda pitna pochodzi z ujęcia
znajdującego się w Rudniku nad Sanem przy ul. Stróżańskiej.
We wsi brak jest kanalizacji sanitarnej. Ścieki gromadzone są zbiornikach bezodpływowych. Wiele
gospodarstw ma jednak nieuporządkowaną gospodarkę ściekową. Mając ten fakt na uwadze należy
więc dążyć do szybkiej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

3.3 Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych
3.3.1. Walory krajobrazowe
Do walorów krajobrazowych występujących w miejscowości Przędzel zaliczyć możemy:
-

walory klimatu - przeważają wiatry z kierunku zachodniego i południowego, klimat
podkarpackich nizin i kotlin;

-

walory szaty roślinnej - zawilec, wilcze łyko, konwalia, storczyk, wiąz, buk, brzoza,
świerk, jodła, olcha, modrzew, dąb, osika, wierzba;

-

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty - Lasy Puszczy Sandomierskiej wchodzące w
skład proponowanego Parku Krajobrazowego;
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-

świat zwierzęcy, ostoje i siedliska: bobrów, borsuków, jenotów, danieli, wilków, lisów,
dzików, saren, jeleni, łosi, bażantów, cietrzewi, srokaczy, jaskółek, dzikich kaczek, dzikich
gęsi, czajek, wróbli, kawek, kruków, jastrzębi, kun;

-

wody powierzchniowe, cieki, rzeki, stawy - rzeka San, rzeka Stróżanka, staw Chmurowy
Dół.

3.3.2. Dziedzictwo kulturowe
Na terenie miejscowości Przędzel występuje wiele ciekawych miejsc i obiektów, z których
kilka wpisanych jest do rejestru zabytków:
-

wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Tarnobrzegu z dn. 21.07.1982 r. zostało wpisane do rejestru zabytków jako:
Stanowisko Archeologiczne nr 1, tzw. stan. Borowina 1;

-

cmentarz wojenny z I wojny światowej, wpisanym do rejestru zabytków pod poz.A-446,
22.04.1991 r.;

Rysunek . Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej

Źródło: Opracowanie własne
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Do pozostałych ciekawych miejsc na terenie miejscowości możemy zaliczyć:
−

Budynek szkoły (parter) wybudowany w okresie międzywojennym wspólnym wysiłkiem
mieszkańców i ówczesnego kierownika Franciszka Urbana. Obok szkoły wznosi się figura
Matki Boskiej wybudowana w 1935 roku po oddaniu szkoły do użytku. Inicjatorem tego
przedsięwzięcia był ówczesny sołtys Józef Kluk i kierownik szkoły;

Rysunek . Figura Matki Boskiej przed Publiczną Szkoła Podstawową przy ulicy Mickiewicza

Źródło: Opracowanie własne

−

pozostałości przedwojennej zabudowy drewnianej wsi. Charakterystyczną cechą tej zabudowy
było prostopadłe do ulicy usytuowanie domostw. Pod jednym dachem były izby mieszkalne a
dalej pomieszczenia gospodarskie. Głównym budulcem było drzewo z okolicznych lasów,
dachy kryte strzechą. Spoiny między belkami i framugi wokół okien malowane na niebiesko lub
biało. Niestety nowoczesność wkroczyła do wsi i zabudowania drewniane zostały oszalowane,
wyremontowane lub rozebrane po wybudowaniu domostw murowanych;

−

budynek po Spółdzielni Produkcyjnej, przy ulicy Mickiewicza, która funkcjonowała po II
wojnie (obecnie STALPOL). W miejscu tym stał dwór (Zamek) właścicieli wsi, po którym
została tylko nazwa „Dwór”;

−

Chmurowy Dół, podmokłe obniżenie we wschodniej części wsi w kierunku Ulanowa, w części
pól zwanych „Zabłociem”, wypełnione wodą i noszące inną nazwę Jezioro Orzechowe. Z
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miejscem tym związane są różne legendy i opowieści. Jedna z nich głosi, iż w miejscu tym w
zamierzchłych czasach stała karczma. Przekleństwo

rzucone na karczmarza i karczmę

spowodowało jej zapadnięcie, a na tym miejscu został dół z wodą. Mieszkańcy opowiadają, że
woda jest bardzo głęboka i nie ma dna. Wokół rosną trzciny i inne zarośla, wędkarze łowią ryby
na pobudowanych pomostach. Woda jest ciemno-niebieska i bardzo zimna. Miejsce bardzo
piękne, owiane tajemnicą.
Rysunek . Chmurowy dół

Źródło: Opracowanie własne

−

Miejsce pamięci ofiar II wojny światowej w lesie Przędzel – Borowina:
Rysunek . Kamień upamiętniający ofiary II wojny światowej
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Źródło: Opracowanie własne

Przędzel 2011

Strona 21

Plan Odnowy Miejscowości Przędzel

4. Analiza SWOT
Kierując się zasadami przyjętymi dla kreowania strategii w otoczeniu biznesowym lub
samorządowym należy posłużyć się bardzo wygodnym narzędziem planistycznym, jakim jest
analiza SWOT. Jest to analiza mająca na celu przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów oraz
ustalenie słabych i mocnych stron miejscowości oraz najbliższego otoczenia społecznogospodarczego, infrastrukturalnego i przyrodniczego, które przekłada się bezpośrednio na szanse
i/lub zagrożenia wsi w okresie perspektywicznym.

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOCNE STRONY
położenie w pobliżu drogi krajowej 77
Lipnik – Przemyśl

dobry stan środowiska naturalnego
walory turystyczno – krajobrazowe
brak uciążliwego przemysłu
uregulowana gospodarka odpadami
dbałość o czystość i estetykę
zasoby siły roboczej
silne poczucie tożsamości lokalnej
dobra praca organizacji społecznych
aktywne postawy mieszkańców;
efektywność inicjatyw społecznych;
współpraca organizacji społecznych
działających
w
miejscowości
z
samorządem
dobrze rozwinięta sieć dróg publicznych;
dość dobra sieć połączeń
komunikacyjnych;
dobrze rozwinięte sieci: energetyczna,
telefoniczna, gazowa, wodociągowa;
rezerwy terenowe pod budownictwo
tradycje wikliniarsko - koszykarskie;
korzystna struktura własności;
zasoby niewykorzystanej siły roboczej;
dobre cechy ekologiczne płodów;
lokalne władze sprzyjające inwestorom;

SŁABE STRONY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przędzel 2011

brak sieci kanalizacji sanitarnej;
brak tradycji wykorzystywania
istniejących walorów naturalnych;
brak przywiązania do prowadzenia
odpowiedniej gospodarki odpadami
spadek przyrostu urodzeń;
niekorzystna struktura wykształcenia;
słabe możliwości zatrudnienia poza
rolnictwem;
duże bezrobocie;
brak możliwości aktywnego wypoczynku
dla
mieszkańców
na
terenie
miejscowości;
brak sieci kanalizacji sanitarnej;
niezadowalający stan dróg gminnych;
wymagający poprawy stan bazy
sportowo – rekreacyjnej;
brak placów zabaw dla dzieci;
brak wytyczonych ścieżek i szlaków
turystycznych;
zły stan techniczny budynków pełniących
funkcje społeczne i kulturalne
baza edukacyjna wymagająca
rozbudowy: m.in. sala gimnastyczna,
punkt przedszkolny itp.
brak chodników i parkingów;
dominacja mikroprzedsiębiorstw
w ogólnej liczbie podmiotów
gospodarczych;
brak przemysłu przetwórczego;
brak kapitału własnego;
duże rozdrobnienie gospodarstw;
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•
•
•

mała specjalizacja produkcji rolniczej;
przywiązanie do tradycyjnych form
gospodarowania;
brak bazy noclegowej;

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
SZANSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZAGROŻENIA

możliwość promowania wsi jako miejsca
ekologicznego

możliwość rozwoju agroturystyki;
stworzenie systemu zachęt i pomocy przy
zakładaniu działalności gospodarczej;
reforma ubezpieczeń społecznych i służby
zdrowia;
program szkoleń dla ludności;
otwarcie granic i rynków pracy
możliwość pozyskania środków
zewnętrznych na inwestycje
infrastrukturalne;
powstawanie terenów inwestycyjnych;
powstanie
terenów
i
obiektów
nadających się na bazę turystyczno –
wypoczynkową
korzystne warunki glebowo – klimatyczne
do rozwijania produkcji żywności
ekologicznej;
zapotrzebowanie na zdrową żywność;
rozwój przedsiębiorczości na terenach
wiejskich – drobnej wytwórczości i usług
dla rolnictwa;
dostęp do środków pomocowych;
możliwość tworzenia grup
producenckich;
udoskonalenie systemu informacji o
kredytach i innych funduszach
pomocowych;
wzrastająca umiejętność pozyskiwania
pozabudżetowych źródeł wspierania
inwestycji;
napływ turystów i nowych mieszkańców;
odpowiednia promocja walorów
sołectwa
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•
•

wylewy Sanu

•

migracja młodych i wykształconych
mieszkańców do ośrodków miejskich;
zła sytuacja rynkowa największych
zakładów przemysłowych w okolicy;
wzrastające bezrobocie;
pogarszające się warunki bytowe
ludności;
powiększające się różnice w dochodach;
mentalność ludności rolniczej;
degradacja środowiska związana
z działalnością człowieka;
trudności w pozyskaniu środków
finansowych na realizacje inwestycji;
mały stopień wykorzystania istniejących
walorów
relatywnie wysoki poziom bezrobocia;
załamanie rynku zbytu wskutek kryzysu
gospodarczego;
niestabilna polityka państwa wobec
rolnictwa;
brak znaczących inwestycji w sektorze
rolno – spożywczym niezbędnych do
zwiększenia produkcji i
konkurencyjności;
skomplikowany system prawny

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zagrożenia wynikające z dużego ruchu
samochodów

Strona 23

Plan Odnowy Miejscowości Przędzel

Głównym atutem miejscowości Przędzel są walory przyrodnicze, krajobrazowe,
historyczne, kulturowe, atrakcyjne

położenie przy ważnych

szlakach

komunikacyjnych

województwa podkarpackiego, tereny przeznaczone pod cele rekreacyjne i sportowe oraz liczne
rezerwy terenów pod zabudowę rodzinną.
Zarówno społeczność, jak i lokalne władze priorytetowo traktują możliwość pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowych, w szczególności funduszy unijnych na realizację spójnych i
długofalowych działań inwestycyjnych nas terenie miejscowości Przędzel.

5. Opis planowanych zadań inwestycyjnych
5.1 Główne obszary strategiczne
Cel priorytetowy przyjęty przy wyznaczaniu kierunków rozwoju wsi Przędzel:
„Podniesienie poziomu życia mieszkańców wsi poprzez stymulację rozwoju miejscowości
przy wykorzystaniu posiadanych walorów gospodarczych, kulturowych i krajobrazowych”
Mając na uwadze wnioski z analizy SWOT, cel priorytetowy oraz założenia, że: ważne jest
zachowanie stanu istniejącego i dokonanie inwestycji rozwojowych, przede wszystkim związanych
z powstaniem nowej infrastruktury technicznej oraz wykorzystanie dobrego położenia
miejscowości musi iść w parze z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, zakłada się, że
główne obszary strategiczne, najistotniejsze pola działania to:
−

turystyka i sport. Konieczność przemian strukturalnych wsi i rolnictwa wymusza zmianę
struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich. Zmiana dotyczyć powinna zwiększenia
wykorzystania naturalnych walorów tych obszarów, zarówno w zakresie bogatej tradycji,
kultury, jak też znakomitych warunków przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju turystyki.
Jedną z najbardziej dostępnych form pozarolniczej aktywności mieszkańców będzie rozwój
agroturystyki poprzez tworzenie miejsc zatrzymania i wypoczynku na wolnym powietrzu, w
tym: pola namiotowe, parkingi, place zabaw, zorganizowane miejsca na pikniki i ogniska.
Niezbędne jest więc zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę otoczenia boiska
sportowego jako cennego i prestiżowego elementu przestrzeni publicznej i krajobrazu wsi
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Przędzel. W dziedzinie sportu szczególnie ważne jest dążenie do dalszej poprawy infrastruktury
sportowej, a także intensyfikacja działania klubu sportowego.
−

infrastruktura techniczna. Nowoczesna infrastruktura techniczna jest najistotniejszym
elementem rozwoju wsi. Powinna ona w pełni zabezpieczać potrzeby mieszkańców oraz
przyczyniać się do rozwoju gospodarczego przyciągając potencjalnych turystów oraz
inwestorów. W tym zakresie szczególnie należy uwzględnić: budowę kanalizacji sanitarnej,
modernizację istniejącej sieci drogowej, poprawę oświetlenia ulicznego na terenie
miejscowości, a także odnowienie (przebudowę) budynków pełniących funkcje społeczno –
kulturalne.

−

kultura i oświata. Podstawowym celem w zakresie edukacji jest zapewnienie dzieciom
i młodzieży szkolnej wysokiego poziomu kształcenia. Należy więc zadbać o odpowiednie
warunki edukacji poprzez rozbudowę budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i budowę sali
gimnastycznej. Działania powinny być także ukierunkowane na rozwijanie kółek zainteresowań
w szkole oraz innych form zajęć pozalekcyjnych, aby uzyskać jak największy wpływ na wzrost
zainteresowań dzieci i młodzieży, poczucie lokalnego patriotyzmu, co w konsekwencji
wpłynie na wzrost integracji mieszkańców.
Zabytki kultury materialnej znajdujące się w Przędzelu oraz lokalny folklor stanowią
o atrakcyjności miejscowości. Cechy te w połączeniu z walorami turystyczno – krajobrazowymi
sprzyjają rozwojowi agroturystyki. Należy więc dążyć do odnowy i promowania miejsc
mających duże znaczenie dla mieszkańców, a jednocześnie będących atrakcjami turystycznymi.

−

mała przedsiębiorczość, rzemiosło i usługi. Wśród potrzeb rozwojowych wsi Przędzel
najważniejszą sprawą jest tworzenie alternatywnych źródeł dochodu i tworzenie warunków dla
rozwoju lokalnej gospodarki. Istotnego znaczenia, z punktu widzenia nowoczesnego rolnictwa
nabiera rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, zapewniającego zbyt produkcji rolnej.
Drobne zakłady powinny być dostosowane do rodzaju produkcji rolnej na terenie wsi.
We wsi zauważa się brak drobnych punktów usługowych typu: naprawy sprzętu domowego,
krawiec, szewc itp. Wskazany byłby kompleksowy rozwój wszelkiego rodzaju drobnych usług
dla mieszkańców. Pomoc ze strony władz gminy w doradztwie lub w preferencyjnych ulgach
podatkowych może być czynnikiem wpływającym korzystnie na rozwój tego obszaru.
Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na dalszy dynamiczny rozwój wsi będzie
jednym z priorytetowych zadań władz gminy.
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Rozwój małej przedsiębiorczości stanowić będzie istotny czynnik ograniczania bezrobocia
i wykorzystania siły roboczej. Rozwój lokalny zależy w dużej mierze od wsparcia
zewnętrznego, ale także od inicjatywy i przedsiębiorczości samych mieszkańców.
−

rolnictwo. Rolnictwo pomimo obecnie niekorzystnych warunków ekonomicznych (duże
rozdrobnienie gospodarstw) nadal pozostanie ważnym obszarem działania. Restrukturyzacja i
modernizacja rolnictwa oraz wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich, z uwzględnieniem
specyfiki regionalnej, stanowi aktualnie nadrzędny kierunek działań prorozwojowych wsi.
Istotną formą racjonalizacji produkcji rolnej i przezwyciężania skutków rozdrobnienia
gospodarstw powinna być integracja pozioma. Jest to efektywny sposób na łagodzenie
rynkowych skutków produkcji o małej skali i jej dużej niejednorodności. Główną formą
łączenia producentów powinny być zespoły producenckie, grupy marketingowe oraz
spółdzielnie.

Swoją

działalnością

mogłyby

one

obejmować

grupową

produkcję,

magazynowanie, przetwórstwo, handel i zaopatrzenie. Możliwość skorzystania z różnych form
doradztwa rolniczego powinno odgrywać stymulującą rolę.

5.2. Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne
Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Przędzel spełniają warunek zgodności
z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy i
Miasta Rudnik nad Sanem.
Cele i zadania określone w Planie są spójne i wewnętrznie zgodne, a osiągnięte w wyniku
ich realizacji efekty nie powodują negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań
strategicznych wyższego rzędu.
W celu stworzenia zbioru działań i inwestycji, jakie należy przeprowadzić na terenie wsi
Przędzel posłużono się przede wszystkim wynikami analizy SWOT oraz sugestiami mieszkańców
Przędzela.

Lp.

1.

Nazwa zadania
Zagospodarowanie bazy
rekreacyjno – sportowej
w miejscowości Przędzel

Przędzel 2011

Opis / zakres zadania

Cel

Budowa parkingu i ciągów
pieszych;
−
Przebudowa
drogi
dojazdowej;

Realizacja zadania przyczyni się do
poprawy stanu i dostępności do
bazy sportowej i rekreacyjnej, co
przyczyni się do stworzenia
komfortowego zaplecza dla
mieszkańców chcących aktywnie
spędzić czas wolny.

−
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2.

Remont infrastruktury
drogowej

Inwestycja obejmuje przebudowę/
remont dróg gminnych oraz budowę
chodników na terenie całej
miejscowości,

Modernizacja układu drogowego
ma na celu poprawę
bezpieczeństwa komunikacyjnego,
wzrost poziomu życia
mieszkańców oraz poprawę
estetyki i atrakcyjności
miejscowości.

3.

Budowa kanalizacji sanitarnej
dla miejscowości Przędzel

Wykonanie systemu kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami.

Budowa kanalizacji wpłynie na
poprawę warunków życia
mieszkańców, ochronę środowiska
naturalnego, co prowadzi do
wzrostu ogólnej atrakcyjności
miejscowości.

4.

Rozbudowa budynku
Publicznej Szkoły
Podstawowej w Przędzelu

Rozbudowa budynku PSP:
− budowa hali sportowej;
− budowa łącznika pomiędzy halą
sportową a budynkiem
istniejącym wraz z pomieszczeniami dla punktu
przedszkolnego, stołówki itp.;
− przebudowa kotłowni;
− termomodernizacja istniejącego
budynku PSP;
− zagospodarowanie terenu wokół
szkoły;

Realizacja zadania przyczyni się do
poprawy stanu i dostępności do
bazy sportowo - edukacyjnej.

5.

Przebudowa (remont)
budynku biblioteki wiejskiej

Przebudowa budynku pełniącego
funkcje społeczno – kulturalne wraz z
zagospodarowaniem najbliższego
otoczenia.

Inwestycja będzie służyć
wszystkim mieszkańcom.
Przyczyni się do stworzenia
warunków dla organizowania
imprez o charakterze kulturalnym i
integracyjnym co w konsekwencji
spowoduje zwiększenie
atrakcyjności wsi.

6.

Budowa parkingu w pobliżu
Kościoła parafialnego

Budowa parkingu na terenie
gminnym w pobliżu Kocioła
parafialnego.

Realizacja inwestycji przyczyni się
do poprawy estetyki miejscowości
oraz będzie służyła wszystkim
mieszkańcom.

7.

Wykonanie placu zabaw dla
dzieci

Utworzenie i zakup wyposażenia
placu zabaw zlokalizowanego w
sąsiedztwie boiska sportowego.

Realizacja zadania przyczyni się do
stworzenia komfortowego zaplecza
dla mieszkańców chcących
aktywnie spędzać wolny czas oraz
będzie służyła pogłębianiu się
integracji społecznej wszystkich
mieszkańców.

8.

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego
na
terenie
miejscowości Przędzel

Inwestycja polega na budowie
oświetlenia ulicznego, wymianie
starych lamp lub uzupełnieniu
istniejącego systemu.

Celem realizacji przedsięwzięcia
jest poprawa stanu oświetlenia
ulicznego
i
obniżenie
jego
energochłonności. Wpłynie na
wzrost
bezpieczeństwa
mieszkańców,
polepszenie
warunków życia i estetykę wsi.

Przędzel 2011
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9.

Przebudowa Remizy OSP
w Przędzelu wraz z
zagospodarowaniem terenu
przyległego

Przebudowa budynku pełniącego
funkcje społeczno – kulturalne wraz z
najbliższym otoczeniem

Inwestycja będzie służyć
wszystkim mieszkańcom. Wpłynie
na poprawę warunków lokalowych
organizacji społecznych
działających w miejscowości.
W wyniku tego wzrośnie poziom
integracji społeczności lokalnej.

5.3. Harmonogram realizacji i zestawienie finansowe

Lp.

1.

2.

3.

Nazwa zadania

Lata
realizacji

Realizator

Szacunkowy
koszt

−

Zagospodarowanie bazy
rekreacyjno – sportowej
w miejscowości Przędzel
2011

Gmina i Miasto
Rudnik nad
Sanem

670 000,00 zł

2011 – 2018

Gmina i Miasto
Rudnik nad
Sanem

4 000 000,00 zł

2011 – 2018

Gmina i Miasto
Rudnik nad
Sanem

14 000 000,00 zł

Remont infrastruktury
drogowej

Budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości
Przędzel

Przędzel 2011

Źródła
finansowania
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Środki
własne Gminy i
Miasta Rudnik nad
Sanem;
−
PROW 2007
– 2013;
−
Inne
możliwe;
−
Środki
własne Gminy i
Miasta Rudnik nad
Sanem;
−
RPO
WP
2007 – 2013;
−
Inne
możliwe;
−
Środki
własne Gminy i
Miasta Rudnik nad
Sanem;
−
PROW 2007
– 2013;
−
WFOŚiGW;
−
Inne
możliwe;
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4.

Rozbudowa budynku
Publicznej Szkoły
Podstawowej w Przędzelu
2012-2015

5.

6.

7.

8.

9.

−

Gmina i Miasto
Rudnik
nad
Sanem
3 300 000,00 zł

Przebudowa (remont)
budynku biblioteki wiejskiej
2012 – 2013

Gmina i Miasto
Rudnik nad
Sanem

600 000,00 zł

2012 - 2015

Gmina i Miasto
Rudnik nad
Sanem

150 000,00 zł

2011

Gmina i Miasto
Rudnik nad
Sanem

35 000,00 zł

2011 – 2014

Gmina i Miasto
Rudnik nad
Sanem
Rada Sołecka

100 000,00 zł

Budowa parkingu w pobliżu
Kościoła parafialnego

Wykonanie placu zabaw dla
dzieci

Modernizacja
oświetlenia
ulicznego
na
terenie
miejscowości Przędzel

Przebudowa Remizy OSP
w Przędzelu wraz z
zagospodarowaniem terenu
przyległego

Gmina i Miasto
Rudnik
nad
Sanem
2012 – 2015

Ochotnicza
Straż Pożarna
w Przędzelu

600 000,00 zł

Środki
własne Gminy i
Miasta Rudnik nad
Sanem;
−
RPO
WP
2007 – 2013;
−
Inne
możliwe;
−
Środki
własne Gminy i
Miasta Rudnik nad
Sanem;
−
PROW 2007
– 2013;
−
Inne
możliwe;
−
Środki
własne Gminy i
Miasta Rudnik nad
Sanem;
−
PROW 2007
– 2013;
−
Inne
możliwe;
−
Środki
własne Gminy i
Miasta Rudnik nad
Sanem;
−
PROW 2007
– 2013;
−
Inne
możliwe;
−
Środki
własne Gminy i
Miasta Rudnik nad
Sanem;
−
Inne
możliwe;
−
Środki
własne Gminy i
Miasta Rudnik nad
Sanem;
−
RPO
WP
2007 – 2013;
−
Środki
własne OSP
−
Inne
możliwe;

5.4. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców

Przędzel 2011
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W miejscowości Przędzel można wyróżnić 2 obszary o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.
Pierwszy z nich to obszar przeznaczony na cele sportowo – rekreacyjne, znajdujący się
wokół istniejącego boiska sportowego. Główna droga dojazdowa to ulica Zastawie nie posiadająca
nawierzchni utwardzonej, przez co utrudniona jest dostępność do ww. obszaru, stanowiącego on
bardzo ważny punkt życia społecznego na wsi.

To tutaj odbywa się większość imprez sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych. Główne elementy
wchodzące w skład tego obszaru to boisko sportowe oraz budynek szatni. Niezwykle brakującym
elementem wyposażenia tego obszaru jest infrastruktura komunikacyjna: drogi dojazdowa, parkingi
oraz ciągi komunikacyjne. Dodatkowo zauważalny jest także brak placu zabaw dla dzieci.
Drugim obszarem mającym szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
Przędzela jest teren biegnący wzdłuż głównej ulicy miejscowości (ulica Mickiewicza). Obszar
rozpoczyna się przy ul. 3 –go Maja a kończący na ul. Błonie.

Przędzel 2011

Strona 30

Plan Odnowy Miejscowości Przędzel

Znaczenie tego obszaru wynika z faktu, że znajdują się tutaj ważne obiekty pełniące funkcje
publiczne, społeczne oraz handlowe: Publiczna Szkoła Podstawowa, Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Przędzelu, budynek biblioteki, Kościół parafialny, sklep spożywczo – przemysłowy,
przystanek autobusowy. Obszar ten stanowi centrum wsi, gdzie skupia się życie mieszkańców.
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