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1. Wstęp
Obszary wiejskie stają obecnie wobec waŜnych problemów, które mogą
niebezpiecznie wpłynąć na ich przyszłość, takich jak starzenie się społeczeństwa
i ciągły odpływ ludności wiejskiej w wielu regionach oraz utrata zatrudnienia
związanego z sektorem rolniczym
Polska wieś potrzebuje trampoliny cywilizacyjnej aby osiągnąć poziom
średniej europejskiej i wszelkie programy inwestycyjne, wspierające
polepszenie sfery socjalnej są bardzo potrzebne i stanowią podstawę wszelkich
planów rozwoju wsi.
Zadania z zakresu odnowy wsi oprócz funduszy unijnych mogą być
wspierane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i wielu innych środków pozabudŜetowych.
PoniewaŜ zakładamy logiczną konsekwencję konstrukcji Strategii Rozwoju
Miejscowości w ścisłej korelacji z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy,Powiatu
i Województwa, dokument ten stanowi małą strategię rozwoju miejscowości.
Obejmuje analizy zasobów miejscowości, porównania korzystnych i
niekorzystnych cech wewnętrznych wsi oraz potencjalnych szans i zagroŜeń
występujących w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość wsi i jej
mieszkańców, wizji rozwoju wraz z jej priorytetami i projektami rozwojowymi.
Plan odnowy miejscowości daje moŜliwość jej
rozwoju
i wykorzystania wszystkich jej walorów. Ma słuŜyć pełnemu wykorzystaniu
istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków
unijnych i rządowych.

2. Ogólna charakterystyka miejscowości
Chwalibogowice
a. PołoŜenie
Wieś Chwalibogowice znajduje się na terenie Gminy Opatowiec
W powiecie kazimierskim.
Powierzchnia Gminy Opatowiec stanowi 6 841 ha, z czego wieś
Chwalibogowice stanowi 379 ha. Liczy 150 mieszkańców,
90
gospodarstw. Obszar wsi to głównie tereny rolne.
Chwalibogowice od strony północnej graniczy z miejscowością
Senisławice, od południowej z miejscowością Opatowiec, od zachodniej z wsią
Krasniów, od wschodniej biegnie rzeka Wisła a po jej drugiej stronie znajduje
się wieś Gręboszów – jest to juŜ województwo Małopolskie. Przez
Chwalibogowice przebiega droga krajowa Kraków- Sandomierz.

b. Historia wsi
Dawniej Falibogowice, od nazwy osobowej Chwalibbog. Zanotowana w
1400 r. jako Falibogouice, w dzisiejszej formie Chwalibogowice w 1787 roku.
Liczne
znaleziska
z
okresu
neolitu,
a
takŜe
ślady
osady
wczesnośredniowiecznej.
W 1400 roku właścicielem wsi był Mikołaj śelazny ze Skotnik. W
dokumencie z 1418 r. – wieś królewska. Według lustracji województwa
sandomierskiego z lat 1564-1565 we wsi było 9 kmieci osiadłych,
korzystających z wyrębu leśnego, karczma, młyn z dwoma kołami na rzecze
Odrowąs. Lustracja z 1789 roku wymienia 11 ról kmiecych,kmiecie odrabiają
pańszczyznę przez dwa dni w tygodniu z czworgiem bydła, dwa młyny nad
stawami oraz karczmę. Wieś naleŜała do starostwa wiślickiego. W 1827 roku
było tu 33 domy, 223 mieszkańców, w 1997 roku było 61 domów i 165
mieszkańców. Według „Słownika Geograficznego” z 1880 roku była wieś
rządowa naleŜąca do gminy Winiary Wiślickie. Posiadała dwa młyny wodne i
szkołe początkową. Wieś przynaleŜna była do parafii Opatowiec. W okresie
PRL – gromada Opatowiec. WieŜ posiada przysiółki o nazwach: Górki, Góry,
Kolonia Kraśniewska, Piachy, Podeksanie, Podgórze, Stara Wieś.

3.Analiza zasobów miejscowości

a. Zasoby społeczne
Chwalibogowice zamieszkuje 150 mieszkańców. Obszar wsi wynosi 379
ha. Miejscowość zamieszkują głównie rolnicy. Niewielką część społeczeństwa
stanowią ludzie pracujący poza sektorem rolnym. Natomiast znaczną część
ludności stanowią emeryci co świadczy o fakcie starzenia się społeczeństwa tej
wsi.
b.
Miejscowość znajduje się w niedalekiej odległości od Opatowca na
pograniczu województwa Świętokrzyskiego i Małopolskiego i połoŜona
jest przy drodze krajowej Kraków- Sandomierz. Posiada bardzo korzystne
powiązania komunikacyjne głównie z miastem Kraków, co nie jest bez
znaczenia dla mieszkających tu osób, bowiem dojazd do pracy do
Krakowa nie stanowi Ŝadnego problemu. W miejscowości funkcjonuje
Zajazd” Pod Swierkami” w którym serwuje się smaczne jedzenie, a takŜe
znajduje w nim prace miejscowa ludność. W Chwalibgowicach nie ma
rozwiniętej sieci handlowej. Mieszkańcy w podstawowe artykuły
Ŝywnościowe zaopatrują się w pobliskim Opatowcu. WaŜhnym obiektem
jaki znajduje się na terenie wsi jest Stacja ujęcia wody pitnej. Jest o tyle
cenna, Ŝe są to wody głębinowe, które po właściwym ich uzdatnieniu
dostarczają bardzo smaczną wodę pitną. QW chwili obecnej ujęcie to
funkcjonuje niemniej jednak wymaga gruntownego remontu. Ujęcie to
jest cennym zasobem naturalnym wsi i właśnie z nim mieszkańcy wiąŜą
duŜą nadzieje między innymi dla rozwoju gospodarki agroturystycznej.
Wieś połoŜona jest wśród malowniczych lasów i łąk. Produkcja
ekologicznej Ŝywności, zdrowa i smaczna woda pitna, walory
krajobrazowe to czynniki które mogą zapobiec sukcesywnemu
„umieraniu wsi” i spowodować jej rozwój. Wieś Chwalibogowice posiada
Remizę StraŜacką w duŜym zakresie wyremontowaną przez miejscowych
społeczników niemniej jednak wymaga ona jeszcze niewielkich prac aby
mógła w sposób właściwy spełniać swoją rolę / spotkania mieszkańców,
organizowanie róŜnych miejscowych imprez,kulturalne spędzanie czasu
przez miejscową młodzieŜ /.

c. Zasoby infrastrukturalne
Przez Chwalibogowice przebiega droga krajowa Nr 79 łącząca Kraków z
Sandomierzem. Jest to droga o nawierzchni twardej asfaltowej, kompleksowo
zmodernizowana w 2006 roku.
Stan wyposaŜenia w urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w Chwalibogowicach jest
dobry. Wieś
zaopatrywana jest w wodę
z nowoczesnego ujęcia Nida 2000 wybudowanego w Starym Korczynie z

miejscowego ujęcia w Chwalibogowicach oraz ujęcia Jurków połoŜonego w
gminie Wiślica. Brak jest na dzień dzisiejszy kanalizacji zbiorowej. W tym
zakresie planuje się budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
W zakresie telefonii
w Chwalibogowicach dostępne są wszelkie
moŜliwości połączenia zarówno sieciowego jak i radiowego oraz satelitarnego.
Prawie 100 % nieruchomości posiada przyłącza telefoniczne. Miejscowość
objęta jest zasięgiem telefonii komórkowej oraz moŜliwością połączenia z
Internetem – Neostrada oraz poprzez sieć radiową.

4. Jaka jest wieś Chwalibogowice
Identyfikacja zasobów oparta na ankiecie wśród wybranej części lokalnej
społeczności – w formie odpowiedzi na pytania.
Co ją wyróŜnia? – dobre walory krajobrazow-turystyczne, mieszkańcy dobrze
się znają, środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone.
Jakie pełni funkcje? – wieś typowo rolnicza
Kim są mieszkańcy? – rdzenni mieszkańcy związani ze wsią
Co daje utrzymanie mieszkańcom? – rolnictwo, zatrudnienie w sektorze
samorządowym, zatrudnienie w sektorze prywatnym, własna działalność
gospodarcza, emerytury.
Jak zorganizowani są mieszkańcy? – Rada Sołecka, Ochotnicza StraŜ PoŜarna
W jaki sposób rozwiązują problemy?- dyskusje, współpraca z Urzędem
Gminy.
Jak wygląda wieś Chwalibogwice? – obejścia zadbane, część posesji znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu i łąk. W lesie teŜ zlokalizowane jest ujęcie
wody, które mieszkańcy chcą wszelkimi siłami utrzymać i zmodernizować,
bowiem własna i smaczna woda jest bardzo duŜym bogactwem naturalnym.
Przy drodze krajowej w sąsiedztwie lasu usytuowany jest Zajazd „ Pod
świerkami”. W zajeździe tym zatrudnienie znajdują mieszkańcy wsi, a takŜe
moŜna tam w sposób kulturalny spędzić wolny czas. W zakresie budownictwa
drogowego istnieją na dzień dzisiejszy potrzeby remontu dróg lokalnych- droga
na Góry, droga na Podeksanie, remont mostku na „młyńskiej”. Istnieje teŜ
potrzeba wybudowania chodnika wzdłuŜ drogi krajowej niezbędnego dla
bezpieczeństwa pieszych.
Jakie obyczaje i tradycje są tu pielęgnowane?- doŜynki, darcie pierza,
zabawy ludowe.
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?- wieś zwodociągowania, brak
kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzane są indywidualnie do szczelnych
zbiorników i wywoŜone do istniejącej oczyszczalni ścieków
w
Krzczonowie, zorganizowany wywóz odpadów komunalnych.

Jakie są mieszkania i obejścia? – obejścia ogrodzone, otoczenie zadbane,
elewacje schludne
Jakie jest rolnictwo? – drobne, średniotowarowe, wielokierunkowe.
Jakie są połączenia komunikacyjne? – PKS, busy, prywatny transport.
Co proponuje się dzieciom i młodzieŜy? – organizowanie spotkań, zabaw,
uczestniczenie w zajęciach sportowych i rekreacyjnych.

5. Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy
wewnętrzne miejscowości, jak i potencjalne szanse i zagroŜenia występujące w
otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców
Silne strony

Słabe strony

• wysokie walory krajobrazowe
• czyste otoczenie i środowisko
naturalne,
• duŜo terenów zielonych i lasów,
• wysokiej klasy ziemia
• tereny do zagospodarowania
/działki pod budownictwo
agroturystyczne/
• dobre połoŜenie komunikacyjne
• dobra sieć dróg

• brak kanalizacji skanalizowania
miejscowości
• brak gazu ziemnego
• brak reklamy przyciągającej
turystów
• słaba promocja lokalnych
walorów przyrodniczych,
• średni poziom aktywności
obywatelskiej
• brak wytyczonych ścieŜek dla
pieszych i rowerzystów
ZagroŜenia

Szanse
• moŜliwość uzyskania środków ze
źródeł zewnętrznych
/
dopłaty bezpośrednie, Sektorowe
Programy Operacyjne, Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Program Odnowy Wsi/
• moda na mieszkanie „za
miastem”
• atrakcyjne połoŜenie – walory
przyrodnicze,
• moŜliwość rozwoju produkcji
zdrowej Ŝywności i przetwórstwa
rolno-warzywnego,

• zła sytuacja rolnictwa,
rozdrobnienie gospodarstw
rolnych i ich niedofinansowanie,
• niski poziom wykształcenia
rolniczego,
• brak rodzimego kapitału chętnego
do inwestowania,
• brak oŜywienia gospodarczego
skutkującego nowymi
inwestycjami a co za tym idzie
nowymi miejscami pracy
i rozwojem lokalnym,
• ujemny bilans demograficzny.

• rozwój agroturystyki

6. Wizja rozwoju miejscowości – jaka ma być wieś
Chwalibogowice

Wizję rozwoju wsi Chwalibogowice, powstałej w wyniku analiz oraz dyskusji
mieszkańców, sformułowano następująco:
chcemy aby Chwalibogowice były;
• wsią zadbaną i uporządkowaną, aktywną i nowoczesną, winna ją
wyróŜniać estetyka i nieskaŜone środowisko naturalne,
• atrakcyjną dla zamieszkania,
• miejscowością gdzie rozwijać się będą usługi agroturystyczne,
a rolnictwo stanie się w pełni nowoczesne,
• wsią skanalizowaną,
• zmodernizowana Stacja ujęcia wody zapewni mieszkańcom własną
wartościową i smaczną wodę pitną. To z kolei przyczyni się do rozwoju
gospodarstw agroturystycznych a przez to do rozwoju turystyki i pełnego
wykorzystania walorów krajobrazowo-przyrodniczych,
• dokończenie remontu Remizy StraŜackiej umoŜliwi osobom dorosłym ,
młodzieŜy i dzieciom na wspólne ciekawe i kulturalne spędzanie
wolnego czasu a takŜe organizację imprez kultywujących tradycje
polskiej wsi,
• miejscowością wygodną i bezpieczną z rozwiniętą infrastrukturą
techniczną, dąŜąca do poprawy jakości Ŝycia jej mieszkańców.

7. Priorytety rozwojowe i cele strategiczne
1) Priorytety rozwojowe i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w
perspektywie 2 -3 lat

Cel 1 – uatrakcyjnienie miejscowości oraz stworzenie warunków na rozwój
turystyki i umoŜliwienie miejscowej ludności atrakcyjnego
i
kulturalnego spędzania wolnego czasu

1. remont i modernizacja Stacji uzdatniania wody,

2. wykonanie remontu Remizy straŜackiej,

2) Priorytety rozwojowe i cele strategiczne w perspektywie 8 lat
Cel 1 - wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji:
• rozwój bazy agroturystycznej,
• wybudowanie chodników wzdłuŜ drogi krajowej / pełniłyby one równieŜ
funkcje ścieŜek rowerowych/,
• remont dróg lokalnych
• organizacja imprez o charakterze cyklicznym promujących miejscowość,
• wspieranie róŜnorodnych form Ŝycia kulturalnego, kultywowanie
istniejących tradycji
.
Cel 2 – rozwój infrastruktury na terenie wsi, poprawa stanu środowiska
• budowa kanalizacji ,
• wybudowanie ścieŜki rowerowej
•

8. Harmonogram realizacji projektów

Nazwa projektu

Remont Stacji ujęcia
wody

Orientacyjny
koszt całkowity

Okres
realizacji
projektu

Nazwa
programu
pomocowego

200 000,00

2008-2010

PROW
LEADER+

50 000,00

2008-2010

PROW

Remont Remizy
StraŜackiej

Remont dróg
lokalnych

100 000,00

Budowa kanalizacji

300 000,00

2010-2015

Fundusz
Spójności

Budowa ścieŜki
rowerowej

150 000,00

2010-2015

LEADER+

2008-2010

PROW

9. WdraŜanie planu odnowy miejscowości
i zarządzanie
Jednostką odpowiedzialną za realizację
planu odnowy miejscowości
Chwalibogowice jest Gmina Opatowiec przy ścisłej współpracy z Radą
Sołecką i Sołtysem wsi.
Prace koordynacyjne przy realizacji planu z ramienia samorządu gminnego
wykonywał będzie pracownik Urzędu odpowiedzialny za pozyskiwanie
środków pomocowych z Unii Europejskiej.

10.Zgodność planu odnowy miejscowości
z dokumentami wyŜszego rzędu

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Chwalibogowice spełniają
warunek zgodności z zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju
Gminy Opatowiec, powiatu Kazimierskiego i Województwa oraz zapisami
strategii Narodowego Planu Rozwoju.
Cele i zadania określone w niniejszym Planie są wewnętrznie zgodne, a ich
osiąganie i realizacja nie spowoduje negatywnych skutków dla osiągania celów
i realizacji zadań strategii wyŜszego rzędu. Niektóre z zapisanych celów i zadań
mogą być realizowane przy wykorzystaniu wsparcia jednostek
administracyjnych Gminy i wyŜszego szczebla, te ostatnie, bowiem posiadają w
swoich dokumentach zapisy, których realizacja wywoła pozytywne efekty dla
rozwoju Chwalibogowic.

