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Wstęp 

 Plan Odnowy Miejscowości Stare Zadybie na lata 2008 – 2015 jest jednym 

z najważniejszych składników poprawy jakości życia i warunków pracy mieszkańców. 

Stanowi podstawę rozwoju miejscowości Stare Zadybie. W Planie Odnowy 

Miejscowości Stare Zadybie zawarte są cele i kierunki działania wraz z zadaniami 

inwestycyjnymi na lata 2008 - 2015. Najważniejszym celem Planu jest zmniejszenie 

dysproporcji i różnic występujących w poziomie rozwoju obszarów wiejskich 

w stosunku do terenów miejskich. Przygotowanie i uchwalenie takiego dokumentu 

stanowi konieczny warunek przy ubieganiu się o środki finansowe w ramach 

„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” działanie „Odnowa 

i rozwój wsi”. Plan stanowić będzie także wytyczne dla władz Gminy Kłoczew przy 

opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Stare Zadybie. 

 Działanie „Odnowa i rozwój wsi” ma na celu „poprawę jakości życia na 

obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości 

społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów 

wiejskich. Działanie „Odnowa i rozwój wsi” wpłynie na wzrost atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Realizacja działania stworzy warunki 

dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności 

wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów 

związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, 

odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.”1 

 Plan Odnowy Miejscowości Stare Zadybie na lata 2008 - 2015 zawiera 

charakterystykę miejscowości Stare Zadybie, opis zasobów służących odnowie 

miejscowości, analizę SWOT, obejmującą mocne i słabe strony miejscowości oraz 

potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą warunkować 

przyszłość wsi i jej mieszkańców, cele i planowane kierunki rozwoju, zadania do 

realizacji wraz z harmonogramem działań i szacunkowym kosztorysem. Plan jest 

dokumentem o charakterze planowania strategicznego. 

                                                 
1 www.doradcaprow.pl 
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 Podstawą opracowania Planu jest Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy 

Kłoczew na lata 2007-2015. 

Plan Odnowy Miejscowości Stare Zadybie na lata 2008 – 2015 ma lokalny charakter, 

obejmuje teren jednej miejscowości. Koncentruje się on na lokalnych 

przedsięwzięciach, które mają prowadzić do poprawy warunków i jakości życia 

mieszkańców oraz odtworzenia atrakcyjności wsi jako miejsca zamieszkania.  

 Dokument „Plan Odnowy Miejscowości Stare Zadybie na lata 2008 – 2015” ma 

służyć pełnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym 

dostępu do środków Unii Europejskiej i innych. Wszystkie zadania przewidziane do 

realizacji i zapisane w Planie stanowią wynik konsultacji społecznych oraz propozycji 

własnych społeczności lokalnej. 
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1. Charakterystyka miejscowości Stare Zadybie 

1.1. Położenie miejscowości Stare Zadybie, przynależność 
administracyjna, powierzchnia, liczba ludności 

 Stare Zadybie - wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie 

ryckim, w gminie Kłoczew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie 

należała do województwa siedleckiego. Jest to najstarsza miejscowość w Gminie 

Kłoczew. 

Powierzchnia miejscowości Stare Zadybie: 935,72 ha. 

 

Rysunek 1. Położenie miejscowości Stare Zadybie 

 
  Źródło: www.mapy.eholiday.pl 

 

 Jedną z najbardziej istotnych charakterystyk populacji jest struktura ludności 

według wieku. Warunkuje ona intensywność procesów demograficznych, 

a w konsekwencji tempo zmian liczby ludności. Liczba ludności miejscowości Stare 

Zadybie została przedstawiona w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Liczba mieszkańców w miejscowości Stare Zadybie (stan na dzień 

31.07.2008 r.) 

Miejscowość Ogółem Kobiety Mężczyźni 
Stare Zadybie  539 281 258 

         Źródło: Urząd Gminy w Kłoczewie 
 
 

Tabela 2. Liczba ludności wg grup wieku miejscowości Stare Zadybie  

(stan na dzień 31.07.2008 r.) 

Miejscowość 0-7 8-18 19-60 pow. 60 

Stare Zadybie 54 74 317 94 
Źródło: Urząd Gminy w Kłoczewie 
 

 Miejscowość Stare Zadybie jest jedną z największych pod względem liczby 

ludności miejscowości na terenie Gminy Kłoczew. W strukturze płci zachowane są 

dysproporcje pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn. W 2006 roku wskaźnik feminizacji 

kształtował się na poziomie 98K/100M. Udział ludności w wieku produkcyjnym 

wynosi 55,63 % i stosunkowo wzrasta w porównaniu do lat poprzednich. 

 

1.2. Historia miejscowości Stare Zadybie2 

 Stare Zadybie a konkretnie Zadybie jest miejscowością o najstarszej 

udokumentowanej metryce w tej okolicy. Dnia 26 XII 1354 roku w Sandomierzu król 

Kazimierz Wielki wydał dokument dotyczący klasztoru Wąchockiego. W nagłówku 

tego dokumentu jest wymieniony rycerz asystujący przy podpisaniu aktu, był to 

Lasota castelanus de Zadib. Z połowy XIV wieku mamy jeszcze kilka wzmianek 

o Lasocie z Zadybia. Są to pierwsze pisane wzmianki o tej miejscowości. 

 Początki wsi Stare Zadybie sięgają pierwszej połowy XIV wieku. Z braku 

pisanych źródeł trudno ustalić dalsze losy tej wsi. Wiadomo, że już na początku XVI 

wieku wchodziła w skład starostwa stężyckiego, była więc wsią królewską. Następcy 

Lasoty z Zadybia musieli popełnić jakieś przestępstwo i wieś została skonfiskowana 

i weszła w skład domeny królewskiej w ramach starostwa stężyckiego. W początku 

XVI wieku ze starostwa stężyckiego wydzielono starostwo ryckie. 

 Nazwę tej osady językoznawcy wywodzą od staropolskiego imienia „Zadyb”.  

                                                 
2 Urząd Gminy Kłoczew 
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 Lustracja z 1564 roku informuje, że Villa Zadybye liczyła 21 łanów obszaru 

a mieszkało w niej 50 kmieci. Była to największa wieś w okolicy. Mieszkańcy Zadybia 

płacili na rzecz dworu po 2 korce owsa z łana ziemi „miary wirzchowatej stężyckie 

albo lubelskie, które sobie są równe”3. Z każdego łana ziemi oddawano też po 4 kury 

i po 20 jaj. We wsi był folwark dworski, którym zarządzali wójt i karbarz. „Wójt w tej 

wsi, który na półłanku siedzi; nie płaci żadnych płatów z kmiećmi, dlatego, że 

dworowi służy i polnych robót dozira. Także i karbarz, który karbuje zboże do 

gumna, z gumna do spiżarni, na pole, gdzie sieją, i wszędy do targów”4.  

 Dodatkowo we wsi mieszkali zagrodnicy. Mieszkańcy Zadybia byli bartnikami 

płacącymi odpowiedni czynsz od produkcji miodu z barci leśnych, ale skarżyli się na 

okoliczną szlachtę, że im „szkody (…) wielkie czynią”5. 

 Około 1569 roku z dóbr królewskich Ryki odłączono wieś Zadybie oraz 

sąsiednie wsie. Razem dobra te stały się dzierżawą zadybską obejmującą wieś Zadybie 

z 2 młynami i sołtysostwem, folwark Zadybie oraz wsie: Kurzelaty, Stryj, Zaryte 

i Kąty. Dzierżawa zadybska stanowiąc formalnie własność królewską była 

dzierżawiona zasłużonym w służbie królewskiej szlachcicom. Pierwszym dzierżawcą 

był Mikołaj Zebrzydowski. Później dzierżawili Zadybie Lubomirscy, Ossolińscy. 

W XVIII wieku dzierżawcami Zadybia byli Poniatowscy (ojciec króla Stanisława 

Augusta Poniqtowskiego) a w drugiej połowie XVIII wieku Kazimierz Karaś i jego syn 

Michał Karaś sekretarz królewski. 

 Dzierżawa zadybska nastawiona była na produkcję zboża i mąki. W Zadybiu 

były w XVI wieku cztery młyny ale położone były nad małymi potoczkami „które 

często przesychają i wymarzają”6 Na folwark zadybski składały się trzy pola różnej 

wielkości i zabudowania folwarczne z dworem i oborą.  

 Zadybie, mimo że było zarządzane przez prywatne osoby prawnie było 

własnością królewską i w związku z tym zostało objęte lustracjami dóbr królewskich 

z lat 1661 i 1789.  

                                                 
3 Lustracja 1564 s. 272. „Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1963” 
4 Lustracja 1564 s. 272. „Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1963” 
5 Lustracja 1564 s. 272. „Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1963” 
6 Lustracja 1564 s. 272. „Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565, wyd. W. Ochmański, Wrocław-
Warszawa-Kraków 1963” 
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 Dzierżawa zadybska nie była dobrze zarządzana. Można tak wnioskować na 

podstawie kolejnej lustracji z 1661 roku. Zapisano w niej, że liczba kmieci w pierwszej 

połowie XVII wieku wynosiła 22 a liczba obsiewanych łanów 6 i pół. Był to, więc 

drastyczny spadek liczby mieszkańców a pewnie i zamożności w ciągu kilkudziesięciu 

lat rządów dzierżawców. Jeszcze gorsze czasy przyszły w czasie „potopu szwedzkiego”, 

wtedy to nawet ci kmieci, którzy jeszcze mieszkali w tej wsi zginęli bądź uciekli.  

 Lustratorzy w 1661 roku zastali w tej wsi zaledwie jednego kmiecia na pół łanie 

ziem. W Zadybiu były „ łany cale spustoszały (…) jest nie mało gruntów pustych 

i chrustami zarosłych7”. Oprócz jednego kmiecia we wsi mieszkało też 4 chałupników, 

czyli chłopów niemających własnych domów (chałup). Z czterech młynów, jakie 

niegdyś były w tej wsi został zaledwie jeden na rzece „Zadybskiej”.  

 Cały czas istniał folwark w Zadybiu. Zachowały się szczegółowe wyliczenia 

ilości wysiewanych i zbieranych zbóż. Z rejestru wynika, że siano głównie: owies, żyto, 

jęczmień, tatarkę i groch.  

 W dawnych czasach, podobnie jak obecnie wyrób i sprzedaż alkoholu, podlegał 

ścisłej kontroli państwa. Jednak mieszkańcy tej wsi mieli prawo „na wesela, krzciny 

i pogrzeby, opowiedziawszy się dworowi i miarę oddawszy, zrobić sobie piwo8” 

 W XVIII wieku dzierżawa zadybska dzierżawiona była przez Poniatowskich 

i Karasiów. Dekret Sądu Komisarskiego z 12 V 1760 roku szczegółowo określił 

powinności i prawa mieszkańców dzierżawy zadybskiej. Takie były obowiązki: „na 

pańszczyznę w wschodzie słońca wychodzić, w zimę godzinę a w lecie dwie 

popołudniować, o słońca zachodzie z roboty schodzić. Na rok 3 dni podróży 

odbywać, i mil 2 najwięcej (…). Do tego tylko stróżę nocną od zachodu do wschodu 

słońca czynić”9. Obowiązek pracy chłopów z tej wsi trwał po 2 dni w tygodniu. Chłopi 

pracowali przy pomocy własnych narzędzi i zwierząt. Mieszkańcy wsi Kąty, Zaryte, 

Kurzelaty i Stryj pracowali po 2 dni „pieszo”.  

 Według lustracji z 1789 roku dzierżawcy wsi zainwestowali nieco w folwark 

zadybski. W folwarku był nowy dwór z 2 pokojami i alkierzem pokryty słomą. Była też 

oficyna dworska, dwie stodoły, obora, stajenka, krowiarnia, lamus, „browarek”, trzy 

                                                 
7 „Lustracja dóbr królewskich województwa sandomierskiego 1660-1666”. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1977, s. 172-173 
8 „Lustracja dóbr królewskich województwa sandomierskiego 1660-1666”. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1977, s. 173 
9 „Lustracja dóbr królewskich województwa sandomierskiego roku 1789”. Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, 
s. 265. 
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chlewy i owczarnia. Większość z tych zabudowań jednak była „zrujnowana”. Były dwa 

stawy i dwie sadzawki ale grunta w tej wsi określono jako „mizerne”. Obszar wsi 

wynosił 13 i pół łana ziemi. Mieszkańcy wsi musieli oddawać po 24 grosze czynszu 

z łana, po 12 korców owsa, po dwie gęsi i po 40 jaj.  

 Co ciekawe w XVIII wieku zmieniły się nieco rodzaje upraw w Zadybiu. W tym 

czasie głównie wysiewano (50 korców) żyto ozime (jarego w ogóle nie uprawiano) 

i owies. W dalszej kolejności wysiewano tatarkę i jęczmień, oraz niewielkie ilości 

ozimej pszenicy i grochu. Uprawiano też śladowe ilości konopi (2 ćwierci), lnu 

(4 garście) i rzepaku (2 garście). Z łąk w tej wsi zbierano po 50 wozów siana rocznie.  

 W końcu XVIII odnotowano powstanie dwóch młynów w okolicy: Pyrka 

i Olszyniak.  

 Mieszkańcy dzierżawy zadybskiej stanowiąc jedną wspólnotę mieli zadawnione 

zatargi z mieszkańcami dóbr kłoczewskich. „ Żaliły się mocno gromady (…) na 

dziedzica dóbr kłoczewskich o zabieranie łąk, grontów ornych i lasów”10. Granice 

między obydwoma gromadami zostały wyznaczone już w 1582 roku, ale spory trwały.  

 Co ciekawe Rostworowski, dziedzic dóbr kłoczewskich, miał inną wersję 

wydarzeń według niego to „jego grunta dziedziczne kłoczewskie są mu zajęte 

i przywłaszczane od gromad i dzierżawców Zadybia”. Mieszkańcy dzierżawy 

zadybskiej skarżyli się też na dziedziców Jagodnego, Woli Zadybskiej i Żelechowa, 

zawsze chodziło o to samo, o spory graniczne. Ówczesne sądy komisarskie pełne były 

tego typu pozwów i zażaleń.  

 Zadybie i okoliczne folwarki wchodziły skład dóbr królewskich do 1795 roku 

a następnie rządowych aż do 1833 roku. 

 W 1827 roku Zadybie liczyło 53 domy i 323 mieszkańców.  

 W 1833 roku wydzielono dobra zadybskie z dóbr narodowych rządowych 

i sprzedano je Michałowi Kurasiowi. Z czasem dobra te rozszerzyły się o nowo 

powstałe wsie i kolonie: Huta Zadybska, osadę Olszyniak (dawny młyn) oraz liczne 

kolonie wsi Zadybie oznaczone literami od A do H.  

 Od Michała Kurasia, właściciela dóbr od 1833 roku, dobra te kupiła Marianna 

z Czempińskich Piaskowska. Piaskowska była dziedziczką dóbr w latach 1833-1857. 

                                                 
10 „Lustracja dóbr królewskich województwa sandomierskiego roku 1789”. Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, 
s. 267. 
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Kolejnym dziedzicem był syn Marianny, Artur Piaskowski, dziedzic w latach 1857-

1888.  

 Za czasów Piaskowskich w latach trzydziestych lub czterdziestych XIX wieku 

w Zadybiu powstał parterowy dwór, siedziba dziedziców tych dóbr.  

 W 1864 roku ziemia użytkowana przez chłopów przeszła na ich własność 

w ramach uwłaszczenia a pozostała ziemia była własnością dworu. 

 Według opisu wsi z 1895 roku Zadybie było dużą rozwiniętą wsią. Była tu 

szkoła początkowa, dwa młyny wodne, cegielnia, gospodarstwo rybne. We wsi było 51 

domów i 507 mieszkańców. Dobra ziemskie Zadybie liczyły 2636 mórg ziemi. 

 Po śmierci Artura Piaskowskiego w 1888 roku dobra Zadybie objął jego syn 

Jan Piaskowski dziedziczący tu do 1931 roku. Według danych na rok 1929 folwark 

liczył 806 ha.  

 Na przełomie XIX i XX wieku w miarę jak wieś się rozrastała zaczęto wyróżniać 

Stare i Nowe Zadybie. Według spisu powszechnego z 1921 roku w Starym Zadybiu 

było 60 domów i 395 mieszkańców. W tym czasie młyn we wsi posiadał Jan 

Piaskowski a sklep spożywczy należał do J. Kiliszka. Ostatnim dziedzicem folwarku 

był Jerzy Piaskowski syn Jana Piaskowskiego, dziedziczący tu do końca II wojny 

światowej.  

 

1.3. Przestrzenna struktura miejscowości Stare Zadybie 

 Miejscowość Stare Zadybie jest jednostką osadniczą o charakterze ulicówki 

z przewagą zabudowy zagrodowej. W miejscowości nie występują otwarte 

przestrzenie wspólne (rynek, centralny deptak, plac targowy). Brak jest dominanty 

przestrzennej. 
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2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 
miejscowości Stare Zadybie 

2.1. Zasoby przyrodnicze 

Pod względem fizyczno-geograficznym miejscowość Stare Zadybie leży na 

obszarze mezoregionu Wysoczyzna Żelechowska, należącego do makroregionu Nizina 

Południowopodlaska. Obszar miejscowości to powierzchnia wysoczyzny morenowej. 

 Miejscowość Stare Zadybie ma charakter typowo rolniczy, urozmaicony 

dolinami i lasami oraz nielicznymi zbiornikami wodnymi. Tereny, na których 

znajduje się m.in. miejscowość Stare Zadybie charakteryzują się największą 

lesistością. Są to lasy mieszane z przewagą iglastych. 

Na terenie miejscowości Stare Zadybie nie występują obszary 

 międzynarodowej i krajowej randze przyrodniczo-krajobrazowej oraz wchodzące 

w skład Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Miejscowość Stare Zadybie 

posiada ponadto możliwości rozwoju bazy turystycznej w oparciu o zespół pałacowy 

w Starym Zadybiu. 

 Na terenie miejscowości Stare Zadybie znajdują się następujące pomniki 

przyrody:  

 sosna zwyczajna – 1 szt., 

 klon zwyczajny – 1 szt., 

 wiąz szypułkowy – 2 szt., 

 jesion wyniosły – 3 szt., 

 aleja 364 różnogatunkowych drzew. 

Przez miejscowość nie przepływa rzeka, nie ma stawów. 

 

2.2. Dziedzictwo kulturowe 

 Na terenie Gminy Kłoczew występują zabytki historyczne wpisane do rejestru 

zabytków. Wśród nich można wyróżnić: zabytki architektury i budownictwa, zespoły 

dworskie, miejsca pamięci narodowej, cmentarze, kapliczki, figury i krzyże 

przydrożne. 
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 Do cennych obiektów historycznych znajdujących się na terenie miejscowości 

Stare Zadybie należy Zespół dworski w Starym Zadybiu z połowy XIX wieku 

obejmujący: dwór murowany, stajnię, stodołę, gorzelnię i park dworski. 

 

Rysunek 2. Zespół podworski: stodoła, obora, stajnia cugowa, gorzelnia 

z początku XX wieku 

 

 
         Źródło: www.gminy.pl 
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 Główne działania w zakresie zachowania obiektów historycznych na terenie 

miejscowości polegają na ochronie istniejących wartości kulturowych, zachowaniu 

tożsamości kulturowej w sferze materialnej i kształtowaniu harmonijnego krajobrazu 

kulturowego. 

 Miejscowość nie posiada kościoła. Istnieje jedynie kaplica. Mieszkańcy 

uczęszczają do kościoła w Rzelechowie. W miejscowości Stare Zadybie znajdują się 

przydrożne krzyże i kapliczki. 

 

2.3. Obiekty i tereny 

 W miejscowości nie występują skwery, ścieżki rowerowe i rynki. Przez teren 

miejscowości nie przebiega szlak pieszy, rowerowy. Miejscem atrakcyjnym pod 

względem turystycznym jest Zespół dworsko – parkowy z połowy XIX wieku. 

 Na terenie miejscowości znajdowało się pierwsze na odzyskanych terenach 

lotnisko I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 

 

2.4. Infrastruktura społeczna 

Potrzeby i preferencje społeczności lokalnej dotyczą szeroko rozumianego 

środowiska życia. Składają się na to trzy grupy potrzeb społecznych. Obejmują one 

sfery materialnych warunków bytu oraz zapewniających bezpieczeństwo 

i umożliwiających rozwój osobowości. Stopień i warunki zaspokajania tych potrzeb 

zależne są w dużej mierze od istniejących przepisów prawa, ogólnego poziomu 

społeczno-gospodarczego oraz skuteczności funkcjonowania władz publicznych, 

a także wielkości środków finansowych przeznaczanych na zaspokajanie określonych 

potrzeb społecznych. 

 W miejscowości Stare Zadybie brak jest domu kultury, biblioteki, muzeum. 

Izba pamięci znajduje się w Szkole Podstawowej w Starym Zadybiu. 

Na terenie miejscowości Stare Zadybie funkcjonuje Szkoła Podstawowa 

w Starym Zadybiu. 
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Tabela 3. Aktualny stan szkół w miejscowości Stare Zadybie 

Nazwa szkoły 
Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 
z klasą 0 

Liczba 
pracowników 
pedagogicznych 

Liczba 
pracowników 

obsługi 

Szkoła Podstawowa 
Stare Zadybie 

61 7 9,16 1,75 

Źródło: Urząd Gminy Kłoczew 
 

Aktualna sieć szkolnictwa zaspakaja rzeczywiste potrzeby społeczne.  

 

2.5. Infrastruktura techniczna 

Komunikacja 

 Układ komunikacyjny miejscowości Stare Zadybie tworzą drogi o znaczeniu 

powiatowym i gminnym. Przez teren miejscowości nie przebiegają drogi krajowe 

i wojewódzkie. Miejscowość Stare Zadybie położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 

17 relacji Lublin-Warszawa.  

 Powiązania kolejowe umożliwia linia kolejowa relacji Dęblin-Łuków 

przebiegająca przez południowo-wschodni odcinek Gminy. 

 Istniejące ciągi drogowe i komunikacyjne wymagają modernizacji. Na terenie 

miejscowości Stare Zadybie brak jest ciągów drogowych dla ruchu rowerowego. 

 

Tabela 4. Wykaz dróg publicznych na terenie miejscowości Stare Zadybie11 

Nr drogi Nazwa odcinka 
Drogi gminne 
102807 L Stare Zadybie – dr.gm. 102806 L (Wola Zadybska) 
102810 L Stare Zadybie – Sękata – Sosnówka  
Drogi powiatowe 
0411 L /Babice/ gr.woj.- Stare Zadybie  
0414 L /dr.kraj.17 – Mroków / gr. woj. Stare Zadybie 
0418 L Stare Zadybie –Huta Zadybska 
Źródło: Urząd Gminy Kłoczew 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

 Miejscowość Stare Zadybie wyposażona jest w sieć wodociągową. W Starym 

Zadybiu zlokalizowana jest jedna z czterech stacji uzdatniania wody znajdujących się 

na terenie Gminy Kłoczew. 

                                                 
11 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 – 2015, str. 21 
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 Miejscowość Stare Zadybie nie posiada sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy na 

własną rękę zajmują się wydobyciem i wywozem nieczystości, które często poprzez 

nieszczelne szamba przedostają się do gruntu powodując zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego. 

 

Tabela 5. Kanalizacja, wodociągi, szamba i zagrodowe oczyszczalnie ścieków na 

terenie miejscowości Stare Zadybie w 200712 

Wieś/Sołectwo (ujęcia) Stare Zadybie 
Sieć wodociągowa (km) 48,7 
Przyłącza wodociągowe (km) 17,7 
Ilość przyłączy wodociągowych (szt.) 531 
Długość sieci kanalizacyjnej (km) 0 
Przyłącza kanalizacyjne (km) 0 
Przyłącza kanalizacyjne (szt.) 0 
Szamba (szt.) 548 
Zagrodowe oczyszczalnie (szt.) 0 

    Źródło: Urząd Gminy Kłoczew 

 

 Miejscowość Stare Zadybie nie posiada zorganizowanego systemu 

odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych. Na terenie miejscowości 

funkcjonują tylko indywidualne systemy kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki 

do zbiorników bezodpływowych. Ścieki sanitarne od indywidualnych odbiorców 

odprowadzane są do szamb i wywożone przez prywatnych przewoźników do 

oczyszczalni ścieków w Rykach. 

 Na terenie miejscowości Stare Zadybie nie ma zlokalizowanego wysypiska 

śmieci. Gospodarka odpadami prowadzona jest na podstawie uchwalonego przez 

Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Kłoczew”. 

 

Gazyfikacja oraz zaopatrzenie w ciepło 

 Miejscowość Stare Zadybie jest jedną z czterech zgazyfikowanych miejscowości 

w Gminie Kłoczew.  

 Na terenie miejscowości nie przewiduje się sieciowego zaopatrzenia 

mieszkańców w ciepło. Budynki będą ogrzewane indywidualnie. Preferuje się 

                                                 
12 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 – 2015, str. 23 
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wykorzystanie gazu ziemnego na cele grzewcze, co ma szczególne znaczenie dla 

ochrony środowiska. 

 

Elektroenergetyka 

 Miejscowość Stare Zadybie nie posiada na swoim terenie źródeł energii 

średniego napięcia. Zasilana jest średnim napięciem ze stacji elektroenergetycznych 

110/115 kV znajdujących się w Sobolewie i Stoczku Łukowskim, które stanowią źródło 

zasilania podstawowego. W sytuacjach awaryjnych miejscowość może być zasilana ze 

stacji w Rykach i Dęblinie. 

 Stan techniczny lokalnych systemów zasilających jest zły. Większość 

miejscowości wymaga reelektryfikacji częściowej lub całkowitej. Dotyczy to zarówno 

linii przesyłowych, jak również oświetlenia ulicznego. 

 

2.6. Gospodarka i rolnictwo 

 Miejscowość Stare Zadybie ma charakter typowo rolniczy. Struktura 

gospodarcza miejscowości jest monofunkcyjna. Główną gałęzią produkcji jest 

gospodarka rolna. Na terenie miejscowości niewiele jest podmiotów stwarzających 

miejsca pracy poza rolnictwem, nie ma większych zakładów produkcyjnych. 

W sektorze prywatnym przeważa drobna działalność gospodarcza w sferze handlu, 

usług i produkcji. Część mieszkańców jest zatrudniona w jednostkach oświaty, 

zdrowia i administracyjno-finansowych. 

 Bardzo wysoki udział sektora rolnego w strukturze zatrudnienia i dosyć niski 

wskaźnik pracujących poza rolnictwem wskazują na rolno-usługowy charakter 

miejscowości.  

 Rynek pracy w miejscowość Stare Zadybie nie pokrywa zapotrzebowania 

lokalnej społeczności. Struktura bezrobocia w miejscowości charakteryzuje się 

dominacją osób w wieku mobilności zawodowej i wysokim udziałem osób z niskimi 

kwalifikacjami. 

 Miejscowość Stare Zadybie posiada warunki glebowe słabej jakości dla 

produkcji rolnej. Uprawia się żyto, kukurydzę, owoce. 
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 Miejscowość Stare Zadybie charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami 

naturalnymi, przeciętną strukturą obszarową gospodarstw rolnych i dość wysokim 

poziomem produkcji zwierzęcej. 

 W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaków, a także produkcja 

owoców miękkich (truskawka, malina). W produkcji zwierzęcej zdecydowanie 

przeważa chów bydła mlecznego i trzody chlewnej  

 Podstawowym problemem dotyczącym sytuacji gospodarczej miejscowości 

i struktury zatrudnienia jest zbyt rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych.  

 Zakłady usługowe i rzemieślnicze świadczą usługi w zakresie produkcji 

rolniczej i potrzeb bytowych mieszkańców. Handel i usługi skoncentrowane są 

w sektorze prywatnym. Na terenie miejscowości funkcjonuje zakład krawiecki, dwa 

sklepy i skład budowlany. 

 Do największych firm działających na terenie miejscowości Stare Zadybie, 

stwarzających miejsca pracy poza rolnictwem należy: ULMER Sp. j. - Owoce, 

warzywa, przetwórstwo. Zamrażalnia owoców i runa leśnego. „Chłodnia w Starym 

Zadybiu powstała w 1994 roku. Właścicielami firmy są Danuta i Paweł Ulmer - 

absolwenci Wydziału Technologii Żywności SGGW AR w Warszawie. W przemyśle 

owocowo-warzywnym od 1992 roku. W chłodni zatrudnione jest na stałe 30 

pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Zakład położony jest w ekologicznie 

czystej okolicy. W promieniu 20 km brak jest jakiegokolwiek przemysłu uciążliwego 

dla środowiska naturalnego. Z okolicznych miejscowości i lasów pozyskiwane są 

następujące surowce do zamrażania: truskawki, maliny, czarne porzeczki, czarne 

jagody, grzyby leśne.”13 

 Ze względu na walory turystyczne miejscowości, część mieszkańców widzi 

szansę w prowadzeniu działalności agroturystycznej jako dodatkowego źródła 

dochodu. Zakłada się, że w najbliższych latach, z powodu rozszerzającej się 

sukcesywnie z roku na rok oferty turystycznej, w miejscowości Stare Zadybie 

najszybciej będzie rosła liczba osób zatrudnionych w handlu i usługach. Miejscowość 

posiada możliwości rozwoju bazy usług turystycznych w oparciu o zespół pałacowy 

w Starym Zadybiu. 

                                                 
13 www.ulmer.pl 
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 Mieszkańcy miejscowości Stare Zadybie zajmują się rolnictwem, ale także 

działalnością pozarolniczą, często poza terenem miejscowości. Wielu mieszkańców 

miejscowości pracuje w Lublinie. Podobnie jak w każdej wsi część ludzi 

w poszukiwaniu pracy wyjeżdża za granicę. 

 

2.7. Kapitał społeczny i ludzki 

 Na terenie miejscowości Stare Zadybie znajduje się świetlica, remiza i klub 

wiejski. Nie spełniają one wymogów niezbędnych do prowadzenia działalności 

kulturalnej dla mieszkańców. Stąd potrzeba ich modernizacji i doposażenia 

w niezbędny sprzęt. 

 Na terenie miejscowości działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 Aktywność społeczna, kulturalna i sportowa na terenie Gminy Kłoczew 

przybiera różne formy. Zaliczyć tu można przede wszystkim działalność: instytucji 

obsługi kultury w dużej mierze będących skutkiem realizacji zadań własnych Gminy 

(jako część infrastruktury społecznej – np. biblioteka, ośrodek kultury), działalność 

stowarzyszeń kulturalnych, społecznych, oświatowych, turystyczno-krajoznawczych, 

działalność klubów sportowych, czy cykliczne organizowanie imprez kulturalnych lub 

sportowych.  

 Na terenie miejscowości Stare Zadybie działa klub sportowy „Lotnik Zadybie”. 

W sierpniu odbywa się festyn lotniczy. 

 Gmina Kłoczew podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia „RAZEM 

KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” skupiającego gminy Powiatu Łukowskiego i gminę 

Nowodwór. Celem stowarzyszenia jest rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich 

w ramach Programu Leader. 

 

2.8. Analiza zasobów miejscowości Stare Zadybie 

 Zasoby miejscowości to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz 

otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości 

przy budowaniu czy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć dotyczących 

odnowy wsi. Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę następujące ich kategorie: 

środowisko, przyrodnicze, środowisko kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, 
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tereny i obiekty, gospodarkę i rolnictwo, przyjezdnych i sąsiadów, instytucje, 

organizacje społeczne. 

 

Tabela 6. Zasoby miejscowości Stare Zadybie 

Rodzaj zasobu Brak 
Jest 

o znaczeniu 
małym 

Jest 
o znaczeni
u średnim 

Jest 
o znaczeni
u dużym 

Środowisko przyrodnicze 
- walory krajobrazu    X 
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)    X 
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)   X  
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty  X   
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)  X   
- osobliwości przyrodnicze   X  
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) X    
- podłoże, warunki hydrogeologiczne X    
- gleby, kopaliny  X   

Środowisko kulturowe 
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe  X   
- walory zagospodarowania przestrzennego   X  
- zabytki   X  
- zespoły artystyczne X    

Dziedzictwo religijne i historyczne 
- miejsca, osoby i przedmioty kultu X    
- święta, odpusty, pielgrzymki X    
- tradycje, obrzędy, gwara  X   
- legendy, podania i fakty historyczne X    
- ważne postacie historyczne X    
- specyficzne nazwy  X   

Tereny i obiekty 
- działki pod zabudowę mieszkaniową    X 
- działki pod domy letniskowe    X 
- działki pod zakłady usługowe i przemysł   X  
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i poprzemysłowe  X   
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) X    
- place i miejsca publicznych spotkań X    
- miejsca sportu i rekreacji  X   

Gospodarka, rolnictwo 
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)  X   
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe X    
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne X    

Przyjezdni i sąsiedzi 
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria 
komunikacyjna, atrakcja turystyczna) 

X    

- ruch tranzytowy X    
- przyjezdni stali i sezonowi X    

Instytucje 
- placówki opieki społecznej X    
- szkoły   X  
- Dom Kultury X    

Organizacje społeczne 
- OSP   X  
- KGW X    
- Stowarzyszenia X    

Źródło: Urząd Gminy Kłoczew 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Stare 

Zadybie14 

 Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników umożliwiających 

podjęcie prawidłowej decyzji na podstawie posiadanych informacji. Umożliwia ona 

usystematyzowanie danych i podpowiada kierunki rozwiązań. Przeprowadzenie jej 

jest niezbędne dla prawidłowej oceny sytuacji. 

 Zagrożenia wynikają z wielu słabych stron i z negatywnych uwarunkowań 

zewnętrznych, często połączonych między sobą. Szanse są oparte na mocnych 

stronach, ich połączonym działaniu w przyszłości oraz na współdziałaniu z nimi wielu 

korzystnych uwarunkowań zewnętrznych.  

 

Mocne strony 

 nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno – 

krajobrazowe, 

 położenie geograficzne, 

 walory historyczne (zabytki), 

 dogodne możliwości rozwoju turystyki i rekreacji, 

 wysoki poziom zwodociągowania miejscowości, 

 rolniczy charakter miejscowości, 

 potencjał ludzki, 

 relatywnie niskie koszty pracy, 

 duże zaplecze doskonałej jakości produktów rolnych, jako bazy dla rozwoju 

produkcji i przetwórstwa żywnościowego (mleczarstwo, owoce miękkie). 

 

Słabe strony 

 zły stan techniczny dróg gminnych i powiatowych, 

 brak kanalizacji, 

 brak pełnej gazyfikacji miejscowości, 

 brak terenów pod inwestycje i zabudowę indywidualną, 

 rozdrobienie gospodarstw rolnych i słabe klasy gleb, 

                                                 
14 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 – 2015, str. 25-27 
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 niski poziom infrastruktury turystycznej (baza żywieniowa i noclegowa, trasy 

turystyczne), 

 brak ciągów pieszych i rowerowych, 

 brak lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie 

rozproszonej, 

 przestarzała sieć energetyczna, 

 słaba infrastruktura rekreacyjno – sportowa (brak obiektów sportowych, boisk, 

placów zabaw), 

 brak dostępu do szybkiego łącza internetowego, 

 brak „klubów wiejskich”, 

 brak zagospodarowania centrów wsi, 

 brak przedszkola, 

 brak regulacji rzek i cieków wodnych, 

 brak środków finansowych na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, 

 wyludnianie się miejscowości, niż demograficzny, starzejące się społeczeństwo, 

 dzikie wysypiska śmieci, 

 wyeksploatowany sprzęt ratowniczy OSP. 

 

Szanse 

Otoczenie zewnętrzne 

 trwała koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej i na Wschodzie 

umożliwiająca wzrost eksportu polskich towarów, co sprzyjać będzie poprawie 

koniunktury gospodarczej w Polsce, 

 realizacja spójnej i kompleksowej polityki regionalnej Państwa kompatybilnej 

z rozwiązaniami Unii Europejskiej skierowanej na wyrównywanie dysproporcji 

rozwojowych i tworzenie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego 

w poszczególnych województwach oraz stworzenie niezbędnej do tego 

struktury instytucjonalnej (jest to wstępny warunek uzyskania środków 

finansowych z funduszy pomocowych tej organizacji – fundusze strukturalne 

i Fundusz Spójności), 

 maksymalne wykorzystanie przez Polskę pomocy finansowej Unii Europejskiej 

(kwoty przeznaczonej dla naszego kraju w latach 2004-2006 i w latach 

następnych) z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 
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 decentralizacja finansów publicznych oraz stabilne regulacje w zakresie 

finansowania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa, 

 rozwój współpracy sektora publicznego, w tym samorządowego 

z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki 

oraz opieki społecznej. Wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy pomocy 

osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Otoczenie gminne 

 przyspieszenie niezbędnych zmian w wyposażeniu infrastrukturalnym 

w wyniku odpowiedniego ukierunkowania wsparcia środkami UE, 

 zapotrzebowanie na usługi turystyczno – rekreacyjne i produkty rolnictwa 

ekologicznego. Rozwój turystyki wiejskiej oraz rozbudowa i modernizacja 

istniejącej bazy rekreacyjno-turystycznej. Tworzenie ścieżek rowerowych. 

Budowa zbiornika małej retencji, 

 nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno – 

krajobrazowe mogą być zachętą do lokowania obiektów wymagających takich 

warunków oraz do rozwoju funkcji rekreacyjnych, 

 poprawa infrastruktury drogowej, 

 rozbudowa infrastruktury sportowej, 

 tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich firm, 

 kompleksowa promocja miejscowości Stare Zadybie, 

 aktywizacja mieszkańców miejscowości, 

 udział w Partnerstwie Lokalnym. 

 

Zagrożenia 

Otoczenie zewnętrzne 

 niewykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej dla 

Polski w latach 2007-20015 (Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności), 

 niskie tempo wzrostu produktu krajowego brutto (poniżej 5% rocznie), 

 wzrost poziomu inflacji, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen towarów 

i usług oraz oprocentowania kredytów bankowych dla ludności i podmiotów 

gospodarczych 

 wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego w społeczeństwie polskim – 

pauperyzacja osób i rodzin, co prowadzi do ich wykluczenia społecznego. 
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Otoczenie gminne 

 niekorzystna sytuacja demograficzna spowodowana występującym od kilku lat 

ujemnego przyrostu naturalnego oraz odpływu ludzi młodych - migracji 

w poszukiwaniu zatrudnienia. Wpływa to na proces starzenia się ludności, 

 duża liczba małych gospodarstw rolnych, 

 bierność społeczności lokalnej, 

 brak terenów pod inwestycje. 

 

 

4. Określenie, opis i uzasadnienie potrzeby realizacji 

zadań na lata 2008 - 2015 

 Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości Stare Zadybie są 

wewnętrznie zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych skutków 

dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu. 

 

Zadania planowane w Strategii Rozwoju Gminy Kłoczew na lata 2007 – 

2015 do realizacji w miejscowości Stare Zadybie: 

 

 Budowa boiska gminnego. 

 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 

 Budowa placu zabaw i miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

 Rozwój infrastruktury technicznej ma największe znaczenie dla powodzenia 

programów rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury 

technicznej zależy to jak będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą 

zaspokajane potrzeby społeczne mieszkańców. 

 Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków 

i jakości życia mieszkańców miejscowości Stare Zadybie, a także kreowanie wizerunku 

obszaru o ważnych funkcjach turystyki, rekreacji i kultury. Realizacja zamierzonego 
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działania przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców i polepszenia 

wizerunku miejscowości. 

 

1. Budowa boiska gminnego. 

Planowana jest budowa boiska gminnego w miejscowości Stare Zadybie. 

Nowoczesne, dobrze wyposażone obiekty sportowe i rekreacyjne podnoszą 

atrakcyjność obszaru i przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku. 

Tworzenie nowych oraz modernizacja istniejących obiektów sportowych 

i rekreacyjnych dostępnych dla obywateli, poszerza możliwości aktywnego spędzania 

czasu i promocji zdrowego trybu życia.  

Z adanie to przyczyni się do poprawy dostępności do bazy sportowej, da szanse 

na stworzenie komfortowego zaplecza dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać 

wolny czas uprawiając sport, pozwoli propagować zdrowy model życia tak wśród 

dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców wsi. Ponadto osiągnięcie celu wpłynie 

m. in. na zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stare Zadybie, wzrost liczby osób 

uprawiających sport, rozwój młodych talentów sportowych, zwiększenie popularyzacji 

sportu wśród młodzieży i osób dorosłych oraz poprawę stanu zdrowia i kondycji 

mieszkańców (w szerszej perspektywie czasowej). Oczekiwanym rezultatem jest także 

wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, poprawa estetyki wsi oraz stworzenie 

komfortowego zaplecza dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas 

uprawiając sport. 

 

2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. 

 Planowany jest remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare 

Zadybie. Istniejąca świetlica jest obiektem typowo wiejskim. Działanie będzie 

polegało na odnowie obiektu i dostosowaniu go do potrzeb mieszkańców. 

Kompleksowy remont i wyposażenie budynku przyczyni się do poszerzenia 

możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Świetlica będzie miejscem spotkań: 

Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz samych mieszkańców. Zadanie to 

przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, poprawy estetyki 

miejscowości a także kreowania pozytywnego wizerunku miejscowości Stare Zadybie. 
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3. Budowa placu zabaw i miejsc rekreacji, przeznaczonych do użytku 

publicznego. 

 Planowana jest budowa placu zabaw i miejsc rekreacji przeznaczonych do 

użytku publicznego. Utworzenie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców 

miejscowości ma na celu zapewnienie przyjemnego i bezpiecznego spędzenia wolnego 

czasu przez dzieci. Zabawy na świeżym powietrzu mają bardzo dużo zalet między 

innymi: uczą życia w społeczności, nawiązywania kontaktów i komunikowania się 

w sposób zrozumiały z rówieśnikami, sprzyjają aktywnym zabawom, wielostronnemu 

i harmonijnemu rozwojowi dziecka. Planowane jest zagospodarowanie terenu zabaw 

urządzeniami dostosowanymi do wieku i możliwości rozwojowych dziecka. Planuje 

się zakupić urządzenia sprawnościowe, drabinki, huśtawki wagowe, huśtawki 

łańcuchowe. Zadanie to w naturalny sposób stworzy dobre warunki dorosłym do 

sprawowania opieki nad bawiącymi się dziećmi. Zadanie to przyczyni się do 

poszerzania możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, lepszego rozwoju 

fizycznego dzieci, kreowania pozytywnego wizerunku miejscowości a także poprawy 

estetyki miejscowości. 

 

Tabela 7. Harmonogram realizacji zadań, koszt finansowy realizacji zadań oraz 

źródło finansowania 

Źródło danych: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 – 2015, WPI Gminy 
Kłoczew na lata 2008-2011 
 

 

 

Data realizacji 
Rodzaj zadania 

Rozpoczęcie Zakończenie 
Łączny 
koszt [zł] 

Źródło 
finansowania 

Budowa boiska gminnego 2012 2012 1 000 000 PROW i środki 
własne Gminy 

Remont i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej 

2010 2010 60 000 

PROW i środki 
własne 

Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

Budowa placu zabaw 
i miejsc rekreacji, 
przeznaczonych do użytku 
publicznego 

2011 2011 50 000 

PROW i środki 
własne 

Ochotniczej Straży 
Pożarnej 
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5. Wdrożenie i monitorowanie Planu 

 Plan Odnowy Miejscowości Stare Zadybie na lata 2008 – 2015 jest planem 

otwartym, który może być aktualizowany i dostosowywany w zależności od istotnych 

uwarunkowań rozwoju oraz stwarzającym możliwość oceny skuteczności 

dokonywanej zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich (przynajmniej jeden raz 

w trakcie kadencji władz Gminy). Do Planu mogą być dopisywane nowe zadania, 

a także może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia 

i dostępu do funduszy Unii Europejskiej. 

 Monitoring polega na systematycznym zbieraniu danych (wartości 

wskaźników), na podstawie których dokonuje się okresowej oceny danego 

dokumentu. Analizy dokonuje się poprzez porównanie wskaźników bazowych 

z wartościami uzyskanymi w danym momencie czasu. Monitorowanie jest procesem, 

którego celem jest analizowanie stanu zaawansowania projektu i jego zgodności 

z postawionymi założeniami. Monitoring pozwala na śledzenie jak kształtują się 

aktualne postępy w realizacji projektu, czy zakładane rezultaty są osiągane zgodnie 

z harmonogramem. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało 

ale i też z tego co nie zostało zrobione. 

Monitoring można podzielić w zależności od charakteru dostarczanych danych 

na: 

  rzeczowy – dostarcza danych, które przedstawiają postęp we wdrażaniu Planu 

oraz umożliwiają ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. 

 finansowy – dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji 

Planu, które są podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych 

na jego realizację środków. 

Ocena Planu prowadzona będzie na podstawie raportów składanych 

z prowadzonego monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli 

takie powstaną pomiędzy Planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn 

i skutków rozbieżności. 

 Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Stare Zadybie na lata 2008 - 2015 

rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Kłoczew. 

Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Kłoczew, Radzie Sołeckiej miejscowości 

Stare Zadybie oraz Sołtysowi wsi Stare Zadybie.  
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Podsumowanie 

 Plan Odnowy Miejscowości Stare Zadybie na lata 2008 - 2015 formułuje cele, 

do których należy dążyć, aby poprawić warunki życia mieszkańców. Precyzuje 

oczekiwany kierunek rozwoju wsi w najważniejszych dziedzinach życia społeczno-

gospodarczego oraz kulturalnego. Cele przewidują wzrost znaczenia miejscowości 

jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury i turystyki. Aby zrealizować te cele, należy 

podjąć wiele szczegółowych działań. Realizacja zadań opisanych w Planie Odnowy 

Miejscowości Stare Zadybie na lata 2008 – 2015, powinna służyć integracji 

społeczności lokalnej a także przynieść poprawę jakości życia mieszkańców wsi Stare 

Zadybie i przyczynić się do lepszego rozwoju miejscowości. 
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