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WPROWADZENIE
„Głód, który dziś odczuwamy, nie wynika z braku chleba, lecz jest głodem bezpieczeństwa
tożsamości i sensu życia. Odczuwamy – nie mającą nic wspólnego z dobrami materialnymi –
tęsknotę za wsią odpowiedzialną za siebie i stanowiącą o sobie.
Odnowa wsi nie kończy się na fasadach domów, lecz odzwierciedla się na twarzach
i sercach jej mieszkańców. Odnowa wsi, jak również „duszy wsi”, to poprawa stosunków
międzyludzkich, intensyfikacja współżycia pokoleń, umocnienie więzi z naturą, dbałość
o tradycje, krótko zaś: to alternatywa dla anonimowego stylu życia w wielkich miastach.”
Erwin Pröll*

fot.J.Migacz

Zrodzona w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia w Zachodniej Europie idea odnowy
wsi jest w pewnym zakresie odpowiedzią na narastające zmęczenie uciążliwościami
egzystencji w wielkich i średnich aglomeracjach miejskich, a także na proekologiczne zmiany
w systemach wartości zamieszkujących te aglomeracje ludzi, podpowiadające możliwość
przeniesienia się na obszary wiejskie , oferujące lepsze warunki mieszkaniowe, czyste
środowisko i większe bezpieczeństwo w tym przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci.
Wypracowana w Bawarii , Badeni- Wittembergii i Hestii koncepcja rozwoju obszarów
wiejskich ma na celu harmonizację procesów ożywienia gospodarczego, wzrostu dochodów i
konsumpcji indywidualnej z równoczesną ochroną i wzmocnieniem przyrodniczej i
kulturowej sfery funkcjonowania obszarów wiejskich.
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Poprzedziły ją próby przeniesienia wzorców życia miejskiego na wieś, co jak się szybko
okazało przyniosło skutki uboczne w postaci zaniku tożsamości mieszkańców wsi i
zniszczenia krajobrazu. Niestety, również w Polsce nie ustrzegliśmy się tych błędów .
W 1994 roku została przyjęta „Strategia dla Wiejskiej Europy”, w której określono trzy
podstawowe zasady:
- traktowania na równi spraw ludzi i środowiska, zarówno środowiska naturalnego jak i
kulturowego
- silnego nacisku na współpracę wszystkich podmiotów życia społecznego (administracji
rządowej, samorządowej i mieszkańców) dla opracowania dobrych projektów rozwoju
lokalnego
- jak najszerszego zaangażowania społeczności i zasobów lokalnych w proces odnowy wsi
W tym duchu, w duchu „Strategii dla Wiejskiej Europy”, przy absolutnym poszanowaniu roli
Społeczności Wsi opracowany został

Plan Odnowy Miejscowości Gaboń.
Służyły temu kilkakrotne spotkania z mieszkańcami i liderami wsi, które miały miejsce
jeszcze w 2006 roku. Zostały powtórzone w marcu 2009 roku dla uaktualnienia zasobów oraz
weryfikacji poglądów i oczekiwań mieszkańców w zakresie rozwoju na najbliższe kilkanaście
lat.
*Erwin Proll – prekursor i animator odnowy wsi w Austrii. Wieloletni szef rządu landu Dolna Austria, przewodniczący Europejskiej
Wspólnoty Roboczej ds. Wsi w Wiedniu.

CHARAKTERYSTYKA WSI
Gaboń – wieś zajmująca południowo – zachodnią część położonej w Kotlinie
Sądeckiej Gminy Stary Sącz, administracyjnie należy do powiatu nowosądeckiego w
województwie małopolskim. Wieś podzielona jest na dwa sołectwa: Gaboń i Gaboń Praczka.
Całkowita powierzchnia wsi wynosi 1.664 ha.
Naturalne ukształtowanie terenu powoduje zdecydowany podział miejscowości na część
północną pełniącą funkcje rolnicze, i część południową o wyraźnie zaznaczonych funkcjach;
turystycznej, rekreacyjnej i leśnej. Granica oddzielająca te dwa obszary pokrywa się z granicą
Popradzkiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Od zachodu wieś graniczy z gminą
Łącko, od wschodu z wioskami należącymi do gminy Stary Sącz: Przysietnicą, Skrudziną i
Gołkowicami Górnymi.
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Fot .J. Migacz
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Mapa: Lokalizacja Gabonia na obszarze Gminy Stary Sącz
Gaboń jest jedną z najstarszych wsi gminy Stary Sącz, obok Moszczenicy Niżnej i
Gołkowic jest trzecią wsią wymienioną w dokumencie pochodzącym z 1276 roku. Według
źródeł historycznych wieś została założona przez księżną Gryfinę w 1293 roku. Również
dzięki księżnej Gryfinie wieś otrzymała prawo niemieckie, co dawało mieszkańcom znaczące
przywileje. Przez pięć wieków wchodziła w skład dominium klasztoru Klarysek w Starym
Sączu. W 1782 roku (po pierwszym rozbiorze Polski) aktem kasacyjnym klasztor został
pozbawiony majątku.
Pod względem etnograficznym Gaboń leży w obszarze pogórza zamieszkiwanego przez
Lachów Sądeckich uważanych za grupę przejściową między góralami a krakowiakami.
Gaboń charakteryzuje wysoki wskaźnik lesistości. Wieś posiada własny las mienia gminnego
o ogólnej powierzchni 12,04 ha (w tym sołectwo Gaboń – 8,24 ha, sołectwo Gaboń – Praczka
3,80 ha).
Gaboń liczy 1348 mieszkańców, W 276 budynkach mieszkalnych mieści się 298 mieszkań.
Gęstość zaludnienia jest niska i wynosi 81 M/km2
Ilość mieszkańców wykazuje słabą tendencję wzrostową, w ciągu ostatnich 30 lat
średnioroczny przyrost ilości mieszkańców kształtował się na poziomie poniżej 0,5%.
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Przyrost naturalny jest relatywnie wysoki wynosi bowiem 9,6‰ (liczba urodzeń w roku 2008
wynosi22, zgonów 9).
Dodatnie jest saldo migracji w ciągu ubiegłego roku zameldowało się 25 osób, wymeldowało
22. Dwie osoby wyemigrowały na stałe za granicę.
Struktura wiekowa mieszkańców jest bardzo korzystna co przedstawia poniższa tabela:
Grupy wiekowe
0 – 6 lat
7 – 17 lat
18 – 24 lata
25 – 59 lat
60 – 64 lata
powyżej 65 lat

Kobiety
64
123
90
282
30
88

Mężczyźni
72
128
81
314
25
51

Razem
136
251
171
596
55
139

677

671

1348

Ogółem

Odsetek osób w wieku produkcyjnym wynosi: ogółem 58,7 %, w tym kobiet 54,9 %,
mężczyzn 62,6 %

INWENTARYZACJA ZASOBÓW WSI GABOŃ
Zasoby przyrodnicze
Zasoby przyrodnicze są bez wątpienia najsilniejszą stroną wsi. Południowa jej część leży
w obrębie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, pozostała w jego otulinie. Zajmujące
południową część wsi kompleksy leśne pasma Radziejowej należą do obszarów
oznaczonych jako biocentra o randze międzynarodowej, mające zapewnić równowagę
ekologiczną oraz stanowić bank genotypów flory i fauny Karpat. Natomiast wysunięty
najbardziej na północ fragment wsi leży w dolinie Dunajca jednego z najważniejszych
korytarzy ekologicznych drogi migracji zwierząt i roślin.
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Potok Jaworzynka na terenie PPK, poniżej ujęcia wody
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Istniejący od 1987 roku Popradzki Park Krajobrazowy obejmuje dwa najważniejsze pasma
Beskidu Sądeckiego – pasmo Radziejowej i pasmo Jaworzyny. Jest jednym z najcenniejszych
terenów Polski pod względem bogactwa zasobów przyrodniczych. Jego powierzchnia wynosi
54 tys. ha, z czego prawie 70% zajmują lasy.
Piękno krajobrazu Popradzkiego Parku Krajobrazowego będące dziedzictwem minionych
epok geologicznych, różnorodnych czynników naturalnych i działalności człowieka jest
największym bogactwem.

Rolnictwo:
Na terenie wsi Gaboń funkcjonuje 149 gospodarstw rolnych (pow. 1 ha) i 61 działek rolnych
(poniżej 1 ha).
Użytki rolne zajmują powierzchnię 538,5 ha przy ogólnej powierzchni gospodarstw i działek
rolnych wynoszącej 736,3 ha.
Średnia wielkość gospodarstwa rolnego jest prawie dwukrotnie wyższa niż średnia w gminie i
wynosi 4,61 ha w tym 3,41 ha użytków rolnych.
Blisko 40% gospodarstw rolnych produkuje żywność wyłącznie na potrzeby własne.
Produkcję towarową stanowią głównie owoce, żywiec wołowy i wieprzowy, w minimalnym
zakresie mleko.
Sady zajmują powierzchnię 47,4 ha, co stanowi 8,8% użytków rolnych. Produkcja owoców
stanowi znaczące źródło dochodów dla kilkunastu gospodarstw, które produkują przede
wszystkim jabłka, porzeczkę czarną, agrest, ale także w niewielkiej ilości gruszki, śliwy,
wiśnie i aronię.
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Rzadki już dziś widok dwufazowego zbioru zbóż i siana

fot. J. Migacz

(zdjęcie wykonane latem 2008 roku)
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Użytkowanie gruntów i zasiewy przedstawia poniższa tabela:
Lp.
Wyszczególnienie
Powierzchnia
w tym w
ogółem ha
gospodarstwa
rolnych
1
Powierzchnia ogólna
1663,9
736,3
2
Użytki rolne
538,4
508,4
3
Grunty orne
311,0
292,6
4
Sady
47,4
45,0
5
Użytki zielone
180,0
170,8
6

Powierzchnia zasiewów
w tym:
W

265,6

250,2

- zboże ogółem
w tym:
- pszenica
- ziemniaki
- warzywa
- truskawki

182,2

175,7

65,1
59,0
4,2
1,0

58,6
52,3
3,0
0,9

Uwagi

Stan pogłowia zwierząt gospodarskich na terenie wsi Gaboń przedstawia się następująco:
Bydło ogółem
264 szt.
w tym krowy
173 szt.
Trzoda ogółem
154 szt.
w tym lochy na chów
10 szt.
Owce
7 szt.
Rolnictwo w Gaboniu charakteryzują:
- mimo średniej wielkości gospodarstwa wyższej niż średnia dla Gminy, własność ziemi
jest silnie rozdrobniona, każde niemal gospodarstwo posiada kilka działek nierzadko znacznie
oddalonych od jego siedziby
- bardzo niska jest koncentracja produkcji chów zwierząt jest rozproszony jedna sztuka duża
(przeliczeniowa) przypada na ponad 2 ha użytków rolnych, dzięki czemu zachowana jest
bardzo wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej
- brak jest wyraźnej specjalizacji gospodarstw,
- produkcja prowadzona jest metodami ekstensywnymi co powoduje, że oddziaływanie
produkcji rolnej na środowisko naturalne jest znikome, produkowana żywność ma wysokie
walory jakościowe i zdrowotne.
We wsi działają dwa gospodarstwa agroturystyczne, z których jedno dysponuje małą stadniną
koni liczącą 5 szt.

Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wodę
Wieś posiada własny wodociąg wybudowany w latach 1997 – 1999 korzystający z ujęcia
progowego na potoku Jaworzyna, do którego podłączonych jest 170 z 298 gospodarstw
domowych. Do wodociągu podłączonych jest również 56 odbiorców z sąsiednich wsi.
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Wybudowane w 1997 roku prymitywne ujęcie wody każdorazowo przy opadach deszczu
musi być wyłączane, a zbiornik o pojemności 100 m³ nie zapewnia odpowiedniego zapasu
wody na tą ilość odbiorców. Jest to powodem powtarzających się często braków wody przy
kilkudniowych okresach deszczowej pogody. W tej sytuacji całe urządzenie funkcjonuje źle
i nie zapewnia dostaw wody dla mieszkańców. Dlatego też przygotowany został projekt
budowy nowego ujęcia wody i drugiego zbiornika. Jego realizacja rozwiąże problem
zaopatrzenia w wodę nie tylko wsi Gaboń, ale także sąsiedniej Skrudziny i Gołkowic.
Pozostali mieszkańcy korzystają z wodociągów grupowych i indywidualnych, a około 30
gospodarstw domowych korzysta z innych źródeł zaopatrzenia w wodę.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków
Gaboń nie posiada infrastruktury służącej do odbioru i oczyszczania ścieków. W
opracowanym i przyjętym przez Radę Miejską
„Programie gospodarki ściekowej „
przyjmuje się , że we wsi Gaboń 50 % gospodarstw domowych uzyska dostęp do zbiorczej
sieci kanalizacyjnej, zaś drugie 50% musi zostać objęte budową indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków . Oznacza to, że w najbliższej dekadzie należy wybudować 120 – 130
przydomowych oczyszczalni ścieków niezależnie od budowy kanalizacji zbiorczej dla części
wsi posiadającej zwartą zabudowę osiedlową.

Gospodarka odpadami
wieś korzysta z gminnego składowiska odpadów w Starym Sączu, objęta jest również
odbiorem odpadów segregowanych przez wybraną w drodze przetargu firmę. Odbiór
odpadów odbywa się 5 razy w roku .

Sieć gazowa
długość sieci gazowej we wsi Gaboń wynosi 6,1 km, a ilość przyłączy wynosi 75 co oznacza ,
że z gazu przewodowego korzysta zaledwie 25% gospodarstw. Znacznie szersze jest
wykorzystanie gazu bezprzewodowego, czemu sprzyja gęsta sieć dystrybucyjna tego nośnika
energii. Jednakże gaz bezprzewodowy wykorzystywany jest prawie wyłącznie do
przyrządzania posiłków, rzadziej do grzania wody, a praktycznie wcale nie ma zastosowania
do ogrzewania domów.

Sieć telekomunikacyjna
Gaboń korzysta z placówki pocztowej i telekomunikacyjnej w Gołkowicach. Sieć
teletechniczna stanowi własność TP S.A., do której podłączonych jest 240 abonentów, co
daje 178,6 abonentów na tysiąc mieszkańców , przy średniej w mieście i gminie wynoszącej
153 ,a w Małopolsce 206. Istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna umożliwia
mieszkańcom korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Drogi
Ilość dróg i ich długość w Gaboniu jest imponująca, bowiem samych dróg gminnych jest tu
108 o łącznej długości 42,5 km – zajmują one powierzchnię 18.8 ha.
Przez wieś biegną dwie drogi powiatowe
Gołkowce – Gaboń – Przechyba o długości 8 km
Gołkowice – Gaboń – Opalana długości 4.1 km
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Znacznie gorzej prezentuje się jakość dróg , gdyż tylko 15 km, tj. 35% dróg posiada
nawierzchnię asfaltową . Pozostałe, to drogi gruntowe i żwirowe podlegające silnej erozji w
okresach intensywnych opadów deszczu i wiosennych roztopów..

Komunikacja zbiorowa
Wieś posiada dobrze zorganizowaną komunikację lokalną. Trasy przebiegają po drogach
powiatowych a obsługiwane są zarówno przez PPKS jak i prywatnych przewoźników.
− linia autobusowa Nowy Sącz – Przechyba funkcjonuje od 6.00 do 19.00 i obejmuje 5
kursów dziennie
− linia autobusowa Nowy Sącz – Łazy Brzyńskie przez Gaboń funkcjonuje od 6.20 do
18.00 – obejmuje 5 kursów dziennie.

Działalność gospodarcza
W rejestrze Urzędu Miasta i Gminy figurują 42 podmioty gospodarcze posiadające siedzibę
w Gaboniu.
Ilość podmiotów wg przedmiotu działalności :
− produkcja
-3
− handel w obiektach stałych
-4
− handel obwoźny
- 12
− usługi transportowe
-2
− usługi remontowo – budowlane - 10
− usługi leśne
-1
− usługi samochodowe
-1
− usługi krawieckie
-2
− gastronomia
-1
− usługi pozostałe
-5
− pozostała działalność
-1
Wskaźnik przedsiębiorczości mierzony ilością podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą na tysiąc mieszkańców wynosi 31,1. Jest on 20% niższy niż średni w gminie.
Stąd też funkcjonujące we wsi podmioty gospodarcze tworzą nikły rynek pracy, a mieszkańcy
zatrudniają się w Starym i Nowym Sączu, a także większych
ośrodkach jak Kraków i Śląsk. Znacząca ilość młodych osób wyjeżdża do pracy za granicą
głównie do Austrii, Niemiec i Włoch.

Oświata
W Gaboniu funkcjonuje Szkoła Podstawowa kształcąca 92 uczniów w klasach 1 – 6 oraz 19
uczniów w klasie „ O”. Kadrę stanowi dziesięciu nauczycieli pełno zatrudnionych oraz
czterech na części etatu.
W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, działa zespól folklorystyczny. Po ukończeniu nauki
w Szkole Podstawowej młodzież kształci się dalej w Gimnazjum w Gołkowicach.
Budynek szkolny wzniesiony w 1972 roku na działce o powierzchni 0.98 ha, był typową „
tysiąclatką” architektonicznie zupełnie nie przystającą do otoczenia.
Prowadzone systematycznie od kilku lat remont i modernizacja budynku szkolnego w
znacznym stopniu poprawił ten stan. Przebudowany został dach budynku z przystosowaniem
do warunków klimatycznych i krajobrazu kulturowego.
Wymieniona została stolarka i system grzewczy z węglowego na gazowy.
Posiada 9 sal lekcyjnych, bibliotekę, gabinet lekarski oraz 7 pomieszczeń pomocniczych.
Plan Odnowy Miejscowości Gaboń 2009
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Przy szkole zlokalizowane są dwa boiska o nawierzchni asfaltowej – do piłki ręcznej i piłki
siatkowej.
Budynek szkolny wymaga dalszych prac remontowych, których zakres winien obejmować :
− termomodernizację budynku tj. wykonanie izolacji cieplnej ścian
− odprowadzenie wód opadowych z terenu szkolnego
− wykonanie zewnętrznych urządzeń sportowych
− budowa sali gimnastycznej
Szkoła wyposażona jest w nowoczesną pracownię komputerową dwunastostanowiskową
.Uczniowie mogą korzystać z komputerów również w bibliotece, gdzie urządzone są dalsze
cztery stanowiska. Wszystkie komputery posiadają szerokopasmowy dostęp do Internetu.
Z ogólnej liczby 92 uczniów uczących się w klasach od 1 do 6 - 38 tj. 41,3%
posiada dostęp do internetu w domu.
Szkoła prowadzi szereg działań mających na celu wychowanie patriotyczne młodzieży ,a
także umacnianie więzi międzypokoleniowych. Corocznie odbywa się święto szkoły z
udziałem kombatantów, wojska i samorządowców. Ponadto organizowane są: Dzień Seniora,
Dzień Matki, Festyn Rodzinny.

Kultura i dziedzictwo kulturowe:
Na terenie wsi Gaboń nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków. Brak jest również
zapisów kronikarskich – istniejąca tu parafia powstała niedawno bo w 1984 roku.
N terenie wsi brak jest obiektu, w którym mieszkańcy mogliby spotykać się i rozwijać
działalność kulturalną, podtrzymywać i przekazywać młodym pokoleniom tradycje w
zakresie prowadzenia domu, żywienia, przygotowywania potraw, przetworów warzywnych i
owocowych, oraz tradycyjnego wiejskiego rękodzieła – m. in. haftu, wyszywania makatek,
ręcznego wyrobu swetrów, czapek, szali, a także szycia ubiorów, wykonywania
okolicznościowych ozdób, itp.
Sporadyczne kontakty mieszkańców (poza tradycyjnymi nabożeństwami w kościele) mają
miejsce w budynku szkoły z okazji zebrań wiejskich i szkolnych.
W szkole funkcjonują zespoły kulturalne i kluby zainteresowań:
- Zespół Folklorystyczny „Jaworzyna” –30dzieci – w tym grupa rytmiczno –
taneczna
- Grupa Kolędnicza „Z Gwiazdą” –( III miejsce w Gminnym Przeglądzie
Kolędniczym
- Grupa Kolędnicza „HERODY” (I miejsce w Gminnym Przeglądzie Kolędniczym
Oraz III miejsce w Przeglądzie Powiatowym)
- Dziewczęcy Zespół Wokalny „Sasanki” – skupiający 12 dziewcząt,
- Klub PCK – zajmujący się zagrożeniami współczesnego świata – grupujący
15 dzieci
- Klub Miłośników Książki
- Kółka ortograficzne, matematyczne, polonistyczne i plastyczne
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Organizacje działające na wsi
Jedyną organizacją pozarządową działającą we wsi jest Ochotnicza Straż Pożarna licząca 37
członków. Obok formacji bojowej funkcjonują również drużyny młodzieżowa i żeńska. OSP
cieszy się w społeczności wiejskiej bardzo dużym autorytetem. Strażacy są faktycznym
animatorem społecznym i kulturalnym. Biorą aktywny udział we wszystkich uroczystościach
patriotycznych, państwowych i kościelnych. Wnieśli poważny wkład w budowę remizy,
wykonując wiele prac budowlanych we własnym zakresie.
Ochotnicza Straż Pożarna w Gaboniu jest członkiem Lokalnej Grupy Działania Brama
Beskidu, obejmującej swoim działanie obszar Gminy Stary Sącz i Gminy Podegrodzie.
W budynku remizy już na etapie projektowania przewidziano funkcje kulturalne. Funkcje te
mają być realizowane w pomieszczeniach:
• dużej Sali na piętrze (166 m2) – organizacja spotkań mieszkańców, koncertów, spektakli
teatralnych, występów i prób zespołów regionalnych, grup muzycznych, chórów,
zespołów kolędniczych itp., sala posiada pomieszczenia na zaplecze kuchenne
• małej Sali na parterze (35 m2) – kameralną działalność świetlicową, zajęcia dydaktyczno –
edukacyjne dla dzieci, szkolenia, wykłady i spotkania kameralne
Przystosowanie tych pomieszczeń do funkcji upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego wymaga przeprowadzenia prac budowlanych – wykończeniowych, prac
budowlanych zewnętrznych (droga dojazdowa, parking, zieleń) oraz wyposażenia
pomieszczeń w meble i sprzęt.
Plan Odnowy Miejscowości Gaboń 2009

15

Sport:
Gaboń nie dysponuje żadnym obiektem sportowym. Istnieją jedynie dwa niewymiarowe
boiska sportowe przy Szkole Podstawowej jedno do siatkówki, drugie do koszykówki. Boiska
są w bardzo złym stanie technicznym, a ich asfaltowa nawierzchnia należy do najbardziej
urazogennych.

Turystyka:
Gaboń posiada doskonałe warunki dla rozwoju turystyki w następujących segmentach:
• turystyki wiejskiej,
• agroturystyki,
• turystyki aktywnej z elementami turystyki ekstremalnej na przełomie jesień – zima i zima
– wiosna,
Predyspozycje wynikające z potencjału krajobrazowego wsi i Beskidu Sądeckiego,
konfiguracji terenu, rodzaju zabudowy, dominacji ekstensywnych metod produkcji żywności,
tradycji, itp. nie są dotychczas wykorzystane i nie stanowią dla mieszkańców znaczącego
źródła dochodu.
Wieś zajmuje ważne miejsce w Strategii Rozwoju Zintegrowanego Produktu Turystycznego
„Perły Doliny Popradu”.
Na granicy Gabonia i Szczawnicy funkcjonuje najbardziej znane i najczęściej odwiedzane w
Beskidzie Sądeckim Schronisko PTTK Przechyba – 90 miejsc noclegowych odwiedzane
przez ok. 1300 osób w sezonie letnim.
Szlaki turystyczne:
· Królewski Szlak Rowerowy biegnący od sąsiadującej z Gaboniem wsi Obidza w
gminie
Łącko do Nowego Sącza, gdzie krzyżuje się z Karpackim Szlakiem Rowerowym , po czym
biegnie dalej do Biecza. Jest jednym ze szlaków dojazdowych do Karpackiego Szlaku
pretendującego do jednego z transeuropejskich szlaków Euro-Velo.
• szlak rowerowy na Przechybę drogami leśnymi, nad potokami Sopatnickim i Jastrzębim (
nie oznakowany)
• szlak pieszy – czerwony – na Przechybę ze Skałki – 30 minut
• szlak pieszy – żółty – na Przechybę ze Starego Sącz –jest to odcinek Szlaku Papieskiego –
5 godz. 30 min
• Szlak turystyki konnej tworzący pętlę przebiegającą przez Stary Sącz z powrotem do
Gabonia o długości prawie 100 km
• Małopolski Szlak Owocowy – jako regionalny produkt turystyczny obejmujący siedem
gmin województwa małopolskiego. W Gaboniu zlokalizowane są trzy obiektygospodarstwa sadownicze.
W Strategii rozwoju miasta i gminy Stary Sącz, a także w „Strategii rozwoju produktu
turystycznego sześciu gmin Perły Doliny Popradu” na przysiółku Bachnate w Gaboniu
proponowana jest inwestycja – ośrodek narciarski z dwoma wyciągami i infrastrukturą
usługową, w tym hotel na 200 miejsc noclegowych.
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MOCNE I SŁABE STRONY WSI, SZANSE I ZAGROŻENIA
Lp.
Mocne strony
Słabe strony
1
Wieś posiada własność komunalną w Brak bazy materialnej do prowadzenia
kulturalnej,
rozwijania
postaci dwóch obiektów szkolnych, remizy działalności
OSP oraz lasu mienia gminnego
talentów oraz kultywowania tradycyjnych
zwyczajów, obrzędów i umiejętności
zwłaszcza wśród osób dorosłych
2
Wieś położona w terenach o wybitnych Brak urządzeń do odbioru i oczyszczania
walorach
krajobrazowych
ii ścieków i postępujący z tego powodu
przyrodniczych w dużej części , w proces zanieczyszczania wód.
granicach
chronionego
obszaru
Popradzkiego Parku Krajobrazowego

3

Przez wieś przebiegają atrakcyjne szlaki
turystyczne: piesze, rowerowe i konne w
tym Królewski Szlak Rowerowy i
Małopolski Szlak Owocowy

4

Wieś stanowi odrębną parafię, z kościołem Niestabilne zaopatrzenie wsi w wodę,
i lokalnym cmentarzem
brak
możliwości
rozbudowy
sieci
związany z brakiem wystarczających
urządzeń do uzdatniania i magazynowania
wody
Tradycyjne rolnictwo posługujące się Niedostateczne zaopatrzenie wsi w energię
ekstensywnymi
metodami
produkcji, elektryczną
(przeciążone
linie
stwarzające duże możliwości rozwijania energetyczne) i
gaz
(mała ilość
produkcji „zdrowej żywności”
gospodarstw domowych posiadających
dostęp do gazu przewodowego)
Na wsi prężnie działa organizacja Brak infrastruktury podnoszącej walory
pozarządowa – Ochotnicza Straż Pożarna „centrum wsi” tj. chodników, parkingów,
będąca
autentycznym
animatorem nie pielęgnowane elementy odwodnienia
społecznym i kulturalnym
dróg itp.
Tradycje w sporządzaniu domowych Brak
infrastruktury
sportowej
i
przetworów owocowych, warzywnych, w rekreacyjnej
tym także wyrobów alkoholowych takich
jak wino, śliwowica, nalewki
Dobre warunki do rozwoju agroturystyki i Mała ilość podmiotów gospodarczych
turystyki wiejskiej wynikające m. in. z
funkcjonujących na wsi
rozproszonej zabudowy stwarzającej
poczucie intymności, spokoju i
niepowtarzalności.
Tradycje w ręcznej produkcji cegły na Mała ilość gospodarstw agroturystycznych
bazie miejscowego surowca

5

6

7

8

9
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Niedostateczna ilość dróg z nawierzchnią
bitumiczną
–
brak
rowów
odprowadzających wodę, mijanek na
wąskich drogach, itp.
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10

11
12

Bliskość Dunajca – największej rzeki Brak organizacji powołanej głównie dla
południowej Małopolski
aktywizacji kobiet pełniących szczególną
rolę w zakresie podtrzymywania lokalnych
tradycji
Położenie wsi na Małopolskim Szlaku Brak promocji wsi i jej atrakcji
Owocowym
turystycznych
Silne tradycje staropolskiej kuchni
regionalnej

13

Powstający
plan
zagospodarowania wsi

14

Istniejący obiekt
kultu
religijnego
„Kapliczka Jezusa Biczowanego”
Występujące pilotażowe gospodarstwa
agroturystyczne

15

przestrzennego

Lp.
Szanse
1
Wejście Polski do UE i wprowadzenie
różnych form pomocy rolnikom i
obszarom wiejskim
2
Powstanie Lokalnej Grupy Działania
obejmującej obszar gminy Stary Sącz i
Gminy
Podegrodzie
dla
realizacji
opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju
3
Zaliczenie
wsi
do
obszarów
o
niekorzystnych warunkach prowadzenia
gospodarki rolnej
4
5

Wzrastające zainteresowanie wsią jako
miejscem zamieszkania alternatywnym dla
anonimowości wielkiego miasta
Wzrastające zainteresowanie
agroturystyką i turystyką wiejską a także
utrwalająca się moda na „zdrowy styl
życia”, bliżej natury.

6

Możliwość zlokalizowania niezbędnych
obiektów na gruntach komunalnych wsi

7

Zachowanie
wielu
tradycyjnych
elementów kultury, pracy i życia
wiejskiego
Okresowe i sezonowe wyjazdy do pracy w
krajach Europy Zachodniej i związany z
tym przywóz środków finansowych w
dużej części przeznaczonych na inwestycje

8
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Zagrożenia
Wyższe niż w terenach o płaskiej
konfiguracji koszty produkcji rolnej
Wadliwa ordynacja wyborcza do Rad
gminnych nie sprzyjająca tworzeniu
proporcjonalnej reprezentacji wsi
w
Radzie Miejskiej
Wysokie bezrobocie powodujące odpływ
młodych prężnych ludzi ze wsi do
większych ośrodków w Polsce, a także za
granicą
Wysokie koszty kształcenia dzieci i
młodzieży skutkujące małą ilością osób
kończących studia wyższe
Bardzo
wysokie
koszty
budowy
infrastruktury, której brak ogranicza
rozwój gospodarczy wsi – w związku z
konfiguracją
terenu
i
rozproszoną
zabudową
Brak właściwej pomocy rolnikom ze
strony
Państwa
w
tym
również
odpowiedniego
zorganizowanego
doradztwa
powszechnie
dostępnego
rolniczego
Brak silnych działających dla dobra
rolników i mieszkańców wsi organizacji
zawodowych rolników
Wzrost cen gazu i energii elektrycznej
powodujący powrót mieszkańców wsi do
bardziej uciążliwych dla środowiska
surowców energetycznych
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9

Rozbudzanie
potrzeb
w
zakresie
estetyzacji miejsca zamieszkania: zagrody
wsi, a także wspólnego działania na rzecz
mieszkańców

Wnioski:
1. Największym bogactwem wsi Gaboń są jej walory przyrodnicze i krajobrazowe.
Sięgające granicy rolno – leśnej pojedyncze gospodarstwa rolne, utrzymujące
niespotykaną już w Europie szachownicę pól przeplatanych sadami przyczyniają się
do pielęgnacji krajobrazu, podnosząc walory krajobrazowe wsi, decydujące o jej
znacznym potencjale turystycznym.
2. Wykorzystanie tego potencjału jako czynnika rozwojowego wsi, poprzez zwiększenie
dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców z turystyki wymaga stałej pracy mającej
na celu naprawę krajobrazu kulturowego, zwłaszcza zmian w architekturze budynków
mieszkalnych wzniesionych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego
stulecia, poprawy infrastruktury turystycznej, rozwoju usług dla turystów, promocji i
lepszej informacji skierowanej do mieszkańców dużych aglomeracji miejskich.
3. Nie można przy tym zapomnieć, że wieś atrakcyjna dla turystów ,to wieś oferująca im
udział (także czynny) w wydarzeniach kulturalnych prezentujących lokalne
dziedzictwo kulturowe w możliwie największym zakresie. Stąd też niezwykle ważne
jest tworzenie warunków lokalowych, materialnych i organizacyjnych dla
podtrzymania i rozwijania tego dziedzictwa.
4. Trwałość rozwoju wsi może być zapewniona tylko poprzez zatrzymanie ludzi
młodych, podejmujących pracę w modernizowanych gospodarstwach rolnych i
wiążących swoją przyszłość z wsią. Wymaga to stałego podnoszenia komfortu
zamieszkania na wsi m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury służącej funkcjom
mieszkalnym.
5. Szansą dla wsi Gaboń jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i powstanie
Lokalnej Grupy Działania Brama Beskidu. Jej właściwe wykorzystanie będzie jednym
z ważniejszych bodźców rozwojowych wsi w najbliższych latach.
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WIZJA WSI:
„Gaboń

– miejscem wygodnego i dostatniego życia,
kultywowania tradycji, religii i kultury, a dla turystów
zakątkiem ciszy i wypoczynku w otoczeniu
urzekająco
pięknego krajobrazu.”

fot. J. Migacz

PRIORYTETY ROZWOJU WSI:
Priorytet I:
Mieszkańcy wsi Gaboń – społecznością aktywną i zintegrowaną, dbającą o zachowanie
dziedzictwa kulturowego w różnych formach działalności kulturalnej, dobrze wykorzystującą
posiadane zasoby.
Cel I.1. Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych dla szerokiego udziału
mieszkańców w życiu kulturalnym i dbałości o zachowanie dziedzictwa kulturowego
Plan Odnowy Miejscowości Gaboń 2009
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Projekt 1.1.
Projekt 1.2.

Świetlica wiejska w Gaboniu
Reaktywowanie Koła Gospodyń Wiejskich lub wdrożenie innej formy
aktywizacji kobiet we wsi Gaboń
Cel I.2. Zwiększenie ilości turystów odwiedzających wieś i wzrost dochodów mieszkańców z
turystyki
Projekt 2.1. Szkolenie mieszkańców w zakresie podejmowania działalności
agroturystycznej i innej opartej na lokalnych zasobach
zwiększającej dochody
Projekt 2.2. Promocja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych
wsi
Priorytet II:
Wieś wyposażona w podstawową infrastrukturę komunalną, dbająca o środowisko naturalne.
Cel II.1. Zwiększenie wydajności wodociągu wiejskiego w Gaboniu i stworzenie możliwości
przyłączenia nowych gospodarstw.
Projekt 1.1. Budowa nowego ujęcia wody dla zaopatrzenia w wodę
Mieszkańców wsi Gaboń, Skrudzina i Gołkowice
Projekt 1.2. Budowa drugiego zbiornika wodnego w sieci wodociągowej
Projekt 1.3. Rozbudowa sieci rozdzielczej na obszary wsi dotychczas nie objęte
zasięgiem wodociągu
Cel II.2. Ochrona wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem ściekami
bytowymi
Projekt 2.1. Budowa kanalizacji zbiorczej na terenach osiedlowych o zwartej
zabudowie
Projekt 2.2. Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach
nieobjętych zasięgiem kanalizacji zbiorowej
Cel II.3. Ochrona powietrza dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
Projekt 3.1. Montaż systemów ciepłej wody użytkowej zasilanych energią słoneczną –
urządzenia solarne
Cel II.4. Likwidacja bariery energetycznej rozwoju wsi
Projekt 4.1. Przebudowa sieci energetycznej z dostosowaniem do wzrastającego
zapotrzebowania gospodarstw rolnych na energię elektryczną
Cel II.5. Poprawa dostępności komunikacyjnej przysiółków i osiedli
Projekt 5.1. Budowa i modernizacja dróg gminnych łączących poszczególne
przysiółki z drogami powiatowymi
Projekt 5.2. Poprawa bezpieczeństwa i sprawności ruchu na drogach gminnych
poprzez oznakowanie oraz budowę mijanek na głównych drogach o
szerokości poniżej 5 m
Priorytet III:
Wieś zadbana, zapewniająca dobre warunki mieszkaniowe
Cel III.1. Poprawa jakości infrastruktury społecznej i przestrzeni publicznej
Projekt 1.1. Modernizacja szkoły podstawowej
Projekt 1.2. Budowa chodnika w centrum wsi
Projekt 1.3. Wykonanie oświetlenia w centrum wsi
Plan Odnowy Miejscowości Gaboń 2009
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Projekt 1.4.
Projekt 1.5.

Ogrodzenie i wykonanie nasadzeń zieleni wokół cmentarza
Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu

Cel III.2. Likwidacja estetycznych zanieczyszczeń krajobrazu kulturowego
Projekt 2.2. Odnowa elewacji budynków mieszkalnych, przebudowa dachów, bram,
ogrodzeń, a także inne formy estetyzacji istniejącej zabudowy z
dostosowaniem do krajobrazu
Priorytet IV:
Wieś oferująca mieszkańcom i turystom atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu
Cel IV.1. Wyposażenie wsi w infrastrukturę sportową i rekreacyjną
Projekt 1.1. Budowa plenerowego miejsca spotkań mieszkańców z placem
rekreacyjnym dla różnych grup wiekowych
Projekt 1.3. Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej
Projekt 1.4. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
Cel IV.2. Poprawa jakości infrastruktury turystycznej
Projekt 2.1. Utworzenie sieci ścieżek rowerowych dojazdowych do Królewskiego
Szlaku Rowerowego na bazie dróg gminnych i lasów państwowych
Projekt 2.2. Urządzenie dwóch miejsc widokowych, oznakowanie i
zamontowanie ławek , pojemników na śmieci, tablice
informacyjne itp.
Projekt 2.3. Utworzenie i oznakowanie szlaków konnych
Projekt 2.4. Urządzenie i oznakowanie pieszych ścieżek przyrodniczych
prowadzących do istniejących szlaków turystycznych
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PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE ORAZ AKTYWIZUJĄCE LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ W OKRESIE
2009-2020
Wartość (zł)

Świetlica wiejska w
Gaboniu

1

2

3

4

Stworzenie warunków lokalowych ,
technicznych i organizacyjnych dla
integracji mieszkańców wsi , ich
szerokiego udziału w życiu kulturalnym a
także dla zachowania dziedzictwa
kulturowego
Budowa nowego ujęcia Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną
wody, zbiornika i
mieszkańców korzystających z wodociągu a
rozbudowa sieci
także umożliwienie przyłączenia dalszych
rozdzielczej
kilkudziesięciu gospodarstw w tym także z
sąsiednich wsi
Budowa kanalizacji
Ochrona wód powierzchniowych i
zbiorczej dla części wsi o gruntowych przed dalszym
zwartej zabudowie
zanieczyszczaniem powodowanym przez
nieoczyszczone ścieki bytowe
Budowa indywidualnych,
przydomowych
oczyszczalni ścieków dla
ok.130 budynków w
rozproszonej zabudowie

Ochrona wód powierzchniowych i
gruntowych przed dalszym
zanieczyszczaniem powodowanym przez
nieoczyszczone ścieki bytowe
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504 940,28
PROW
Budżet gminy
2 030 700
PROW,
Budżet gminy
6 800 000
Fundusze UE
NFOŚiGW, WFOŚiGW
Budżet gminy
1 650 000
PROW, NFOŚiGW,
WFOŚiGW, Budżet
gminy
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2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Źródła pozyskania

2010

Cel - Przeznaczenie

2009

Lp. Nazwa

LATA REALIZACJI

Wartość (zł)

Przebudowa dróg
Poprawa dostępności komunikacyjnej
3 800 000
dojazdowych do osiedli i przysiółków i osiedli dla poprawy
przysiółków (8,4 km)
warunków życia mieszkańców i stworzenia Programy krajowe –
możliwości rozwoju agroturystyki
budżet Państwa

5

Budżet gminy

6

Modernizacja głównych
ciągów komunikacyjnych
– budowa mijanek
,oznakowanie,
odwodnienie

Wzrost bezpieczeństwa użytkowników
900 000
dróg oraz zwiększenie trwałości
infrastruktury drogowej i jej odporności na
ekstremalne warunki pogodowe
Budżet gminy

7

8

Kontynuacja
modernizacji budynku
szkoły podstawowej docieplenie ścian i
remont zewnętrznych
urządzeń sportowych,
odwodnienie terenu

Poprawa warunków nauki młodziezy
szkolnej, stworzenie warunków do
rozpoczęcia nauki w szkole dzieci w wieku
pięciu lat, a także warunków do
właściwego rozwoju fizycznego młodzieży
szkolnej

Budowa sali
gimnastycznej

Poprawa warunków do właściwego
rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej oraz 2 800 000 Fundusze
mieszkańców wsi
unijne, budzet Gminy
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800 000; Małopolski
Regionalny Program
Operacyjny 2007-2013;
budżet Gminy
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9

Poprawa estetyki przestrzeni publicznych
wsi oraz komfortu mieszkańców
korzystających z tych obiektów

Zieleni przy kościele i
wokół cmentarza

10

11

12

450 000

Prywatni darczyńcy,
sponsorzy, środki Parafii

Budowa oświetlenia
dróg w miejscach o
największym natężeniu
ruchu

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
korzystających z dróg, zwłaszcza pieszych

150 000 – 400 000
Budżet gminy
Fundusze UE – w
przypadku oświetlenia
hybrydowego

Odnowa elewacji
budynków , przebudowa
dachów , bram i
ogrodzeń , instalacja
małej architektury w
ogrodach

Stopniowe usuwanie zanieczyszczeń
4 500 000
kulturowych w zabudowie mieszkalnej
Środki osób fizycznych –
realizowanej w latach 70 – tych i 80-tych
właścicieli budynków
ubiegłego stulecia, poprawa estetyki
miejsca zamieszkania i przyjmowania gości
(turystów)

Budowa małej
Poprawa jakości infrastruktury turystycznej 150 000
infrastruktury
a tym samym atrakcyjności turystycznej
turystycznej: miejsca
wsi
widokowe, oznakowanie
szlaków, ścieżek
PROW – Leader
przyrodniczych itp.
Województwo
Małopolskie
Budżet gminy
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2011

Źródła pozyskania
Budowa parkingu przy
kościele, ogrodzenie
cmentarza , nasadzenie

2010

Cel - Przeznaczenie

2009

Lp. Nazwa

LATA REALIZACJI

Wartość (zł)

Wzrost atrakcyjności wsi jako miejsca
390 000,
zamieszkania, Integracja mieszkańców
poprzez szerszy udział w życiu społecznym Fundusze UE - Leader,
wsi
budżet gminy

14

Wyposażenie budynków
mieszkalnych w
urządzenia solarne do
ogrzewania wody
użytkowej

Ochrona powietrza poprzez wykorzystanie
energii słonecznej jako odnawialnego
źródła energii do przygotowania wody
użytkowej;

15

Reaktywowanie Koła
Gospodyń Wiejskich lub
innej organizacji kobiet
we wsi Gaboń

Aktywizacja kobiet jako grupy społecznej
predystynowanej do kultywowania tradycji
związanych z prowadzeniem gospodarstwa
domowego, przetwórstwem owoców i
warzyw, uprawą ogródków
przydomowych, wykonywaniem ozdób itp.

Promocja walorów
krajobrazowych,
przyrodniczych i
kulturowych wsi

Zwiększenie ilości turystów
odwiedzających wieś - wzrost dochodów
mieszkańców z turystyki

13

16

Plan Odnowy Miejscowości Gaboń 2009

10-14 tys. zł x liczba
właścicieli budynków
zgłaszających udział w
programie
Szwajcarski Mechanizm
Finansowy, NFOŚiG,
WFOŚ, mieszkańcy –
właściciele budynków
---

PROW -Leader
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2011

Źródła pozyskania
Budowa plenerowego
miejsca spotkań

2010

Cel - Przeznaczenie

2009

Lp. Nazwa

LATA REALIZACJI

Wartość (zł)

17
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PROW - Leader
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2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Źródła pozyskania
Szkolenie mieszkańców Podejmowanie przez rolników działalności
w zakresie agroturystyki, związanej z agroturystyką, obsługą ruchu
przedsiębiorczości
turystycznego

2010

Cel - Przeznaczenie

2009

Lp. Nazwa

LATA REALIZACJI

OCZEKIWANE INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ INNE PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE

2

3

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Budowa chodnika
w centrum wsi

2012

1

Cel - przeznaczenie

2011

Zadanie

2010

LP

2009

LATA REALIZACJ

Zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych
zwłaszcza dzieci w
warunkach obniżania
wieku rozpoczynania
nauki w szkole
Remont
Zwiększenie
nawierzchni drogi
bezpieczeństwa i
powiatowej
komfortu użytkowników
łączącej wieś z
drogi powiatowej,
siedzibą gminy
poprawa dostępności
komunikacyjnej wsi dla
turystów
Modernizacja sieci Poprawa zaopatrzenia
energetycznej z
mieszkańców w energię
budową 3 stacji
elektryczną i
transformatorowych zapewnienie właściwych
parametrów dostarczanej
energii
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