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WSTĘP
Rozwój  i  odnowa  obszarów  wiejskich  to  obecnie  bardzo  ważne  zadanie, 

którego  celem  jest  wzmocnienie  działań  służących  zmniejszaniu  istniejących 

dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów 

miejskich. Kluczowym elementem jest stworzenie Planu Odnowy Miejscowości, gdyż 

dokument ten jest podstawą do aplikowania o środki finansowe w ramach „Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Plan Odnowy Miejscowości Stryszawa jest dokumentem opracowanym w celu 

wyznaczenia  kierunków  rozwoju  z uwzględnieniem  aktualnej  sytuacji  społeczno-

ekonomiczną  na  tym obszarze  oraz  mocnych  i  słabych  stron,  jak  również  szans  

i  zagrożeń. Plan Odnowy Miejscowości wskazuje kierunki zaangażowania środków 

funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.

Realizacja  przyjętego  Planu  stworzy  warunki  dla  rozwoju  społeczno-

ekonomicznego  i  aktywizacji  ludności  przez  wsparcie  projektów  związanych  

z  zagospodarowaniem  przestrzeni  publicznej,  w  tym  utrzymaniem,  odbudową  

i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesieniem 

atrakcyjności  turystycznej  obszaru.  Wpłynie  to  na  poprawę  jakości  życia  przez 

zaspokojenie  potrzeb  społecznych  i  kulturalnych  mieszkańców  oraz  promowanie 

miejscowości.  Umożliwi  rozwój  tożsamości  społeczności  lokalnej,  zachowanie 

dziedzictwa kulturowego i  specyfiki  obszaru oraz  wpłynie  na  wzrost  atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej.

 Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem operacyjnym przygotowanym  

w oparciu o materiały udostępnione przez Urząd Gminy Stryszawa.  Jest on zgodny  

z  dokumentami  strategicznymi  gminy:  Planem  Rozwoju  Lokalnego  dla  Gminy 

Stryszawa oraz Strategią Rozwoju Gminy Stryszawa. 

Plan  Odnowy  Miejscowości  Stryszawa  ma  służyć  lepszemu  wykorzystaniu 

potencjału  oraz  szans  rozwojowych,  dlatego  też  powinien  być  systematycznie 

aktualizowany, w zależności od postępu realizacji poszczególnych celów, a także ze 

względu na zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze tego obszaru.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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ROZDZIAŁ I

1.  CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

STRYSZAWA

Położenie miejscowości, przynależność administracyjna, 

powierzchnia, liczba ludności

Administracyjnie  gmina  położona  jest  w  południowo-zachodniej  części 

województwa małopolskiego, w północno-wschodniej części powiatu suskiego. 

Od południa graniczy ona z gminami: Zawoja, Koszarawa i Jeleśnia (te dwie  

w powiecie żywieckim, woj. śląskie); od zachodu ze śląską gminą Ślemień (również 

powiat  żywiecki);  od  północy  z  miastem  i  gminą  Andrychów  oraz  Wadowice,  

a także gminą Zembrzyce, a od wschodu z miastami i gminami: Sucha Beskidzka  

i Maków Podhalański.

W  skład  gminy  Stryszawa  wchodzą:  Hucisko,  Krzeszów,  Kuków,  Kurów, 

Lachowice, Pewelka, Stryszawa i Targoszów.

Stryszawa to miejscowość o  powierzchni 40,49 km2 (powierzchnia całej gminy 

to 114 km2 - zajmuje wśród gmin 8 miejsce w województwie małopolskim) leżąca na 

wysokości od 350 do 600 m n.p.m. 

Gmina  Stryszawa położona jest  w dolinie  potoków Stryszawka i  Lachówka,  

w Beskidzie Żywieckim, z wysoko położonymi przysiółkami.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Mapa 1. Miejscowość Stryszawa na tle gminy

Źródło: Urząd Gminy Stryszawa

Zdjęcie 1. Widok z Siwcówki na Stryszawę (w stronę Lachowic)

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Mapa 2. Mapa Stryszawy

Źródło: Urząd Gminy Stryszawa

 

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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 Gminę  Stryszawa  zamieszkuje  11  838  mieszkańców,  natomiast  samą 

miejscowość Stryszawę zamieszkuje 5 373 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2009r.), 

w  tym  2722  kobiet  oraz  2651  mężczyzn,  co  daje  współczynnik  feminizacji  na 

poziomie 102.

Przekrój  statystyczny  struktury  ludności  na  terenie  gminy  Stryszawa  oraz  

w miejscowości Stryszawa przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1. Miejscowość Stryszawa w statystyce

WYSZCZEGÓLNIENIE WARTOŚCI

Stan ludności ogółem, w tym: 5373

kobiety 2722

mężczyźni 2651

Urodzenia żywe ogółem (2009) 70

Zgony ogółem (2009) 63

Przyrost naturalny (2009) 7

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

(0-17 lat) 1174

Ludność w wieku produkcyjnym

Kobiety (18-59 lat) / Mężczyźni (18-64) 1577/1813

Ludność w wieku poprodukcyjnym 

Kobiety (60 lat i więcej) / Mężczyźni (65 lat i więcej) 573/236

                  Źródło: Urząd Gminy Stryszawa

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Wykres 1. Liczebność ludności miejscowości Stryszawa w latach 2001 – 2009 

Liczebność ludności miejscowości Stryszawa w latach 
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Źródło: Urząd Gminy Stryszawa

Liczba  ludności  Gminy  Stryszawa  nie  ulega  od  kilku  lat  znaczącym  zmianom. 

Przyrost  naturalny  jest  w  ostatnich  latach  dodatni,  więc  obserwuje  się  tendencję 

wzrostową.

Tabela 2. Struktura ludności gminy i  miejscowości Stryszawa 

(wg wieku - stan na koniec 31.12.2009 r.)

Przedziały wieku w 

latach

Gmina Stryszawa Miejscowość Stryszawa

do 19 2809 1343

20 – 30 2213 1013

31- 40 1609 775

41-50 1635 731

51-60 1489 634

powyżej 60 2083 877

Źródło: Urząd Gminy Stryszawa

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Struktura ludności miejscowości Stryszawa w przedziałach wiekowych jest podobna 

jak dla  całego obszaru gminy.  Największy odsetek ludności  stanowią mieszkańcy  

w  wieku  do  19  lat.  Następną  najliczniejszą  grupą  są  osoby  w  wieku  20-30  lat,  

a kolejną osoby w wieku powyżej lat 60.

Tabela 3. Struktura ekonomiczna ludności w gminie i w miejscowości Stryszawa

(stan na koniec 31.12.2009 r.)

Grupy 

funkcjonalne

Gmina Stryszawa Miejscowość Stryszawa

ogółem % ogółu 

populacji

ogółem % ogółu populacji

wiek 

przedprodukcyjny

2425 20,48 1174 21,84

wiek produkcyjny

kobiety/mężczyźni

3484/3996 29,43/33,75 1577/1813 29,35/33,74

wiek poprodukcyjny

kobiety/mężczyźni

1332/601 11,25/5,07 573/236 10,66/4,39

Źródło: Urząd Gminy Stryszawa

Struktura  wiekowa społeczności  gminy  jest  podobna  jak  w innych gminach 

powiatu  i  całej  Małopolsce.  Największą  grupę  stanowią  osoby  w  wieku 

produkcyjnym, głównie mężczyźni (blisko 34 % populacji), następnie osoby w wieku 

przedprodukcyjnym, a wśród ostatniej grupy osób w wieku poprodukcyjnym dominują 

kobiety (11% populacji, podczas gdy mężczyzn około 5 %). 

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem 

wydarzeń mających wpływ na powstanie układu 

przestrzennego
Pierwsza  wzmianka  o  Stryszawie  pochodzi  z  1480r.,  a  jej  początkiem  był 

przysiółek  Roztoki  usytuowany  pod  Jałowcem.  W  końcu  XV  w.  osiedlili  się  tu 

wędrujący wzdłuż Karpat pasterze wołoscy. 

Od I połowy XVI wieku Stryszawa należała do właściciela majątku suskiego - 

Stanisława  Słupskiego.  W  roku  1553  przeszła  pod  władzę  Kaspra  Castiglione  - 

złotnika królowej Bony,  który ożenił  się  z córką Stanisława - Magdaleną Słupską. 

Była  ważnym  wołoskim  ośrodkiem  pasterskim  i  jednocześnie  stanowiła  siedzibę 

wołoskiego wojewody.

Od  roku  1530  mieszkańcy  Stryszawy  należeli  do  odległej  parafii  Mucharz. 

Jednak w roku 1581 przyłączono ją do parafii Zembrzyce, a w XIX wieku - Stryszawa 

już należała do parafii Sucha. 

W latach 1830-1885 w Stryszawie, w rejonie przysiółka Hucisko, znajdowała się 

filia  zakładów  metalurgicznych  z  Suchej.  Stryszawska  huta  żelaza  należała  do 

największych w Galicji.  Jednak pod naporem konkurencji austriackich hut - została 

zamknięta w roku 1886. 

Już w wieku XIX, gmina Stryszawa słynęła ze swoich drewnianych wyrobów,  

w szczególności z wyrobu gontów. Do dziś jej mieszkańcy trudnią się chałupniczo 

produkcją drobnych przedmiotów z drewna, a także - od połowy XIX w. - zabawek. 

Sama Stryszawa zasłynęła i słynie z wyrobu drewnianych ptaszków. Obecnie ta 

tradycja  jest  utrzymywana  w  Warsztatach  Twórczych  -  działających  w  ramach 

Beskidzkiego Centrum Zabawkarstwa Ludowego.

Ze  Stryszawy  pochodził  Stanisław  Front  –  kamieniarz,  betoniarz  i  malarz  – 

samouk, znany z umieszczenia klamer na Akademickiej Perci na Babiej Górze. 

W latach 1941-1942 hitlerowcy wywieźli stąd do Generalnego Gubernatorstwa 

blisko 200 rodzin, odbierając im cały dobytek.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Określenie przestrzennej struktury miejscowości 

Ze  względu  na  rozmieszczenie  przestrzenne  można  wyróżnić  dwa  rodzaje 

polskiej  wsi  średniowiecznej:  ulicówkę  (to  tradycyjna  wieś:  wzdłuż  drogi  lub 

strumienia wytyczano szerokość działek chłopskich; na tyłach zagrody, pola uprawne 

i pastwiska) i placówkę (zwana była również owalnicą lub okolnicą; w środku wsi 

znajdował  się  plac  o  kształcie  owalnym przez  który  przepływał  strumień  bądź  na 

którym  wykopywano  staw  czy  studnię;  na  środku  placu  zbudowany  był  kościół;  

gospodarstwa skupione były wokół tego placu). 

Ze  względu  na  ukształtowanie  terenu,  Stryszawa  to  wieś  o  tradycyjnym 

układzie  ulicówki.  Zabudowa  ciągnie  się  wzdłuż  ulic  wytyczonych  dnem  doliny 

otoczonej pasmami górskimi – dolina rzeki Stryszawki oraz Lachówki rozdzielająca 

Pasmo Żurawnicy od Jałowieckiego.

Gmina Stryszawa w dzisiejszym kształcie powstała w latach siedemdziesiątych 

XX.  Obok  zwartej  zabudowy,  każda  miejscowość  posiada  po  kilka,  kilkanaście 

przysiółków  i  tzw.  ról,  niektóre  z  nich  mogłyby  stanowić  samodzielne  sołectwa. 

Wioski gminy są położone na średniej wysokości od 350 (w dolnym biegu Stryszawki) 

do ok. 600 m n.p.m. (przysiółki w rejonie masywu Jałowca).

Współczesna  zabudowa  wsi  jest  w  większości  murowana,  z  zachowaniem 

tradycyjnego  układu  zabudowy  w  granicach  działek  osiedleńczych.  Współczesne 

przekształcenia krajobrazu, w mniejszym stopniu wiążąc się z powstawaniem nowych 

układów  przestrzennych,  wynikają   głównie  z  wymiany  substancji  oraz  budowy 

nowych  domów  w  obrębie  istniejących  układów  osadniczych,  co  spowodowało 

zmianę wyrazu formy architektonicznej poprzez  zwiększenie gabarytów budynków, 

zastosowanie  nowych  materiałów,  kolorystyki,  ogrodzeń  i  małej  architektury; 

przemiany te doprowadziły do wzrostu ekspozycji zabudowy w krajobrazie.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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ROZDZIAŁ II

1.INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI 

STRYSZAWA

Zasoby przyrodnicze
Na obszarze gminy Stryszawa, w jej północnej i północno-wschodniej części 

znajdują  się  tereny  wchodzące  w  skład  Parku  Krajobrazowego  Beskidu  Małego 

(PKBM),  który  zajmuje  niewielki  fragment  terenu  w  północnej  części  gminy,  na 

obszarach należących do miejscowości Targoszów i Krzeszów.

Na  południe  od  granicy  wymienionego  Parku  Krajobrazowego  przebiega 

fragment  otuliny  –  strefy  ochronnej  tego  Parku.  W części  południowo-wschodniej 

swego zasięgu, otulina osiąga miejscami nawet ok. 10 km szerokości. Otulina Parku 

Krajobrazowego  Beskidu  Małego  sięga  od  zachodniej  granicy  gminy  Stryszawa  

i  wzdłuż  drogi  Żywiec  –  Sucha  Beskidzka  kieruje  się  na  wschód  do  mostu  

w  Lachowicach.  Dalej  przebiega  lewym  brzegiem  potoku  Lachówka,  a  następnie 

wzdłuż potoku Stryszawka w dolinę rzeki Skawy.

Park  Krajobrazowy  Beskidu  Małego  został  powołany  Zarządzeniem  nr  9/98 

Wojewody  Bielskiego  z  dnia  16.06.1998  r.  dla  zachowania  i  upowszechniania 

wartości  przyrodniczych,  krajobrazowych  i  kulturowych  Beskidu  Małego  

w  warunkach  racjonalnego  gospodarowania  (zrównoważonego  rozwoju).  Ochroną 

objęto łącznie 25770 ha powierzchni. Utworzono także otulinę Parku Krajobrazowego 

na powierzchni 22253 ha, która pasmem o rozmaitej szerokości otacza PKBM.

Ponadto  na  terenie  gminy  znajdują  się  cenne  elementy  dziedzictwa 

przyrodniczego objęte ochroną prawną jako pomniki przyrody. Występują tu pomniki 

przyrody ożywionej – drzewa pomnikowe reprezentujące 7 gatunków drzew, w tym 

3  gatunki  drzew  liściastych.  Są  to  lipy,  dęby  szypułkowe,  klony,  jawory  oraz 

modrzewie, świerki i sosny. Pomniki przyrody nieożywionej stanowi grupa skałek na 

północnych stokach Góry Żurawnica.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Na całym obszarze  gminy  Stryszawa  występuje  około  840  gatunków roślin 

naczyniowych,  z czego około 10 % stanowią rośliny górskie,  w tym 60 gatunków 

roślin objętych ochroną.  Lesistość gminy określa się na poziomie 47,2 %. Główne 

gatunki lasów to lasy bukowe, jodłowe, świerkowe i sosnowe w typie siedlisk: las 

mieszany górski, las górski, bór mieszany górski.

Tereny leśne rozrzucone są na całej powierzchni gminy, tworząc większe lub 

mniejsze  kompleksy leśne.  Największe,  zwarte  kompleksy występują  w północnej, 

północno-zachodniej i zachodniej części oraz południowo-zachodniej i południowo-

wschodniej części gminy. Wszystkie drzewostany na obszarze gminy pełnią funkcję 

ochronną, przede wszystkim jako lasy wodochronne i glebochronne. 

Świat zwierząt charakteryzuje się procentowo zbliżoną obecnością form fauny 

podgórskiej, subalpejskiej i niżowej leśnej. Jedynie w masywie Jałowca (w zachodniej 

części  gminy)  dominujące  są  formy  fauny  subalpejskiej.  Fauna  obszaru  jest 

zróżnicowana w związku z urozmaiceniem siedlisk. Na terenie gminy stwierdzono co 

najmniej 40 gatunków ssaków, w tym: jeleń, sarna, dzik, ryś, lis, borsuk, okresowo 

także  niedźwiedź  i  wilk.  Z  ssaków  owadożernych  można  wymienić  m.in.  jeża, 

rzęsarkę rzeczną, ryjówkę aksamitną i malutką, nietoperza.

Szacuje  się,  że  występuje  tu  co  najmniej  111  gatunków ptaków lęgowych. 

Spośród  gadów  pospolicie  występują  jaszczurki  zwinki,  żyworodki,  żmije 

zygzakowate,  zaskrońce.  Z  płazów notuje  się  występowanie  15  gatunków.  Bardzo 

licznie reprezentowana jest fauna zwierząt bezkręgowych.

Dziedzictwo kulturowe
Dworek w Stryszawie Górnej

Dworek  wzniesiony  został  w  1870  r.  Obiekt  ten  jest  wpisany  do  rejestru 

zabytków pod nr A-643/89. Jest to budynek murowany, tynkowany, o dwuspadowym 

dachu,  mający  przed  wejściem drewnianą,  przeszkloną  werandę.  Wokoło  budynku 

znajdują  się  pozostałości  parku.  W  2007  roku  Gmina  Stryszawa  przejęła  nie 

użytkowany i  niszczejący budynek dawnej  leśniczówki,  w celu przystosowania  do 

spełniania funkcji kulturalnych.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Zdjęcie 2. Dworek Zabytkowy Leśniczówka - adaptowany obecnie na GOK

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa.

W  dniu  8  października  2009  roku  została  podpisana  umowa  partnerska  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska- Republika 

Słowacka 2007-2013 na realizację zadania:  „Adaptacji budynku byłej leśniczówki na 

potrzeby  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Stryszawie”.  W  ramach  umowy 

zabezpieczono  środki  na  dofinansowanie  projektu  pn.:  „Chronimy  dziedzictwo 

Euroregionu Beskidy- gmin Gbel’any i Stryszawa.” Obecnie budynek leśniczówki jest 

remontowany.

Kościół św. Anny w Stryszawie 

To  obiekt  neogotycki,  budowany  z  cegły.  Władze  zaboru  austriackiego 

zezwoliły tylko na budowę kaplicy cmentarnej. Jednak Stryszawianie zauważając brak 

zainteresowania  budowlą  władz  -  przekształciły  nowo powstałą  kaplicę  w kościół. 

Wewnątrz znajdują się piękne, stare ołtarze i ścienne malowidła.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Zdjęcie 3. Kościół Parafialny Św. Anny w Stryszawie

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa

Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek na Siwcówce 

Położony pod najwyższym szczytem gminy - Jałowcem (1111 m n.p.m.), został 

on  założony  w  roku  1929  dzięki  przekazaniu  gruntu  przez  Kunegundę  Siwiec  - 

mieszkankę  Siwcówki.  Klasztor  miał  pomagać  wiejskim dziewczętom w zdobyciu 

dobrego  wychowania  i  zawodu.  Od  początku  siostry  pomagały  mieszkańcom 

Stryszawy,  służyły  chorym,  prowadziły  świetlicę.  Kilkanaście  lat  później 

komunistyczne władze zakazały prowadzenia świetlicy.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Zdjęcie 4. Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek na Siwcówce

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa

W latach 1960-67 było to ulubione miejsce odpoczynku Prymasa 1000-lecia - 

Stefana Wyszyńskiego, którego nieraz odwiedzał tam kardynał Karol Wojtyła. Oprócz 

Domu  Zakonnego  Sióstr  Zmartwychwstanek  na  Siwcówce  znajdziemy  ośrodek 

rekolekcyjny Ojców Zmartwychwstańców. To miejsce pielgrzymek grup apostolskich, 

grup modlitewnych, grup odnowy, a także indywidualnych turystów, którzy pragną 

obcować  z  Bogiem,  wypocząć  na  łonie  natury  i  poznać  miejsce,  gdzie  przebywał 

Kardynał Wyszyński i przyszły Papież - Jan Paweł II.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Zdjęcie 5. Ośrodek rekolekcyjny Księży Zmartwychwstańców

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa

Obok  klasztoru  znajduje  się  drewniany  domek,  tzw.  Kapelanówka  z  Izbą 

Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Zdjęcie 6. Kapelanówka z Izbą Pamięci Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Mała architektura sakralna

W Stryszawie  znajduje  się  wiele  przydrożnych  figurek  i  kapliczek.  Zwykle 

pochodzą one  z  XVIII  i  XIX wieku,  a  motywem ich  budowania  były  wydarzenia 

narodowe, religijne, jak i osobiste. Upamiętniają one radości i smutki mieszkańców: 

epidemie,  śmierć  bliskiej  osoby,  wojny,  nieszczęścia,  ale  i  nawrócenia  i  cudowne 

uzdrowienia.

 

Gmina Stryszawa ma opracowaną  mapę zabytków.  Mapa jest  dostępna na stronie 

internetowej http://www.mpzp.stryszawa.ug.pl/mpzp/index.php?project_id=zabytki.

Obiekty i tereny
Szlaki turystyczne PTTK

Przez  gminę  Stryszawę  jak  i  samą  miejscowość  Stryszawa  przebiega  kilka 

szlaków turystycznych PTTK. Niektóre są wyznakowane tylko na terenie Stryszawy, 

niektóre natomiast prowadzą dalej - do sąsiednich miejscowości. 

Dużą atrakcją dla turystów są szlaki turystyczne prowadzące przez najbardziej 

malownicze  tereny.  Amatorom  pieszych  i  rowerowych  wędrówek  spodobają  się 

znakowane szlaki  turystyczne PTTK oraz gminne ścieżki  edukacyjne,  grzybiarzom 

czyste  lasy,  zwolenników  kąpieli  i  wędkarstwa  zapraszają  czyste  rzeki  i  górskie 

potoki, wypływające spod beskidzkich szczytów.

Szlaki żółte:

− Przełęcz Przysłop (661 m) - Kiczora – przełęcz Kolędówki - przełęcz Opaczne - 

Jałowiec (1111m)

− Stryszawa Roztoki - Krawcowa Polana - Jałowiec - Gachowizna - Jeleśnia PKP

Szlaki niebieskie:

− PKP Lachowice Centrum - Solniska - przełęcz Cicha - Jałowiec

− przełęcz Przysłop (661m) - Stryszawa Dolna - Krzeszów

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Szlaki zielone:

− Krzeszów -  Żurawnica  -  przełęcz  Carchel  -  Lipska  Góra  (631  m)  -  Sucha 

Beskidzka

− PKP Hucisko - schronisko "Adamy" - Wsiórz - Stryszawa Siwcówka - przełęcz 

Kolędówki (809 m)

Oprócz  tradycyjnych  już  górskich  szlaków  PTTK  na  terenie  Stryszawy 

wyznakowano kilka ścieżek dydaktycznych.

Ścieżka przyrodnicza im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Stryszawską  przyrodą  delektował  się  Prymas  1000–lecia,  Kardynał  Stefan 

Wyszyński, który rokrocznie, począwszy od roku 1960, przez kolejne 8 lat przyjeżdżał 

na  miesięczny  wypoczynek  do  Klasztoru  Sióstr  Zmartwychwstanek  na  Siwcówce. 

Tutaj spotykał się z Karolem Wojtyłą.

Ścieżka  przebiega  zgodnie  ze  szlakami  PTTK.  Składa  się  na  nią  10  tablic 

pokazujących  walory  przyrodnicze  pasma  Jałowieckiego.  Rozpoczyna  się  ona  

w Stryszawie Roztoki, skąd prowadzi na szczyt Jałowca, dalej na przełęcz Kolędówki 

i schodzi przez Siwcówkę. Spokojne przejście całej ścieżki zajmuje ok. 5 godzin. Na 

kilku tablicach ścieżki naniesiono słowa powiedziane w Stryszawie przez Prymasa  

1000-lecia. Atrakcje, które można zobaczyć na ścieżce: 

− wodospad górski,

− obeliski i pomniki upamiętniające wędrówki Prymasa Wyszyńskiego i Karola 

Wojtyły po Stryszawie,

− 200-letne drzewo, pomnik przyrody – Siłosław,

− górskie polany (np. Krawcowa Polana),

− rozległa panorama z Jałowca,

− Izba  Pamięci  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  i  Klasztor  Sióstr 

Zmartwychwstanek na Siwcówce,

− przydrożne kapliczki i krzyże.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Szlak Kapliczek

To szlak o długości 20 km łączący Klasztor Karmelitów Bosych na Przysłopiu 

w  Beskidzie  Żywieckim  z  Groniem  Jana  Pawła  II  w  Beskidzie  Małym.  

W przeważającej  części  przebiega zgodnie ze szlakami PTTK. Znakiem tej  ścieżki 

dydaktycznej  jest  biały  kwadrat  z  żółtym  paskiem  po  przekątnej.  Wyznakowana 

ścieżka biegnie przez Stryszawę, Krzeszów i Targoszów, a przebiega obok cennych 

kapliczek.  Łączy ona dwa pasma górskie: Jałowiec (przyjeżdżał tu na wypoczynek 

Prymas 1000-lecia) i Leskowiec (ulubiony szczyt Karola Wojtyły).

Mapa 3. Szlaki turystyczne.

Źródło: Urząd Gminy Stryszawa.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
20



Plan Odnowy Miejscowości StryszawaPlan Odnowy Miejscowości Stryszawa

Infrastruktura społeczna
Liczba ludności Gminy Stryszawa nie ulega od kilku lat znaczącym zmianom. 

Struktura wiekowa społeczności gminy jest podobna jak w innych gminach powiatu 

całej  Małopolsce.  Problemem  jest  coroczny  spadek  liczby  uczniów  szkół 

podstawowych, zwłaszcza w małych wsiach i prognozy dalszego utrzymania się takiej 

sytuacji  w  oświacie  w  latach  przyszłych.  Jest  to  spowodowane  przechodzeniem  

w  wiek  dorosły  osób  urodzonych  w  okresie  wyżu  demograficznego  lat 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 

Poziom  życia  mieszkańców  Gminy  Stryszawa  nie  należy  do  najniższych. 

Oczywiście są osoby wymagające wsparcia, jak bezrobotni, czy nie mający emerytur 

ludzie w wieku poprodukcyjnym. Osoby te objęte są dofinansowaniem ze środków 

przeznaczonych na opiekę społeczną i innymi formami pomocy. 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Ochroną  zdrowia  na  terenie  Stryszawy  zajmuje  się  Przychodnia  Zdrowia. 

Funkcjonują tu dwie apteki. 

W Stryszawie  działa  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  który  obejmuje 

zakresem swego działania  teren Gminy Stryszawa pomagając  osobom i rodzinom  

w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Od kwietnia 2010 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizować 

projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego 

Funduszu  Społecznego  w  ramach  Projektu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki 

„Samodzielność drogą do aktywności zawodowej mieszkańców Gminy Stryszawa”. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w budynku Urzędu Gminy.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Bezpieczeństwo

Organizacyjnie  Stryszawa  podlega  Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Suchej 

Beskidzkiej.  Interesanci  przyjmowani  są  dwa  razy  w tygodniu  w Punkcie  Przyjęć 

Dzielnicowych Posterunku Policji w Stryszawie (budynek Urzędu Gminy).

W  gminie  Stryszawa  najwięcej  popełnianych  przestępstw  to  kradzieże  

i włamania. Stosunkowo niewiele odnotowuje się kolizji drogowych. Wykrywalność 

przestępstw wynosi 70,8% i jest jedną z największych w regionie.

Oświata

Pod względem poziomu wykształcenia w ostatnich kilkunastu latach notowany 

jest w gminie duży wzrost liczby osób podejmujących w różnych formach edukację na 

poziomie studiów wyższych.  Jest  to  zarówno młodzież jak i  osoby dorosłe.  Także 

maleje  wyraźnie  ilość  osób  kończących  kształcenie  na  etapie  zasadniczych  szkół 

zawodowych,  a  rośnie  tym  samym  liczba  uczących  się  w  liceach  i  technikach 

przyszłych  maturzystów.  Ogólnie  zdecydowanie  wzrosła  świadomość  społeczna  

w  zakresie  potrzeby  kształcenia  się  w  perspektywie  rozwoju  i  pozycji  życiowej 

jednostki. 

W Stryszawie działa  Przedszkole Samorządowe do którego obecnie uczęszcza 

171  dzieci.  Mieszkańcy  mogą  kształcić  swoje  dzieci  w  Szkole  Podstawowej  

nr  2  imienia  księdza  prałata  Henryka  Znamirowskiego,  Szkole  Podstawowej  

nr 3 im. Lecha Wałęsy oraz Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki.

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
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Zdjęcie 7. Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks Znamirowskiego

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa

Zdjęcie  8.  Szkoła  Podstawowa nr  3  im.  Lecha  Wałęsy  ze  Szkolnym Schroniskiem  

Młodzieżowym

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa
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Zdjęcie 9. Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Stryszawie

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa

Pod względem poziomu wykształcenia w ostatnich kilkunastu latach notowany 

jest w gminie duży wzrost liczby osób podejmujących w różnych formach edukację na 

poziomie studiów wyższych.  Jest  to  zarówno młodzież jak i  osoby dorosłe.  Także 

maleje  wyraźnie  ilość  osób  kończących  kształcenie  na  etapie  zasadniczych  szkół 

zawodowych,  a  rośnie  tym  samym  liczba  uczących  się  w  liceach  i  technikach 

przyszłych  maturzystów.  Ogólnie  zdecydowanie  wzrosła  świadomość  społeczna  

w  zakresie  potrzeby  kształcenia  się  w  perspektywie  rozwoju  i  pozycji  życiowej 

jednostki.

Zabawkarstwo ludowe

Gmina  Stryszawa  należy  do  głównych  ośrodków  zabawkarstwa  ludowego  

w  Polsce.  Zabawki  zaczęto  tu  wytwarzać  w  pierwszej  połowie  XIX wieku,  obok 

produkcji innych przedmiotów z drewna.  Wytwarzaniem zabawek zajmowały się całe 

rodziny  a  tradycja  ta  przechodziła  z  pokolenia  na  pokolenie.  Zabawki  z  drewna 

wykonywało się przy użyciu tradycyjnych narzędzi i wzorów, które stanowiły i nadal 

stanowią własność rodzinną.

Do najstarszych zabawek należą: taczki, wózki, kołyski, sześcienne grzechotki 

(zwane "scyrkowkami") i karetki z konikami. Później pojawiły się koniki na kółkach, 

poruszające się na kijku karuzelki  i  "klepoki" (machające skrzydłami ptaszki) oraz 
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dziobiące  się  kogutki.  Później  przyszła  kolej  na  koniki  zwane  "wyścigowcami"  

i  "capami".  Do  ludowego  zabawkarstwa  zalicza  się  również  drewniane  ptaszki, 

których początki masowej produkcji przypadają na początek XX wieku. Przypominają 

one  pierwowzory,  ale  nie  imitują  one  natury,  gdyż  są  bardziej  kolorowe  niż  

w rzeczywistości. 

W połowie XX wieku w samej Stryszawie żyło około 20 rodzin zabawkarskich. Aby 

tradycja zabawkarstwa nie  uległa  zapomnieniu -  w Stryszawie powstały  Warsztaty 

Twórcze,  gdzie  pod  okiem  instruktorów  dzieci  i  młodzież  uczą  się  wytwarzania 

prostych  zabawek  "naszych  rodziców".  Tutaj  mieści  się  również  stała  ekspozycja 

zabawek twórców ludowych z terenu Gminy Stryszawa.

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie 

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) swoim zasięgiem obejmuje cały teren gminy. GOK 

realizuje wiele zajęć dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty plastyczne, m.in:

Ptaszki stryszawskie – zapoznanie młodzieży z  tradycją wytwarzania ptaszków . 

Zabawki  stryszawskie  -  zapoznanie  z  historią  wytwarzania  tradycyjnych zabawek 

drewnianych  w  najstarszym  żywiecko-suskim  okręgu  zabawkarskim  w  Polsce, 

prezentacja regionalnej twórczości ludowej.

Eko-zabawki  z  siana  -  pobudzenie  fantazji  i  wyobraźni  wśród  młodzieży,  pokaz 

wytwarzania  zabawek  i  figurek  z  siana,  rozwijanie  zdolności  artystycznych  

i plastycznych, rozwijanie zdolności manualnych.

Zdobnictwo  bibułkowe  -  zapoznanie  młodzieży  z  tradycją  bibułkarstwa, 

przedstawienie  zastosowania  wyrobów  bibułkowych  w  "dawnych  czasach",  pokaz 

wytwarzania kwiatów, rozwijanie zdolności manualnych.

Malarstwo na szkle  -  zapoznanie młodzieży z historią tradycyjnego malarstwa na 

szkle,  pobudzenie  wyobraźni  oraz  opanowanie  techniki  malarskiej,  pokaz  techniki 

malowania na szkle, wspólne zajęcia pod okiem instruktora.
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GOK organizuje cykliczne imprezy, m.in.

"Święto  Zabawki  Ludowej"  -  to  coroczna  największa  i  najważniejsza  impreza 

kulturalna odbywająca się od roku 1996. Ideą Święta jest kształtowanie poczucia więzi 

dzieci  i  młodzieży  ze  środowiskiem,  tradycją  rodzinną,  regionalną  i  narodową.  

"Biesiada  Stryszawska"  -  to  coroczna  impreza  o  charakterze  kulturalno-

rozrywkowym, odbywająca się w wakacje. Na dzieci i młodzież czekają konkursy  

i nagrody oraz wesołe miasteczko. Dla uczestników przygotowywany jest kiermasz 

gastronomiczny. 

„Rajd górski im. Kard. Stefana Wyszyńskiego” – aby upamiętnić tego wielkiego 

Polaka  i  przybliżyć  jego  osobę  młodym  ludziom,  Gminny  Ośrodek  Kultury  

w Stryszawie rokrocznie  -  w dniu 17 września  -  organizuje wspólne spotkanie  na 

szczycie  Jałowca.  Na  uczestników  czeka  ognisko,  poczęstunek,  oraz  konkursy  

z nagrodami.

"Babiogórski  Sklepik" -  dzięki dotacji  z  Fundacji  "Partnerstwo dla Środowiska"  

z  Krakowa  w  budynku  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Stryszawie  otworzono 

"Babiogórski  Sklepik",  w  którym  można  zobaczyć,  a  także  zakupić  oryginalne 

produkty lokalne wytwarzane przez babiogórskich twórców ludowych i producentów 

produktów  lokalnych.  Sklepiki  połączone  są  z  informacją  turystyczną  -  jest  to 

udogodnienie  dla  odwiedzających  ten  teren,  ponieważ  w  jednym  miejscu  można 

zarówno  nabyć  lokalną  pamiątkę,  publikacje  jak  i  informację  potrzebną  każdemu 

turyście.

W Gminnym Ośrodku Kultury jest kafejka internetowa dostępna dla wszystkich 

mieszkańców Stryszawy ( 3 stanowiska komputerowe). 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Stryszawie 

Gminna  Biblioteka  Publiczna  działa  jako  samodzielna  jednostka  komunalna 

instytucji kultury. Wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Biblioteka  została  założona  1  grudnia  1947  roku  przez  Gromadzką  Radę 

Narodową pod nazwą - Gromadzka Biblioteka Publiczna w Stryszawie.  Miała ona 

służyć czytelnikom w zakresie wychowania społecznego, kształcenia zawodowego,  

a także kulturalnej rozrywce. Z połączenia gromad w 1973 roku utworzono Gminę 

Stryszawa, a biblioteka przyjęła nazwę Gminnej Biblioteki Publicznej.

 Biblioteka łączy cechy biblioteki tradycyjnej z  nowoczesnymi technologiami 

informacyjnymi, dlatego użytkownicy mogą korzystać z czytelni komputerowej, gdzie 

do ich dyspozycji znajduje się 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. 

Skorzystać można również ze zbiorów multimedialnych. Do dyspozycji jest również 

kserokopiarka i drukarka.

W roku 2009 księgozbiór liczył 21.880 woluminów. 620 czytelników wypożyczyło 

13.615 woluminów.

Obiekty sportowe

Stadion CSiR w Stryszawie

− Adres: Stryszawa 278

− Wymiary boiska: 102m x 66m

− Pojemność: 1000 miejsc ( 190 siedzących )

− Oświetlenie: Brak

− Bieżnia lekkoatletyczna oraz bieżnia do skoku w dal

− Nowoczesny budynek zaplecza oddany do użytku w 2010r., w którym są szatnie 

dla zawodników, sędziów oraz nowoczesne zaplecze socjalne. 
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Zaplecze sportowe obok Gimnazjum nr 1 w Stryszawie.

− Boisko  wielofunkcyjne:  do  piłki  siatkowej,  koszykowej,  tenisa  ziemnego  

(wymiar 17,40 x33,93 m, nawierzchnia tartanowa)

− Skocznia do trójskoku i skoku w dal

− Bieżnia 3 torowa o długości 78 metrów

− Oświetlenie

Zdjęcie 10. Budynek zaplecza sportowego.

Źródło: Urząd Gminy Stryszawa.

Infrastruktura techniczna
Sieć gazowa, elektryczna, telefoniczna

Gmina  Stryszawa  nie  jest  włączona  w  żaden  system  gazociągów,  a  ludność 

korzysta z gazu dostępnego w butlach.

Cała gmina Stryszawa posiada nieźle rozbudowaną sieć energetyczną średniego 

i  niskiego  napięcia.  Gminę  obsługuje  jeden  Zakład  Energetyczny,  tj.  Beskidzka 

Energetyka Zakład Energetyczny w Wadowicach.

Operatorem  sieci  telekomunikacyjnej  na  terenie  gminy  jest  Telekomunikacja 

Polska  SA,  która  realizuje  także  połączenia  teleinformatyczne.  Większość  sieci 

poprowadzona jest liniami napowietrznymi. Poza nielicznymi punktami dostępny jest 
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sygnał  operatorów  sieci  komórkowych.  Zanik  sygnału  powodowany  jest 

charakterystyką terenu górzystego.

W  2006  roku  w  gminie  zarejestrowanych  było  1566  abonentów  telefonii 

przewodowej, co dawało wskaźnik 132,7 telefonów na 1000 mieszkańców. Na terenie 

gminy funkcjonują 4 placówki pocztowe i telekomunikacyjne.

Gospodarka odpadami

Od  2003  roku  na  obszarze  gminy  wprowadzono  nową  metodę  składowania 

opadów tzw. segregację odpadów. W tym celu zlikwidowano pojemniki KP-7 i w ich 

miejsce  postawiono  24  zestawy barwnych  pojemników.  Każdy  zestaw składa  się  

z  trzech  pojemników,  przeznaczonych  do  segregacji  szkła,  plastiku  i  makulatury. 

Dodatkowo każde gospodarstwo domowe dokonuje zbiórki odpadów w specjalnych 

workach  koloru  żółtego  przeznaczonych  na  odpady  „suche”  -  plastik,  szkło, 

makulaturę itp. oraz workach koloru czarnego przeznaczonych na odpady „mokre”  

– nie nadające się do przetworzenia.

Od 2003 odpady stałe zbierane z terenu gminy są wywożone do nowopowstałej 

Rejonowej  Sortowni  Odpadów  w  Suchej  Beskidzkiej,  wybudowanej  przez  gminy 

tworzące Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy.

Wodociągi

Na  terenie  miejscowości  Stryszawa  są  dwa  powierzchniowe  ujęcia  wody 

potoków Czerna i Siwcówka w Stryszawie oraz jedna studnia głębinowa na osiedlu 

Stryszawa Bartoszki, Spyrkówka (oddana przez gminę w użyczenie Spółce Wodnej 

Spyrkówka).

Stryszawa Siwcówka:

− ujecie powierzchniowe na potoku Siwcówka,

− zbiorniki  wyrównawcze  ogólniedostępne,  z  możliwością  czerpania  wody  przez 

samochody pożarnicze, 

− zbiorniki wyrównawcze – pojemność 80 m3,
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− hydranty  przeciwpożarowe rozmieszczone  wzdłuż  dróg powiatowych Stryszawa 

Roztoki  –  Stryszawa Zawoja  oraz  dróg osiedlowych,  średnio  odległość  między 

hydrantami ok. 100 m, 

− ilość hydrantów – 86 sztuk , w tym 1 podziemny, pozostałe nadziemne,

− ciśnienie redukowane w sieci do 4 atmosfer, 

− długość głównej sieci wodociągowej – 12 km,

− długość przyłączy - 9,50 km,

− liczba odbiorców wody – 275. 

Stryszawa Kotliki:

− ujęcie wody powierzchniowe na potoku Czerna,

− pojemność zbiorników – 200 m3, 

− hydranty  rozmieszczone  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej,  drogi  powiatowej  i  dróg 

gminnych,

− ilość hydrantów – ok. 60 sztuk,

− długość sieci – 16 km,

− długość przyłączy – 14 km, 

− liczba odbiorców wody – 410. 

Pozostałe  gospodarstwa  domowe  posiadają  lokalne,  prywatne  wodociągi  lub 

studnie. 

Kanalizacja

Na terenie  miejscowości  Stryszawa w latach 2004-2005,  z  udziałem środków 

unijnych,  została  wybudowana gminna sieć  kanalizacyjna,  z  której  kanalizacja  jest 

odprowadzana do Oczyszczalni Ścieków w Suchej Beskidzkiej. Ponadto funkcjonuje 

jedna  gminna  oczyszczalnia  ścieków.  Centrum  wsi  Stryszawa  (os.  Wygoda  

i  Sejkówka)  są  obsługiwane  przez  małą  biologiczną  oczyszczalnię  ścieków  typu 

BIOCLERE o przepustowości 44 m3/dobę. Do oczyszczalni są odprowadzane ścieki 
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komunalne  z  ok.  40  gospodarstw  domowych  i  obiektów  użyteczności  publicznej. 

Łączna długość sieci kanalizacyjnej to 38,8 km, długość przykanalików – 5,10 km. 

Ilość gospodarstw domowych korzystających z kanalizacji to 669 sztuk. 

Komunikacja

Przez  gminę  Stryszawa  biegnie  linia  kolejowa  Żywiec  —  Sucha  Beskidzka. 

Stacje  kolejowe  na  terenie  gminy  znajdują  się  w:  Stryszawie,  Hucisku,  Kurowie 

Suskim, Lachowicach i Lachowicach Centrum.

Zbiorowy transport publiczny zapewniają autobusy Przedsiębiorstwa Państwowej 

Komunikacji Samochodowej w Suchej Beskidzkiej oraz prywatne linie mikrobusowe.

W  gminie  istnieje  sieć  dróg  o  znaczeniu  lokalnym  i  ponadlokalnym.  

Przez Stryszawę przebiegają:

− droga wojewódzka nr 946 Żywiec – Sucha Beskidzka,

− drogi powiatowe: 

• K 1695 Stryszawa – Zawoja

• K 1696 Stryszawa – Roztoki 

• K 1697 Kuków – Koszarawa 

• K 1703 Stryszawa – Krzeszów

- drogi gminne:

• K 440851 Stryszawa Steczki – Sklep 

• K 440852 Stryszawa Gołuszki – Sucha Beskidzka

• K 440853 Stryszawa Kotliki 

• K 440854 Stryszawa PKP Most 

• K 440855 Stryszawa – Stryszawa Bartoszki 

• K 440856 Stryszawa – Krzeszów Podoły 

• Stryszawa Zawodzie 

• Stryszawa Bielarze

• Stryszawa Gawrony

• Stryszawa Chmiele 
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• Stryszawa Bartyle 

• Stryszawa Wygoda 

• Stryszawa Jaworskie

Gospodarka i rolnictwo
W  zagadnieniach  rynku  pracy  oficjalny  poziom  bezrobocia  to  stopa  rzędu  

10-11%. Jest też wielu bezrobotnych nie zarejestrowanych, więc realne bezrobocie jest 

większe. Mieszkańcy gminy, którzy utracili bądź są zagrożeni utratą pracy, aktywnie 

poszukują nowego zatrudnienia,  w tym wielu decyduje się na otwierania własnych 

firm.  Na  obszarze  Gminy  Stryszawa  corocznie  jest  rejestrowanych  kilkadziesiąt 

nowych  podmiotów gospodarczych,  niestety  zbliżona  jest  liczba  wyrejestrowań  ze 

średnią ilością łączną funkcjonujących działalności na poziomie około 600.

Gospodarka

W sferze gospodarki i zatrudnienia na terenie Gminy Stryszawa dominuje sektor 

drobnej  przedsiębiorczości  oraz  kilka  średnich  firm  zatrudniających  powyżej 

pięćdziesięciu osób. Główne branże to handel, usługi oraz produkcja koncentrująca się 

przede  wszystkim  wokół  przetwórstwa  drewna.  Są  to  trendy  gospodarcze 

odpowiadające  całemu  obszarowi  powiatu  suskiego.  Duże  znaczenie  ma  dla 

mieszkańców Gminy Stryszawa dobrze rozwijająca się turystyka w tym zdecydowanie 

przodująca  w  skali  regionu  agroturystyka.  Obecnie  funkcjonuje  w  gminie  ponad 

trzydzieści  wzorcowych  gospodarstw  agroturystycznych,  z  coroczną  tendencją 

wzrostową  o  kilka  nowych  gospodarstw,  a  także  kilkanaście  pensjonatów  i  kilka 

ośrodków  wczasowych.  Mająca  wiele  atrakcji  krajobrazowych  i  przyrodniczych, 

sąsiadująca bezpośrednio z Zawoją i miastem powiatowym Suchą Beskidzką, Gmina 

Stryszawa  przyjęła  w  swej  strategii  rozwoju  i  innych  dokumentach  zawierających 

elementy  planowania  rozwoju  i  wizji  przyszłości  społeczności  lokalnej  turystykę  

i  agroturystykę  jako  główne  kierunki.  W  sferze  zatrudnienia  sytuacja  gminy 

przedstawia  się  analogicznie  do  innych  terenów wiejskich  Małopolski.  Bezrobocie 
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kształtuje się średnio na poziomie 10%, a głównym problemem jest coroczny brak 

pracy dla absolwentów szkół.

Strukturę  prowadzonej  działalności  gospodarczej  na  terenie  Stryszawy przedstawia 

poniższa tabela.

Tabela 4. Struktura prowadzonej działalności gospodarczej

WYSZCZEGÓLNIENIE ILOŚĆ

Zakłady usługowe 51

Placówki handlowe i gastronomiczne 40

Zakłady handlowo –usługowe        24

Budownictwo 24

Zakłady produkcyjno - usługowe 15

Agroturystyka i inne usługi hotelarskie 12

Produkcja wyrobów przemysłowych 5

Usługi transportowe 5

Twórczość ludowa 5

Szkoleniowo edukacyjne 5

Produkcja wyrobów spożywczych 2
Źródło: Urząd Gminy Stryszawa

Najważniejsze podmioty to:

− Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Dyduch,

− Rzeźnictwo – Wędliniarstwo Wajdzik Józef,

− Przedsiębiorstwo Produkcujno - Handlowo – Usługowe – Jan Kłapyta,

− Mat – Trans sp. z o.o. Stanisław Jasica,

− Stacja Paliw "Bliska",

− Stacja Paliw "Statoil",

− Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe – "Pajączek"

Gmina Stryszawa, Powiat Suski, Województwo Małopolskie
33



Plan Odnowy Miejscowości StryszawaPlan Odnowy Miejscowości Stryszawa

− Optilux – Agnieszka Stawowy,

− "Rolmot" – Jarosław Szymula- Antoni Świerkosz,

− Usługi Sprzętem Zmechanizowanym S.c. Świerkosz Mariusz

− Skład Budowlany F.H. - Eryk Targosz,

− Usługi Instalacji Wodno – Kanalizacyjnej, Centralne Ogrzewanie i Gaz – 

Steczek Jerzy

Turystyka i agroturystyka

Ze względu na piękno krajobrazu, bogactwo przyrodnicze i zalety zdrowotne 

Stryszawa jest idealnym terenem dla wczasowiczów. Turystyce i wczasom rodzinnym 

sprzyjają korzystne czynniki lokalizacyjne, takie jak: skupienie w dolinach potoków 

urozmaiconych  terenów  rekreacyjnych,  istniejące  szlaki  turystyczne,  miejsca 

widokowe, naturalne baseny kąpielowe w górskich potokach, duża liczba szczytów 

w pasmach górskich.  Stryszawa stanowi dobra bazę wypadową  w pasmo Beskidu 

Wysokiego i Średniego. Walory te sprawiają, że Stryszawa jest licznie odwiedzana 

przez turystów.  

Na  przyjeżdżających  do  Stryszawy turystów czeka  dobrze  rozbudowana  baza 

noclegowa. Bazę noclegowa stanowią:

− schronisko młodzieżowe,

− Gminny Ośrodek Kultury,

− ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny z hotelem ,

− pensjonaty,

− karczma regionalna z hotelem.

− liczne gospodarstwa agroturystyczne.
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Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Jałowcem"

Zdjęcie 11. Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Pod Jałowcem"

34-205 Stryszawa 496 b 

tel. 33 8747187, 33 874 75 93, 

kom: 662 602 464 

e-mail: ssmstryszawa@interia.pl 

Strona www Ośrodka: www.ssmstryszawa.pl

− 50 tanich  miejsc  noclegowych w pokojach 3,4,5 osobowych z  łazienkami  oraz 

salach wieloosobowych, 

− sanitariaty z bieżącą wodą, natryski, 

− kuchnia samoobsługowa z pełnym wyposażeniem kuchennym, 

− jadalnia z możliwością zamówienia wyżywienia, 

− świetlica  z TV,  gry świetlicowe-zespołowe,  boisko do siatkówki  i  koszykówki, 

miejsce na zewnątrz do zabaw sportowo-rekreacyjnych, 

− możliwość wynajęcia przewodnika górskiego, 

− możliwość zamówienia warsztatów z zakresu edukacji folklorystycznej, 

− wynajem pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, szkolenia, zielone szkoły, 

− napoje, słodycze, kawa, herbata w sklepiku SSM.
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Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

Zdjęcie 12. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie

34 - 205 Stryszawa 263

tel./fax: 33 874 72 36

e-mail: gokstryszawa@poczta.fm 

pokoje 2,3,4 osobowe o standardzie schroniskowym 

bilard, ping - pong 

plac ogrodowy, parking

Pokoje  2,3,4  osobowe  o  standardzie  schroniskowym.  (ogólnie  30  miejsc).  Oferta 

warsztatów  folklorystycznych  (malowanie  drewnianych  ptaszków,  koników,  

eko-zabawka  z  siana,  bibułkarstwo,  malarstwo  na  szkle,  tkactwo  artystyczne, 

garncarstwo). 
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Ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny GROŃ

Zdjęcie 13. Ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny GROŃ

− 40 miejsc noclegowych w pokojach 2- i 4- osobowych oraz apartamentach. 

W restauracji można zamówić śniadania, obiady i kolacje. Oferowane smaczne dania 

kuchni polskiej. 

Karczma Regionalna 

Karczma  zlokalizowana  jest  w  Stryszawie  na  osiedlu  Bartoszki  obok 

Przysłopia. Obiekt został wybudowany w 2009 r., jego uruchomienie jest planowane 

na sierpień 2010 r. Na odwiedzających  Karczmę Regionalna będzie czekać szeroka 

oferta  usług gastronomiczno – rozrywkowych oraz hotelarskich, m.in:

− tradycyjna kuchnia regionalna,

− sala do kręgli, bilard, stoły do tenisa, szachy,

− 26 dwuosobowych pokoi gościnnych,

− dwie sale bankietowe,

− w sezonie letnim „kino letnie” w sezonie zimowym lodowisko zewnętrzne.

Są  to  plany  na  pierwszy  okres  pracy  ośrodka,  w  przyszłości  planowane  jest 

poszerzenie  oferty  o  zakres  historyczno  -  regionalny,  utworzone  zostanie  centrum 

kulturowe.
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Gospodarstwa agroturystyczne

13  gospodarstw  agroturystycznych  oferuje  około  150  miejsc  noclegowych  

w pokojach od 2 do 5 osobowych, place zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania, 

baseny kąpielowe, boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego oraz możliwość 

zamówienia posiłków domowych.

Pensjonaty

W pensjonatach znajduje się ponad 50 miejsc noclegowych.

Baza gastronomiczna

− Pizzeria  Grota  –  w  ofercie  pizza,  dania  barowe,  kuchnia  domowa  (pierogi, 

gołąbki).

− Restauracja w ośrodku szkoleniowym „Groń”, gdzie można zamówić śniadania, 

obiady, kolacje.

− Karczma  Regionalna  z  częścią  rekreacyjną,  która  oferować  będzie  szeroką, 

tradycyjną ofertę gastronomiczną.

− Możliwość zamówienia posiłków w gospodarstwach agroturystycznych

Rolnictwo

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowych  warunków  i  trybu  udzielania  pomocy  finansowej  na  wspieranie  

działalności  rolniczej  na  obszarach  o  niekorzystnych  warunkach  gospodarowania  

objętej planem rozwoju obszarów wiejskich   (Dz.U. z 22.04.2004 r.) gmina wiejska 

Stryszawa  została  zaliczona  do  obszarów  o  niekorzystnych  warunkach 

gospodarowania, kategoria „ONW górskie”.

Znaczną część (ponad 47%) obszaru gminy pokrywają lasy — głównie iglaste. 

Użytki rolne zajmują 30% ogólnej powierzchni gminy, a nieużytki około 23%.

Na terenie gminy (wg powszechnego spisu rolnego 2002) funkcjonuje 2 408 

gospodarstw  rolnych  indywidualnych,  w  tym  1 835  gospodarstw  indywidualnych 

powyżej 1 ha użytków rolnych.
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Struktura  zasiewów obejmuje  głównie ziemniaki  (95%) oraz  zboża,  głównie 

owies (51,5%), pszenica ozima (48%) oraz pszenżyto ozime (32%). Resztę stanowi 

żyto, warzywa gruntowe, jęczmień i pszenica oraz rośliny okopowe.

W strukturze pogłowia zwierząt gospodarskich wyróżnia się hodowla kur i kur 

niosek. Ponadto hoduje się bydło, krowy, kozy, konie, trzodę chlewną i owce.

Wyposażenie w maszyny rolnicze w gminie Stryszawa jest średnie. Na 2 408 

gospodarstw  przypada  519  ciągników,  15  samochodów  ciężarowych  oraz  

8 kombajnów zbożowych.

Żadne  z  gospodarstw  rolnych  w  gminie  nie  jest  prowadzone  przez  osobę  

z wyższym wykształceniem rolniczym. Znakomita większość prowadzona jest przez 

osoby  bez  jakiegokolwiek  wykształcenia  rolniczego  lub  z  ukończonym  kursem 

rolniczym. Wykształcenie średnie lub zawodowe rolnicze posiada niewielki odsetek 

osób kierujących.

Kapitał społeczny i ludzki
Na terenie  miejscowości  Stryszawa  działają  następujące  instytucje  publiczne  

i organizacje non-profit:

− Ludowy Klub Sportowy Stryszawa Jałowiec,

− Dziecięcy Zespół Regionalny "Stryszawskie Gronicki",

− Ochotnicza Straż Pożarna,

− Gminna Orkiestra Dęta,

− Młodzieżowa Orkiestra Estradowa,

− KGW Stryszawa Dolna i Górna.

Ludowy Klub Sportowy Jałowiec Stryszawa

Rok założenia: 1997, barwy: niebiesko – bordowe.
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Sekcja piłki nożnej składa się z następujących drużyn: seniorów –  30 zawodników, 

juniorów  -   20  zawodników,  trampkarzy  –  20  zawodników,  żaczków  –  15 

zawodników.

Obecnie LKS Jałowiec zajmuje I miejsce w klasie A podokręgu Wadowice.

Zdjęcie 14. Boisko sportowe do piłki nożnej z bieżnią w Stryszawie

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie powstała w  1945 roku . Jednostka liczy 

78 członków w tym: 8 członków honorowych, 34 członków czynnych uprawnionych 

do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, oraz 14 członków MDP. 

W obecnej  chwili  Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Stryszawie  posiada  na  swoim 

wyposażeniu 5 samochodów pożarniczych. 

Na przestrzeni czterech ostatnich lat tj. 2005 – 2009 jednostka OSP brała udział 

łącznie w 316 zdarzeniach, a w tym 100 pożarach, 207 miejscowych zagrożeniach 

oraz 9 alarmach fałszywych. W latach 2005 - 2009 uczestniczyła w 248 zdarzeniach 

na terenie Gminy Stryszawa oraz w 70 zdarzeniach poza jej terenem.

Działalność  strażaków ze  Stryszawy nie  polega  wyłącznie  na  braniu  udziału  

w  akcjach  gaśniczych,  ale  także  na  propagowaniu  wśród  dzieci  i  dorosłych 
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bezpiecznego używania  sprzętu elektrycznego,  zachowania  się  podczas  zauważenia 

pożaru itp. 

Młodzież  OSP  regularnie   uczestniczy  w  rajdach  organizowanych  przez  PSP 

Sucha  Beskidzka,  w  konkursach  OTWP  w  którym  zajmuje  czołowe  miejsca  na 

szczeblu gminnym, powiatowym, a nawet wojewódzkim. Bierze także czynny udział 

w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczego.

Zdjęcie 15. Budynek OSP w Stryszawie

Źródło. Urząd Gminy Stryszawa

Dziecięcy  Zespół  Regionalny  "Stryszawskie  Gronicki" został  utworzony  

w  1994r.  Działa  on  pod  patronatem  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Stryszawie. 

Pierwszym instruktorem zespołu był nieżyjący już dzisiaj Czesław Siwiec. Obecnie 

kierownikiem muzycznym i choreograficznym jest Tadeusz Wojtanek. Zespół skupia 

dzieci  z  okolicznych  miejscowości  -  Stryszawy,  Lachowic,  Krzeszowa,  Huciska, 

Kurowa. Są to dzieci w wieku 8 - 15 lat. 

Zespół  prezentuje  na  scenie  głównie  zabawy,  gry,  wyliczanki,  jak  również 

pieśni,  przyśpiewki  i  tańce  regionu  babiogórskiego.  Przedstawia  również  ludowe 

obrzędy i tradycje związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia i  Nowego Roku. 

Dzieci występują w przepięknych strojach (pasterskich, jak również odświętnych). 
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W okresie swego istnienia zespół koncertował już przeszło 100 razy. Zespołowi 

przygrywa dziecięca kapela.

Od 2005 roku na terenie gminy Stryszawa działa orkiestra dęta. Pierwszy koncert 

odbył się 3 maja 2005 r. w Krzeszowie podczas Dnia Strażaka. Drugi już znacznie 

poważniejszy  orkiestra  zagrała  miesiąc  później  podczas  obchodów  60-lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukowie.

W 2006r., podczas IV Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP w Zawoi, 

jury przyznało jej I miejsce w przemarszu i II miejsce w występie scenicznym.

Od 2007 r.  działa  Młodzieżowa Orkiestra Estradowa, w skład której  wchodzi 

młodzież  z  Gminnej  Orkiestry  Dętej.  Po  raz  pierwszy  szerszej  publiczności 

zaprezentowała się podczas XX Małopolskiego Festiwalu Forum Muzycznych Talenty 

Małopolski  2007  w Zawoi,  gdzie  wywalczyła  pierwsze  miejsce.  Podczas  szczebla 

wojewódzkiego tego konkursu w Piekarach k. Krakowa również zdobyła I miejsce. 

Jako  jedna  z  najlepszych  grup  muzycznych  w  Małopolsce  została  zaproszona  do 

słynnej krakowskiej  Piwnicy Pod Baranami, gdzie zaprezentowała swoje muzyczne 

umiejętności. Tydzień później cała orkiestra zdobyła III miejsce w XXX Małopolskim 

Przeglądzie Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu.

Koła Gospodyń Wiejskich w Stryszawie 

Na terenie miejscowości Stryszawa działają dwa KGW w sołectwie Stryszawa 

Górna i Stryszawa Dolna.

KGW w Stryszawie Górnej działa od 2005 roku. Była to reaktywacja koła które 

prowadziło KGW działające przy GS Stryszawa. Obecnie Koło liczy 15 osób, które 

działają aktywnie. KGW Stryszawa Dolna  działa nieprzerwanie od 1949 roku liczy 

30 stale działających członkiń.

KGW poprzez swoją działalność przyczyniają się do aktywizacji życia społecznego, 

kultywują  tradycję  i  elementy  folkloru  Stryszawy,  tradycyjną  kuchnię,  stroje  

i zwyczaje.  Koła   prowadzą działalność kulturalną na terenie wsi, między innymi 

organizują  „Biesiadowanie  pod Jałowcem”,  dożynki  wiejskie,  Dzień  Kobiet.  Biorą 
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również udział w wystawach i konkursach, na których prezentują regionalne wyroby 

kulinarne, kwiaty z bibuły, obrusy, serwety, obrazy.
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ROZDZIAŁ III

1. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

− przynależność do Euroregionu 

Podbeskidzia,

− wysokie walory krajobrazowo-

przyrodnicze,

− Park Krajobrazowy Beskidu Małego 

wraz ze strefą ochronną,

− wysoka jakość i różnorodność 

środowiska przyrodniczego,

− dostępność terenów atrakcyjnych 

turystycznie,

− istniejąca sieć obiektów budzących 

zainteresowanie turystów,

− szlaki turystyczne PTTK,

− ścieżka przyrodnicza,

− szlak kapliczek,

− bliskość wyciągów narciarskich,

− rozwijający się potencjał 

agroturystyczny,

− istniejące liczne małe, rodzinne firmy 

produkujące wyroby rzemieślnicze 

oparte o lokalne bogate tradycje 

rozwoju rzemiosła i rękodzieła 

ludowego,

− kultywowane bogate tradycje 

− brak programu wspierania rozwoju małej 

i średniej przedsiębiorczości,

− brak organizacji zbytu lokalnych 

produktów ludowych poza regionem,

− baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa 

niewystarczająco dostosowana do 

rosnących wymagań turystów i 

wczasowiczów,

− słaba promocja walorów turystycznych i 

przyrodniczych,

− bezrobocie wśród ludzi młodych,

− niskie kwalifikacje bezrobotnych 

(głównie wykształcenie zawodowe 

i podstawowe),

− niska świadomość ekologiczna ludności 

lokalnej,

− brak działań w celu pozyskania 

inwestorów zewnętrznych,

− słaba oferta imprez kulturalnych 

i rozrywkowych,

− zły stan szlaków komunikacyjnych,

− słaba informacja turystyczna;
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i folklor lokalny,

− jeden z głównych ośrodków 

zabawkarstwa ludowego,

− istniejąca sieć obiektów infrastruktury 

społecznej,

− brak przemysłu;

SZANSE ZAGROŻENIA

− dostępność funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej, w tym 

w szczególności przeznaczonych na 

rozwój terenów wiejskich,

− ulgi podatkowe,

− oferty doszkalające i doskonalące dla 

bezrobotnych,

− ochrona środowiska naturalnego,

− program promocji gminy,

− poszukiwanie nowych rynków zbytu,

− wzrost poziomu wykształcenia 

społeczeństwa lokalnego,

− bliskość centrów pielgrzymkowych 

(Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska),

− bliskość Krakowa – miejsca 

o wysokich walorach historycznych 

oraz kulturalno-rozrywkowych,

− rosnące potrzeby wypoczynku 

− utrzymujący się kryzys gospodarczy,

− utrudniony dostęp do funduszy 

pomocowych i kredytów,

− brak regulacji zachęcających do 

zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej,

− odpływ młodych ludzi do ośrodków 

miejskich i emigracja zarobkowa,

− konkurencja sąsiednich, atrakcyjnych 

ośrodków turystycznych,

− degradacja środowiska,

− postępująca degradacja społeczna 

bezrobotnych,

− utrudniony dostęp do kształcenia.
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weekendowego i moda na 

wypoczynek agroturystyczny,

− wzrost zainteresowania twórczością 

ludową i tradycjami lokalnymi,

− propagowanie ekologicznego 

rolnictwa,

− rozwój szlaków i ścieżek 

turystycznych oraz tras rowerowych.
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ROZDZIAŁ IV

1. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

Tabela 5. Zestawienie inwestycji planowanych na lata 2010 – 2017

CEL NAZWA 
PROJEKTU

PRZEZNACZENI
E INWESTYCJI ZARZĄDZANIE

ZAKRES 
PLANOWANYCH 

PRAC

CZAS REALIZACJI (I)
WARTOŚĆ INWESTYCJI 

(II)

Poprawa 
infrastruktury 
sportowej

Budowa boiska 
sportowego przy 
Gimnazjum nr 1 
w Stryszawie

Dzieci, młodzież, 
turyści

Urząd Gminy 
w Stryszawie

Boisko do piłki ręcznej
Odwodnienie boiska
Ogrodzenie części terenu

I      2011 r.

II    327.494,40- zł

Podniesienie 
estetyki i 
uporządkowanie 
przestrzeni 
publicznej wsi 
Stryszawa, poprawa 
bezpieczeństwa

Budowa chodnika 
w kierunku 
Stryszawa Roztoki

Mieszkańcy wsi, 
turyści

Urząd Gminy 
w Stryszawie

Budowa chodnika dla 
pieszych dł. ok. 1262 mb

I      2011 – 2012 r.

II    1.000.000,- zł
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Podniesienie 
estetyki 
i uporządkowanie 
przestrzeni 
publicznej wsi 
Stryszawa, poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców

Budowa chodnika 
w kierunku 
Stryszawa Hucisko

Mieszkańcy wsi, 
turyści

Urząd Gminy 
w Stryszawie

Budowa chodnika dla 
pieszych dł. ok.1200 mb

 I      2010 – 2014 r.

II     projekt (2010 r.)
       15.000,- zł
        inwestycja (2012-14) 

1.000.000,- zł

Zaspokojenie 
potrzeb 
kulturalnych 
społeczeństwa

Remont budynków 
gospodarczych przy 
Leśniczówce na 
cele kultury

Mieszkańcy wsi, 
turyści

Urząd Gminy 
w Stryszawie

Kompleksowy, generalny 
remont budynków 
gospodarczych, połączony 
ze zmianą sposobu 
użytkowania

I      2011 -2012 r.

II   projekt 15.000,- zł
     inwestycja 800.000,- zł

Zaopatrzenie 
w wodę 
mieszkańców 
Stryszawy

Rozbudowa 
wodociągu 
w Stryszawa – 
Siwcówka - 
zbiorniki 

Mieszkańcy wsi, Urząd Gminy 
w Stryszawie

Budowa 2 zbiorników 
wody pitnej o pojemności 
2x 100 m3

I         2010-2012 r.
 
II        300.000,- zł

Zaopatrzenie 
w wodę gminną 
mieszkańców 
osiedli Kwaki oraz 
Bachorczyki

Rozbudowa 
wodociągu 
w kierunku 
Stryszawa Huciska

Mieszkańcy wsi Urząd Gminy 
w Stryszawie

Rozbudowa wodociągu o 
dł. ok. 250 mb

I        2011 r.

II       40.000,- zł

Poprawa 
infrastruktury 
sportowej, 

Kontynuacja 
budowy Centrum 
Sportu i Rekreacji 

Mieszkańcy wsi, 
turyści

Urząd Gminy 
w Stryszawie

Budowa bieżni, kortu 
tenisowego, boisk 
wielofunkcyjnych, trybun, 

I      2011-2016 r.

II    1.000.000,- zł
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zaspokojenie 
potrzeb 
rekreacyjno- 
sportowych 
mieszkańców

w Stryszawie parking

Zaopatrzenie 
w wodę 
mieszkańców 
osiedla Stachówka

Rozbudowa 
i remont wodociągu 
na osiedlu 
Stachówka

Mieszkańcy wsi Urząd Gminy 
w Stryszawie

Wodociąg:
ø 110mm – 1200 mb
ø 63 mm – 160 mb 
ø 40 mm – 800 mb

I       2012 r.

II      250.000,- zł

Podniesienie 
estetyki 
i uporządkowanie 
przestrzeni 
publicznej wsi 
Stryszawa, poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców

Budowa chodnika 
na osiedlu 
Stachówka przy 
drodze 
wojewódzkiej 
nr 946

Mieszkańcy wsi, 
turyści

Urząd Gminy 
w Stryszawie

Budowa chodnika dla 
pieszych dł. ok. 200  mb

I      2010 r.

II     61.000,- zł

Zmniejszenie strat 
energii, poprawa 
racjonalnego 
i oszczędnego 
zużycia energii

Termomodernizacja 
budynku apteki

Mieszkańcy wsi Urząd Gminy 
w Stryszawie

Termomodernizacja 
budynku: ocieplenie ścian 
oraz stropu, wymiana 
części stolarki okiennej 
i drzwiowej, elewacja

I     2010 r.

II    128.000,- zł

Podniesienie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
mieszkańców

Budowa oświetlenia 
na osiedlu 
Zawodzie

Mieszkańcy wsi, 
turyści

Urząd Gminy 
w Stryszawie

Rozbudowa oświetlenia 
ulicznego

I     2010 r.

II   48.000,- zł
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Zaopatrzenie 
w wodę 
mieszkańców 
osiedli Dyduchy, 
Pietyry,
 Janicki, Dudy

Budowa wodociągu 
na osiedlu 
Zawodzie

Mieszkańcy wsi Urząd Gminy 
w Stryszawie

Rozbudowa wodociągu 
o długości ok. 2400  mb 

I     2010 r.

II    203.000,- zł

Zaspokojenie 
potrzeb socjalno-
bytowych 
mieszkańców

Budowa kanalizacji 
na osiedlu Chmiele 
i Stachówka

Mieszkańcy wsi Urząd Gminy 
w Stryszawie

Budowa kanalizacji 
o długości ok. 3000 m

I     2013 - 2015 r.

II    2.500.000,- zł

Zaspokojenie 
potrzeb socjalno – 
bytowych 
mieszkańców

Budowa Kanalizacji 
od osiedla Biłki do 
osiedla Roztoki

Mieszkańcy wsi Urząd Gminy 
w Stryszawie

Budowa kanalizacji 
o długości ok. 9000 m

I     2015 – 2017 r.

II    8.500.000,- zł

Zaspokojenie potrzeb 
kulturalnych 
społeczeństwa

Adaptacja budynku 
byłej leśniczówki
na potrzeby Gminnego 
Ośrodka Kultury
w Stryszawie

Mieszkańcy gminy Urząd Gminy
w Stryszawie

Kompleksowy remont oraz 
wyposażenie budynku 

I     2010 – 2011 r.

II    1 450 000,00 zł
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2.  HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

W ramach Planu Odnowy Miejscowości Stryszawa na lata 2010-2017 przewiduje się 
następujący harmonogram realizacji zadań:

Tabela 6 .  Harmonogram  realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

L.P. Nazwa zadania Termin 
rozpoczęcia

Termin 
zakończenia

Wartość 
projektu (zł)

1 Budowa boiska sportowego przy 
Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie 2011 2011 327.494,40

2 Budowa chodnika w kierunku 
Stryszawa Roztoki 2011 2012 1.000.000,00

3 Budowa chodnika w kierunku 
Stryszawa Hucisko 2010 2014 1.015.000,00

4 Remont budynków gospodarczych 
przy Leśniczówce na cele kultury 2011 2012 815.000,00

5 Rozbudowa wodociągu Stryszawa - 
Siwcówka 2010 2012 300.000,00

6 Rozbudowa wodociągu w kierunku 
Stryszawa Huciska 2011 2011 40.000,00

7 Kontynuacja budowy Centrum 
Sportu i Rekreacji w Stryszawie 2011 2016 1.000.000,00

8 Rozbudowa i remont wodociągu na 
osiedlu Stachówka 2012 2012 250.000,00

9
Budowa chodnika na osiedlu 
Stachówka przy drodze 
wojewódzkiej nr 946

2010 2010 61.000,00

10 Termomodernizacja budynku apteki 2010 2010 128.000,00

11 Budowa oświetlenia na osiedlu 
Zawodzie 2010 2010 48.000,00

12 Budowa wodociągu na osiedlu 
Zawodzie 2010 2010 203.000,00

13 Budowa kanalizacji na osiedlu 
Chmiele i Stachówka 2013 2015 2.500.000,00

14 Budowa kanalizacji od osiedla Biłki 
do osiedla Roztoki 2015 2017 8.500.000,00

15
Adaptacja budynku byłej 
Leśniczówki na potrzeby GOK w 
Stryszawie

2010 2011 1.450.000,00
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L.P NAZWA ZADANIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Termomodernizacja budynku apteki

11 budowa oświetlenia na osiedlu Zawodzie

12 budowa wodociągu na osiedlu zawodzie

13

14

15

Budowa boiska sportowego przy 
Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

Budowa chodnika w kierunku Stryszawa 
Roztoki

Budowa chodnika w kierunku Stryszawa 
Hucisko

Remont budynków gospodarczych przy 
Leśniczówce na cele kultury

Rozbudowa wodociągu w Stryszawa – 
Siwcówka

Rozbudowa wodociągu w kierunku  
Stryszawa Huciska

Kontynuacja budowy Centrum Sportu i 
Rekreacji w Stryszawie

Rozbudowa i remont wodociągu na osiedlu 
Stachówka

Budowa chodnika na osiedlu Stachówka 
przy drodze wojewódzkiej nr 946

Budowa kanalizacji na osiedlu Chmiele i 
Stachówka

Budowa kanalizacji na osiedlu Biłki do 
osiedla Roztoki

Adaptacja budynku byłej Leśniczówki na 
potrzeby GOK w Stryszawie
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3.   OPIS I  CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA 

ZASPOKOJENIA  POTRZEB  MIESZKAŃCÓW  WSI  STRYSZAWA,  SPRZYJAJĄCYCH 

NAWIĄZANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH, ZE WZGLĘDU NA ICH POŁOŻENIE ORAZ 

CECHY FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNE.

  W miejscowości Stryszawa możemy wyróżnić kilka miejsc o szczególnym znaczeniu 

dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Miejsca te ze względu na ich położenie oraz 

cechy funkcjonalno – przestrzenne sprzyjają nawiązywaniu kontaktów, koncentruje się 

tam życie  kulturalne  i  społeczne   mieszkańców gminy,  są  to  miejsca  publicznych 

spotkań.

Jednym z nich jest obszar Gminnego Ośrodka Kultury, który obecnie położony 

jest w sołectwie Stryszawa Dolna, jednak w 2011 roku planowane jest przeniesienie 

siedziby  GOK  do  wyremontowanego  budynku  byłej  leśniczówki  położonego

w sołectwie  Stryszawa Górna,  w pobliżu  planowanego do remontu  i  modernizacji 

wielofunkcyjnego boiska sportowego. 

GOK  w  Stryszawie  obejmuje  swym  zasięgiem  obszar  całej  gminy,  jest 

miejscem spotkań  mieszkańców wsi,  tu  skupia  się  życie  kulturalne  naszej  gminy, 

organizowane są zajęcia taneczne, muzyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty twórcze 

poświęcone  sztuce  ludowej,  zabawkarstwo.  Od  samego  początku  przeprowadzane

są  cyklicznie  imprezy  kulturalne  o  zasięgu  krajowym  a  w  ostatnich  latach  także 

międzynarodowym. Organizowane są festyny oraz dożynki.  W budynku Gminnego 

Ośrodka  Kultury  mieści  się  kafejka  internetowa,  ogólnodostępna  dla  wszystkich 

mieszkańców jak i turystów. 

Działalność GOK szczegółowo opisana jest w rozdziale II .
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 Zdjęcie 16. Święto Zabawki Ludowej.

           Źródło: Urząd Gminy Stryszawa

  Kolejnym obszarem,  który  ma  szczególnie  istotne  znaczenie  dla  budowy  relacji 

społecznych jest   obszar   położony w centrum sołectwa -   Stryszawa Górna,  przy 

skrzyżowaniu  drogi  powiatowej  z  drogą  gminną  prowadzącą  w  kierunku  osiedla 

Roztoki. Na obszarze tym mamy kilka sąsiadujących bezpośrednio obiektów, które ze 

względu  na  ich  położenie  i  cechy  funkcjonalno  -   przestrzenne   sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych. Są  to:  siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej 

skupiającej wokół siebie dzieci i młodzież organizowane zawody sportowe, imprezy 

okolicznościowe;  wyremontowany  budynek  byłej  leśniczówki,  gdzie  w  niedługim 

czasie zostanie przeniesiona siedziba GOK; kościół  parafialny pod wezwaniem św. 

Anny  przy  którym  od  kilku  lat  działa  chór  parafialny;  ośrodek  rekreacyjno  – 

szkoleniowy  "Groń"; restauracja "Grota" oraz Gimnazjum nr 1 w Stryszawie.

Przy wymienionym gimnazjum znajduje się boisko do gry w siatkówkę, które

w obecnym złym stanie nie spełnia standardów. Wyraźnie odczuwalny jest niedostatek 

ogólnodostępnej   infrastruktury  sportowej  i  rekreacyjnej,  która  poszerzyłaby ofertę 

zagospodarowania wolnego czasu  dzieci, młodzieży i dorosłych  oraz odwiedzających 

nasza  gminę  turystów  chcących  aktywnie  spędzać  czas.  Idealnym  rozwiązaniem 

niwelującym  w/w  braki,  będzie  modernizacja  istniejącego  boiska  i  budowa 

wielofunkcyjnego  boiska  sportowego  zaplanowana  do  III  kwartał  2011  roku.  Na 

płycie boiska o wymiarach 19,4 m x 36 m. będą wydzielone m.in: boisko do piłki 

ręcznej, kort tenisowy oraz boisko do piłki siatkowej.  Boisko wyposażone zostanie
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w piłkochwyty. Przy budowie boiska zostaną wykorzystane najnowsze technologie. 

Płyta boiska zostanie wykonana z nawierzchni poliuretanowej. Wybrana nawierzchnia 

będzie  charakteryzować  się  komfortową  sprężystością,  co  zwiększy  przyjemność 

samej gry i wpłynie na eliminowanie możliwości kontuzji. Efekt ten jest niezwykle 

ważny w przypadku obiektów sportowych zlokalizowanych przy szkołach.

Realizacja zaplanowanej inwestycji z pewnością przyczyni się do wzrostu aktywności 

fizycznej jednostek oraz grup w różnym wieku. Zostaną stworzone warunki stosowne 

do  możliwości  i  zainteresowań  mieszkańców  wsi,  szkoleń  uzdolnionej  sportowo 

młodzieży.  Oddana  infrastruktura  sportowa  przyczyni  się  do  poprawy  kondycji 

fizycznej  oraz  stanu  zdrowia  dzieci  i  młodzieży.  Inwestycja  wpłynie  także  na 

rozwijanie  działalności  profilaktycznej  i  przeciwdziałanie  zagrożeniom  (patologii) 

społecznym. Powszechna dostępność obiektu będzie dodatnio oddziaływać na rozwój 

rekreacji i sportu wśród dorosłych. 

Za  słusznością  inwestycji  przemawia  również  fakt  że  na  samorządzie  gminy 

spoczywa  ustawowy  obowiązek  podejmować  wszelkie  działań   zmierzających  do 

rozwoju sportu, w tym budowa boisk, co jest realizacją zadań własnych. W spieraniu 

procesu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży nie wystarczy opierać się jedynie na 

obowiązkowych  lekcjach  wychowania  fizycznego,  samorząd  winien  zapewnić 

warunki  zachęcające  do  różnorodnej  aktywności  ruchowej,  pozalekcyjnych  zajęć 

sportowych.

Nowe boisko będzie dostępne dla każdego mieszkańca Gminy Stryszawa, jak 

również dla  wszystkich gości  odwiedzających naszą Gminę,  a  korzystanie  z niego 

będzie bezpłatne. 

Opisana wyżej infrastruktura sportowa z pewnością przyczyni się do poprawy 

warunków  funkcjonalno  –  przestrzennych,  sprzyjające  nawiązywaniu  kontaktów 

społecznych w omawianym obszarze. 

Ważnym  zadaniem  przewidzianym  do  realizacji  w  latach  2011-2012

 w  „Planie  Odnowy  Miejscowości  Stryszawa  na  lata  2010-2017”  jest  budowa 

chodnika  przy  ruchliwej  drodze  powiatowej,  którą  mieszkańcy  wsi  udają  się  do 

centrum  sołectwa,  gdzie  usytuowane  są  wyżej  opisane  miejsca  o  szczególnym 
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znaczeniu  dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców ze względu na ich położenie oraz 

cechy funkcjonalno-przestrzenne. Potrzeba budowy chodnika wynika z konieczności 

poprawy  bezpieczeństwa;  szczególnie  dzieci  ale  również  osób  starszych

i  niepełnosprawnych.  Realizacja  tego  zadania  wpłynie  dodatkowo  na  poprawę 

wizerunku,  estetykę,  uporządkowanie  przestrzeni  publicznej  oraz  na  integralność 

obszaru  o  szczególnym znaczeniu  dla  zaspokojenia  potrzeb  mieszkańców.  Wzdłuż 

zaplanowanego  do  budowy  odcinka  chodnika  występuje  zwarta  zabudowa 

mieszkaniowa.
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