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ANALIZA ZASOBÓW 

Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z  nią obszaru, które mogą być wykorzystane 
obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na 
elementy specyficzne  i rzadkie (wyróżniające wieś).  Opracowanie: Ryszard Wilczyński 

 
Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje 

Znaczenie  
zasobu 

M
a

łe
 

D
u

że
 

W
y

ró
ż

n
ia

ją
c

e
 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Dużą ilość lasów prywatnych i publicznych  x  

stan środowiska Dobry, , duża ilość nieużytków  x  

walory klimatu Czyste powietrze, nie występują zanieczyszczenia x   

walory szaty roślinnej Bogata szata roślinna  x  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Złoża torfu i kamienia  x  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Dziki, sarny, zające, lisy, żurawie  x  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Rzeka Prosna, dużo stawów przydomowych  x  

wody podziemne Naturalne źródełka wytryskujące we wsi x   

gleby Średniej i słabej klasy x   

kopaliny Pokłady żwiru, piasku i kamienia.  x  

walory geotechniczne     

Kulturowy 

walory architektury  
 

Niska zabudowa domów jednorodzinnych i 
budynków gospodarczych 

 X  

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Przestrzeń publiczna zagospodarowana w stopniu 
niewystarczającym 

x   

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Przestrzeń prywatna zagospodarowana i utrzymana 
bardzo dobrze. 

 x  

zabytki i pamiątki historyczne Kapliczki przydrożne, Kościół z 1909 roku, kamienna 
studnia 

 x  

osobliwości kulturowe     

miejsca, osoby i przedmioty kultu     

święta, odpusty, pielgrzymki Odpust Św. Jadwigi Śląskiej, pielgrzymki  x  

tradycje, obrzędy, gwara Spotkania dla seniorów  x  

legendy, podania i fakty historyczne     

przekazy literackie     

ważne postacie i przekazy historyczne     

specyficzne nazwy Kamionka, Zimna Woda, Bukowiec, Chuby  x  

specyficzne potrawy     

dawne zawody     

zespoły artystyczne, twórcy 100 letnia Orkiestra Dęta, zespół muzyczny,   x 
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Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową 
  

We wsi są dostępne działki pod zabudowę    x 

działki pod domy letniskowe Są wyznaczone tereny pod działki rekreacyjne  x  

działki pod zakłady usługowe i przemysł     

pustostany mieszkaniowe W prywatnych rękach x   

pustostany poprzemysłowe W prywatnych rękach x   

tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie 
(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.) 

    

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Boisko LKS, Plac obok remizy, park.  x  

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica wiejska, sala w remizie.  x  

miejsca uprawiania sportu Boisko LKS, boisko do piłki plażowej  x  

miejsca rekreacji j.w.    

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne     

szkoły Klasy I-III szkoły podstawowej,   x  

przedszkola Oddział przedszkolny  x  

biblioteki Niewielka, księgozbiór dostępny w świetlicy x   

placówki opieki społecznej     

placówki służby zdrowia     

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Wieś zwodociągowana  x  

kanalizacja     

drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Drogi częściowo wyremontowane, w najgorszym 
stanie droga powiatowa,                                          

x   

chodniki, parkingi Chodnik przy drodze Głównej  x  

przystanki Kilka w całej wsi  x  

sieć telefoniczna i dostępność internetu Sieć telefoniczna w pełni dostępna  x  

telefonia komórkowa Wysoki odsetek ludzi posiadających telefony 
komórkowe 

  x 

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) W miejscowych firmach   x 

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich 
produkty 

Topoła, Mikołajczyk, Elkom – GAZ, Żółtaszek, 
Oczyszczalnie źcieków 

 x  

gastronomia     

miejsca noclegowe     

gospodarstwa rolne Kilka  x   

uprawy hodowle Pieczarki,pomidory  x  

możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne  x   

zasoby odnawialnych energii     

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki x   

środki wypracowywane Środki wypracowane przez stowarzyszenie  x  
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Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi     

Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą     

Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i 
umiejętnościach, m.in. studenci 

Zróżnicowane wykształcenie i umiejętności 
mieszkańców 

x   

Przedsiębiorcy, sponsorzy     

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych 

    

Pracownicy nauki     

Związki i stowarzyszenia OSP, KGW, Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi, 
LKS 

x   

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Kulisy Powiatu  x  

Współpraca zagraniczna i krajowa     

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki Książka o Przedmościu x   

Strony www Nieaktywna  x   

 

       

 
Grupa Odnowy Wsi w trakcie pierwszego dnia warsztatów. /Zdjęcie: L. Czernik/ 
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Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT) 
 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Walory środowiska naturalnego, teren 
czysty ekologicznie. T 

2. Położenie geograficzne. S 
3. Walory przyrodnicze. T 
4. Złoża torfu. T 
5. Złoża kamienia. T 
6. Czynne zaangażowanie części 

mieszkańców w prace na rzecz wsi. J 
7. Partnerzy zewnętrzni. J 
8. Wiedza i doświadczenie mieszkańców. J 
9. Własna praca mieszkańców. J 
10. Dysponowanie własnym sprzętem przez 

mieszkańców. S 
11. Dość wysoki poziom zintegrowania 

mieszkańców. T 
12. Silne poczucie przynależności. T 
13. Znajomość i kultywowanie tradycji. T 
14. Aktywnie działająca Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta. T 
15. Szkoła podstawowa dla klas I- III. S 
16. Działająca OSP.T 
17. Aktywny LZS wraz z zapleczem. T 
18. Funkcjonująca świetlica wiejska. T 
19. Boisko do piłki plażowej. J 
20. Organizacja corocznych imprez 

integrujących mieszkańców. T 
21. Zróżnicowanie zawodowe mieszkańców. 

B 
22. Działalność stowarzyszenia Odnowy i 

Rozwoju wsi. J 
23. Oddział przedszkolny funkcjonujący w 

budynku szkoły. T 
24. Znajomość historii wsi. J 
25. Aktywna młodzież. T 

1. Niska świadomość społeczna 
mieszkańców. J 

2. Mała ilość środków finansowych. J 
3. Podziały w społeczności lokalnej.  J 
4. Mała ilość miejsc pracy. B 
5. Niska wydajność gleb. B 
6. Słaba jakość dróg powiatowych. S 
7. Słaba dostępność do komunikacji 

publicznej. J 
8. Niewystarczająca ilość lamp 

oświetleniowych. S 
9. Niskie poczucie bezpieczeństwa. J 
10. Niewystarczająca ilość chodnika we wsi. S 
11. Brak ścieżki rowerowej. J 
12. Mała dostępność do specjalistycznych 

placówek medycznych. S 
13. Brak zewnętrznej siłowni.  J 
14. Słabe zaangażowanie mieszkańców w 

sprawy wsi.  J 
15. Nieaktualizowana strona internetowa. J 
16. Niewykorzystany park przy remizie OSP. T 
17. Brak placu zabaw. S 
18. Małe zainteresowanie mieszkańców 

imprezami kulturalnymi/ integracyjnymi.  T 
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SZANSE 
ZAGROŻENIA 

1. Możliwość rozwoju miejsc rekreacji i 
wypoczynku. S 
2. Budowa zbiornika retencyjnego na 
Prośnie. B 
3. Rozwój agroturystyki. B 
4. Rozwój współpracy z władzami gminy. S 
5. Działki pod budownictwo mieszkaniowe. J 
6. Możliwość wybudowania połączenia 
mostowego między Przedmościem a 
Zdziechowicami. S 
7. Możliwość tworzenia szlaków 
turystycznych. J 
8. Możliwość tworzenia spływów 
kajakowych na Prośnie. J 
9. Pozyskanie środków na potrzeby 
stowarzyszenia. J 
10. Budowa chodnika we wsi. S 
 

1. Obostrzone przepisy utrudniające 
organizację imprez. J 
2. Migracja młodzieży. T 
3. Zbyt duża ilość zwierzyny łownej – 
niszczenie upraw. B 
4. Możliwość likwidacji szkoły. S 
5. Niski przyrost naturalny. J 
6. Starzenie się społeczeństwa. J 
7. Niewystarczające wsparcie ze strony 
gminy. B 
 

 
 
 

 
Grupa Odnowy Wsi podczas drugiego dnia warsztatów./Zdjęcie: L. Czernik/  
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Analiza  Potencjału  Rozwojowego  Wsi  PRZEDMOŚĆ 

 
 
silne strony  szanse 
 
słabe strony  zagrożenia 
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Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego    ( + ) -  
14 0 

2 1 

Wnioski:  Obszar mocny, otoczenie słabe. 
Zalecenia:  Wykorzystać mocne strony w eliminowani słabości.  
 

Standard życia (warunki materialne)     ( - ) +  
3 4 

5 1 

Wnioski: Obszar słaby. Otoczenie mocne. 
Zalecenia: Wykorzystać mocne atuty zewnętrzne we wzmacnianiu obszaru. 
 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  ( - ) +  
7 4 

9 3 

Wnioski: Obszar słaby, otoczenie mocne. 
Zalecenia: Wykorzystać otoczenie do wzmacniania obszaru.  
 

Byt (warunki ekonomiczne)    ( - ) =  
  

1 2 

2 2 

 
Wnioski:. Obszar słaby, otoczenie w równowadze. 
Zalecenia:  Utrzymać zrównoważony rozwój, eliminując słabości obszaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 
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WIZJA 

 

Wizja hasłowa:  
Przedmość POMOSTEM stwarzającym możliwości do znalezienia swojego miejsca.  
 

Wizja wsi opisowa:  
Przedmość wsią zintegrowanych i aktywnie działających mieszkańców i organizacji, mających 
do dyspozycji pełne zaplecze sportowo – rekreacyjne. Mieszkańcy mają dostęp do Internetu i 
wielu atrakcji, korzystają z szerokiej oferty imprez kulturalnych odbywających się w 
plenerowym „centrum” wsi. Walory przyrodnicze i wykorzystane zasoby przyciągają nowych 
mieszkańców, powodują wzrost zainteresowania bogatą przeszłością i tradycjami.     
 
 

 
Widok na wieś z satelity. /Źródło: mapa Google/. 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU SOŁECTWA PRZEDMOŚĆ NA LATA 2015-2020 
*należy uzupełnić informacje, jeśli są znane 

Cele jakie musimy osiągnąć Projekty, przedsięwzięcia 
służące osiągnięciu celów 

Termin 
realizacji* 

Źródła 
finansowania* 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

1. Wzmocnienie wizerunku wsi. 1. Wystawienie tablic z 
nazwą wsi tzw. wita czy. 

2016 
Środki własne 

2. Utworzenie ścieżki 
edukacyjnej. 

2016-
2017 

Środki 
Nadleśnictwa/ 

Fundusz sołecki 

3. Wyznaczenie ścieżki 
turystyczno – rekreacyjnej. 

2017-
2018 

Środki własne 

4. Organizacja rajdów 
rowerowych dla różnych 
grup wiekowych. 

2015-
2020 Środki własne 

5. Zagospodarowanie placu 
przy ul. Głównej. 

2016-
2020 

Fundusz sołecki/ 
Środki 

pomocowe 

2. Poprawa integracji społecznej. 1. Organizacja „Pikniku pod 
lipami”. 

2015-2020 
Środki własne 

2. Organizacja dnia seniora. 2015-2020 
Środki własne 

3. Utworzenie plenerowego 
miejsca spotkań. 

2016-2020 Fundusz sołecki/ 
Środki 

pomocowe 

4. Organizacja wycieczek 
integracyjnych. 

2015-2020 Środki 
własne/Fundusz 

sołecki 

5. Zakup sprzętu 
rekreacyjnego do świetlicy 

2016-2020 Środki własne/ 
Środki gminne 

B. STANDARD  ŻYCIA 

1. Poprawa i rozwój infrastruktury 
społecznej. 

1. Budowa placu zabaw i 
siłowni zewnętrznej. 

2016-2020 Środki 
pomocowe/ 

Fundusz sołecki 

2. Modernizacja świetlicy 
wiejskiej. 

2016-2020 
Fundusz sołecki 

2. Modernizacja remizy OSP – 
nowe toalety, kuchnia, szatnia 
itp. 

2017-2020 Środki 
prewencyjne 
straży/ PZU 

3. Zagospodarowanie parku w 
Centrum wsi przy OSP. 

2016-2020 Fundusz sołecki/ 
Środki pomocowe 

4. Utworzenie Centrum 
spotkań mieszkańców. 

2016-2020 Środki 
pomocowe/ 

Fundusz sołecki 

5. Modernizacja boiska 
piłkarskiego. 

2018-2020 Środki 
pomocowe/ 

Środki gminne 

2. Poprawa bezpieczeństwa i stanu 
infrastruktury. 

 

1. Poprawa stanu oświetlenia 
wsi. 

2016 - 
2020 

Środki 
pomocowe/ 

Fundusz sołecki 
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2. Poprawa stanu nawierzchni 
dróg. Poprawa stanu dróg 
dojazdowych do posesji. 

2016-2020 RPO/Środki 
powiatu, gminy 

3. Budowa chodnika wzdłuż 
głównej drogi. 

2016-2020 RPO/ Środki 
powiatu, gminy 

4. Rozwijanie infrastruktury 
związanej z bezpieczeństwem 
mieszkańców. 

2016- 
2020 

Środki pomocowe 

 5. Organizacja szkolenia z 
udzielania pierwszej pomocy i 
ratownictwa drogowego. 
 

2016 EFS/Środki 
pomocowe 

3. Rozwój infrastruktury 
technicznej. 

1. Budowa kanalizacji. 2015-2020 RPO/Środki 
pomocowe 

2. Gazyfikacja wsi. 2015-2020 RPO/ Środki 
pomocowe 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1. Wzrost poziomu zaangażowania i 

współdziałania mieszkańców. 

1. Utworzenie zespołu 
mażoretek.  

2017-2018 Środki własne/ 
Środki gminne 

2. Bądź Eko – od 
przedszkolaka do starszaka. 

2016-2020 Środki własne/ 
Środki gminne 

3. Poznaj Prosnę – 
organizacja spływów 
kajakowych. 

2016-2020 Środki własne/ 
Środki gminne 

4. Organizacja konkursu 
plastycznego dotyczącego 
fauny i flory okolic 
Przedmościa. 

2016-2020 Środki własne/ 
Środki gminne 

4. Budowa boiska do 
siatkówki i koszykówki 

2016-2018 Fundusz sołecki/ 

Środki gminne 

 5. Rozwój wiejskiej 
biblioteki. 

2016-2020 Środki 

pomocowe/ 

Środki MKiDN 

2. Zdobywanie wiedzy, umiejętności i 

doświadczeń przez mieszkańców wsi.           

 

1. Dostęp do Internetu w 
świetlicy.  

2017-2018 Środki pomocowe 

2. Utworzenie stanowisk 

komputerowych, 

prowadzenie szkoleń z 

obsługi komputera i 

internetu.   

2017-2018 EFS/ Środki 

pomocowe 

3. Organizacja spotkań dla 

dzieci związanym z 

bezpieczeństwem i 

zagrożeniami, m.in. kurs 

udzielania pierwszej 

pomocy. 

2016-2020 Środki własne 
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 4. Organizacja kursów:  
- kurs zdrowego żywienia,   
- nauka języka angielskiego i 
niemieckiego, 
- kurs udzielania pierwszej 
pomocy, 
-  kurs komputerowy 40+  
- kurs instruktorów 

sportowych 

- kurs instruktorów 

kulturalnych  

2016-2020 EFS/ Środki 

własne/ Środki 

gminy/ Środki 

LGD 

D. BYT 

1. Promocja wsi 1. Upowszechnienie 
informacji o wsi na portalach 
społecznościowych. 

2015-2020 Środki 
własne/Środki 

Gminne 

2. Bieżące i systematyczne 
uaktualnianie strony 
internetowej.   

2015-2020 

Praca własna 

3. Udział w uroczystościach 
na terenie gminy, powiatu i 
województwa. 

2015-2020 Środki 
własne/Środki 

Gminne 

4. Przygotowanie ulotek 
promujących wieś,  jej 
zasoby i mieszkańców. 

2016-2020 

Środki własne 

1. Rozwój przedsiębiorczości oraz 
zarobkowanie przez mieszkańców wsi. 
2. Stwarzanie warunków sprzyjających 
rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej 
 

1. Organizacja imprez 
przynoszących zyski 
stowarzyszeniu.  

2015-2020 

Środki własne 

2. Stworzenie oferty 
szkoleniowej dla 
mieszkańców poszerzającej 
możliwości zdobywania 
pracy: 
- kurs wizażu  
- kurs florystyczny 
- kurs projektowania 
ogrodów przydomowych 
- kurs opiekunów dzieci i 
osób starszych 

2016-2020 Środki 
pomocowe/ 

Środki własne/EFS 

3. Szkolenia z 
przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich. 

2016-2018 Środki gminne/ 
Środki powiatowe 

4. Wspieranie miejscowych 
firm poprzez promowanie 
ich wyrobów w czasie 
organizowanych imprez. 

2015-2020 Środki własne 

5. Określenie „produktu i 
marki ” wsi. 

2016-2018 Środki własne 
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Załączniki: 

Zał. 1 Wyniki ankietyzacji mieszkańców sołectwa. 

 Analiza ankiety dotyczącej wyznaczenia kierunków rozwoju wsi Przedmość na lata 2015 – 
2020. W ankiecie udział wzięło 56 mieszkańców. 
Ankieta – Przedmość 
Szanowni Państwo! 
W ramach współpracy z Fundacją Batorego, Fundacją Zielona Akcja i Stowarzyszeniem LGD Górna 
Prosna będziemy aktualizować sołecką strategię rozwoju naszej miejscowości na lata 2015 – 2020,  
w związku z tym prosimy Państwa o odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej.  
Ankieta jest anonimowa, a jej główny cel to poznanie opinii mieszkańców o kierunkach rozwoju 
Przedmościa. 

1. Od ilu lat Pani/Pan zamieszkuje w Przedmościu. 
 
Respondenci podali – od 6 do 59 lat. 
 
2. Z których działań zrealizowanych do 2014 roku jest Pani/Pan najbardziej zadowolony? 

o Remont świetlicy wiejskiej – 32 osoby 
o Zwiększenie ilości zajęć w świetlicy – 22 osoby 
o Imprezy okolicznościowe – 28 osób 
o Urządzenie boiska do piłki siatkowej plażowej – 17 osób 
o Półkolonie letnie – 14 
o  Wyjazdy dzieci rolników na zimowiska – 12 osób 
o Inne – naprawa dróg – 2 osoby. 

Prosimy zaznaczyć kilka odpowiedzi. 
 
3. Czy fundusz sołecki  był wydatkowany wg Pani/Pana na najważniejsze potrzeby wsi? 

Tak x 32  Nie x 9   Nie wiem  x 15  
 
4. Czy jest Pani/Pan zainteresowana/y organizowaniem imprez okolicznościowych? 
 Tak x 43  Nie x  3  Nie wiem x 10  
 
5. Czy uczestniczy Pani/Pan w zebraniach wiejskich? 
 Tak x 34   Nie x 22 
  
Jeśli nie to dlaczego? – kilka odpowiedzi: 
- Brak czasu 
- Obowiązki  zawodowe 
- Nieznajomość terminów 
 
6. Jaka droga informacji o działaniach na rzecz wsi jest dla Pani/Pana odpowiednia? 
- plakaty –  32 
- strona internetowa – 23 
- kwerenda (lista od mieszkańca do mieszkańca) – 10  
- zaproszenia dostarczane do domu –  5 
- inne – 0 
7. Wymień jakie działania w latach 2015 – 2020 powinny być zrealizowane na wsi. 
- plac zabaw -25  
- remont drogi – 14 
- siłownia zewnętrzna – 13  
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- modernizacja parku przy OSP – 13  
- budowa chodnika przez wieś – 12 
- miejsce plenerowe dla mieszkańców – 8  
- kanalizacja wsi – 7  
- nowe imprezy okolicznościowe – 6 
- ścieżki rowerowe – 5  
- doprowadzenie gazu – 5  
- boisko do kosza – 4  
- boisko do piłki siatkowej – 4  
- zagospodarowanie placu przy ul. Głównej – 3  
- remont sali OSP – 3  
- drogi dojazdowe do posesji – 3  
- dostęp do Internetu w świetlicy – 2  
- wiata na imprezy plenerowe – 2  
- ścieżka edukacyjna wykorzystująca walory miejscowości – 2  
- spotkania integracyjne – 2 
- oświetlenie ulic – 2 
- remont boiska do piłki nożnej – 2 
- turnieje sportowe – 2 
- utworzenie biblioteki we wsi – 2 
- remont łazienki i kuchni w OSP – 2 
- zakup sprzętu rekreacyjnego do świetlicy – 1 
- podjecie próby współpracy z zarządem OSP – 1 
- darmowy Internet dla wsi - 1 
8. Czy wyrażasz chęć pomocy w pracach na rzecz Twojej wsi 
 Tak x  48 osób   Nie x  2 osoba 
  
Jeśli tak to w jakiej formie. 
- Praca przy organizacji imprez 
- Sprzątanie parku 
- Praca społeczna 
- Praca fizyczna 
- Pomoc przy pisaniu wniosków o dotacje 
- w formie doradczej 
Podaj swoją płeć 

o Kobieta  x 26  osób 
o Mężczyzna x 30  osób 

Wiek  
o Do 18 lat –  9 osób 
o Do 30 lat – 9 osób 
o Do 40 lat –  13 osób 
o Do 50 lat –  8 osób                                                                                                       
o Do 60 lat –  9 osób 
o Powyżej 60 lat – 8 osób 

Informacje zebrane zostaną wykorzystane do opracowania aktualnej strategii rozwoju naszej wsi. 
Ankietę po wypełnieniu prosimy dostarczyć do świetlicy wiejskiej do rąk Pani Donaty Pawełczyk. 

 
       Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
       Grupa Odnowy Wsi Przedmość. 
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Zał. 2   System komunikacji pomiędzy mieszkańcami sołectwa. 

Mieszkańcy preferują tradycyjny system komunikacji oparty o plakaty lub informacje 

przekazywane przez sąsiadów. Dotyczy to szczególnie starszych osób i tych którzy nie mają 

dostępu do Internetu. Wieś jest prezentowana na facebooku dzięki LKS Przedmość. Swoją 

stronę ma również OSP, ale jest ona nieaktywna. Informacje o wsi zamieszczane są przez 

Ośrodek Kultury w Praszce który prowadzi w Przedmościu świetlicę wiejską. W ostatnich 

latach funkcjonowała strona internetowa WWW.przedmosc.pl, ale niestety osoba która była 

właścicielem domeny wyjechała nie pozostawiając danych do strony. Członkowie 

Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi czynią starania o uzyskanie dostępu do domeny. Na 

pewno ułatwi to komunikację z mieszkańcami i przyczyni się do rozpowszechnienia 

informacji o wsi i wydarzeniach mających w niej miejsce. 

 

http://www.przedmosc.pl/

