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WSTĘP 

 „Odnowa i rozwój wsi” jest czwartym działaniem trzeciej osi priorytetowej - „Jakość życia 

na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013. Jego zasadniczym celem jest poprawa jakości życia na obszarach 

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promocja obszarów wiejskich. Ponadto działanie to ma umożliwić rozwój tożsamości społeczności 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynąć na 

wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.   

Niezbędnym warunkiem przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach działania jest 

opracowanie Planu Odnowy Miejscowości. Jest to dokument, który zawiera najważniejsze 

elementy dotyczące odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców.  

 Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Bieździadka jest obszar tej miejscowości. 

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służących 

odnowie miejscowości, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości oraz szans i zagrożeń, a także 

planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną w okresie                  

7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości wraz z szacunkowym kosztorysem                         

i harmonogramem działań. 

Plan Odnowy Miejscowości Bieździadka to dokument, który określa strategię działań                 

w sferze społeczno- gospodarczej na lata 2008-2015. Podstawą opracowania planu jest Strategia 

Rozwoju Gminy Kołaczyce na lata 2007-2015 przyjęta uchwałą Rady Gminy Kołaczyce                         

nr XIX/104/2008 z dnia 23 stycznia 2008r., Plan Rozwoju Miejscowości Kołaczyce 2005-2013 oraz 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce 2001. 

 Niniejszy plan jest planem otwartym, który stwarza możliwość aktualizacji w zależności od 

potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że można do niego dopisać nowe 

zadania lub zmienić ich kolejność realizacji, w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy 

Unii Europejskiej. 
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1. Charakterystyka miejscowości Bieździadka 
   

1.1. Położenie geograficzno- administracyjne 
 

Miejscowość Bieździadka jest jedną z ośmiu miejscowości wyodrębnionych w podziale 

administracyjnym gminy Kołaczyce, która usytuowana jest na zachodnim krańcu województwa 

podkarpackiego, w północno- wschodniej części powiatu jasielskiego.  

Bieździadka zajmuje obszar 772 ha. Zamieszkuje ją 1450 mieszkańców. Położona jest na 

wschód od Kołaczyc w odległości 2 km, przy drodze powiatowej Kołaczyce - Lubla, na krańcach 

pogórza strzyżowskiego. Od wschodu sąsiaduje z Lublicą, od zachodu z Bieździedzą, od północy 

z Sowiną. W kierunku od wsi wznosi się lesisty wał górski oddzielający dolinę od dołów jasielsko 

sanockich. W pasie wyróżniają się wzniesienia Partyi (338 m n.p.m.) i Babiej Góry (387 m n.p.m.). 

W kierunku południowym od Bieździedzy pod lasem jest przysiółek Łazy. Na terenach wśród pól 

można napotkać enklawy leśne. 

Rysunek 1. Gmina Kołaczyce 

  

 

1.2. Historia 

Bieździadka posiada bogatą historię. Pierwsze wzmianki o Bieździadce odnotowane zostały 

w dokumencie benedyktynów z Tyńca koło Krakowa w 1123 roku, jako własność tego klasztoru. 
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Następne dokumenty pochodzą z XIII wieku. Na przełomie XIV i XV stulecia prawdopodobnie 

była to już wieś rycerska. O tym, że dolina ta zamieszkiwana była już 3000 lat p.n.e. świadczą 

pobliskie cmentarze kurhanowe oraz znaleziska z epok brązu i żelaza. Na początku XIV wieku ok. 

1312 roku król Władysław Łokietek odebrał Bieździedzę benedyktynom i przekazał rycerzom 

Helwigiuszom herbu Grzymała. Helwigiusze przystosowali Bieździedzę dla potrzeb rycerstwa, 

wybudowali drewniany kościół i doprowadzili ok. 1320 roku do powstania parafii. Obszar parafii 

Bieździedza, wedle danych z 1347 roku, wynosił 30 km i miał 45 mieszkańców. Majątek 

dziedziczyło trzech braci – rycerzy. Duży obszar, nazywany w dokumencie lokacyjnym „Nowa 

Bieździedza”, przyznano pierwszemu. Z ówczesnej Bieździedzy wydzielono teren, który nazwano 

„Bieździadka” i przyznano go drugiemu z braci, trzeci zaś otrzymał osady: Sowina i Lublica wraz           

z późniejszą Sieklówką. W ten sposób przestała istnieć „Stara Bieździedza”, którą podzielono na 

trzy małe wsie. W XVI wieku Bieździedza, jak i Bieździadka były w dziedzicznym władaniu 

Broniowskich. Jednym z dziedziców na przełomie XVI i XVII wieku był Marcin Broniowski, 

dworzanin królewski na dworach Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, dyplomata, poseł na 

Krym, autor książek o Tatrach i kartografii. 

W XVII wieku Bieździedza wraz z Bieździadką przeszły na własność Romerów. Ród ten 

dziedziczył obie wsie aż do połowy XIX stulecia, do wywłaszczenia w 1945 roku. Romerowie, 

herbu Jelita, z Chorzowa kontynuowali chlubną kartę swoich poprzedników. Dobudowali kaplicę, 

którą 1615 roku poświęcił biskup krakowski P. Tylicki pod wezwaniem Zwiastowania NMP, 

nazywaną później kaplicą MB Różańcowej. Przy kościele działało bractwo Trójcy Przenajświętszej. 

W 1787 roku parafia miała własny szpital, w 1797 roku wybudowano drewnianą szkołę, w której 

uczył organista. Parafia należała do diecezji przemyskiej i miała 1400 mieszkańców katolików i 24 

Żydów. 31 sierpnia 1879 roku w czasie pożaru spłonęły ołtarze, obrazy, archiwum, chór sięgający 

do połowy nawy, ambona, gobeliny, chorągwie oraz wszystko co mógł strawić ogień. Dzięki 

nadzwyczajnej ofiarności parafian zdołano od nowa wyposażyć kościół. Bieździadka przeszła na 

własność Bobrowskich, a później Zborowskich. We wsi wzniesiono klasycystyczny, murowany  

dwór, wokół którego założono park. 

 

1.3. Przestrzenna struktura miejscowości  

 Bieździadka nie posiada rynku. W centrum miejscowości znajduje się zniszczony Dom 
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Ludowy, a obok znajduje się dworek otoczony parkiem. Przy drodze powiatowej Kołaczyce - Lubla 

na wzniesieniu znajduje się cmentarz z I wojny światowej. Miejscowość położona jest wzdłuż tej 

drogi. 

 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości  

 

2.1. Zasoby przyrodnicze 

Świat roślin i zwierząt na obszarze miejscowości jest uboższy niż na południu w Beskidzie 

Niskim, powodem tego są mniejsze kompleksy leśne. Istnieją tutaj niewielkie lasy i zagajniki, które 

są resztkami po dawnych lasach porastających Doły Jasielsko – Sanockie (szereg większych                  

i mniejszych kotlin powstałych wzdłuż biegu Wisłoki z Jasionką oraz Wisłoka, wytworzonych              

w mniej odpornych na wietrzenie warstwach krośnieńskich). 

Największym kompleksem leśnym w okolicach wsi jest pogórzański masyw Wzgórz 

Warzyckich. W poszyciu lasów można spotkać iwę, jarzębinę, dziki bez, kalinę i leszczynę. 

Wierzba łoza występuje w dolinach rzek i potoków, dodając uroku rozległym krajobrazom. Można 

również spotkać olchę, która porasta podmokłe tereny. W tutejszych drzewostanach głównymi 

gatunkami są jodła, buk, sosna oraz dąb. W lasach, zagajnikach, a nawet na łąkach spotkać można 

sarny, zające. Żyją tu również kuny, łasice, wiewiórki, popielice, piżmowce, z ptaków drapieżnych: 

jastrzębie, kanie, sowy. W zagajnikach bytuje drobne ptactwo: drozdy, dzikie gołębie, kukułki, 

sroki, wrony, gawrony i drobne ptactwo spotykane na całym Pogórzu. Na terenach podmokłych             

w pobliżu wsi gnieżdżą się bociany, nad rzeką czajki, dzikie kaczki. Bogaty jest również świat 

owadów, motyli i chrząszczy. 

Gleby tu występujące zaliczane są od II do V klasy bonitacyjnej. Na większym obszarze 

przeważają gleby gliniasto - iglaste. Najurodzajniejsze gleby znajdują się w dolinach, są to 

nadrzeczne mady. Występują tu również gleby torfiaste, będące pozostałością polodowcowych, 

licznych kiedyś na terenie Dołów Jasielsko – Sanockich jeziorek. Większość gleb zbonifikowana 

jest w klasach III, IV, natomiast najmniej w II i V. Pod względem zawartości metali ciężkich gleby 

mieszczą się w I klasie czystości (oprócz zlokalizowanych przy głównych ciągach 

komunikacyjnych). 

Sieć wodną wsi stanowi rzeka Liczkówka przepływająca na południe od centrum w 
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środkowej części doliny, wraz z jej dopływami – mniejszymi potokami i rowami melioracyjnymi. 

Rzeka Liczówka jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoki i łączy się z nią w okolicach Kołaczyc.  

Zauważalny jest jednak brak regulacji tej rzeki i potoków, co przy pojawiających się intensywnych 

opadach (latem) oraz topniejącą pokrywą śnieżną (zimą) skutkuje częstymi wylewami oraz 

powodziami będącymi poważnym zagrożeniem dla mieszkańców.  

Do zasobów przyrodniczych miejscowości można zaliczyć: 

 otoczenie lasów i malowniczy krajobraz, 

 korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku, 

 atrakcyjne i rekreacyjne tereny lasów, wzgórz i łąk,  

 bogaty świat flory i fauny, 

 czyste, nieskażone powietrze, 

 istnienie rzeki i potoków leśnych, jednak z brakiem ich regulacji, co jest przyczyną 

występowania powodzi, 

 dobre gleby, jednak na ich jakość negatywnie wpływa wysoki poziom zakwaszenia,  

 przydrożny park leśny, który otacza zabytkowy dworek. 

 

2.2. Dziedzictwo kulturowe 

 Miejscowość Bieżdziedza to obszar atrakcyjny nie tylko ze względu na walory 

krajobrazowe i  przyrodnicze, ale także na zabytki przeszłości. Stanowi ciche i spokojne miejsce 

wypoczynku oraz kontaktu turystów z nieskażoną przyrodą. Na jej terenie znajduje się wiele 

ciekawych zabytków,  które świadczą o jej atrakcyjności turystycznej i bogatej przeszłości. Zabytki 

te są jednak zazwyczaj w złym stanie technicznym. Należą do nich:        

 siedliska bluszcza pospolitego; 

 kościół parafialny pod wezwaniem św. Trójcy z XV w. – gotycki murowany z  łamanego 

piaskowca z dobudowaną wieżą dzwonnicy;  

 ogrodzenie murowane w 1887 r. oraz bramka kościelna murowana w latach1750-  1799; 

 700–letnie dęby obok kościoła parafialnego;  

 kamienna dzwonnica wolno stojąca z XV w.; 



Plan Odnowy Miejscowości Bieździadka  

7 

 barokowa kropielnica z XVIII w.; 

 kaplica pod wezwaniem Zwiastowania NMP z 1615 r.; 

 XIX  - wieczny dwór Romerów z czterokolumnowym portykiem;  

 ślady zamczyska noszące nazwę „Baszty” zachowane na pograniczu Bieździedzy                            

i  Bieździadki; 

 spichlerz plebański, murowany w1850-1899 r.; 

 podworski park krajobrazowy; 

 rozwalisko z XVIII – wiecznego dworu w parku na skarpie; 

 cmentarz żołnierski z I wojny światowej, otoczony jest murem z kamienia łamanego. 

Spoczywają na nim Prusacy i Rosjanie w 10 pojedynczych i 6 zbiorowych mogiłach.  

 

2.3. Infrastruktura społeczna 

         Infrastrukturę społeczno - kulturalną w Bieździadce tworzą następujące obiekty: 

  Dom Ludowy, wraz z klubem młodzieżowym, 

  Dwie remizy strażackie,  

 Instytucje te aktywizują lokalną społeczność do uczestniczenia w różnych formach życia 

społecznego oraz kulturalnego. W działalności placówek przeważają prace związane                               

z organizowaniem imprez rozrywkowych w postaci zabaw, dyskotek oraz imprez sportowych.  

 Na terenie miejscowości wciąż jednak brakuje: 

 zorganizowanych i ciekawie zagospodarowanych miejsc sportu i rekreacji dla mieszkańców              

wsi w różnym wieku, 

  urządzonych terenów zieleni wiejskiej, 

 placów zabaw dla dzieci, 

 obiektów sportowych dla młodzieży. 

 

2.4. Infrastruktura techniczna 

 

 2.4.1. Infrastruktura komunikacyjna 

 Przez Bieździadkę przebiega droga powiatowa nr 1837 R Kołaczyce – Lubla. Stan dróg nie 

jest jednak zadowalający. Istnieją na ich powierzchniach liczne wgłębienia i nierówności.  

 Na terenie miejscowości w obecnej chwili jest niewiele miejsc parkingowych. Ze względu 
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na znacznie wzrastający ruch  konieczne jest wyznaczenie większej liczby niedużych parkingów 

czy miejsc postojowych. 

Dostępność komunikacyjna z Bieździadki do siedziby gminy Kołaczyc i innych 

miejscowości oraz Jasła - najbliższego ośrodka miejskiego, jest dobry. Usługi przewozowe 

świadczy Państwowa i Miejska Komunikacja Samochodowa Oddział w Jaśle oraz Prywatny 

Przewóz Osób. 

 

Rysunek 2. Sieć komunikacyjna Gminy Kołaczyce 

   

   

   

 

 

2.4.2. Zaopatrzenie w wodę 

 Podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności wsi w wodę są ujęcia wód powierzchniowych.  

Większość gospodarstw domowych zaopatruje się w wodę ze studni kopanych. Nie jest jednak 

znana jakość wody z tych ujęć.  

 Gmina Kołaczyce jest zasobna w wody powierzchniowe, lecz wykorzystanie ich jest 

ograniczone ze względu na duże wahania w skali rocznej oraz silny odpływ. Przepływają przez nią 

trzy potoki: w Bieździedzy na odcinku 5 km, od Sowiny do Bieździedzy 4  km, w Sieklówce na 

odcinku 3 km.  

 Mieszkańcy z terenu Bieździadka oraz innych wsi - Krajowic, Lublicy, Sieklówki, Sowiny, 

Bieździedzy wciąż czekają na podłączenie do sieci wodociągowej.  

 

2.4.3. Gospodarka wodno – ściekowa 

Na terenie gminy w Kołaczycach funkcjonuje jedna biologiczna oczyszczalnia ścieków                
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o przepustowości 400  m
3
/dobę typu SBR – 400.   

 Od roku 2007 w gminie Kołaczyce realizowane jest Przedsięwzięcie pn. „Inwestycje                  

w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kołaczyce”. Jest ono częścią projektu nr 

2005/PL/16/C/PE/007 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki ”, który realizowany 

jest przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Funduszu Spójności. Zakresem terytorialnym 

obejmuje obszar 16 gmin: Brzostek, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Miasto Jasło, Jedlicze, 

Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków.  

 W ramach tej inwestycji będzie realizowany projekt pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach: Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza, Bieździadka, Krajowice”. 

 

2.4.4. Gospodarka odpadami 

 Gmina Kołaczyce ma dość dobrze uregulowaną gospodarkę odpadami, wciąż jednak 

prowadzony jest proces w zakresie jej racjonalizacji, zwłaszcza w zakresie zasad gromadzenia 

i przekazywania odpadów oraz procesu segregacji odpadów. 

 Odpady z terenu Bieździadki są gromadzone i usuwane w systemie workowym. Segregacja 

obejmuje: papier, tworzywa sztuczne, metale, stłuczkę szklaną kolorową, stłuczkę szklaną białą.  

Zbiórkę i transport odpadów prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kołaczycach. 

Posegregowane wstępnie odpady są wywożone na tymczasową stację segregacji odpadów (hala 

magazynowa byłej betoniarni w Kołaczycach), tworzywa sztuczne podzielone na PE, PS, PP, 

podobnie jak makulatura są belowane. Tak przygotowane surowce są magazynowane w wiatach do 

czasu zebrania odpowiedniej ilości i wywozu do odbiorców. Pozostałe odpady od mieszkańców po 

wtórnej segregacji oraz odpady nie nadające się do odzysku są gromadzone w wydzielonej, 

zamkniętej wiacie lub kontenerze i okresowo wywożone na składowisko odpadów w Jaśle. 

 Ponad 93% mieszkańców gminy podpisało umowę na odbiór odpadów komunalnych. Za 

zagrożenie należy uznać „dzikie” wysypiska śmieci powstające najczęściej w lasach, w pobliżu 

rzek oraz w innych niedozwolonych miejscach.  

 

2.4.5. System dostaw energii elektrycznej 

 Gmina Kołaczyce posiada dobre wyposażenie w sieć średnich i niskich napięć                       

o wymaganym standardzie. Gminę w zakresie dostaw energii elektrycznej obsługuje Rejon 

Energetyczny Jasło - Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. Zasilanie gminy odbywa się 
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liniami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia 110 kV i średniego napięcia 15 kV poprzez               

44 stacje transformatorowe ŚN/nn, co w pełni pokrywa istniejące ogólne zapotrzebowanie oraz 

zapewnia niezbędną rezerwę. Przestrzenny rozkład źródeł mocy (stacji) wymagać jednak będzie              

w miarę wzrostu zapotrzebowania istniejących odbiorców i pojawiania się nowych, rozbudowy               

i modernizacji. Liczba instalacji elektrycznych wynosi 2314. 

 

2.4.6. Gazyfikacja 

 Poziom gazyfikacji i elektryfikacji w Gminie Kołaczyce jest dosyć dobry. Aktualnie liczba 

instalacji gazowych w Gminie wynosi 1864, dostęp do gazu ma 8388 mieszkańców (na 8994). 

 

2.4.7. Telekomunikacja 

 Usługi telekomunikacyjne na terenie całej gminy Kołaczyce głównie świadczy 

Telekomunikacja Polska S.A. 

 Drugim operatorem telefonii działającym na terenie gminy jest Przedsiębiorstwo 

Telekomunikacyjne Telgam sp. z o.o., które oferuje również łącza internetowe. Miejscowość objęta 

jest zasięgiem telefonii komórkowej. 

 

2.5. Gospodarka i rolnictwo 

 

2.5.1. Rolnictwo 

Rolnictwo jest podstawową działalnością gospodarczą na terenie Bieździadki jak i całej 

Gminy Kołaczyce. Wynika to głównie z dużej liczby gospodarstw rolnych, tradycji oraz 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wiele osób prowadzących te małe, często z niewielkim 

udziałem produkcji towarowej gospodarstwa, robi to ponieważ nie ma alternatywnego sposobu 

zarobkowania. Wiele tych gospodarstw ma charakter socjalny dostarczając jedynie produktów na 

samozaopatrzenie rodziny właściciela. Około 84,6% obszaru gminy stanowią użytki rolne. Jednak 

jakość gleb, warunki klimatyczne oraz wysoko falista rzeźba terenu gminy znacznie utrudniają 

działalność rolnikom.  

Występuje tutaj znaczne rozdrobnienie gospodarstw z równoczesnym podejmowaniem gałęzi 

produkcji charakterystycznych (wskazanych) dla gospodarstw o dużych powierzchniach  

tj. zbóż i ziemniaków. Powoduje to wysokie koszty produkcji i uniemożliwia przygotowanie partii 
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towarów w ilości oczekiwanej przez rynek. Podobnie warzywa i owoce produkowane są                        

w niewielkich ilościach, głównie na własne potrzeby 

 Na trudną sytuację na wsi wpływa postępująca dekapitalizacja sprzętu technicznego                     

i obiektów gospodarskich.  

Na terenie gminy działają dwa zakłady przetwórcze - piekarnie należące do prywatnych 

właścicieli.  

W zakresie produkcji zwierzęcej dominującymi gatunkami są drób, króliki, bydło i trzoda 

chlewna – w większości na samozaopatrzenie. W zakresie chowu bydła wskaźnik ilości sztuk 

dużych na 100 ha osiąga średni poziom (38 szt.). 

                                                                                       

2.5.2. Działalność gospodarcza 

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Kołaczyce odpowiada tendencjom 

charakterystycznym dla całego województwa podkarpackiego. Trudne warunki ekonomiczne - 

wysoka konkurencja, brak lub ograniczone rynki zbytu, ograniczony dostęp do kapitału 

inwestycyjnego oraz brak fachowego doradztwa utrudniają podejmowanie własnej działalności 

gospodarczej. Corocznie powstaje w gminie kilkadziesiąt nowych podmiotów gospodarczych, 

niestety wiele z nich jest też likwidowanych (Ewidencja Działalności Gospodarczej).  

 

 

2.5.3. Infrastruktura ekonomiczna 

 Infrastruktura finansowa na terenie Gminy Kołaczyce, podobnie jak w większości gmin 

wiejskich w województwie podkarpackim, jest bardzo słabo rozwinięta. W siedzib ie gminy 

Kołaczycach działa Bank Spółdzielczy, który prowadzi obsługę finansowo- kredytową jednostek 

gospodarczych i osób fizycznych. W Banku można uzyskać kredyty na cele konsumpcyjne, 

rolnicze, rolniczo- preferencyjne, inwestycyjne dla działalności gospodarczej oraz obrotowe 

w ramach działalności gospodarczej, jednak jego możliwości finansowe są ograniczone, 

a o większe sumy kredytów klienci muszą zabiegać w innych bankach. Ponadto obsługę finansową 

prowadzi placówka pocztowa w miejscowości Kołaczyce. 

 

    2.6. Kapitał społeczny i ludzki  

Działalność kulturalno- oświatową i rozrywkową wspiera Ochotnicza Straż Pożarna. Co roku 
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przygotowywany jest pokaz umiejętności strażaków w posługiwaniu się sprzętem specjalistycznym 

oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy dla osób poszkodowanych w  wypadkach. Prezentacja 

odbywa się na stadionie OSTOJA w Kołaczycach. Do innych zadań OSP należy również pomoc 

w organizacji oraz zabezpieczaniu imprez masowych. 

 

 

3. Analiza SWOT 

  

1. SILNE STRONY - ATUTY ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI  

 atrakcyjne płożenie w malowniczej okolicy, 

 dobre wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną: sieci energetyczne, gazownictwo, 

kanalizacja sanitarna, telekomunikacja stacjonarna i komórkowa,  

 bogata historia, 

 znaczące walory kulturowe – zachowane zabytki, ciekawe miejsca, 

 duża atrakcyjność zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego,  

 dobre położenie miejscowości – wzdłuż drogi powiatowej Kołaczyce – Lubla, 

 dobre połączenia komunikacyjne z innymi miejscowościami gminy i Jasłem - PKS, MKS, 

Prywatny Przewóz Osób, 

 uregulowana gospodarka odpadami, 

 działający Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kołaczycach, 

 istnienie organizacji społeczno- kulturalnych, 

 działanie jednostki OSP z tradycjami, 

 organizacja różnych imprez kulturalno – sportowych, 

 funkcjonowanie w gminie Banku Spółdzielczego (w Kołaczycach), 

 korzystne warunki klimatyczne dla produkcji rolnej, 

 czyste środowisko naturalne – dobre warunki dla rozwoju działalności w oparciu                              

o wykorzystanie walorów turystycznych wsi i gminy. 

 

2. SŁABE STRONY – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI 

 niewystarczające zagospodarowanie terenów położonych w centrum miejscowości,  
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 brak odpowiedniej do potrzeb infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla młodzieży,  

 zły stan dróg, 

 ograniczony dostęp mieszkańców do internetu, 

 brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej -  mała gastronomia, miejsca noclegowe, 

 ograniczony rynek pracy, 

 bardzo wysoki udział osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł utrzymania,  

 odpływ młodych ludzi poza miejscowość, 

 niska świadomość ekologiczna mieszkańców, 

 przypadki powodzi i podtopień terenów, 

 brak regulacji rzek i potoków, 

 niewystarczająca ochrona obiektów zabytkowych, 

 ograniczone możliwości rozwijania zainteresowań, uprawiania sportu i rekreacji,  

 brak sieci wodociągowej, 

 rolniczy charakter wsi przy jednoczesnym rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, 

 mała towarowość produkcji rolniczej, 

 brak lokalnej bazy przetwórczej produktów rolnych we wsi i w gminie, 

  niewystarczające zaplecze do organizacji imprez kulturalnych i sportowych, 

 niedostatecznie rozwinięta infrastruktura rekreacyjna i około turystyczna,  

 niedostateczna baza do uprawiania sportów, 

 niedobór terenów pod prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej.  

 

3. SZANSE I OKAZJE – MOŻLIWOSCI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI, 

WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA 

 wykorzystanie  potencjału dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych dla  rozwoju 

turystyki, 

 współpraca z gminą przy realizacji strategii rozwojowej,  

 dobrze rozwinięta komunikacja pasażerska z Jasłem,  

 bliskość ośrodków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego – Jasło, Krosno, 

 bliski rynek zbytu (Jasło) dla produkcji rolnej i innej, 

 dostępne zewnętrzne środki pomocy na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów 
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ludzkich, 

  rosnące zainteresowanie walorami krajoznawczo- przyrodniczymi wsi i gminy, 

 duży udział mieszkańców sąsiednich miejscowości i przyjezdnych w organizowanych 

imprezach, 

  rosnące znaczenie lokalnej turystyki i agroturystyki,  

   rosnące zainteresowanie aktywnym wypoczynkiem, 

 dostępność funduszy pomocowych na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej                   

i rolniczej. 

 

4. ZAGROŻENIA – CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE ROZWOJOWI MIEJSCOWOŚCI ,  

          WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA 

 rosnące natężenie ruchu, 

 ograniczone środki finansowe na rozwój kultury, 

 niewystarczające fundusze na dalszy rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,  

 niewystarczające fundusze na właściwe zagospodarowanie terenów ważnych dla wizerunku wsi 

i funkcjonowania jej społeczności, 

 zagrożenie powodziami,   

 ograniczone możliwości „przyciągnięcia” inwestorów zewnętrznych, 

 brak długofalowej  polityki gospodarczej gminy, 

 wysokie koszty podejmowania działalności gospodarczej,  

 utrudniony dostęp do środków pomocowych. 

 



Plan Odnowy Miejscowości Bieździadka  

15 

4. Plan odnowy miejscowości Bieździadka    

 
 Bieździadka to miejscowość, która ma duże szanse rozwojowe - ze względu na atrakcyjność 

terenu, działające w niej organizacje społeczno- kulturalne czy dziedzictwo kulturowe. Aby jednak 

dobrze wykorzystać posiadane walory, musi podjąć nowe działania służące odnowie miejscowości. 

Priorytetami Planu Odnowy są: 

 budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i sportowo- rekreacyjnej, 

 poprawa poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców,  

 zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

 podniesienie atrakcyjności turystycznej, 

 rozwój przedsiębiorczości, 

 wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, 

 kultywowanie tradycji i wartości lokalnych 

 rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej. 

 

Rozwój infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla powodzenia programów 

rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej zależy to, jak będzie 

rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą zaspokajane potrzeby społeczne mieszkańców. Znalazło 

to swoje odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Miejscowości. Wymaga to koncentracji środków na 

rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej.  

W celu zapewnienia stałego wzrostu jakości życia oraz dostosowania do standardów UE 

niezbędne jest zwiększenie poziomu wydatków szczególnie na inwestycje infrastrukturalne                     

z zakresu ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury społecznej.  

Bogate dziedzictwo kulturowe, liczne zabytki są elementem warunkującym atrakcyjność 

turystyczną miejscowości. Obok walorów estetyczno – poznawczych wzbogacają one życie 

kulturalne. Życie kulturalne, tak jak sportowe oraz turystyka i rekreacja mogą być ważnym 

elementem funkcjonowania wsi. Umożliwiają spędzenie wolnego czasu w sposób zorganizowany, 

stanowiąc atrakcję zarówno dla mieszkańców, jak i gości przebywających do Bieździadki. 

Bardzo ważnym elementem kształtującym warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich            

i wiejsko – miejskich odpowiadające standardom cywilizacyjnym i pozwalające mieszkańcom 
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realizować ich cele ekonomiczne, jest stworzenie im warunków do aktywnego uczestnictwa                   

w gospodarczym życiu miejscowości i gminy. 

Trudna sytuacja na rynku pracy, wysokie bezrobocie należy do ważnych problemów 

społecznych i gospodarczych miejscowości. Realizacja priorytetów wymagać będzie koncentracji 

na rozszerzeniu zakresu stosowanych metod przeciwdziałania bezrobociu oraz na zapewnieniu 

warunków wdrażania nowych metod i technik pracy, a także na dostosowaniu społeczności do ery 

społeczeństwa informacyjnego. 

Ważnym zadaniem władz samorządowych i społeczności lokalnej będzie wspieranie 

wszelkich inicjatyw, służących rozwojowi Bieździadki i ułatwiających podejmowanie inwestycji. 

Realizacja wszystkich powyższych priorytetów wymagać będzie mobilizacji mieszkańców do 

podejmowania działań na rzecz poprawy warunków i jakości życia. Aktywność mieszkańców               

w kierunku podejmowania działań wspierających rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny 

miejscowości będzie warunkiem krytycznym dla realizacji priorytetów niniejszego planu.  

 

Realizacja priorytetów rozwojowych wymaga osiągnięcia celów długofalowych, które 

zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców, jednocześnie będąc zgodnymi z najważniejszymi 

dokumentami planistycznymi gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy, Planem Rozwoju Lokalnego 

Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

Poniżej zaprezentowano cele sformułowane w trzech sferach życia lokalnej społeczności, jaką 

stanowią mieszkańcy Bieździadki: 

  

 Sfera społeczna 

 ograniczenie poziomu bezrobocia, 

 poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach, 

 rozwinięta, dostępna infrastruktura techniczna, 

 wysoki udział mieszkańców w życiu społecznym miejscowości.  

 

Sfera potencjałów 

 zachowane, utrzymane w dobrym stanie i wyeksponowane zasoby dziedzictwa kulturowego,  

 zagospodarowane, o wysokim poziomie estetycznym centrum wsi, 

 zwodociągowanie miejscowości, 
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 rozwinięta, o dobrym standardzie infrastruktura techniczna służąca zaspokojeniu podstawowych 

potrzeb mieszkańców i turystów, 

 zapewniony, dobry poziom dostępności komunikacyjnej - poprawa stanu technicznego dróg               

i całej infrastruktury drogowej (np. parkingi, miejsca postojowe, chodniki),  

 rozwiązany problem ścieków komunalnych poprzez rozbudowę i modernizację sieci 

kanalizacyjnej, 

 rozwinięta baza kulturalna, turystyczna, rekreacyjna i sportowa, 

 rozwinięta, dobrze wyposażona baza szkolna, 

 wykorzystane walory przyrodnicze do rozwoju rekreacji, sportu i turystyki,  

 ograniczenie źródeł zanieczyszczenia środowiska, 

 zapewniony, powszechny dostęp do Internetu, 

 ograniczone zagrożenie skutkami powodzi, zalań i podtopień gruntów użytkowanych rolniczo           

i terenów zainwestowanych,  

 rozwiązany kompleksowo problem zagospodarowania odpadów stałych.  

 

 Sfera gospodarcza 

 opracowana i wdrożona polityka gminna wsparcia inwestorów i przedsiębiorców tworzących 

nowe, stałe miejsca pracy, 

 rozwinięta baza turystyczna i wypoczynkowa w oparciu o atrakcyjne zabytki  

i tereny, 

 wzrost atrakcyjności miejscowości dla rozwoju usług i rozwijania innej działalności 

gospodarczej,  

 dostępna, aktualna oferta inwestycyjna gminy. 
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5. System wdrażania i monitoringu 

 

 Ważnym elementem decydującym o początku wdrążenia Planu Odnowy Miejscowości jest 

wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Kołaczyce. Prace nad Planem od samego początku 

poddawane będą pełnej kontroli mieszkańców Bieździadki. Będzie to dla nich źródło informacji na 

temat zaplanowanych zadań i inwestycji oraz o postępach prowadzonych prac. Podczas przeglądu i 

aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości, mieszkańcy będą brać czynny udział w zgłaszaniu 

propozycji inwestycyjnych. 

 Plan Odnowy Miejscowości będzie podlegał stałemu monitorowaniu. Proces ten będzie miał 

na celu analizowanie stanu zaangażowania prowadzonych działań oraz ich zgodności z 

postawionymi założeniami. Kontrola realizowanych zadań i ich weryfikacja będzie procesem 

ciągłym, trwającym od momentu rozpoczęcia planowanych inwestycji, poprzez ich realizację, aż do 

zakończenia. Monitoring odbywać się będzie w formie bezpośredniej, poprzez wizje lokalne i 

sprawdzanie rzeczywistego stanu realizacji działań oraz pośredniej, polegającej na sporządzaniu 

sprawozdań, analizowaniu materiałów, wskaźników i statystyk.  
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6. Wykaz i harmonogram realizacji projektów na okres 2008-2015 

  

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 

Planowany 

okres 

realizacji 

Wartość 

inwestycji 

1.  Budowa ogólnodostępnego placu zabaw  2009-2010 78 660,62 

2.  
Budowa ogrodzenia s boiska sportowego oraz budynków 

gospodarczych 
2010-2011 

b. danych 

3.  Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Bieździadki 2011-2015 
b. danych 

4.  Wykonanie elewacji Domu Strażaka w Bieździadce - Góry 2012-2015 
b. danych 

5.  Modernizacja drogi Bieździadka - Góry 2013 
b. danych 

6.  Modernizacja drogi Bieździadka - Podgóry 2014 b. danych 

 

7. Szczegółowy opis realizacji projektu  

Celem operacji jest budowa ogólnodostępnego placu zabaw na terenie miejscowości. Budowa tego 

obiektu użyteczności publicznej przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz rozwoju 

infrastruktury związanej z wypoczynkiem, kulturą, turystyką. Plac zabaw zostanie wybudowany w 

centrum miejscowości. Obiekt będzie posiadał nawierzchnię żwirową o gr. 0,30 m i obejmował 

będzie plac zabaw z elementami zabawowo-sprawnościowymi oraz małą architekturę. Całość 

zostanie ogrodzona panelami systemowymi o wysokości 1,20 m. Na placu zabaw zostanie 

wydzielone siedem pól wyposażonych w zestaw zabawowy (wieża kwadratowa z daszkiem, wieża 

strażacka, zjeżdżalnia, most linowy, most wiszący, wejście linowe, koci grzbiet), huśtawka 

podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica o wymiarach 2,5 m x 2,5 m, małpi gaj (ściana 

wspinaczkowa, trapez, lina wspinaczkowa, drążki poprzeczne, wejście linowe), sprężynowiec - 2 

szt. Wszystkie urządzenia zabawowe będą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty oraz będą 

zamontowane z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa. W skład małej architektury 

wchodzą 4 ławki parkowe z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz tablica informacyjna z regulaminem 

placu zabaw.  Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, poprzez 

zaspokojenie potrzeb społecznych oraz wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich. 
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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 4 544,74    4 544,74    

2 NAWIERZCHNIA 400 21 322,79    21 322,79    

3 OGRODZENIE 1 9 544,73    9 544,73    

4 CHODNIKI 15 3 428,78    3 428,78    

5 
URZĄDZENIA ZABAWOWE, ŁAWKI, 
KOSZE, TABLICA REGULAMINOWA kpl 1 39 819,58    

Suma      78 660,62    

 


