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1. Wstęp 

Celem planowanych warsztatów dla liderów odnowy wsi jest wskazanie mieszkańcom 

nowych możliwości w działaniu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Istotą programu jest 

spojrzenie na wieś jako miejsce występowania szeregu zasobów materialnych i niematerialnych, 

których odpowiednie wykorzystanie może wpłynąć na dalszy rozwój miejscowości i przynieść 

sukces mieszkańcom.  

Podkarpacki Program Odnowy Wsi został przyjęty uchwałą sejmiku wojewódzkiego nr 

117/2660/12 w dniu 22 lutego 2012 roku. Określono tam zasady uczestnictwa i wymagania w 

stosunku do uczestników – reprezentantów gmin i sołectw z terenu województwa. Zawierają 

one rozwiązania pozwalające na jakościową ocenę  efektywności programu oraz wprowadzają  

narzędzia  pogłębionej oceny ilościowej i jakościowej  umożliwiające  ustalenie zaawansowania 

procesu odnowy wsi  oraz efektów rzeczowych.  

 

Główne cele Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi: 

1. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskich.  

2. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.  

3. Modernizacja przestrzeni wiejskiej. 
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2. Karta diagnozy zaawansowania odnowy wsi  

Karta diagnozy zaawansowania odnowy wsi Niedźwiada  w gminie ROPCZYCE  Mieszkańców  

Faza odnowy Zakres działań * Rozwój organizacyjny * Sterowanie rozwojem * 

 Brak działań   Istnieje  tylko rada sołecka,  Brak planowania działań 
 w wymiarze całej wsi 

X 

działania fragment.  lub dot. wąskiej grupy  Rozproszone działanie organizacji X 

 
A 
Inicjalna 

Działania spontaniczne X  
Zawiązana grupa odnowy wsi, 

X Opracowanie planu i programu odnowy dla 
całej wsi  

 

Porządkowanie wsi  

Projekty startowe  
(z programu krótkoterminowego) 

  
Podejmuje się kroki na rzecz 
skoordynowania działań organizacji we 
wsi 

  
Planowanie w krótkim horyzoncie 
czasowym 

 

Przekonywanie mieszkańców do idei odnowy 
wsi i integrowanie wokół pierwszych 
przedsięwzięć 

 

 
B 
Początkowa 

Różnorodne projekty  
(z programu długoterminowego) nastawione na 
usunięcie podstawowych barier i zaspokojenie 
głównych potrzeb  

 Liczna grupa odnowy wsi  
(skupia przedstawicieli organizacji i 
instytucji) 

 Systematyczne planowanie działań, (np. 
roczne plany rzeczowo-finansowe, 
kalendarze imprez) 

 

Zawiązane stowarzyszenie na rzecz 
rozwoju (odnowy) wsi 

 Wykorzystywanie gminnych instrumentów 
wsparcia 

 

Pobudzenie mieszkańców do odnowy własnych 
posesji. 

 Skoordynowane działanie  organizacji 
obecnych we wsi  

 Proste instrumenty komunikacji 
wewnętrznej  

 

 
C 
Zaawanso-wana 

Projekty jakościowo zmieniające kluczowe 
obszary życia oraz kształtujące strukturę wsi  

 „Koalicja” organizacji  
i instytucji na rzecz odnowy wsi 

 Projektowanie działań (projekty)  

Pozyskiwanie środków zewnętrznych  

Projekty wyróżniające wieś, 
kształtuje się centrum wiejskie 

 Liczne stowarzyszenie odnowy wsi  Systematyczne planowanie rozwoju 
(aktualizowanie planu i programu o.w.) 

 

Powszechne zaangażowanie mieszkańców w 
projekty publiczne. 

  
Animacja aktywności poszczególnych 
grup mieszkańców 

 Rozwinięta komunikacja wewnętrzna   

Promocja wsi  

Powszechna odnowa prywatnych posesji.  

 
D 
 
Całościowa 

Lokalnie oraz regionalnie powiązane ze sobą 
projekty wywołujące efekt synergiczny   
(nacisk na tworzenie miejsc pracy) 

 
 

Stowarzyszenie odnowy wsi instytucją 
rozwoju lokalnego (Centrum Aktywności 
Lokalnej)  

  
Kompleksowe i szczegółowe planowanie 
przestrzenne 

 
 

 
Rozwój wsi oparty na aktywności  
kluczowych grup mieszkańców (rolników, 
przedsiębiorców, młodzieży, kobiet) i 
stowarzyszeń 

 

Powszechny udział grup mieszkańców w 
strategicznym planowaniu rozwoju  

 

Ukształtowane „centrum wiejskie”  

Rozwinięta promocja oraz   komunikacja z 
otoczeniem 

 

Świadome kształtowanie czynników rozwoju 
(np. wykorzystania odnawialnych energii) 
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Projekty kreujące „wieś tematyczną”,    Instrumenty wsparcia działań prywatnych  

Dostosowanie projektów prywatnych do 
programu odnowy wsi. 

 

* Wstaw X gdy  spełnia warunek    Data 23.06.2012 r. Sporządził Lesław Czernik 
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3. Analiza zasobów 

    
 
 
 

ANALIZA ZASOBÓW CZ I 
 

Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

Małe Duże Wyróż- 
niające 

1 2 
 

3 4 5 

Przyrodniczy 
 

    

walory krajobrazu, rzeźby 
terenu 

Wieś Niedźwiada położona jest wzdłuż całej 
doliny rzeki po obu stronach brzegu, 
otoczona wzniesieniami i poprzecinana 
wieloma parowami. Teren wzdłuż całej wsi 
stopniowo się wznosi. Ukształtowanie to 
decyduje w dużej mierze o bardzo 
malowniczych krajobrazach i rozciągających 
się widokach panoramicznych na niższe 
partie doliny. Duża ilość powierzchni lasów 
połączona z bardzo urozmaiconym 
ukształtowaniem terenu tworzy: urozmaicony, 
różnorodny i  atrakcyjny turystycznie teren. 
 

 

 x  

stan środowiska Przeciętny 

 
x   

walory klimatu Specyficzne warunki klimatu, jakie występują 
na terenie wsi wiążą się z położeniem w 
pasie górskim. 

 

x   

walory szaty roślinnej Brak 

 
   

cenne przyrodniczo 
obszary lub obiekty 

Część obszaru wsi, północna sąsiadująca  
z Łączkami Kucharskimi i Stobierną wchodzi 
w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Pogórza Strzyżowskiego. Obszar ten  
w przeważającej części porośnięty jest 
drzewostanem. 

 

x   

świat zwierzęcy (ostoje, 
siedliska) 

Świat zwierzęcy reprezentują: bażanty, 
kuropatwy, zające, sarny, jelenie, dziki, 
bociany, bobry, lisy. 

 

x   

wody powierzchniowe 
(cieki, rzeki, stawy) 

Wzdłuż całej wsi przepływa rzeka 
Niedźwiadka, do której wpadają liczne potoki 
i mniejsze bezimienne cieki wodne: Oślówka, 
Garneczna, Osiny, Morzybób. 
 

 

x   

wody podziemne Brak 
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gleby  Możemy wyróżnić następujące rodzaje gleb: 
mady brunatne, gliny, piaski gliniaste, gleby 
brunatne i inne. Według klasy bonitacyjnej 
gleb na terenie wsi występują gleby 
począwszy od II do VI klasy. Przeważającą 
klasą jest IV, która zajmuje prawie 50% 
powierzchni wioski. 

 

x   

kopaliny Brak 

 
   

walory geotechniczne Brak 

 
   

 

Kulturowy     

walory architektury Brak 

 
   

walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 

Brak 

 
   

walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

Brak 

 
   

zabytki i pamiątki 
historyczne 

Brak 

 
   

osobliwości kulturowe W 2004 roku została otwarta Izba 
Regionalna, w której zebrane zostały różne 
przedmioty którymi posługiwali się dawniej 
mieszkańcy wsi Niedźwiada jak również 
przedstawiony jest wystrój dawnej chaty. 

 

x   

miejsca, osoby i 
przedmioty kultu 

Krzyż Papieski na Popkowej Górze, Kościół 
Parafialny w Niedźwiadzie, kapliczki, krzyże 
przydrożne. 

 

x   

święta, odpusty, 
pielgrzymki 

Co rocznie odbywa się odpust parafialny oraz 
organizowane jest święto wioski w formie 
festynu rodzinnego. Organizowane są: Dzień 
Dziecka, Dzień Matki, Dzień Seniora, 
Dożynki Wiejskie. Organizowane są 
kilkakrotnie w ciągu roku pielgrzymki do 
Krzyża Papieskiego.  

 

x   

tradycje, obrzędy, gwara Dożynki, obrzędy „zapustów” 
 

 

x   

legendy, podania i fakty 
historyczne 

Istnieje kilka legend np. na temat 
pochodzenia nazwy przysiółków „Budy” – od 
legowisk żyjących w danych czasach 
niedźwiedzi, „Łupiny” – od kryjących się  
w lasach grup zbójeckich łupiących  
i napadających na dwory. Są również zapisy 
 i fakty historyczne jak np. epizod z czasów 
rabacji galicyjskiej podczas którego grupa 
chłopów zabiła drągami dzierżawcę dworu 
Baronowskiego oraz jego dwóch synów. 

 

x   

przekazy literackie Tradycje i obrzędy zostały spisane i wydane 
w zbiorze pt. „Tradycje i obrzędy dawnej 
Niedźwiady” – G. Ciosek i T. Bieszczad. 

x   
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Wydano również „Słownik gwary 
Niedźwiedzkiej" – T. Bieszczad. 

 

ważne postacie i przekazy  
historyczne 

    

specyficzne nazwy Przysiółków: Polska, Rzeki, Łupiny, Osiny, 
Stawki, Kolawa, Budy. 
 

 

x   

specyficzne potrawy Wśród potraw specyficznych, które 
przyrządzane są z okazji różnych 
okoliczności (np. zapusty, dożynki, jarmarki) 
można wyróżnić: kapusta z grochem, smalec 
ze skwarkami i z cebulą, pierogi z kapustą i 
kacapoły). Przepisy regionalne ujęte zostały 
w książce pt. „Kuchnia dawnej Niedźwiady”. 

 

x   

dawne zawody 
 

Ogrodnicy, kowale, wikliniarze, zduny, 
tkacze, bednarze, artyści ludowi – rzeźbiarze, 
poeci. 

 

x   

zespoły artystyczne, 
twórcy 

Zespół regionalny „Niedźwiedzanie”, zespoły 
muzyczne: Jupiter, Imperium. 

x   

 
 
 

ANALIZA ZASOBÓW CZ II 

Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

Małe Duże Wyróż- 
niające 

1 2 3 4 5 

Obiekty i tereny     

działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

Występują w rękach prywatnych właścicieli 
gruntów mieszkańców wsi. 

 

x   

działki pod domy 
letniskowe 
 

Występują w rękach prywatnych właścicieli 
gruntów mieszkańców wsi. 

 

x   

działki pod zakłady 
usługowe i przemysł 

Brak 

 
   

pustostany mieszkaniowe Brak 

 
   

pustostany 
poprzemysłowe 

Brak 

 
   

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

kuźnie  x  

 
Infrastruktura społeczna 

Remiza OSP, Dom Kultury, Zespoły Szkół x   

place publicznych spotkań, 
festynów 

Miejscem publicznych spotkań jest 
najczęściej Dom Kultury oraz Remiza 
Strażacka. W obydwu budynkach odbywają 
się zebrania wiejskie, organizowane są 

x   
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zabawy i dyskoteki. Ponadto w budynku 
Domu Kultury organizowane są wesela i inne 
uroczystości, a także zlokalizowana jest filia 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Ropczycach. Festyny organizowane są także 
przy Zespołach Szkół w Niedźwiadzie.  

 

sale spotkań, świetlice, 
kluby 

Remiza OSP, Dom Kultury, Zespoły Szkół x   

miejsca  uprawiania sportu Boiska przy Zespołach Szkół, hala sportowa 
w ZS w Niedźwiadzie Górnej. 

x   

miejsca rekreacji 
 

Główne miejsca sportu i rekreacji 
skoncentrowane są przy 2 Zespołach Szkół 
(szkoła podstawowa i gimnazjum), gdzie 
odbywają się zawody sportowe, turnieje i 
inne okolicznościowe imprezy. Dodatkowym 
miejscem jest plac przy Domu Kultury gdzie 
odbywają się festyny. 

 

x   

ścieżki rowerowe, szlaki 
turystyczne 

Przez teren wsi przebiega 8 km odcinek trasy 
rowerowej Ropczyce – Mała - Ropczyce o 
łącznej długości ok. 37,5 km.  

 

x   

Szkoły 
 

Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej i Zespół 
Szkół w Niedźwiadzie Górnej 

 

x   

przedszkola     

Biblioteki filia Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ropczycach. 

 

x   

placówki opieki społecznej 
 

Brak    

placówki służby zdrowia 
 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niedźwiadzie 
wraz z apteką. 
 

 

 x  

 
Infrastruktura techniczna 

    

wodociąg, kanalizacja Wodociągi wiejskie grawitacyjne, kanalizacja 
– brak. 

 

x   

drogi (nawierzchnia, 
oznakowanie oświetlenie) 

Wieś posiada dobrą dostępność 
komunikacyjną, (co nie zawsze może 
odpowiadać stanu technicznemu istniejących 
dróg). Przez teren wsi przebiegają dwie drogi 
powiatowe o łącznej długości ok. 7,3km. 
dodatkowo łączą się z nimi drogi gminne o 
długości ok. 2 km. Poprzez istniejący układ 
komunikacyjny z terenu wsi można 
przedostać się w kierunku: wschodnim do 
Ropczyc, Wielopola i Małej, zachodnim do 
Braciejowej i Dębicy i mniejszych 
miejscowości znajdujących się wzdłuż trasy. 

 

x   

chodniki, parkingi, 
przystanki 

Chodniki w Niedźwiadzie Górnej: od Domu 
Kultury do Zespołu Szkół, parkingi przy: 
Zespołach Szkół, Ośrodku Zdrowia, Kościele, 
Remizie. Przystanki: 11. 

 

x   
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sieć telefoniczna .i 
dostępność internetu 

Sieć kablowa TP S.A,. 
Internet: drogą kablową i radiową.  

 

x   

telefonia komórkowa Orange, Plus, T-Mobile, PLUS GSM, Play    

inne     

 
 
 
 

ANALIZA ZASOBÓW CZ III 

Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 
dysponuje 

Znaczenie zasobu 
(odpowiednio wstaw X) 

Małe Duże Wyróż- 
niające 

1 2 3 4 5 

 
Gospodarka, rolnictwo 

    

Miejsca pracy (gdzie,  ile? ) Łącznie na terenie wsi zarejestrowanych jest 
99 podmiotów gospodarczych. 

 

x   

znane firmy produkcyjne i 
zakłady usługowe i ich 
produkty 

Na terenie wsi funkcjonują pojedyncze, małe 
zakłady produkcyjne, głównie w branży 
drzewnej, firmy usługowe: budowlane i 
ogólno-remontowe, spożywcze, cukiernicze, 
fryzjerskie oraz transportowe. 

 

x   

gastronomia Brak    

miejsca noclegowe Brak    

gospodarstwa rolne Według stanu na lipiec 2012 roku na terenie 
wsi funkcjonowało ok. 590 gospodarstw 
rolnych. Największą liczbę gospodarstw bo 
aż ponad 50% stanowią gospodarstwa o 
powierzchni od 1-2 ha 

 

x   

uprawy hodowle Niedźwiada zajmuje obszar prawie 2033 ha, 
z czego użytki rolne wynoszą 1541 ha. 
Grunty orne 1127 ha, sady 20 ha, łąki 152 
ha, pastwiska 241 ha. Wśród upraw 
tradycyjnych można wyróżnić uprawę zbóż 
(pszenica, żyto, owies, jęczmień, i ich 
mieszanki), rzepaku, ziemniaków, buraków w 
tym cukrowych. Dominującym zaś kierunkiem 
hodowli zwierzęcej jest głównie hodowla 
żywca wieprzowego oraz wołowego a także 
produkcja mleka. 

 

x   

możliwe do wykorzystania 
odpady produkcyjne 

Odpady tartaczne (trociny, kora, wióra itp.) 
powstałe w wyniku obróbki drewna 

 

x   

zasoby odnawialnych 
energii 

Zasoby energii odnawialnych to wiatr i słońce 
oraz woda. 

 

x   

Środki finansowe i 
pozyskiwanie funduszy 

Ministerstwo Kultury: „Modernizacja Domu 
Kultury w Niedźwiadzie – 700 000,00 zł. 

   

środki udostępniane przez 
gminę 

Fundusz sołecki x   
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środki wypracowywane 
 

    

Mieszkańcy (kapitał 
społeczny i ludzki) 

    

Autorytety i znane postacie 
we wsi 

    

Krajanie znani w regionie, 
w kraju i zagranicą 

Siostra Bejzyma – (Lucyna Jodłowska 
misjonarka w Boliwii), ks. Stanisław Wójcik – 
(dziekan w Kolbuszowej),  

 

x   

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

    

Przedsiębiorcy, sponsorzy Właściciele sklepów, firm budowlanych, 
remontowo-budowlanych, transportowych i 
przewozowych, zakładów stolarskich, 
rzemieślnicy. 

 

x   

Osoby z dostępem do 
Internetu i 
umiejętnościach 
informatycznych. 

    

Pracownicy nauki 
 

    

Związki i stowarzyszenia 
 

Działające na terenie wsi związki i 
stowarzyszenia to: KSM, ZMW, KGW, OSP, 
ZHP, Koło Przyjaciół Radia Maryja, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 
Niedźwiada, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Niedźwiady Dolnej 

x   

Kontakty zewnętrzne (np. z 
mediami) 

Telewizja Miejska, „Nowiny”, „Reporter”, 
„Ziemia Ropczycka” 

x   

Współpraca zagraniczna i 
krajowa. 

    

Informacje dostępne o wsi Tradycje i obrzędy zostały spisane i wydane 
w zbiorze pt. „Tradycje i obrzędy dawnej 
Niedźwiady” – G. Ciosek i T. Bieszczad. 
Wydano również „Słownik gwary 
Niedźwiedzkiej" – T. Bieszczad. 
Bobulski – „Pochodzę z Niedźwiady” 

 

 
 
x 

  

Publikatory, lokalna prasa „Reporter”, „Ziemia Ropczycka” x   

Książki, przewodniki     

Strony www Szkoły, parafia x   

 
 
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 
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4. Analiza SWOT 

SILNE strony 
(atuty wewnętrzne) 

SŁABE strony 
(słabości wewnętrzne) 

 
1. Dobre położenie komunikacyjne. 
2. Przedsiębiorczość, zaradność mieszkańców 

(duża liczba firm budowlanych, 
transportowych, usługowych). 

3. Zaangażowanie szkół w życie spoeczne wsi. 
4. Obiekty uzyteczności publicznej: Wiejski 

Ośrodek Zdrowia z apteką, Remiza OSP, 
Dom Kultury, 2 Zespoły Szkół, filia 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Ropczycach, punkt pocztowy. 

5. Atrakcyjne ukształtowanie terenu. 
6. Solidarność i praca społeczna mieszkańców. 
7. Nazwa miejscowości i istniejące legendy. 
8. Bogate tradycje regionalne, kultywowanie 

tradycji i obyczajów lokalnych. 

 

1. Zły stan dróg lokalnych. 
2. Brak terenów sportowo – rekreacyjnych 

(stadion, place zabaw, miejsce pod festyny). 
3. Niewystarczająca ilość chodników dla 

pieszych. 
4. Niedostateczne oświetlenie. 
5. Duze zagrożenie zalania powodziowego. 
6. Niedostateczna oferta zagospodarowania 

czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i 
starszych. 

7. Brak kanalizacji. 
8. Rozdrobnione rolnictwo.  
9. Słabe zaangażowanie mieszkańców w 

sprawy rozwoju wsi, brak integracji 
społecznej. 

 

 
 
 
 
 
 

SZANSE 
(elementy zewnętrzne płynące                           

z otoczenia) 

ZAGROŻENIA 
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

1. Budowa dróg łączących przysiółki tworzących 
wspólny system komunikacyjny. 

2. Możliwośc pozyskiwania funduszy z UE. 
3. Atrakcyjność terenów i zasobów przyrodniczych 

do rozwoju turystyki i agroturystyki. 
4. Bliskość ośrodków miejskich. 
5. Duża powierzchnia lasów. 
6. Budowa zbiorników retencyjnych.  
7. Niewykorzystany potencjał dziedzictwa 

kulturowego, w tym obrzędów, tradycji i 
obyczajów ludowych. 

8. Możliwośc zagospodarowania obiektów Domu 
Kultury i Remizy OSP. 

 
 
 
 
 

1. Niewystarczające środki finansowe na remont 
dróg. 

2. Brak regulacji rzeki. 
3. Brak pracy, niskie zarobki i konieczność migracji 

ludzi młodych – wyjazdy za granicę. 
4. Brak stabilizacji w polityce rozwoju obszarów 

wiejskich i nieopłacalnośc produkcji rolnej. 
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5. Analiza potencjału rozwojowego wsi 

                                  
 

 

 

 

Analiza potencjału rozwojowego wsi 
 

1 

5 

0 

 
1 
 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 

(-) -  

1 

1 

4 

 
2 
 

(=) +  

3 

3 

2 

 
2 
 

(=) =  

3 

0 

3 

 
0 
 

(+) +  

Standard życia 

(warunki 

materialne) 

4, 1 

1,2,3,4,7 

Jakość życia 

(warunki 

niematerialne i 

duchowe) 

1,3,6 

1,6         5,6, 9    2,5 

 

Tożsamość wsi i 

wartości życia 

wiejskiego 

5,7,8       3,5, 7 

Byt (warunki 

ekonomiczne) 

2, 8, 2, 4,8,  3,4 
 

 

Z analizy potencjału rozwojowego wynika, że najsilniejszym obszarem jest tożsamość wsi i 
wartości życia wiejskiego. Obszar ten ma potencjał do rozwoju w następnych latach. Najsłabszym 
obszarem jest  standard życia, wymaga on dużego wsparcia i uwagi ze strony mieszkanców tym 
bardziej, ze nie występują czynniki sprzyjające jego rozwojowi. Niezły jest obszar bytu, który ma wokół 
siebie czynniki sprzyjające i możliwości poprawy.  
 

 
Anal 

 
iza potencjału rozwojowego wsi 
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6. Wizja rozwoju 

 

Niedźwiada wsią ludzi przedsiębiorczych, aktywnych zawodowo  
i społecznie, tętniącą radością życia, z rozwiniętą infrastrukturą techniczną, sportowo 

– rekreacyjną i turystyczną. 
 

Zadbana, przyjazna środowisku, bezpieczna dla mieszkańców i odwiedzających. 
 
 
 
 

 
 

Panorama wsi Niedźwiada 
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7. Program długoterminowy 

Plan i program odnowy wsi Niedźwiada.   

I. Plan II. Program odnowy wsi 
 

1. Cele  

Co trzeba osiągnąć by 
urzeczywistnić wizję 

2. Co pomoże osiągnąć cel? 3. Co może przeszkodzić? 

 
Projekty, przedsięwzięcia - co wykonamy? 

 Zasoby czego użyjemy 
ATUTY 

Silne strony i szanse 
Co wykorzystamy? 

BARIERY 
Słabe strony  

Co wyeliminujemy? 
Zagrożenia 

Czego unikniemy 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

1. Kultywowanie tradycji i 
obyczajów 
2. Zwiększenie poziomu 
integracji mieszkańców. 
 
 
 

Remiza OSP, Dom 
Kultury, Zespół 
„Niedźwiedzanie”, 
Koło Gospodyń 
Wiejskich 

Zaangażowanie szkół w 
życie społeczne – 
możliwość pozyskania 
funduszy UE 

Niedostateczna oferta 
zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci i 
młodzieży. 

1.1 Zainicjowanie imprezy „Wodzenie Niedźwiedzia” – od 
2017 r. 

1.2 Podtrzymanie zwyczajów „Zapusty” – co roku 
1.3 Dzień (dni) Niedźwiady – od 2013 r. 
2.1   Turnieje międzyszkolne podczas pikników rodzinnych  

- od 2013 r.  
2.2 Organizacja integracyjnych festynów, zajęć sportowo-

rekreacyjnych, warsztatów, turniejów – od 2013 r. 
B. STANDARD  ŻYCIA 

1. Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa. 
2. Zwiększenie dostępności do 
obiektów społecznych,  
sportowo – rekreacyjnych. 
 
 

Place przy obiektach. Obiekty użyteczności 
publicznej. 
Wsparcie gminy 

Brak środków 
finansowych  

1.1 Budowa parkingów – 2013 - 2020. 
1.2 Budowa chodników dla pieszych – 2013 - 2020. 
1.3 Budowa oświetlenia ulicznego – od 2013 r. 
1.4 Wymiana wiat przystankowych – od 2013 r. 
2.1 Budowa boisk wielofunkcyjnych – od 2016 r. 
2.2 Budowa stadionu sportowo – rekreacyjnego – 2019 
2.3 Budowa placów rekreacyjno – sportowych oraz placów 

zabaw – od 2013 r. 
2.4 Remont i wyposażenie budynku remizy OSP – 2012 r. 
2.5 Zagospodarowanie terenów wokół budynków 

publicznych oraz poprawa oznakowania na terenie wsi – 
od 2014 r. 

2.6 Zakup wyposażenia budynku Domu Kultury w 
Niedźwiadzie – od 2016 
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C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1. Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej dróg lokalnych. 
2. Zwiększenie bezpieczeństwa 
zbiorników i polderów. 
 
 

Zaangażowanie 
mieszkańców, 
wstępny projekt 
budowlany 
zbiorników i 
polderów. 

Zdecydowanie 
mieszkańców do 
poprawy sytuacji z 
uregulowaniem 
Niedźwiadki 

Brak środków 
finansowych, 
zalewania i podtopień 
we wsi 

1.1 Budowa dróg łączących przysiółki – od 2013. 
1.2 Remont i modernizacja dróg gminnych – od 2013 r. 
2.1 Budowa zbiorników retencyjnych i polderów – 2020 

D. BYT 

1. Rozwój 
mikroprzedsiębiorstw. 
2. Tworzenie nowych miejsc 
pracy. 
 
 

Zaradność 
mieszkańców. 

Przedsiębiorczość 
mieszkańców. 

Unikniemy: emigracji 
młodych osób. 

1.1 Szkolenia dla mieszkańców: aktywizujące, podnoszące 
kwalifikacje, dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej, rozwoju firmy, pozyskania środków 
unijnych- od 2013 r. 

1.2 Organizacja wyjazdów studyjnych – od 2013 r. 
1.3 Stworzenie strony WWW miejscowości – od 2013 r.  
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8. Program krótkoterminowy 

 
 
 

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI 
 

 
Kluczowy 
problem 

 
Odpowiedź 

 
Propozycja projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na 
realizację? 
(tak/nie) 

Punktacja Hierarchia 

Organiza
cyjnie 

Finanso
wo 

  

 
Co nas 

najbardziej 
zintegruje? 

 

Wspólne 
działanie 

Organizacja festynów, 
pikników rodzinnych ( 2 

w ciągu roku) 

TAK TAK 15 3 

 
Na czy nam 
najbardziej 

zależy? 
 

Zagospodarowa
nie czasu 

wolnego dzieci i 
młodzieży 

Wyposażenie świetlicy 
w sprzęt sportowo - 

rekreacyjny 

TAK NIE 18 2 

 
Co nam 

najbardziej 
przeszkadza? 

 

Brak obiektów 
sportowo - 

rekreacyjnych 

Budowa placu 
sportowego, boiska do 

kosza 

TAK NIE 21 1 

 
Co najbardziej 
zmieni nasze 

życie? 
 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

Budowa chodnika dla 
pieszych 

TAK NIE 13 4 

 
Co nam 

przyjdzie 
najłatwiej? 

 

Wspólne 
działanie 

Organizacja wspólnego 
festynu 

TAK TAK 9 5 

 
Projekt Małych 

Grantów 
 
 

Remont i wyposażenie budynk u remizy OSP w Niedźwiadzie. 
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9. Informacje dodatkowe 

Grupa Odnowy Wsi z Niedźwiady (gmina Ropczyce) uczestniczyła w warsztacie przeprowadzonym w 
hotelu „Rajski ogród” w  Skrzyszowie w dniach 12 - 13.07.2012 roku wraz z przedstawicielami sołectwa 
Góra Ropczycka (gmina Sędziszów Małopolski), Siedlanka (gmina Niwiska)  i Skrzyszów  (gmina Ostrów).  

Szkolenie  uzyskało wśród uczestników wysokie i bardzo wysokie oceny – średnia 4,7 (maks. 5,00). 
Najlepiej oceniono atmosferę i relacje między uczestnikami i trenerami, przygotowanie trenera, 
metodykę oraz ogólny poziom warsztatów.  

 

 
 

Grupa Odnowy Wsi z Niedźwiady w trakcie warsztatów. 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie i zdjęcia: Lesław Czernik  
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10.  Realizacja zadań w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 

 
 

1. „Remont i wyposażenie budynku remizy OSP w Niedźwiadzie” – 2012 rok 

2. „Wymiana wiat przystankowych w miejscowości Niedźwiada” – 2013 rok 

3. „Wymiana wiat przystankowych w miejscowości Niedźwiada” – etap II – 2014 rok 

4. „Z folklorem na co dzień” – 2015 rok 

 


