Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Załącznik
do Uchwały Nr XXXIV/363/10
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 2. lutego 2010 r.

SOŁECKA
STRATEGIA ROZWOJU WSI
BIEDASZKÓW MAŁY

Gmina Trzebnica

Grudzień 2009

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W opracowaniu dokumentu udział wzięli:
1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Biedaszków Mały:
1.
2.
3.
4.
5.

Władysław Gdowski
Halina Gdowska
Andrzej Łuczyszyn
Zbigniew Smaczyński
Krystyna Smaczyńska

2. Gminny Koordynator Programu “Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego”
 Jadwiga Janiszewska

Warsztaty z cyklu “Planowanie w procesie odnowy wsi” przeprowadzili:
Moderatorzy Programu “Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego”
•
•

Jolanta Pindera
Piotr Głowacki

Biedaszków Mały
grudzień 2009r

2

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Spis treści:
1.

Współautorzy opracowania.............................................................................................2

2.

Analiza zasobów – część I...............................................................................................4

3.

Analiza zasobów – część II..............................................................................................5

4.

Analiza zasobów – część III.............................................................................................6-7

5.

Analiza SWOT .................................................................................................................8-9

6.

Analiza potencjału rozwojowego wsi.................................................................................10

7.

Wizja odnowy i rozwoju wsi .............................................................................................11

8.

Program krótkoterminowy odnowy wsi ............................................................................12

9.

Plan i program odnowy wsi ...........................................................................................13-14

10. Dokumentacja fotograficzna dotycząca zasobów wsi ...................................................15-16

Biedaszków Mały
grudzień 2009r

3

ANALIZA ZASOBÓW CZ I: BIEDASZKÓW MAŁY
Znaczenie zasobu
Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu
jakim wieś dysponuje

Biedaszków Mały
grudzień 2009r

(odpowiednio wstaw X)

Małe

DuŜe

WyróŜniające

4

2

1

Przyrodniczy
-walory krajobrazu, rzeźby terenu.....................
-stan środowiska................................................
-walory klimatu..................................................
-walory szaty roślinnej........................................
-cenne przyrodniczo obszary lub obiekty..........
-świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)...................
-wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy).......
-wody podziemne...............................................
-gleby.................................................................
-kopaliny............................................................

3

4

- teren równinny, częściowo zalesiony
o rozrzuconej zabudowie mieszkalnej;
- niezdegradowany;
- umiarkowany;
- urozmaicona szata roślinna, łąki,
roślinność bagienna i inna;
- staw, pomnik przyrody – lipa
drobnolistna,;
- żerowiska żurawi, dzikich gęsi, orły
jastrzębie, bociany, sarny, dziki;
- rzeczki: Sąsiecznica, Głęboki Rów,
Czarna Woda, staw;
- podziemne zbiorniki;

5

x
x
x
x

x
x
x
x

- klasa od IV do VI;
- powierzchniowa ruda darniowa;

x
x

- budownictwo w większości z
końca XIX i początku XX w. Domy
z zabudowaniami gospodarczymi;
- gospodarstwa rozrzucone na
dużym obszarze;
- zabudowania po młynie z XIX w;

x

-walory geotechniczne.......................................
...........................................................................
............................................................................
Kulturowy
-walory architektury ............................................
-walory przestrzeni wiejskiej publicznej...............
-walory przestrzeni wiejskiej prywatnej .............
-zabytki i pamiątki historyczne ..........................

-osobliwości kulturowe.......................................
-miejsca, osoby i przedmioty kultu...................
-święta, odpusty, pielgrzymki............................
-tradycje, obrzędy, gwara.................................
-legendy, podania i fakty historyczne..............

x
x

- ślady osadnicze z okresu neolitu,
kultury łużyckiej, przeworskiej;
- kapliczka przydrożna;

x

- pieśni maryjne pod kapliczką,
dożynki,
- spotkania opłatkowe, andrzejkowe;

x

x

x

-przekazy literackie...........................................
-ważne postacie i przekazy historyczne.............
-specyficzne nazwy............................................ specyficzne potrawy..........................................
- dawne zawody... ............................................
- zespoły artystyczne, twórcy..............................

..............................................................................
..............................................................................
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ANALIZA ZASOBÓW CZ II: BIEDASZKÓW MAŁY
Znaczenie zasobu
Rodzaj zasobu

(odpowiednio wstaw X)

Opis (nazwanie) zasobu
jakim wieś dysponuje

Małe

DuŜe

2

3

4

1

WyróŜniające
5

Obiekty i tereny
-działki pod zabudowę mieszkaniową..................
-działki pod domy letniskowe...............................
-działki pod zakłady usługowe i przemysł............

x

- występują (brak planu zagospodar.
przestrzennego);
- występują (brak planu zagospodar.
przestrzennego);

x

-pustostany mieszkaniowe....................................
-pustostany poprzemysłowe.................................
-tradycyjne nie użytkowane obiekty gospodarskie
(stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)..............
..............................................................................
..............................................................................

Infrastruktura społeczna
-place publicznych spotkań, festynów..................
-sale spotkań, świetlice, kluby.............................

- świetlica;

x

- staw (niezagospodarowany,
własność Agencji Nieruchomości
Rolnych);

x

-miejsca uprawiania sportu................................
-miejsca rekreacji................................................
-ścieżki rowerowe, szlaki turyst. ...........................
-szkoły...................................................................
-przedszkola.........................................................
-biblioteki..............................................................
-placówki opieki społecznej.................................
-placówki służby zdrowia....................................
............................................................................
.............................................................................

Infrastruktura techniczna
-wodociąg, kanalizacja.........................................

x

- wodociągi;

..............................................................................
-drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie)...............

- w obrębie wsi brak dróg
utwardzonych, jest oświetlenie;

x

- dwa przystanki autobusowe;

x

- ok. 50% mieszkańców;

x

..............................................................................
chodniki, parkingi, przystanki..............................
.............................................................................
sieć telefoniczna .i dostępność internetu.............
telefonia komórkowa............................................
inne......................................................................

x
- ok. 80% mieszkańców;

..........................................................................
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ANALIZA ZASOBÓW CZ III: BIEDASZKÓW MAŁY
Znaczenie zasobu
Rodzaj zasobu

( odpowiednio wstaw X)

Opis (nazwanie) zasobu
jakim wieś dysponuje

Małe

DuŜe

WyróŜniające

2

3

4

5

-praca we Wrocławiu, Trzebnicy,
Ujeźdźcu Małym –Tarczyński
SA;

x

1

Gospodarka, rolnictwo
- Miejsca pracy (gdzie, ile? )..................................
-znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe.........
i ich produkty..........................................................
-gastronomia...........................................................
-miejsca noclegowe................................................
- agroturystyka (1);
-gospodarstwa rolne ...............................................
-uprawy hodowle,....................................................

x

- Warsztat blacharski i Suszarnia
Gosp.Roln. Tarczyński;

x
x
x

- 6 gospodarstw rolnych
-uprawy zbóż, hodowla krów,
koni, świń, drobiu;

-możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
-zasoby odnawialnych energii..................................
................................................................................

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
-środki udostępniane przez gminę..........................

- remont świetlicy i budowa
Kominka;

- środki wypracowywane.........................................

- z nagród za wieńce, składek
mieszkańców, zyski z zabaw;

.................................................................................

x

x

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
-Autorytety i znane postacie we wsi.........................

- sołtys i rada sołecka;

x

-Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą........
-Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i
umiejętnościach, m.in. studenci..............................

- mgr pielęgniarstwa, mgr
ekonomi, ppłk w stanie
spoczynku,
mgr inż.telekomun,
2. studentów;

x

-Przedsiębiorcy, sponsorzy.....................................

-Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach
informatycznych......................................................

- 50% posiada Internet, 1
osoba biegła w informatyce;

x

-Pracownicy nauki....................................................
-Związki i stowarzyszenia........................................
-Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)....................
-Współpraca zagraniczna i krajowa..............................
.................................................................................................
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Informacje dostępne o wsi
-Publikatory, lokalna prasa......................................
-Książki, przewodniki...............................................
-Strony www............................................................

- „Panorama Trzebnicka”,
„Nowa”;
- informacja o wsi w
wikipedii;

x

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.
Opracowanie: Ryszard Wilczyński
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Wieś BIEDASZKÓW MAŁY

SILNE strony
(atuty wewnętrzne)

SŁABE strony
(słabości wewnętrzne)

(czynniki wewnętrzne)

1.
2.
3.
4.
5.

Niezdegradowane środowisko naturalne
Małe zaludnienie;
Nie występuje uciążliwy przemysł;
Staw z możliwością rekreacji;
Możliwość tworzenia gospodarstw
agroturyst;
6. Potencjał ludzki;
7. Posiadanie świetlicy- integracja mieszk.
8. Małe tradycyjne gospodarstwa rolne;
9. fundusze wypracowane przez
.
mieszkańców;
10. Organizowanie cyklicznych imprez :
Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki,
Spotkania Opłatkowe;
11. Kultywowanie tradycji – wieniec
dożynkowy, pieśni maryjne – majowe;
12. Dobra współpraca z Burmistrzem.

1.Mała ilość mieszkańców z dostępem do
Internetu;
2.Częściowo zaniedbane obejść
3.Obojętność części mieszkańców wobec
spraw wsi;
4.Słaby potencjał ekonomiczny mieszkańcówduża ilość emerytów i niepracujących;
5. Niska świadomość ekologiczna;
6. Nierozwiązana gospodarka ściekowa;
7. Nie występuje mała przedsiębiorczość;
8. Nie występuje gaz przewodowy.
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Wieś BIEDASZKÓW MAŁY

SZANSE
(okazje zewnętrzne płynące z otoczenia)

ZAGROŻENIA
(zagrożenia płynące z otoczenia)

(czynniki zewnętrzne)
1. Pomoc Urzędu Gminy w doradztwie
i pozyskaniu funduszy dla wsi;
2. Poprawa infrastruktury – budowa dróg,
chodników;
3. Pozyskanie działki od Agencji Nieruchomości
Rolnych na plac zabaw i imprezy plenerowe
4. Mała odległość do Trzebnicy i Wrocławia;
5. Stworzenie miejsc pracy;
6. Zorganizowanie Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju
Wsi, wsparcie finansowe przez Gminę;
7. Pozyskanie stawu z Agencji Nieruchomości
Rolnych i pomoc Gminy w jego
zagospodarowaniu;
8. Utworzenie ścieżek krajoznawczoedukacyjnych na terenie sołectwa;
9. Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości
( tworzenie małych przedsiębiorstw );
10. Stworzenie sieci internetowej w sołectwie;

1. Niedostateczne doświadczenia w pozyskiwaniu
środków pomocnych;
2. Zbyt małe wsparcie finansowe ze strony Gminy i
Starostwa
3. Zła sytuacja finansowa rolników;
4. Migracja mieszkańców za pracą;
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Analiza potencjału rozwojowego wsi .BIEDASZKÓW MAŁY
2

3

3

1

(-) +
Obszar słaby
Otoczenie sprzyja

1

0

2

1

Standard życia
(warunki
materialne)

Jakość życia
(warunki
niematerialne)

2,7
1,2,6

1,3,4,6
5,8

2,3,10
4

8,10,11
3

1

3

(+)
+
Obszar silny
Otoczenie sprzyja

Tożsamość wsi i
wartości życia
wiejskiego

3

4

4,6,7
3

8

Byt (warunki
ekonomiczne)
5,9,12
4,7

(+) +
Obszar silny
Otoczenie sprzyja

3

3

2

2

(+)

silne strony

szanse

słabe strony

zagrożenia

1,5,9
1,2

+
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Wizja odnowy i rozwoju wsi BIEDASZKÓW MAŁY

Wieś o wysokim standardzie życia mieszkańców dzięki rozwojowi przedsiębiorczości i
agroturystyki, przy zachowaniu walorów naturalnych środowiska.

Biedaszków Mały to malownicza, spokojna wieś położona w pobliżu parku krajobrazowego
„Dolina Baryczy”, ze stawami, bogatą florą i fauną między innymi z żerowiskami żurawi
i dzikich gęsi. Stwarza to warunki do zamieszkania przez ludzi ceniących spokój i bliski kontakt
z naturą.
W istniejących małych klasycznych gospodarstwach rolno-hodowlanych istnieje baza noclegowa
agroturystyczna. Dzięki przedsiębiorczości funkcjonują małe firmy.
Wszyscy mieszkańcy uczestniczą czynnie w pracy na rzecz odnowy wsi.
Rozwinięta jest infrastruktura a domy i zagrody gospodarskie są zadbane.
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Program krótkoterminowy odnowy wsi BIEDASZKÓW MAŁY
Kluczowy
problem
Co nas
najbardziej
zintegruje?
Na czy nam
najbardziej
zależy?

Odpowiedź

Czy nas stać na
realizację?
(tak/nie)
Organizacyj
nie

Finanso
wo

Punk
tacja

Hierachia

Wspólne spędzanie
wolnego czasu

Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka,
Dożynek, Spotkania Opłatkowego.

Tak

Tak

12

II

1.Zagospodarowanie
czasu wolnego dzieci.
2. Polepszenie
Infrastruktury.

1. Utworzenie świetlicy opiekuńczo Wychowawczej.
2. Budowa odcinka drogi przez Urząd
Gminy.

Tak

Nie

10

III

Szkolenie na temat pozyskania środków
na działalność gospodarczą.

Tak

Tak

5

V

Miejsce spotkań i rekreacji.

Tak

Tak

7

IV

Spotkania integracyjne: Majówka, Andrzejki
i inne okazjonalne.

Tak

Tak

13

I

Co nam
Małe zaangażowanie
najbardziej
mieszkańców i bierna
przeszkadza? postawa.
Co
Pozyskanie środków
najbardziej
finansowych na rozwój
zmieni nasze wsi.
życie?

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Propozycja projektu

na okres 2010

Organizacja
sprawdzonych imprez.
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Wieś: BIEDASZKÓW MAŁY
Wizja: Wieś o wysokim standardzie życia mieszkańców dzięki rozwojowi przedsiębiorczości
i agroturystyki, przy zachowaniu walorów naturalnych środowiska.

I. Plan

II. Program odnowy wsi na lata 2010-2024

2. Co pomoŜe osiągnąć cele?
6. Cele
Co trzeba osiągnąć by
urzeczywistnić wizję wsi?

Zasoby
Czego uŜyjemy?

3. Co moŜe
przeszkodzić?
BARIERY
Słabe strony
Co wyeliminujemy?
ZagroŜenia
Czego unikniemy?

ATUTY
Silne strony
i Szanse
Co wykorzystamy?

Projekty
Co wykonamy?

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1.Kultywowanie tradycji.

Świetlica.
Potencjał ludzki.

2. Integracja
mieszkańców

Prężnie
działająca Grupa
Odnowy Wsi.
Rada Sołecka

Małe
zainteresowanie.
Brak funduszy.

Umiejętność
organizacji.
Własna praca
mieszkańców.

Brak środków
finansowych.

1. Organizacja imprez: Dożynki, Spotkanie Opłatkowe.
2. Pozyskanie i zagospodarowanie działki nr 75/9 na
plac zabaw i imprezy plenerowe.
3. Odnowienie kapliczki przydrożnej.
4. Wykonanie ścieżki krajoznawczo – edukacyjnej.
5. Wykonanie tablicy informacyjnej o wsi.

B. STANDARD ŻYCIA
1.Rozbudowa
infrastruktury
wiejskiej.

Istniejące drogi i
plac.
Siła robocza
mieszkańców.

1.
2.
3.
4.

Budowa dróg i chodnika.
Utworzenie sieci internetowej.
Wyposażenie świetlicy.
Budowa boiska do siatkówki.

2. Podniesienie
standardu życia
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA
1.Integracja
mieszkańców.

Świetlica.
Grupa Odnowy
Plac pod imprezy Wsi.
plenerowe.
Rada Sołecka.
2.Wzajemna życzliwość. Istniejący staw.

Brak
zainteresowania.
Brak funduszy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizacja imprez: Dnia Kobiet, Dnia Dziecka.
Utworzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej.
Wykonanie placu zabaw.
Założenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi.
Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Urządzenie miejsca piknikowego nad stawem.

D. BYT
1. Możliwość zarabiania. Walory wsi.
Istniejący młyn.
2. Propagowanie wsi.
Potencjał ludzki.

Dbałość o interes
wsi przez Grupę
Odnowy i Radę
Sołecką.
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Obawa przed
prowadzeniem
własnej firmy.
Brak funduszy.

1. Wykonanie witaczy i folderów.
2. Założenie strony internetowej wsi.
3. Organizacja szkoleń dotyczących pozyskania
środków na działalność gospodarczą.
4. Zagospodarowanie młyna na cele agroturystyki i
małej gastronomi.
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Dokumentacja fotograficzna
BIEDASZKÓW MAŁY

Sielski pejzaż wsi.

Pozostałości po młynie wodnym

Biedaszków Mały
grudzień 2009r

16

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Staw przy starym młynie

Nabożeństwo majowe pod przydrożną kapliczką
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