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I.

ZAŁOŻENIA PLANU

Założenia Planu Odnowy Miejscowości Regietów jest podejmowanie
zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących miejscową ludność,
zaspakajających ich potrzeby społeczne, zwiększających atrakcyjność
miejscowości.
Przyjęcie

konkretnych

zadań

i

z nakreślonych przez mieszkańców
priorytetowym

dla poprawy jakości

kolejność

ich

realizacji

wynika

obszarów potrzeb o znaczeniu
życia i

inwentaryzacji

zasobów

miejscowości, identyfikacji oczekiwań mieszkańców dotyczących przyszłości
mieszkańców i miejscowości.

Plan jest spójny z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki
wiejskiej, działanie Odnowa i rozwój wsi oraz dokumentami strategicznymi
gminy i województwa.

Plan

Odnowy

Miejscowości

został

opracowany

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008
w sprawie

szczegółowych warunków i trybu

przyznawania pomocy

finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi’ objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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II.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI I RYS HISTORYCZNY
MIEJSCOWOŚCI

2.1 POŁOŻENIE

Regietów jest jedną z 20 wsi wchodzących w skład gminy Uście Gorlickie
w powiecie gorlickim województwa małopolskiego. Wieś otoczona górami, od
wschodu i południowego wschodu Rotundą (771m) z opadającymi od nich
w dolinę leśnymi stokami o nazwie Debria od południa i południowego zachodu
Kozim Żebrem (847m) od zachodu Skałką (820m) a od północy górą Banne
(583m).

Regietów na mapie Województwa Małopolskiego
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Regietów na mapie Gminy Uście Gorlickie
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2.2 ZARYS HISTORII
Wieś Regetów (łem Regetiw) wzięła nazwę od potoku nad którym została
osadzona tj. Rzegothow, której odpowiednikiem jest słowo „rzegot”, „rzegotać”,
rzegotanie wody, rzegotanie żab, grzechotanie tj. hałasowanie. Nazwa jest
polskiego pochodzenia1. Szerzej ten temat rozwija Stieber Z.:
„Z terenu dawnego powiatu bieckiego niektóre nazwy miejscowe zdradzają
swoją wschodniosłowiańską przynależność przez cechy językowe: Regietów,
Regietowka. Przy nazwie Regietów trzeba dodać, że nazwa rzeki, od której
nazwa miejscowa pochodzi, miała w XIV w. formę polską Rzegotow.”
Wieś Regietów założona została w XVI w na prawie wołoskim. Niegdyś dzieliła
się na Regietów Niżny i Regietów Wyżny.
Słowo „regieta” występuje w starej literaturze. Regietów, tak brzmiała nazwa
wsi m.in. w XVII w. Obecnie Regietów Niżny, do 1968 roku oficjalna nazwa wsi
brzmiała Regetów Niżny.
Pierwsza pisana wzmianka dotycząca Regatowa Niżnego pochodzi
z 1589 r. W tym roku właścicielami wsi była Hedwiga Domaradzka i Jan
Zieliński2. Kolejną jest zanotowana w 1623 roku w wyniku złożonych zeznań
przed sądem Klimkowskim mieszkańca wsi (wówczas już Z Regatowa)
o nazwisku Seńko Żak.
W 1629 roku rejestr poborowy informuje że wieś ma 3 gospodarstwa
(3 dworzyszcze z sołtysem) i pracujący młyn. Wchodziła w skład ziem
ówczesnego Powiatu Bieckiego ,należała do parafii w Zdyni, stanowiła część
dóbr szlacheckich, a była własnością Jana Wielopolskiego starosty bieckiego.
W 1648 wspomniana wieś w aktach sądowych Muszyny, a wymieniane są
wówczas nazwiska jej mieszkańców to jest Kohutyc i Dimko Kupała.

Czajkowski J.: Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach
etnograficznych. s. 120.
2
Szanter Z. : Z przeszłości Łemkowszczyzny s. 89.
1
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W 1665 roku liczy około 25 dworzyszcz ze 151 mieszkańcami, natomiast
w 1680 tylko 3 dworzyszcza wołoskie i młyn. W XVII w. na dwór Stanisława
Drzewosza w Regietowie napadli beskidnicy. Dwór został splądrowany,
natomiast właścicielowi udało się wymknąć z obławy.
W 1761 r. było we wsi 280, a w 1777 r. – 326 mieszkańców3.
Statystyki obrządku greckokatolickiego wymieniają w 1767r. - 543 wiernych,
natomiast w 1786 - 619 wiernych. Średnia, szacunkowa, roczna liczba wiernych
w latach 1786 – 1795 wynosiła w Regietowie 695 osób. W 1879 mieszkało tu
885 mieszkańców.
W 1791 r. właścicielem dóbr w Regetowie była Anna Cieńska z Ankwiczów.
W 1880 roku ze Smerekowca prowadziła przez Regietów Niżny i Wyżny
gminna droga do Zborowa na Słowacji. Regietów Niżny liczył wówczas 50
domów i 294 mieszkańców wśród których było 284 grekokatolików należących
do parafii w Regietowie Wyżnym( wówczas w diecezji przemyskiej, dekanatu
bieckiego) 4 rzymskich katolików i 6 izraelitów4.
Sołtys Regietowa oraz kilku gospodarzy ze wsi w 1597 roku zasiedlili
położone zaraz po drugiej stronie obecnej granicy tereny. Przenieśli tam też
nazwę miejscowości z polskiej strony, co świadczy o tym, że na terenach
dzisiejszego Regetowa istniała już w tym czasie osada. Byli pierwszymi
osadnikami i założycielami słowackiej wsi Regetov, która obecnie nosi nazwę
Regetovka. Początkowo dla odróżnienia tej założonej przez siebie nowej wioski
od macierzystej położonej po polskiej stronie granicy nazwali Uengersky
Regetov czyli Węgierski Regetów5. Przepływający potok nad którym się tam
osadzili nazwali Regetowska Voda.
Dramatyczne chwile przeżyli właściciele tutejszego dworu w 1648 roku. Według
bieckich ksiąg sądowych na dwór Stanisława Drzewosza napadli zbóje zwani tu

3

Szanter Z. : Z przeszłości Łemkowszczyzny
Słownik geograficzny…
5
Czajkowski J. : Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach
etnograficznych. s. 121.
4
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w górach beskidnikami. Ich zamiarem było zabicie właściciela, który jednak był
w tym czasie nieobecny.
Walczący w 1769 i 1770 roku na Ziemi Gorlickiej konfederaci barscy
stoczyli kilka walk. Budowali także obozy warowne które na tym terenie
znajdowały się w Kobylance, Izbach Wysowej na granicy z Blechnarką
i w Koniecznej. Ale kawalerzyści mieli także swoje kwatery które znajdowały się
jeszcze poza wspomnianymi miejscowościami w takich wsiach jak Regetów
i Zdynia. Powstańcy czasem dopuszczali się różnych nadużyć.
W Regetowie stacjonował dowodzony przez kapitana Szyca oddział milicji
radziwiłłowskiej, który przyczyniał się do wygłodzenia i tak już biednej okolicy.
Żołnierze ci w sposób bezwzględny obchodzili się z miejscową ludnością
łemkowską.

Mimo

tego

wielu

starało

się

zaciągnąć

pod

sztandary

konfederatów.
Dawniej znaczna część Łemków paliła fajki. Mieszkańcom tych terenów
nie wolno było w dawnych wiekach kupować na Węgrzech i przewozić przez
granicę

wyrobów

monopolowych

w

tym

„używek”

w

postaci

tytoniu

i wódki. Dlatego tego typu towary były przemycane.
„Tytoniową ścieżkę” którą przemytnicy chadzali na Węgry zwano „ duhański
put”. Na tych terenach ścieżka taka biegła z Folusza i Bartnego przez Regetów
Górny do węgierskiej granicy.
W 1914 roku władze austriackie aresztowały i osadziły w obozie
internowania w Thalerhofie 19 osób z Regetowa Niżnego, z których w lutym
1915 roku zmarło tam 2 osoby. Podczas I wojny światowej mieszkańców
wypędzono ze wsi. Została wówczas poważnie zniszczona. Znalazła się na
tzw.„ziemi niczyjej” pomiędzy umocnieniami armii austriacko – węgierskiej
przebiegającymi przez pasmo Koziego Żebra, a wojskami rosyjskimi z okopami
na Rotundzie.
W 1921 roku mieszkało tutaj w 60 gospodarstwach 297 grekokatolików
Łemków i 9 Żydów. Po 1932 roku większość mieszkańców przeszła na
prawosławie.
8
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W dniach 11 - 15 czerwca 1947 roku 718 łemkowskich mieszkańców
Regatowa zapewne Niżnego i Wyżnego w ramach akcji” Wisła” zostało
wysiedlonych na Ziemie Zachodnie. W tym czasie do wysiedlenia przewidziane
było jeszcze dalszych 12 mieszkańców. Pozostało we wsi 4 osoby.
W 1975 roku wioska liczyła 108 mieszkańców, a w 1990 roku mieszkało we wsi
w 30 zagrodach 143 mieszkańców, czyli o połowę mniej niż w okresie przed II
wojna światową.6

2.3

DEMOGRAFIA

W 2012 roku Regietów liczył 114 mieszkańców.7

2.4 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Źródłem utrzymania rodzin są:
- praca w usługach
- renty i emerytury
- pomoc z OPS
Regietów położony jest w Gminie o dużym bezrobociu, wskaźnik bezrobocia na
wynosi 12,5 %.
Tutaj znajdują się: Stadnina Koni Huculskich, oraz sklep spożywczoprzemysłowy.

III.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI
Inwentaryzacja zasobów służy ujęciu stanu rzeczywistego miejscowości,

określeniu jego kondycji i możliwości wykorzystania na rzecz rozwoju.
Zdiagnozowana sytuacja pozwoli ustalić zasoby wyróżniające miejscowość
Brunary i rozpoznać potencjał jakim dysponuje.

3.1 ZASOBY PRZYRODNICZE

6
7

Za A. Piecuch Wokół potoku Zdynianka, Drukarnia Glinik, Gorlice 2008 r.
Dane USC Uście Gorlickie na dzień 31.12.2012
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Wieś o układzie zabudowy nazywanym łańcuchówka, położona w dolinie
na wysokości 480 – 520m. n.p.m. nad potokiem Regetówka (Wieś otoczona
górami, od wschodu i południowego wschodu Rotundą (771m) z opadającymi
od nich w dolinę leśnymi stokami o nazwie Debria od południa i południowego
zachodu Kozim Żebrem (847m) od zachodu Skałką (820m) a od północy górą
Banne (583m).
Siedlisko lasu górskiego należy do bogatych siedlisk, dlatego występują
tu różnorodne rośliny runa w tym wiele gatunków rzadkich jak: omieg górski,
modrzyk górski, ciemiężnica zielona, oraz dziewięćsił bezłodygowy. Ochroną
gatunkową objęte są występujące tu: goryczka krzyżowa, bluszcz, storczyki,
gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, podkolan biały, lilia złotogłów.
Na obszarze Beskidu Niskiego, który stanowi łącznik między fauną i florą
Karpat Wschodnich i Zachodnich wykształciła się bogata fauna obfitująca
w gatunki puszczańskie. Duże kompleksy leśne dają możliwość bytowania
i rozmnażanie się zwierzętom roślinożernym i drapieżnym. Występują tutaj
jelenie, dziki, sarny, pojawia się przechodnio łoś, widoczny jest borsuk oraz
wydra.
Wśród drapieżników dominującym jest wilk. Występuje również lis, ryś, czasami
żbik. Przechodnio pokazuje się nawet niedźwiedź brunatny. Wśród ptaków
spotyka się liczne drapieżniki jak: orlik krzykliwy, myszołowy, jastrzębie,
puchacze, pszczołojady. Z ptaków chronionych czarny bocian. Występuje tu
cała gama ptaków śpiewających leśnych i polnych. Bogato reprezentowane są
gady i płazy. Niezwykle bogaty świat owadów stanowią chrząszcze i motyle. Z
rzadkich owadów chronionych występuje nadobnica alpejska i niepylak
mnemoroza.
Bogactwo i możliwości swobodnej obserwacji ptaków drapieżnych i innych
zwierząt w naturalnym środowisku przyrodniczym stanowi atrakcję w skali
europejskiej.

10

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI REGIETÓW

3.2 ŚRODOWISKO KULTUROWE
Cmentarz nr 51 z I wojny światowej
Projekt Dušan Jurkowič. Okręg cmentarny nr I Żmigród. Na cmentarzu w
chwili założenia znajdowało się 4 mogiły zbiorowe i 20 pojedynczych w których
pochowanych

zostało

54

żołnierzy

którzy

zginęli8

w

lutym

i marcu 1915 r. Wśród nich 42 żołnierzy z armii austriackiej i 12 rosyjskiej z 193
pułku piechoty ( I.R.)9. Inspiracją twórczą projektu cmentarza były ówcześnie
panujące

trendy

w

architekturze

o

nazwie

eklektyzm.

W pięknie zaprojektowanej nekropoli przeplatają się wzajemnie tworząc piękne
dzieło sztuki elementy antyczne np. wieże – obeliski ze sztuką ludową
i sakralną.

O toczonych na tym terenie walkach patrz : Jerzy D. Tomasik. Tyrolczycy w Górach Hańczowskich [w:]
Magury’01. Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu. SKPB. Warszawa 2001. s.12 - 30
9
Pochowani i jednostki : wg. Drogomir J.: Polegli w Galicji Zachodniej 1914 – 1915 ( 1918 ). Tranów 1999,oraz
Duda O.: Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej.
8
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Głównym elementem cmentarza jest pięć strzelistych, szerszych dołem
i zwężających się ku górze, drewnianych, pokrytych gontem czworobocznych
ustawionych centralnie przypominających wyglądem obeliski wież. Wieże te
zwane

są

też

czasem

gontynami.

Ustawione

zostały

na

solidnych,

zbudowanych z kamienia cokołach a zwieńczały je łacińskie, nakryte
blaszanymi, półkolistymi, zdobionymi daszkami. Środkowy obelisk miał 15 16m a cztery boczne po około 12m wysokości. Wieże zostały zniszczone,
zachowały się jedynie odsłonięte szkielety 4 z nich z butwiejącymi
wewnętrznymi

fragmentami

słupowej

konstrukcji

oraz

rozsypujące

się

z licznymi dyslokacjami cokoły. Zwieńczające obeliski blaszane, znacznie
skorodowane daszki leżą zwalone.
Cmentarz znajduje się w podszczytowych partiach jednego z dwu wierzchołków
Rotundy. Obecnie łatwo na niego trafić, gdyż obok nekropolii poprowadzony
został główny, znakowany w kolorze czerwonym szlak turystyczny.

Kaplica pw. Św. Michała Archanioła.
Zbudowana w 1938 r. na rzucie prostokąta, zakończona trójboczną
apsydą świątynia została przebudowana w 1956 r. Ściany boczne nawy zostały
otynkowane, natomiast ściany prezbiterium oraz trójkątne zwieńczony szczyt
fasady zostały oszalowane w pionie pomalowanymi na brązowy kolor deskami.
W południowej ścianie nawy znajdują się dwa, a w północnej jedno prostokątne
okratowane okno. Okna umieszczone zostały też w prezbiterium. Prostokątne,
drewniane drzwi wejściowe, wzmocnione zostały metalową kratą. Całość
nakryta jest kalenicowym, dwuspadowym nad nawą, a kilkupołaciowym nad
prezbiterium krytym blachą

dachem. Na kalenicach dachów znajdują się

sześcioboczne, kryte blachą wieżyczki sygnaturowe (pozorne latarnie),
z namiotowymi daszkami i baniastymi kopułkami. Zwieńczone są metalowymi
12
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krzyżami, nad prezbiterium prawosławnym, natomiast nad nawą łacińskim
półksiężycem.
Obok świątyni znajduje się nakryta dwuspadowym blaszanym daszkiem
dzwonnica,

której

słupy

nośne

zostały

wykonane

z

metalowych

rur

o kwadratowym przekroju. W niej mieszkańcy Regetowa umieścili ufundowany
dzwon z opisaną cyrylicą napis intencji fundacji – przypomnienie wysiedleń oraz
daty 1947 – 1997.

Cerkiew prawosławna pw. św. Michała Archanioła
W dniu 12 sierpnia 2012 poświęcenia cerkwi dokonał Metropolita Sawa –
zwierzchnik kościoła prawosławnego w Polsce. Od dnia poświęcenia w świątyni
odbywają się wszystkie nabożeństwa prawosławne.

13
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3.3 ROLNICTWO I GOSPODARKA
Rolnictwo jest wiodącą funkcją gminy, która wynika z uwarunkowań
środowiska przyrodniczego. Stanowi

podstawę

utrzymania około 1550

mieszkańców gminy, czyli ok. 24%. Mieszkańcy Regietowa utrzymują się
z rolnictwa oraz pracy w Stadninie Koni Huculskich. Dodatkowym źródłem
dochodu mieszkańców są emerytury, renty oraz zasiłki z Urzędu Pracy i
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ze względu na warunki klimatyczne właściwe dla obszarów górskich, oraz słabą
jakość gleb (V i VI klasa), przeważają tutaj obszary łąk i pastwisk.
Dobrze rozwija się przedsiębiorczość. W kolejnych latach notuje się stały
wzrost

liczby

przedsiębiorców,

co

świadczy

o

wzroście

aktywności

mieszkańców wsi.
Rozwija się także agroturystyka, która dysponuje dobrymi warunkami
lokalowymi do przyjmowania gości na wypoczynek.

Stadnina Koni Huculskich w Regietowie
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W 1984 roku podjęto decyzję o budowie stadniny koni w Gładyszowie,
a rok później przeniesiono tam pierwszą partię koni. Niekorzystne warunki
klimatyczne oraz słaba jakość gleb spowodowały, że uprawiano tam jedynie te
rośliny, które w tych trudnych warunkach były w miarę wierne w plonach.
Istniała również duża trudność w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym
użytki zielone, jak już wcześniej było wspomniane, wynosiły 65% użytków
rolnych. Oprócz działalności produkcyjnej przedsiębiorstwo posiadało własny
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. W okresie letnim i podczas ferii zimowych
odpoczywały w ośrodku dzieci pracowników jednostek podległych Zjednoczeniu
Hodowli i Obrotu Zwierzętami. Stadnina Koni Siary zatrudniała około 200
pracowników, a w okresie letnim liczba ta zwiększała się nawet do 260 osób.
Stadnina Koni Siary, podobnie jak większość podobnych przedsiębiorstw
państwowych na przełomie lat 90 XX wieku, przechodziło ostry kryzys
spowodowany drastycznym spadkiem dochodów z produkcji rolnej. Choć była
największym i najlepszym ośrodkiem zajmującym się hodowlą koni huculskich,
to jako przedsiębiorstwo wielobranżowe nie miało jednak szans dalszej
egzystencji,

ze

całościowego,

względu

na

ekonomicznie

zadłużenie,
uzasadnionego

spadającą
programu

produkcję
ratowania

i

brak
firmy.

Pomimo olbrzymiego obszaru było to gospodarstwo deficytowe, bardzo słabo
zaopatrzone w budynki i budowle. Sytuacja ta sprowadziła działania do procesu
likwidacji.

Po przejęciu przedsiębiorstwa przez Agencję Własności Rolnej

Skarbu Państwa przystąpiono do prac związanych z przekształceniem Stadniny
Koni Siary.
Jak większość polskich przedsiębiorstw tak i Stadnina Koni Siary miała
być poddana restrukturyzacji. Po przejęciu przedsiębiorstwa przez Agencję
przystąpiono do prac związanych z przekształceniem Stadniny Koni Siary.
25.10.1993 r. odbyło się w siedzibie Agencji Własności Rolnej skarbu Państwa
w Warszawie Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Stadnina Koni
Huculskich Gładyszów Sp. z o.o. w sprawie powołania Zarządu Spółki.

15
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Rejestracja Spółki została dokonana w rejestrze handlowym 17 listopada
1993 r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu na podstawie umowy zawartej
19 października 1993 r. Gospodarstwo Stadniny Koni Skarbu Państwa w
Siarach uległo początkowo likwidacji o Zakład w Gładyszowie. 17 listopada
1993 roku przekazując mienie do jednoosobowej spółki ze 100 procentowym
udziałem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, pod nazwą „Stadnina Koni
Huculskich Sp. z o.o. w Gładyszowie”. Pozostała część przedsiębiorstwa
została poddana procesom likwidacyjnym i prywatyzacyjnym. Stadnina jest
największą w Europie stadniną koni huculskich. Ośrodek Rekreacyjno
Wypoczynkowy na terenie Stadniny Koni Huculskich w Regietowie oferuje:
- wczasy rodzinne i indywidualne
- usługi hotelarskie w komfortowym obiekcie wypoczynkowym
- pełne wyżywienie w stylowej karczmie
- organizację i obsługę imprez okolicznościowych
- plac zabaw dla dzieci, mini zoo
- boisko do piłki plażowej
- zimą trasy do narciarstwa biegowego

16
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3.4 KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Tkwiący

w

mieszkańcach

duży

potencjał

rozwojowy

sprawia,

że mieszkańcy są podstawowym zasobem miejscowości. Nakierowani są na
rozwój społeczno - gospodarczy warunkujący jakość życia w tym środowisku.
Grupa lokalnych liderów wykazuje
mieszkańców

umiejętność

się własną inicjatywą. Posiadana przez

integracji

i

silnego

utożsamiania

z miejscowością, przyczynia się do rozwoju kulturalnego miejscowości.

IV.

MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚĆI

A) MOCNE STRONY
17
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- walory turystyczne
- Stadnina Koni Huculskich
- położenie przy granicy państwa
- gospodarstwa agroturystyczne,
- możliwość rozwoju handlu i usług, w związku z coraz większym
zainteresowaniem agroturystyką
- wielokulturowość i wielowyznaniowość
- tereny pod inwestycje
- bliska odległość do Słowacji

B) SŁABE STRONY
- brak infrastruktury drogowej, brak chodników, parkingów
- częste wypadki drogowe
- brak infrastruktury rekreacyjnej
- wysokie bezrobocie
- brak miejsc pracy
- migracja wykształconej młodzieży w poszukiwaniu pracy
- brak planu zagospodarowania przestrzennego
- brak rynków zbytu na towary rolne
- brak przetwórstwa rolno- spożywczego,
- teren górzysty
- duże koszty związane z prowadzeniem działalności
- zbyt mała ilość osób przyjezdnych (mały ruch turystyczny)
V.

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI REGIETÓW

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI

Co ją
wyróżnia?

- brak parkingów
- brak chodników
- wysokie bezrobocie

WIZJA STANU DOCELOWEGO

Co ma ją
wyróżniać?

18

- wybudowany chodnik w
centrum miejscowości oraz
parking
- rozwój produkcji i usług
- rozwój turystki
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- mieszkaniowe
Jakie pełni
funkcje?

Kim są
mieszkańcy?

Co daje
utrzymanie?

- rolnicy
- emeryci
- renciści
- bezrobotni
- młodzież
-rolnictwo
- praca w sferze
produkcyjno-usługowej
- emerytury
- renty
-pomoc społeczna
- zasiłki dla bezrobotnych
- Rada Sołecka

- turystyczne
- kulturalne
Jakie ma pełnić
- mieszkaniowe
- sportowe
funkcje?

Kim mają być
mieszkańcy?

Co ma dać
utrzymanie?

W jaki sposób

Jak

ma być

zorganizowani

zorganizowana

są

wieś

mieszkańcy?

i mieszkańcy?

W jaki sposób
rozwiązują
problemy?

- sporadyczne zebrania
wiejskie
- indywidualne
interwencje u władz
gminy

W jaki sposób
mają być
rozwiązywane
problemy?

Jak wygląda

- wieś o rozproszonej
zabudowie

nasza wieś?

Jak ma
wyglądać
nasza wieś?

Jaki jest stan

- czyste środowisko
- brak zanieczyszczeń
- liczne tereny zielone

Jaki ma być

otoczenia i

stan otoczenia

środowiska?

i środowiska?
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- zintegrowani mieszkańcy
wsi
- podnoszący kwalifikacje
- zaangażowani w życie wsi
- aktywna młodzież
- praca w sferze produkcyjno
-usługowej we wsi i poza
wsią
- rolnictwo ekologiczne
- działalność gospodarcza
- turystyka
- agroturystyka
- stowarzyszenia kulturalne
i turystyczne
- Grupa Odnowy Wsi

- okresowe spotkania
i zebrania wiejskie
- spotkania z władzami gminy
- współpraca z sąsiednimi
miejscowościami
- zwiększenie przepływu
informacji między
mieszkańcami
- estetycznie
- zagospodarowane posesje
- segregacja odpadów
i utrzymanie czystości wsi
- gospodarstwa
agroturystyczne
- remont budynków
- założenie chodników
- założenie skwerów zieleni
- czyste i przyjazne
środowisko dla ludzi
i przyrody
- wykorzystanie naturalnych
walorów przyrodniczych
i turystycznych
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- nie doinwestowane

Jakie jest

- innowacyjne
- ekologiczne
- agroturystyka

Jakie ma być

rolnictwo?

rolnictwo?
-?

- świetlica wiejska
zaspokajająca kulturalne i
Co
społeczne potrzeby
zaproponujemy mieszkańców wsi
- ścieżki rowerowe
dzieciom
- plac zabaw
- ścieżki spacerowe
i młodzieży?
i przyrodnicze
- udział w rozgrywkach
sportowych

Co
proponujemy
dzieciom i
młodzieży?

Zestawienie szans i zagrożeń dla rozwoju sołectwa.
Lp.

Czynnik

Położenie
1

Szanse
-

korzystne położenie pod
względem krajobrazowym
(zalew , las, szlaki
turystyczne)

-

sąsiedztwo ze Słowacją
(możliwość kontaktów)

-

-

duża odległość do
większych aglomeracji

dobre warunki dla rozwoju
przetwórstwa płodów rolnych
(łatwość w pozyskaniu
surowca)

-

brak odbiorców
wytworzonego produktu
(ubożejące społeczeństwo
lokalne)

-

powstanie rolniczych grup
producenckich

-

napływ tanich produktów
z zewnątrz

-

kursy dokształcające,
możliwość przekwalifikowania

-

regres w gospodarce
rolnej,

geograficzne

Koniunktura
2

gospodarcza –

Zagrożenia

rolnictwo

- brak zainteresowania
terenem przedsiębiorców i
inwestorów, którzy chcieli by
zainwestować swój kapitał
-

czyste, nieskażone
środowisko, możliwość
wykorzystania ciekawego
krajobrazu, wód, lasów dla
rozwoju inwestycji o
charakterze turystyczno wypoczynkowym

-

brak ożywienia gospodarki

-

zbyt małe
rozpropagowanie
atrakcyjności okolicy

-

brak dostatecznej promocji

-

nieskażone środowisko

-

-

dużo zieleni

-

brak przemysłu, który

brak kanalizacji we wsi,
nieszczelne zbiorniki
nieczystości powodują
zanieczyszczanie wód

Atrakcyjność
inwestycyjna
3
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wpływałby niekorzystnie na
otoczenie

Środowisko
4

5

naturalne

-

dbałość mieszkańców o
obejścia,

-

możliwość skorzystanie ze
środków pomocowych na
inwestycje związane z
ochroną środowiska,

-

korzystne warunki dla
uprawiania turystyki pieszej,
rowerowej itp.

-

wzrost liczby ludzi
wykształconych,

-

możliwość realizacji,
budownictwa mieszkaniowego
i co za tym idzie wzrost liczby
mieszkańców

Procesy
demograficzne

gruntowych i rowów
melioracyjnych

-

migracja ludzi
wykwalifikowanych
i przedsiębiorczych do
większych skupisk
miejskich

-

wzrost bezrobocia
powodujący wzrost
patologii w społeczności

-

możliwość korzystania ze
środków UE

-

program Odnowy Wsi

-

priorytet w pozyskiwaniu
środków dla wsi

Środki
6

VI.

finansowe

-

zmniejszenie środków,
dotacji dla sołectw
z gminy,

-

brak inwestorów

PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Regietów 2013–
2014
2. Wyznaczenie nowych i modernizacja istniejących szlaków turystycznych
2013-2018

MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
21
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1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2013-2018

ZACHOWANIE

DZIEDZICTWA

KULTUROWEGO

I

PROMOCJA

MIEJSCOWOŚCI
1. Promocja szlaków turystycznych 2013-2018
2. Imprezy kulturalne i sportowe 2013-2022

VII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ

7.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIEJSCOWOŚCI
REGIETÓW

UZASADNIENIE
Plan Odnowy Miejscowości Regietów zakłada realizację działań ze sfer
życia: rekreacyjno – sportowego i

kulturalnego oraz infrastruktury drogowej

i komunalnej. W celu zapewnienia realizacji planowanych działań niezbędne
jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Regietów.
Dzięki zagospodarowaniu przestrzeni publicznej miejscowości Regietów
mieszkańcy wsi będą mieli ułatwiony dostęp do świetlicy, cerkwi oraz Stadniny
Koni Huculskich i sklepu. Ma również zapoczątkować realizację wspólnych
przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i

jakości

życia na

wsi.

Zagospodarowana przestrzeń publiczna w centrum miejscowości będzie
wizytówką wsi.
Uzasadniając

powyższe

przedsięwzięcie

należy

zauważyć,

że

zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Regietów, choć nie
przynosi bezpośrednich korzyści materialnych, wpływa na każdą dziedzinę
życia. Jest katalizatorem przemian społecznych. Realizacja projektu będzie
miała bezpośrednie przełożenie na inne dziedziny życia mieszkańców wsi.
Projekt będzie realizowany w miejscu o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów
22
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społecznych, ze względu na ich położenie oraz budowę chodników i parkingów
oraz zagospodarowanie placu w centrum wsi. Na tej trasie spotykają się
codziennie wszyscy mieszkańcy wsi. Jest to trasa, którą każdy codziennie
dochodzi do sklepu po zakupy, do Stadniny Koni Huculskich oraz do cerkwi.
Jest to miejsce strategiczne dla Regietowa. Przede wszystkim projekt wzmocni
poczucie więzi mieszkańców wsi. Ważnym elementem jest też to, że projekt
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Regietów” spełnia
wymogi

i

wpisuje

się w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2007-2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie
gospodarki wiejskiej, działanie

Odnowa

i rozwój wsi

strategicznymi gminy i województwa a także

oraz dokumentami

Lokalną Strategią Rozwoju

Obszarów Wiejskich objętych działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Beskid Gorlicki”.
Ponadto projekt ten znacząco wpływa na rozwój jednej z polityk
horyzontalnych

Unii

Europejskiej

w

kwestii

zapewnienia

mieszkańcom

obszarów wiejskich swobodnego dostępu do obiektów i infrastruktury publicznej
[ realizacja polityki równych szans].
Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013 wskazuje na działania
jakie należy podjąć w ciągu najbliższych lat, które mogą uzyskać wsparcie
ze środków unijnych. Jednym z celów w/w dokumentu jest „Wyrównywanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach
wiejskich”. Wsparcie w ramach tego celu działania mające na celu
wyrównywanie

szans

koncentrowały

na

rozwojowych
wsparciu

i społecznej, tworzeniu warunków

na

obszarach

rozbudowy

wiejskich

infrastruktury

będą

się

technicznej

do rozwoju przedsiębiorczości i nowych

miejsc pracy poza rolnictwem, ochronie środowiska, edukacji młodego
pokolenia, kształceniu ustawicznym, stworzeniu warunków lepszej dostępności
do podstawowych usług.
Projekt wpisuje się w Narodowy Plan Zdrowia na lata 2007-2015, którego
nadrzędnym, długofalowym celem strategicznym
23
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i związanej z nim jakości życia ludności. Ma on zostać osiągnięty między innymi
dzięki kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia oraz tworzeniu środowiska
życia, pracy i nauki sprzyjającego zdrowiu. Realizacja Planu Odnowy
Miejscowości Regietów wpłynie na wypełnienie celu nadrzędnego poprzez
realizację następujących celów operacyjnych:
a) Aktywizacja

jednostek

samorządu

terytorialnego

pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa

i

organizacji

- gmina jako wspólnota

mieszkańców jest w stanie lepiej identyfikować lokalne problemy mieszkańców
z uwagi na ich małą liczbę, posiada znajomość lokalnej specyfiki zarówno
ekonomicznej, społecznej jak i kulturowej.
b) Zwiększenie aktywności fizycznej ludności – aktywność i sprawność
fizyczna łączy w sobie aspekty zdrowotne, zmiany stylu życia, prewencji
patologii społecznych, wartości etycznych takich jak „Fair play”, przestrzeganie
reguł działania zespołowego i pozytywnych wzorców osobowych. Jest też
elementem wielu celów zdrowotnych dotyczących stylu życia, takich jak
eliminowanie narkomanii, alkoholizmu, przeciwdziałanie otyłości a także
przygotowanie szczególnie w aspekcie zmian demograficznych do aktywnego
i długiego życia zawodowego.
Realizacja działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 tworzy warunki dla rozwoju społecznoekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez
wsparcie

aktywizacji

ludności

wiejskiej

przez

wsparcie

inwestycyjne

przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu
dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności
turystycznej obszarów wiejskich.
Celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich

poprzez

zaspokojenie

potrzeb

społecznych

i

kulturalnych

mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój
tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego
24
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i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej
i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Przewidziane do realizacji w miejscowości Regietów działania pozostają
w pełnej zbieżności i wpisują się w kryteria programowe Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Koszty przewidziane do poniesienia w
ramach przedmiotowego projektu klasyfikują się w:
- Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu
na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne, w szczególności
poprzez odnawianie lub budowę parkingów, chodników lub oświetlenia
ulicznego,
Także zakładane przez PROW cele w pełni pokrywają się z planowanymi
efektami realizacji przedmiotowej inwestycji:
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi
- podniesienie atrakcyjności turystycznej
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej [ realizacja projektu przyczyni się do
promocji miejscowości i zainteresowania potencjalnych przedsiębiorców ]
- zaspokojenie potrzeb społecznych i sportowych [ integracja mieszkańców ]
- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa
kulturowego [imprezy lokalne wpływające na rozwój tożsamości społeczności
wiejskiej]
Projekt jest spójny ze Strategią Województwa Małopolskiego:
Wizją Strategii jest Małopolska – regionem szans, wszechstronnego rozwoju
ludzi i nowoczesnej gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców,
czerpiącym

z

dziedzictwa

przeszłości

i

zachowującym

tożsamość

w integrującej się Europie.
Pole A Konkurencyjność gospodarcza
Obszar I Społeczeństwo wiedzy i aktywności – cel pośredni lepiej wykształceni,
twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy.
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Obszar II Gospodarka regionalnej szansy – cel pośredni: konkurencyjna
i twórcza, wykorzystująca innowacje i nowoczesne technologie gospodarka. W
kierunkach polityki tego celu wyróżnia się :
- zrównoważone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne,
- przyciąganie bezpośrednich inwestycji do regionu,
- rozwój przemysłów czasu wolnego
Pole B Rozwój społeczny i jakość życia
Obszar V Spójność wewnątrzregionalna – cel pośredni: spójny wewnętrznie,
zapewniający równe szanse i możliwości rozwoju region. Cel ten będzie
realizowany poprzez następujące kierunki polityki:
- poprawę kondycji rodziny małopolskiej,
- wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości
regionalnej,
- rozwój sieci ośrodków usług publicznych.
Obszar VII Dziedzictwo i przestrzeń regionalna – cel pośredni – wysoka jakość
środowiska przyrodniczo-kulturowego i przestrzeni regionalnej. Realizowane
kierunki polityki to :
- ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego
Wysoka jakość środowiska kulturowego Małopolski winna stanowić – podobnie
jak wysoka jakość środowiska przyrodniczego – przewagę konkurencyjności
regionu, zarówno w sferze przemysłów czasu wolnego, jak i w sferze
codziennych warunków życia mieszkańców. Łączenie aktywnej ochrony oraz
wzbudzanie zainteresowania, nie tylko ciekawymi obiektami, ale także historią i
kulturą regionu oraz najbliższej okolicy, jest konieczne dla osiągnięcia zmiany w
stanie dbałości o zasoby regionalnego dziedzictwa.
Wpisuje się także w Strategię Gminy Uście Gorlickie;

cel strategiczny

2 poprawa jakości życia mieszkańców, cel główny 2.3 infrastruktura publiczna.
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Wpisuje się także w Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich objętych
działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”- Koszyk
beskidzki.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA
Zakres prac:
- budowa chodnika od stadniny koni huculskich przy świetlicy wiejskiej do
cerkwi,
- zagospodarowanie skwerka przy świetlicy wiejskiej,
- ustawienie tablicy informacyjnej o szlakach turystycznych przebiegających
przez miejscowość,
- budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu wokół cerkwi p.w. św.
Archanioła Michała w Regietowie
- budowa miejsc parkingowych
Priorytetem projektu polegającego na zagospodarowanie przestrzeni
publicznej miejscowości Regietów jest podniesienie atrakcyjności turystycznej
regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
W związku z powyższym władze wsi, mając pełne poparcie we władzach
gminnych, za cel postawiły sobie zapewnienie mieszkańcom dostępu do
infrastruktury

komunalnej.

Realizacja

projektu

będącego

przedmiotem

niniejszego Planu ma zagwarantować urzeczywistnienie tak postawionego celu.
Dzięki zagospodarowaniu przestrzeni publicznej miejscowości Regietów
mieszkańcy wsi będą mieli ułatwiony dostęp do świetlicy, cerkwi oraz Stadniny
Koni Huculskich i sklepu. Ma również zapoczątkować realizację wspólnych
przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi. Wybudowany
chodnik w centrum miejscowości będzie wizytówką wsi. Podejmowane
inicjatywy przyczynią się do integracji lokalnej ludności.

KOSZTORYS
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Ogólny koszt inwestycji to kwota około 1.000.000 zł brutto. Inwestycja będzie
realizowana w 2014 roku.
Planowane jest złożenie projektu o dofinansowanie do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowana kwota wnioskowana to ok.
500.000 zł.

HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac kwiecień 2014
Zakończenie prac październik 2014

7.2 WYZNACZENIE NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH
SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Priorytetem projektu polegającego na wyznaczeniu i modernizacji szlaków
turystycznych jest zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do infrastruktury
turystycznej. Planowana inwestycja polega na wyznaczeniu

i modernizacji

istniejących szlaków rowerowych w Regietowie.

CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury
wyznaczenie i modernizację szlaków turystycznych.

PRZEZNACZENIE
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Infrastruktura turystyczna w Regietowie będzie służyć mieszkańcom gminy
Uście Gorlickie oraz turystom.

KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 100.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 70%
z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2014
Zakończenie prac 2018

7.3 BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCKIEKÓW
Priorytetem projektu polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni
ścieków jest zwiększenie dostępu mieszkańców infrastruktury komunalnej.
Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów
wiejskich.

CEL
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez

budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków w Regietowie.

PRZEZNACZENIE
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa będzie służyć mieszkańcom Regietowa.
KOSZTORYS
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Łączny koszt inwestycji to ok. 1.000.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 75
% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2014
Zakończenie prac 2018

7.4 PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH
Priorytetem projektu polegającego na promocji szlaków turystycznych jest
zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich. Planowane działania polegają
na oznakowaniu i promocji szlaków turystycznych.

CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do edukacji i kultury fizycznej poprzez
oznakowanie i promocje szlaków turystycznych.

PRZEZNACZENIE
Infrastruktura szlaków turystycznych będzie służyć mieszkańcom gminy Uście
Gorlickie oraz turystom.
KOSZTORYS
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Łączny koszt inwestycji to ok. 50.000,00 zł. Planowane dofinansowanie
85 % z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka na lata 2014-2020.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018

7.5

IMPREZY KULTURALNE I SPORTOWE

Priorytetem

projektu

polegającego

na

organizacji

imprez

sportowych

i kulturalnych jest zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich.

CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do kultury i sportu poprzez organizację
imprez kulturalnych i sportowych.

PRZEZNACZENIE
Imprezy kulturalne i sportowe będą służyć mieszkańcom gminy Uście Gorlickie
oraz turystom.
KOSZTORYS
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Łączny koszt inwestycji to ok. 100.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 85 %
z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka na lata 2014-2020.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2013
Zakończenie prac 2022

8

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
DLA ZAPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW

W miejscowości Regietów znajduje się jeden obszar o szczególnym
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców:
- Centrum miejscowości, na obszarze której planowane jest zagospodarowanie

przestrzeni publicznej miejscowości Regietów Jest to miejsce, gdzie spotykają
się wszyscy mieszkańcy wsi. Ułatwia ono dostęp do mieszkańcom wsi do
świetlicy, cerkwi oraz Stadniny Koni Huculskich i sklepu. Znajduje się w
centrum wsi i powinno być jej wizytówką. Miejsce to gromadzi mieszkańców
bez względu na ich wiek – dzieci, młodzież, dorosłych i ludzi w starszym wieku.
Jest to miejsce strategiczne dla Regietowa. Przede wszystkim projekt wzmocni
poczucie więzi mieszkańców wsi. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
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miejscowości Regietów przyczyni się także do poprawy i zacieśnienia
kontaktów międzyludzkich.

Opracowanie: Elżbieta Wansacz
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