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I.

ZAŁOŻENIA PLANU
Założenia Planu Odnowy Miejscowości Uście Gorlickie jest podejmowanie

zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących miejscową ludność,
zaspakajających ich potrzeby społeczne, zwiększających atrakcyjność
miejscowości.
Przyjęcie

konkretnych

zadań

i

z nakreślonych przez mieszkańców

kolejność

ich

realizacji

wynika

obszarów potrzeb o znaczeniu

priorytetowym dla poprawy jakości 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

2.1 POŁOŻENIE
Uście Gorlickie jest jedną z 20 wsi wchodzących w skład gminy Uście
Gorlickie w powiecie gorlickim województwa małopolskiego. Stanowi
siedzibę władz gminnych. Graniczy z miejscowościami Kwiatoń, Klimkówka,
Kunkowa, Nowica i Hańczowa. Wieś leżącą u zbiegu rzek Ropy i Zdyni
otaczają pasma lesistych wzgórz. Na północ od miejscowości rozlewają się
wody Jeziora Klimkowskiego, cofką przechodzące pod Uście. Miejscowośc
znajduje się na rozwidleniu dróg. Na północ prowdzi droga do Ropy [14 km ],
na południe wiedzie droga doliną Ropy do Wysowej [10 km], na wschód
doliną Zdynianki do Gładyszowa, stąd na południe do granicy i przejścia na
Słowację.

Uście Gorlickie na mapie Województwa Małopolskiego
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Uście Gorlickie na mapie Gminy Uście Gorlickie
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2.2 ZARYS HISTORII
Teren dolin Ropy i Zdyni penetrowany był przez człowieka pierwotnego.
Rewelacją archeologiczną jest znalezisko w Uściu śladów ze schyłkowego
okresu paleolitu [epoka kamienna], ok. 9000 lat p.n.e. Jest to obozowisko
ludów myśliwskich. Odkryto na nim narzędzia kamienne i kości zwierząt.
Obecna osada została założona w dobrach Gładyszów w drugiej połowie
XIV wieku, chociaż najstarszy dokument pochodzi z 1413 roku. Mówi on
o istniejącej już osadzie

u ujścia

Zdynianki do Ropy, stąd nazwa wsi

„Uście”. Nie wiadomo czy w tym czasie wieś rządziała się jeszcze prawem
polskim, czy już niemieckim. Osada leżała przy lokalnym trakcie handlowym
z Biecza i Gorlic do Bardejova. W 1504 roku Uście zostało przeniesione na
prawo wołoskie. Nowym osadźcą był Grzegorz Juszkiewicz, krajnik,
posiadający władzę

w imieniu dziedzica nad kniaziami okolicznych wsi

rządzących się prawem wołoskim. Zachował się akt lokacji przeniesienia
Uścia na prawo wołoskie i przywileje. Z tego dokumentu wynika, iż wówczas
do nazwy miejscowości dodano słowo Wołoskie, a znacznie później Ruskie.
W 1557 roku obecnu dziedzic Stanisław Gładysz otrzymał od króla
Zygmunta Augusta przywilej na pobieranie cła w Uściu w zamian za
obowiązek utrzymania traktu handlowego w dobrym stanie.
W drugiej połowie XIV wieku zasiedlenie wsi było małe, spis poborowy
z 1581 roku wykazał tylko 7 gospodarstw i cerkiew.
U schyłku XVI wieku Uście i okoliczne wsie przeszły na własność rodu
Tarłów. W 1601 roku Jan z Tęczyna Tarło, wojewoda sandomierski odnowił
i umocnił dotychczasowe przywileje nadane Tarłom w Uściu. Tarłowie
znacznie przyczynili się do rozwoju Uścia oraz sąsiednich wsi: Kwiatonia,
Przysłupu i Smerekowca zmieniając w 1683 roku miejscowym chłopom
należne świadczenia w naturze dla dworu na czynsze. Wpłynęło to znacznie
na rozwój gospodarczy wsi.
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Po Tarłach Uście krótko było w posiadaniu Rybińskich, a po 1720 roku
Wojakowskich, dziedziców pobliskiej Bielanki, którzy władali wsią do 1782
roku. U schyłu XVII wieku dziedzicami wsi krótko była też rodzina Wiktorów,
od których dobra nabyli Trzeciescy.
Wiek XVII przyniósł wzrost zaludnienia na tym terenie. Dobiegało
zaludnianie pustek. Obok działalności rolniczej i pasterstwa powstawały
liczne przemysły wiejskie. W XVII i XVIII stuleciu działali tu wiejscy
rzemieślnicy,

z

których

najbardziej

znani

byli

kowale,

ślusarze,

stelmachowie, sukiennicy i płóciennicy. Rozwinęło się też hutnictwo żelaza.
Miejscową

nisko

procentową

rudę

wytapiano

metodą

dymarkową,

a następnie przekuwano w miejscowych kuźniach. Rozwijało się także
tkactwo i sukiennictwo, wyrób gontów i klepek. We wsi znajdował się młyn,
tartaki i folusz. W XIX wieku nastąpił upadek przemysłu hutniczego. Nadal
natomisat działały młyny, tartaki i folusze. Rozwinęło się kamieniarstwo
i wyrób drewnianych przedmiotów gospodarczych domowego użytku. W tym
okresie Uście spełniało funkcje miejskie dla okolicznych wsi. Aż sześć razy
w roku odbywały się tu jarmarki, na które zjeżdżali kupcy z całej górskiej
okolicy

oraz

Gorlic,

Biecza,

Grybowa,

Bobowej,

Tylicza,

Muszyny

i słowackiego Bardejova. Głownie handlowano bydłem, końmi i trzodą. Przy
okazji zakupywano i zbywano narządzia rolnicze, wyroby skórzane,
przedmioty domowego użytku, płótna i sukna. Centrum handlowe stanowiła
centralna część wsi w pobliżu cerkwi, przy rozwidleniu dróg do Ropy,
Wysowej i Gładyszowa. Dziś na dawny placu znajduje się pomnik Łemków
poległych w II wojnie światowej, dom handlowy i restauracja.
W XIX wieku Uście stanowiło własność rodziny Trzecieskich. W latach
siedemdziesiątych XIX wieku przeszło w ręce Magdaleny Miłkowskiej, która
troszczyła się o rozwój swoich dóbr. W tym okresie wybudowano nową bitą
drogę

z Ropy przez Uście i Wysową do Bardejova, co stworzyło nowe

możliwości zarobkowe miejscowej ludności. W miejscowości rozwinęło się
furmaństwo. Powstały składy handlowe, duży tartak i młyn. Po Magdalenie
8
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dobra odziedziczyła Zofia z Miłkowskich Stawiarska, która szczególnie dbała
o rozwój oświaty. W czasie I wojny światowej wieś znalazła się przy lini
frontu. Wojska rosyjskie weszły tu na krótko końcem grudnia 1914 roku. Do
maja 1915 roku linia frontu ustabilizowała się na wschód od Uścia w rejonie
Gładyszowa, Zdyni i Wysowej.Wielokrotnie Rosjanie podchodzili pod Uście.
We wsi stacjonowały wojska austrowęgierskie. Znajdował się lazaret
wojskowy. Zmarłych w nim żołnieży chowano na istniejącym do dziś
cmentarzu gdzie spoczywa 45 żołnieży austriackich i 13 rosyjskich.
Według spisu z 1921 roku we wsi mieszkało 216 Polaków, 639 Łemków
i 15 Żydów. Od 1935 roku Uście stało się siedzibą wiejskiej gminy zbiorowej.
Obok utworzonego urzędu gminnego siedzibę miał tu posterunek policji
państwowej i komisariat straży granicznej. Wzniesiono murowaną szkołę.
We wsi znajdował się duży tartak, dający zatrudnienie wielu mieszkańcom.
W 1952 roku nastąpiła urzędowa zmiana nazwy miejscowości na Uście
Gorlickie.

Wieś

do

1955

roku

był

siedzibą

gminy

zbiorowej

w przedwojennych granicach. Później działała tu Gromadzka Rada
Narodowa, a od 1973 roku została reaktywowana duża gmina. Miejscowość
w minionych dziesięcioleciach uległa znacznej rozbudowie.
2.3 DEMOGRAFIA
W 2010 roku Uście Gorlickie liczyło 1.205 mieszkańców, co stanowi 18,03 %
mieszkańców gminy.1
2.4 CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Wiodącą funkcją miejscowości jest funkcja produkcyjno-usługowa.
Źródłem utrzymania rodzin są:
- praca w usługach
1

Dane USC Uście Gorlickie na dzień 31.12.2010
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- renty i emerytury
- pomoc z OPS
Uście Gorlickie położone jest w Gminie o dużym bezrobociu, wskaźnik
bezrobocia na wynosi 13,5 %.
Tutaj znajdują się instytucje: Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej,
Biblioteka, Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy, 2 Markety spożywczoprzemysłowe

oraz

3

mniejsze

sklepy

spożywcze

oraz

2 przemysłowe. Dzieci obowiązek szkolny realizują w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Uściu Gorlickim.
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
Uście Gorlickie i rozpoznać potencjał jakim dysponuje.
3.1 ZASOBY PRZYRODNICZE
Miejscowość otoczona jest pierścieniami lasów
oraz jeziorem. Walory w postaci różnorodnych
cech środowiska przyrodniczego, wartościowe
zbiorowiska
warunki

klimatyczne,

leśne,

bardzo

dogodne

czystość

powietrza

przesądzają o tym, iż Uście Gorlickie jest
doskonałym

miejscem

do

wypoczynku

nad

grzybobrania

wodą,

aktywnego

zbierania jagód.

10
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3.2 ŚRODOWISKO KULTUROWE
Miejscowość Uście Gorlickie charakteryzuje się ogromnym bogactwem
kulturowym. Około 30 % mieszkańców stanowią Łemkowie.

Elementami

charakteryzującymi ludność łemkowską są język, religia, obyczaje i obrzędy
oraz kult ojczystego krajobrazu. W Uściu Gorlickim znajduje się drewniana
cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskiewy, z 1786 roku, typu
zachodnio-łemkowskiego.
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oraz nowo-wybudowany kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
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Przy drodze do Ropy usytuowany jest cmentarz parafialny z drewnianą
kaplicą z 1876 roku, zachowały się na nim dawne kamienne nagrobki.
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Obok znajduje się cmentarz wojenny z 1915 roku, otoczony kamiennym
murem z betonową tablicą inskrypcyjną i centralnym krzyżem. Spoczywa
tu 45 żołnierzy z 36 i 59 tyrolskiego pułku piechoty, 20 i 87 pułku strzelców
polowych, 1 i 3 pułku piechoty , 9 pułku piechoty landwery, 6 batalionu
saperów i 1 pułku strzelców cesarskich oraz 13 Rosjan. W miejscowości
zachowały się jeszcze resztki dawnego budownictwa

oraz XIX i XX –

wieczne murowane kapliczki. Na placu przed domem handlowym stoi
Pomnik Łemków poległych II wojnie światowej w oddziałach GL-AL, Armii
Czerwonej i Wojsku Polskim. Na dolnym pasie znajdują się ryte wgłębnie,
identyczne w treści, pisane majuskułą po polsku i po łemkowsku napisy
o treści: „Poległym w walce z okupantem Partyzantom GL – AL., ochotnikom
Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego z Łemkowszczyzny 1939 – 1945”
1 km na południe od Uścia Gorlickiego zachowały się ślady po dawnej hucie
szkła, stanowią je ruiny kamiennych pieców hutniczych ale teren jest
zarośnięty lasem.
3.3 ROLNICTWO I GOSPODARKA
Pomimo, że gmina Uście Gorlickie jest gminą rolniczą , mieszkańcy Uścia
Gorlickiego utrzymują się z rolnictwa oraz pracy w sferze produkcyjnousługowej, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki z pomocy
społecznej.
Na terenie miejscowości działają zakłady przetwórstwa drzewnego, urząd
gminy, ośrodek zdrowia, posterunek policji, bank, Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”, szkoła podstawowa i gimnazjum, prywatne sklepy
oraz gospodarstwa agroturystyczne dające zatrudnienie mieszkańcom
sołectwa i gminy
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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

się własną inicjatywą.

Posiadana przez mieszkańców umiejętność integracji i silnego utożsamiania
się z miejscowością, przyczynia się do rozwoju kulturalnego miejscowości.
IV.

MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚĆI

A) MOCNE STRONY
- walory turystyczne
- położenie przy granicy państwa
- bliskość uzdrowiska Wysowa-Zdrój
- jezioro
- gospodarstwa agroturystyczne, także z końmi
- możliwość rozwoju handlu i usług, w związku z coraz większym
zainteresowaniem agroturystyką
- wielokulturowość i wielowyznaniowość
- tereny pod inwestycje
- bliska odległość do Słowacji
- budynek starej karczmy łemkowskiej wpisany do rejestru zabytków
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B) SŁABE STRONY
- brak parku i innych miejsc wypoczynku
- brak infrastruktury rekreacyjnej
- niezadowalający stan infrastruktury kulturalnej i społecznej – brak świetlicy,
muzeum, skansenu
- brak miejsca do spotkań mieszkańców wsi, brak domu kultury czy
świetlicy wiejskiej
- 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,
- słabe gleby
- teren górzysty
- duże koszty związane z prowadzeniem działalności
- zbyt mała ilość osób przyjezdnych (mały ruch turystyczny)

V.

ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI UŚCIE GORLICKIE

DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI

Co ją
wyróżnia?

WIZJA STANU DOCELOWEGO

-siedziba władz gminnych
- wysokie bezrobocie
Co ma ją
- sala gimnastyczna
- gimnazjum
wyróżniać?
- brak świetlicy
- stadion, boisko sportowe
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- świetlica – skansen, dom
polsko-słowacki
- rozwój przemysłu
drzewnego
- rozwój produkcji i usług
- rozwój turystki
- nowoczesny stadion
i boisko sportowe
- świetlica – skansen, dom
polsko-słowacki
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Jakie pełni

- samorządowe
- mieszkaniowe
- oświatowe

funkcje?

Kim są
mieszkańcy?

Co daje
utrzymanie?

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

- samorządowe
- kulturalne
Jakie ma pełnić
- mieszkaniowe
- oświatowe
funkcje?
- sportowe
- usługowo-produkcyjne
- turystyczne

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
rolnictwo?

Co
proponujemy
dzieciom i
młodzieży?

- innowacyjne
- ekologiczne
- agroturystyka

Jakie ma być
rolnictwo?

- sala gimnastyczna
- ścieżki rowerowe
- stadion z boiskami do
piłki nożnej, ręcznej,
tenisa i boisko szkolne
do siatkówki
koszykówki

- park z miejscami
wypoczynku, możliwością
Co
aktywnego spędzania czasu
zaproponujemy wolnego [ park tematyczny,
boisko do siatkówki, plac
dzieciom
zabaw, szachy, plac do nauki
jazdy na rowerze dla
i młodzieży?
młodszych dzieci]
- karczma łemkowska
- sala gimnastyczna
- ścieżki rowerowe
- plac zabaw
- ścieżki spacerowe
i przyrodnicze
- udział w rozgrywkach
sportowych

Zestawienie szans i zagrożeń dla rozwoju sołectwa.
Lp.

Czynnik
Położenie

1

geograficzne

Szanse
-

bliskość do ważnych szlaków
komunikacyjnych

-

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

-

sąsiedztwo ze Słowacją
(możliwość kontaktów)

-

korzystne położenie sprzyja
możliwości powstania
placówek dla obsługi
podróżnych (stacja paliw,
punkty naprawy samochodów,
gastronomia)

Koniunktura
2

gospodarcza –
rolnictwo

-

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

-

możliwość pracy poza
terenem wsi

-

powstanie rolniczych grup
producenckich

-

Zagrożenia
-

duża odległość do
większych aglomeracji

-

brak odbiorców
wytworzonego produktu
(ubożejące społeczeństwo
lokalne)

-

napływ tanich produktów
z zewnątrz

-

regres w gospodarce
rolnej,

- brak zainteresowania
terenem przedsiębiorców i
inwestorów, którzy chcieli by
kursy dokształcające,
możliwość przekwalifikowania zainwestować swój kapitał
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Atrakcyjność

-

korzystne położenie
komunikacyjne

-

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

inwestycyjna
3

Środowisko
4

5

-

nieskażone środowisko

-

dużo zieleni

-

brak przemysłu, który
wpływałby niekorzystnie na
otoczenie

-

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

naturalne

Procesy
demograficzne

-

brak ożywienia gospodarki

-

zbyt małe
rozpropagowanie
atrakcyjności okolicy

-

brak dostatecznej promocji

-

brak kanalizacji we wsi,
nieszczelne zbiorniki
nieczystości powodują
zanieczyszczanie wód
gruntowych i rowów
melioracyjnych

-

migracja ludzi
wykwalifikowanych
i przedsiębiorczych do
większych skupisk
miejskich

-

wzrost bezrobocia
powodujący wzrost
patologii w społeczności

Środki
6

finansowe

-

możliwość korzystania ze
środków UE

-

program Odnowy Wsi

-

priorytet w pozyskiwaniu
środków dla wsi
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-

zmniejszenie środków,
dotacji dla sołectw
z gminy,

-

brak inwestorów
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VI.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE

REMONT INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W UŚCIU GORLICKIM
Inwestycja była realizowana w latach 2005 -2006, dofinansowana przez Unię
Europejską

w

ramach

Sektorowego

Programu

Operacyjnego

Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój
obszarów Wiejskich 2004-2006. łączny koszt inwestycji to 396.829,23 zł
w tym dofinansowanie 233.403,00 zł.
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VII.

PROGRAM ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNOSPORTOWEJ I KULTURALNEJ
1. Urządzenie parku w Uściu Gorlickim – 2011-2012
2. Karczma łemkowska – rekonstrukcja zabytkowej karczmy na cele
kulturalne -2012-2015
3. Wyznaczenie nowych i modernizacja istniejących szlaków turystycznych
2011-2018
4. Miasteczko rowerowe 2011-2015
5. Remont i budowa dróg osiedlowych i chodników na terenie miejscowości
2011-2018
6. Remont cmentarza i renowacja krzyży i kapliczek 2011-2018
MODERNIZACJA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
1. Budowa sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków 2011-2015
2. Segregacja śmieci i promocja działań ekologicznych 2011-2018
ZACHOWANIE

DZIEDZICTWA

KULTUROWEGO

I

MIEJSCOWOŚCI
1. Promocja szlaków turystycznych 2011-2018
2. Imprezy kulturalne i sportowe 2011-2018
3. Zagospodarowanie obrzeża Zbiornika Klimkówka 2011-2018
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VIII. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ
8.1. URZĄDZENIE PARKU W UŚCIU GORLICKIM
CEL I UZASADNIENIE
Plan Odnowy Miejscowości Uście Gorlickie zakłada realizację działań ze
sfer życia: rekreacyjno – sportowego i

kulturalnego oraz infrastruktury

komunalnej. W celu zapewnienia realizacji planowanych działań niezbędne
jest urządzenie parku w Uściu Gorlickim. Park z miejscami wypoczynku,
możliwością aktywnego spędzania czasu wolnego. W zakres inwestycji
wchodzi m.in. park tematyczny, boisko do siatkówki, plac zabaw, plac
szachowy, plac do nauki jazdy na rowerze dla młodszych dzieci oraz aleje
spacerowe, altana.
Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców obszarów
wiejskich do rekreacji, sportu, kultury fizycznej poprzez urządzenie parku w
Uściu Gorlickim.
Dzięki urządzeniu parku w mieszkańcy wsi będą mogli spotykać się na
spotkaniach, rozgrywkach sportowych, piknikach rodzinnych. Park będzie
miejscem organizacji czasu wolnego. Ma również zapoczątkować realizację
wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.
Urządzony park w centrum miejscowości będzie wizytówką wsi.
Uzasadniając

powyższe

przedsięwzięcie

należy

zauważyć,

że

urządzenie parku, 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. Urządzenia sportowe i rekreacyjne umożliwią
stworzenie nawyków do aktywnych i ciekawych form spędzania czasu
wolnego mieszkańców a szczególnie dzieci i młodzieży, zapewnią bogatą
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ofertę społeczno-sportową. Przede wszystkim projekt wzmocni poczucie
więzi mieszkańców wsi.
Ważnym elementem jest też to, że projekt „Urządzenie parku w Uściu
Gorlickim” 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 oraz
dokumentami strategicznymi gminy i województwa a także

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

sportowych

[ 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 rozwojowych na obszarach wiejskich będą się
koncentrowały

na

wsparciu

rozbudowy

infrastruktury

technicznej

i społecznej, tworzeniu warunków 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

jest poprawa zdrowia

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
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Odnowy Miejscowości Uście Gorlickie wpłynie na wypełnienie celu
nadrzędnego poprzez realizację następujących celów operacyjnych:
a) Aktywizacja

jednostek

samorządu

terytorialnego

i

organizacji

pozarządowych na rzecz zdrowia społeczeństwa - 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
i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
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Przewidziane do realizacji w miejscowości Uście Gorlickie 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

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
- opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym
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.
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Wpisuje się także w Strategię Gminy Uście Gorlickie;

cel strategiczny

2 poprawa jakości życia mieszkańców, cel główny 2.2 oświata i kultura.
Wpisuje się także w Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich
objętych działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid
Gorlicki”- Koszyk Beskidzki.

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA – URZĄDZENIE PARKU W UŚCIU GORLICKIM
Priorytetem projektu polegającego na urządzeniu parku w Uściu Gorlickim
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
sportu i rekreacji. Realizacja projektu będącego przedmiotem niniejszego
Planu ma zagwarantować urzeczywistnienie tak postawionego celu.
Urządzony park umożliwi dostęp do sportu i rekreacji mieszkańcom wsi oraz
całej gminy, w tym szczególnie dzieciom i młodzieży. Podejmowane
inicjatywy przyczynią się do integracji lokalnej ludności. Zapewnienie
wszystkim mieszkańcom, w tym dzieci i młodzieży swobodnego dostępu do
infrastruktury sportowo - rekreacyjnej nawiązuje do jednej z polityk
horyzontalnych Unii Europejskiej mówiącej o równości szans. Realizacja
projektu

eliminuje

bowiem

różnice

wynikające

z

dotychczasowego,

ograniczonego dostępu społeczności wiejskiej do obiektów sportowych.
W ramach realizacji projektu powstanie park tematyczny obejmujący
następujące obiekty:
- Alejka AL1
- Alejka AL 2
- Plac zabaw-urządzenia z nawierzchnią syntetyczną
- Ogrodzenie terenu przed dostępem zwierząt i osób postronnych
- Altana
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- Zagospodarowanie terenu
-

Montaż

stojaków

rowerowych,

gablot,

zegarów,

słupów

i

tablic

informacyjnych
- Drzewostan istniejący i projektowany
- Oświetlenie terenu
- Aleja dojazdowa z wjazdem z drogi głównej
- Parking przy alejce dojazdowej z krat ażurowych-podłoże przepuszczalne
- Boisko do gry zespołowej - kometka
KOSZTORYS
Ogólny koszt inwestycji to kwota 1.140.000,00 zł brutto. Koszt robót
inwestycyjnych wynosi 902.711,00 zł netto, 1.110.355,00 zł brutto.
Inwestycja będzie realizowana w latach 2011-2012.
Planowane jest złożenie projektu o dofinansowanie do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowana kwota wnioskowana to
500.000,00 zł.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2012
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8.2. KARCZMA ŁEMKOWSKA
CEL I UZASADNIENIE
Priorytetem projektu polegającego na rekonstrukcji tradycyjnej karczmy
łemkowskiej w Uściu Gorlickim jest zachowanie dziedzictwa kulturowego
oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu oraz promowaniu
lokalnych tradycji, zwyczajów.
W związku z powyższym władze wsi, mając pełne poparcie we władzach
gminnych, za cel postawiły sobie zapewnienie mieszkańcom dostępu do
tradycji i kultury lokalnej. Realizacja projektu będącego przedmiotem
niniejszego Planu ma zagwarantować urzeczywistnienie tak postawionego
celu.

Zrekonstruowana

karczma

umożliwi

dostęp

do

dóbr

kultury

i dziedzictwa naszych przodków mieszkańcom wsi oraz całej gminy, w tym
szczególnie dzieci i młodzieży. Podejmowane inicjatywy przyczynią się do
integracji lokalnej ludności. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom, w tym
dzieci i młodzieży

swobodnego dostępu do infrastruktury kulturalnej

nawiązuje do jednej z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej mówiącej
o równości szans. Realizacja projektu eliminuje bowiem różnice wynikające
z

dotychczasowego,

ograniczonego

dostępu

społeczności

wiejskiej

do obiektów kultury.
HISTORIA BUDYNKU
Wiekowy budynek z drewnianych bali stoi w centrum wioski. Ganek na
podmurówce wychodzi wprost na drogę do Koniecznej. Jest to autentyczna
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karczma łemkowska - ostatnia na

Łemkowszczyźnie. Jak wspominają

mieszkańcy - w kilku pobielonych izbach przygrywały łemkowskie kapele
i cygańska orkiestra. Z beczek lało się piwo z pobliskiego browaru
w Grybowie i węgierskie wino, gromadzone w chłodnych piwnicach. Pan
Humecki pilnował, aby pijani nie spali przy stołach. Jak ktoś chciał pójść
w cug, szedł na coś mocniejszego do Żyda Lejbka - opowiada starsza
Łemkini. Po wysiedleniu rdzennych mieszkańców w ramach akcji "Wisła"
nieruchomość

przejęła

państwowa

spółdzielnia.

Do

restauracji

Pod

Twardowskim ściągała dalej lokalna kawalerka. Kobiety rzadko zachodziły,
chyba że w towarzystwie mężczyzn. Knajpę z prowizoryczną, murowaną
dobudówką zamknięto kilkanaście lat temu, gdy spółdzielnia wpadła
w finansowe tarapaty. Odtąd stała pusta, niszczejąc.
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KOSZTORYS
Ogólny koszt inwestycji to koszt robót w kwocie 2.061 560,00 zł brutto.
Inwestycja może być realizowana w latach 2012-2015. Planowane jest
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Republika Słowacka lub innego aktualnie
dostępnego funduszu.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2012
Zakończenie prac 2015

8.3

WYZNACZENIE NOWYCH I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH
SZLAKÓW ROWEROWYCH
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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 Uściu Gorlickim.
CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury turystycznej poprzez
wyznaczenie i modernizację szlaków turystycznych.
PRZEZNACZENIE
Infrastruktura turystyczna w Uściu Gorlickim 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 20072013.

HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018

8.4

MIASTECZKO ROWEROWE

Priorytetem projektu polegającego na urządzeniu miasteczka rowerowego
jest zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do infrastruktury sportowej
oraz promocja aktywnego trybu życia.
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CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo- turystycznej
poprzez urządzenie miasteczka rowerowego.
PRZEZNACZENIE
Infrastruktura sportowo-turystyczna w Uściu Gorlickim będzie służyć
mieszkańcom gminy Uście Gorlickie oraz turystom.

KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 500.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 70
% z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2015
8.5

REMONT I BUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH I CHODNIKÓW NA
TERENIE MIEJSCOWOŚCI

Priorytetem projektu polegającego na remoncie o budowie dróg
osiedlowych jest zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do infrastruktury
drogowej.
CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury
remont i budowę dróg osiedlowych i chodników.
PRZEZNACZENIE
37
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Infrastruktura drogowa w Uściu Gorlickim będzie służyć mieszkańcom
gminy Uście Gorlickie oraz turystom.
KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 500.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 80
% z budżetu Wojewody Małopolskiego.

HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018

8.6

REMONT CMENTARZA I RENOWACJA KRZYŻY I KAPLICZEK

Priorytetem projektu polegającego na remoncie cmentarzy i kapliczek
przydrożnych jest zwiększenie dostępu mieszkańców gminy do infrastruktury
turystycznej.
CEL
Zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury turystycznej poprzez
remont cmentarza i renowację krzyży i kapliczek.
PRZEZNACZENIE
Infrastruktura turystyczna w Uściu Gorlickim będzie służyć mieszkańcom
gminy Uście Gorlickie oraz turystom.

KOSZTORYS
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Łączny koszt inwestycji to ok. 200.000,00 zł. Planowane dofinansowanie
50 % z budżetu Województwa Małopolskiego.

HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018

8.7

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Priorytetem projektu polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej jest zwiększenie dostępu mieszkańców infrastruktury
komunalnej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców
obszarów wiejskich.
CEL
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej w Uściu Gorlickim.
PRZEZNACZENIE
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa będzie służyć mieszkańcom Uścia
Gorlickiego.

KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 4.000.000,00 zł. Planowane dofinansowanie
75 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
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Zakończenie prac 2015
8.8

SEGREGACJA ŚMIECI I PROMOCJA DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH

Priorytetem projektu polegającego na segregacji śmieci będzie poprawa
stanu

środowiska

naturalnego

miejscowości

Uście

Gorlickie.Projekt

przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
CEL
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez segregację śmieci.
PRZEZNACZENIE
Projekt będzie służyć mieszkańcom Uścia Gorlickiego.

KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 100.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 75
% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018
8.9

PROMOCJA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

Priorytetem projektu polegającego na promocji szlaków turystycznych jest
zwiększenie

atrakcyjności

obszarów

wiejskich.

Planowane

polegają na oznakowaniu i promocji szlaków turystycznych.
CEL

40
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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
Łączny koszt inwestycji to ok. 50.000,00 zł. Planowane dofinansowanie
85 % z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka na lata 2007-2013.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018
8.10 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 2007-2013.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie

2011

Zakończenie

2018

8.11 ZAGOSPODAROWANIE OBRZEŻA ZBIORNIKA KLIMKÓWKA
Priorytetem projektu polegającego na zagospodarowaniu Zbiornika
Klimkówka

jest

zwiększenie

dostępu

mieszkańców

infrastruktury

turystycznej. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców
obszarów wiejskich.
CEL
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie Zbiornika
Klimkówka.
PRZEZNACZENIE
Infrastruktura turystyczna będzie służyć mieszkańcom Uścia Gorlickiego i
turystom.
KOSZTORYS
Łączny koszt inwestycji to ok. 4.000.000,00 zł. Planowane dofinansowanie
75 % z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
HARMONOGRAM
Rozpoczęcie prac 2011
Zakończenie prac 2018
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IX CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
DLA ZAPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW
W miejscowości Uście Gorlickie znajdują się trzy obszary o szczególnym
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Do omawianych
obszarów należą:
- Centrum miejscowości, na obszarze której planowane jest urządzenie

parku. Plac, na którym planowane jest urządzenie parku jest miejscem
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, które
sprzyja nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego centralne
położenie w Uściu Gorlickim. W ramach projektu zostaną wybudowane m.in.
chodniki

–

aleje,

plac

parkingowy,

oświetlenie

uliczne

oraz

zagospodarowany plac na którym mieszkańcy Uścia Gorlickiego ale także
całej gminy będą mogli spędzać aktywnie czas, co przyczyni się do
zaspokojenia ich potrzeb społecznych i sportowych oraz umożliwi rodzinny
wypoczynek. Mieszkańcy wsi będą mogli tutaj teraz już aktywnie spędzać
czas w miejscu, w którym dotychczas przebywali tylko biernie.
- Stadion gminny z boiskami do piłki nożnej i siatkowej oraz położoną
w pobliżu remizą strażacką - jest to bardzo charakterystyczny punkt
miejscowości z uwagi na ogólną dostępność. To miejsce, na którym
odbywają się główne imprezy masowe w Gminie Uście Gorlickie, takie jak:
dożynki,

festyny,

zawody

strażackie,

rozgrywki

międzyszkolne

i międzygminne itp. Miejsce to gromadzi mieszkańców bez względu na ich
wiek – dzieci, młodzież, dorosłych i ludzi w starszym wieku. Znajdują tu dla
siebie zajęcie miłośnicy sportu i aktywnego wypoczynku, co sprzyja
zawiązywaniu drużyn sportowych i stowarzyszeń.
- centrum miejscowości przy rondzie, w którym planowana jest
rekonstrukcja karczmy łemkowskiej. Priorytetem planowanych działań jest
zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie atrakcyjności
turystycznej regionu oraz promowaniu lokalnych tradycji, zwyczajów.
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Zrekonstruowana

karczma

umożliwi

dostęp

do

dóbr

kultury

i dziedzictwa naszych przodków mieszkańcom wsi oraz całej gminy, w tym
szczególnie dzieci i młodzieży. Podejmowane inicjatywy przyczynią się do
integracji lokalnej ludności. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom, w tym
dzieci i młodzieży

swobodnego dostępu do infrastruktury kulturalnej

nawiązuje do jednej z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej mówiącej
o równości szans. Realizacja projektu eliminuje bowiem różnice wynikające
z

dotychczasowego,

ograniczonego

do obiektów kultury.

Opracowanie: Elżbieta Wansacz
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dostępu

społeczności

wiejskiej

