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WSTĘP 
 
Plan Rozwoju Miejscowości jest dokumentem stanowiącym załącznik do 

wniosku w przypadku ubiegania się o środki strukturalne w ramach „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Działanie „Odnowa i rozwój 
wsi”. Beneficjentem tego działania są gminy lub instytucje kultury, dla których 
organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, kościół, związek 
wyznaniowy lub organizacja pozarządowa. Ostatecznymi beneficjentami są 
mieszkańcy miejscowości liczących nie więcej niż 5.000 mieszkańców, 
należących do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich. 
 

Realizacja powyższego działania ma na celu stworzenie warunków dla 
rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizację ludności 
wiejskiej poprzez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów 
związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, 
odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz 
podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. 
 

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:  

a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne 
i sportowe, 

b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu 
i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 

2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem 

funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych; 
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym 

regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na 
cele publiczne;  

5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników 
historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; 

6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 
 

Istotny element działania „Odnowa i rozwój wsi” stanowi pobudzanie 
aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju 
i promocji wartości, związanych z miejscową specyfiką społeczną, kulturową 
i przyrodniczą. Chociaż ustawodawca nie wskazuje struktury, ani też nazwy 
tego dokumentu w „Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 
(jak w przypadku Planów Rozwoju Lokalnego), to jednak na liście wymaganych 
załączników do wniosku w ramach tego programu mowa jest o konieczności 
dostarczenia przez gminę „Opisu planowanych zadań wraz z uzasadnieniem 
i załącznikami”. Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości spełnia te wymagania.  

 
W ramach Planu opisane są zasoby sołectwa, wypracowane na forum 

zebrań wiejskich wizja rozwoju wsi oraz priorytety rozwoju. W ramach zestawu 
projektów strategicznych są także te, dla realizacji, których Gmina będzie 
starać się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niniejszy 
Plan wskazuje także zgodność proponowanych działań z Strategią Rozwoju 
Lokalnego oraz z Planem Rozwoju Lokalnego gminy Tczów. 
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I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI 
 

Plan Rozwoju Miejscowości opracowany został dla Sołectwa Bartodzieje, 
administracyjnie przynależącego do Gminy Tczów, powiat zwoleński, 
województwo mazowieckie.  

Plan przygotowano w związku z ubieganiem się gminy o środki 
strukturalne na lata 2007-2013. Opracowany dokument jest wymagany przy 
składaniu wniosków w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” w „Programie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. 
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II. HISTORIA WSI BARTODZIEJE 
 

 Najstarsze dzieje dotyczące wsi Bartodzieje znajdują się w kronice 
J. Długosza. Najprawdopodobniej wieś powstała w XIV wieku. Nazwa wsi 
pochodzi od bartników osiadłych wokół położonego w głębi lasu jeziora. 
Bartodziej to dozorca barci, inaczej bartnik pasiecznik. Inne wersje podają, że 
założycielem wsi był Bartłomiej lub ród Bartodziejskich. Nazwy okolicznych 
miejscowości świadczą o tym, że Bartodzieje powstały na terenach leśnych 
stopniowo zagospodarowanych przez włościan. Były to obrzeża Puszczy 
Radomskiej. 
 W XVI wieku istniał w Bartodziejach folwark, który powiększał areał ziemi 
uprawnej kosztem ziem wydartych puszczy. W opisie robocizny chłopów 
z Bartodziejów oprócz pracy na polu i innych posług z góry nieokreślonych 
wymienione są wyjazdy do „Bochnye” po sól i ze zbożem do „Wyssły”. 
Bartodzieje były wsią królewską i należały do starostwa zwoleńskiego. Przodków 
mieszkających na ziemiach bartodziejskich cechowało przywiązanie i obrona 
swoich ziem. Przykładem był spór o ziemię między Sycyną i Zwoleniem w XVI 
wieku, podczas którego chłopi bartodziejscy zbrojnie włączyli się do walki 
w obronie swoich terenów. W XIX wieku, kiedy dziedzic sprzedał część ziem 
Niemcom chłopi bartodziejscy postanowili ich wypędzić, za co zostali 
aresztowani i uwięzieni. Często również odwoływali się do sądu wnosząc skargi 
dotyczące wyzysku ze strony starostów, którym podlegali, domagali się prawa 
do dochodów z wyrobu alkoholu. 
 Za panowania S. Batorego z części Bartodziejów od strony Tczowa 
zaciągnęło się do piechoty wybranieckiej dwóch kmieci. Odznaczyli się oni 
w walkach o Połock, za co mieszkańcy „Wybrańców” zostali zwolnieni 
z pańszczyzny.  
 Podczas najazdu szwedzkiego Bartodzieje zostały strasznie zniszczone. 
Z materiałów lustracyjnych województwa sandomierskiego z lat 1660 – 1664 
wynika, że Bartodzieje miały 12,5 łanów ziemi. Według danych spisowych 
z 1786 roku Bartodzieje zamieszkiwało 409 osób, w tym 404 katolików 
i 5 Żydów. 
 Gdy przyszedł czas rozbiorów Bartodzieje dostały się pod zabór 
austriacki, a następnie weszły w skład Księstwa Warszawskiego. Podczas wojny 
polsko – austriackiej w Bartodziejach była placówka utrzymująca łączność 
z Ks. J. Poniatowskim. Po roku 1815 ziemia tczowska, w tym Bartodzieje 
znalazły się w Królestwie Polskim podporządkowanym Rosji. 

Po odzyskaniu niepodległości sytuacja we wsi zmieniła się na lepsze. 
Wprowadzono nowe maszyny jak: młockarnia, kierat konny, kosę. Do pracy 
w polu używano wołów, a później koni. Wozy były drewniane. Główne 
pożywienie stanowiły produkty rolne. Najgorszym okresem do przetrwania był 
„przednówek” tj. okres przed nowymi zbiorami. Bogate żniwo zbierały choroby. 

Wielkie znaczenie przywiązywano do tradycji świąt i ludowych 
zwyczajów. W długie zimowe wieczory zbierano się „po chałupkach”, gdzie 
kobiety przędły, darły pierze, haftowały, przy czym śpiewano piosenki i 
opowiadano różne historie. 
 Z informacji od starszego społeczeństwa wiadomo, że już za caratu 
uczono w prywatnych mieszkaniach. Nauczycielem był ziomek wsi Bator. Zaraz 
po I wojnie światowej została otwarta szkoła powszechna, a w 1921 roku wieś 
zakupiła budynek drewniany mieszczący jedną salę lekcyjną i mieszkanie dla 
nauczycieli. Z biegiem lat wynajęto jeszcze dwie sale lekcyjne. Realizowany był 
program czterech klas. 
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 Czasy okupacji w Bartodziejach zaczęły się 8 września 1939 roku od 
zrzucenia bomb i wjechania trzech czołgów niemieckich. Wśród partyzantów 
z gminy w zgrupowaniu BCH „Ośki” byli mieszkańcy Bartodziejów. Podczas 
wojny wieś poniosła dotkliwe straty. Wyzwolona została 15 stycznia 1945 roku. 
 Po wojnie we wsi panowała nędza i głód. Zmiany na lepsze następowały 
bardzo powoli. Część mieszkańców znalazła pracę w mieście, inni wyjechali na 
ziemie odzyskane. W latach 60 – tych XX wieku wieś została zelektryfikowana. 
W gospodarstwach rolnych zaczęto używać nowych maszyn. Zmienił się wygląd 
wsi. Stopień organizacyjny szkoły został podniesiony do siedmiu klas, 
a następnie ośmiu. Powstało również przedszkole. W 1974 roku obniżono 
stopień organizacyjny do I-IV, a w 1999 roku został podwyższony do I-VI. 
W 1957 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, którą ukończono w 1962 roku. 
Ludzie ze wsi chętnie pracowali przy budowie. W 1960 roku szkoła otrzymała 
telefon. Przy Szkole Podstawowej była również Szkoła Przysposobienia 
Rolniczego. Budynek szkolny był ośrodkiem gdzie odbywały się zebrania 
wiejskie, spotkania młodzieży, próby teatru wiejskiego, zebrania Koła Gospodyń 
Wiejskich, które do tej pory kultywuje dawne tradycje, a podczas wakacji 
dziecińce. Szkoła zawsze była otwarta na potrzeby społeczeństwa swojej wsi. 
 W okresie powojennym działał we wsi Ośrodek Zdrowia, Gromadzka 
Rada Narodowa, mleczarnia, wiejska świetlica, a od 1965 roku Ochotnicza Straż 
Pożarna. Do późniejszych osiągnięć wsi należy: telefonizacja i wodociąg. 
 Smutną kartą z historii wsi jest zamknięcie szkoły w Bartodziejach 
w 2005 roku ze względu na małą liczbę dzieci. Pozostały szkolny budynek 
wymaga generalnego remontu i mógłby być gminnym ośrodkiem kultury służąc 
młodszym i starszym.
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III. ANALIZA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI 

 

1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE 
  

Wieś Bartodzieje położona jest w południowo – wschodniej części 
synklinorium lubelskiego, stanowiącego fragment kredowej niecki mazowiecko – 
lubelskiej. Teren wsi znajduje się w obrębie mezoregionu równiny radomskiej, 
wchodzącej w skład wzniesień południowo – mazowieckich. Pod względem 
geomorfologicznym tereny wsi to plejstoceńska wysoczyzna denudacyjna, 
o prawie płaskiej powierzchni i nachyleniach nieprzekraczających 5%. 
Pod względem hydrograficznym wieś należy do dorzecza Wisły. 
 Wieś Bartodzieje znajduje się w Gminie Tczów, w południowo – 
zachodniej części powiatu zwoleńskiego w województwie mazowieckim. Wieś 
graniczy z następującymi miejscowościami: Tczowem, Borkami, Janowem, 
Józefowem, Mostkami, Julianowem i Brzezinkami Starymi. 
 

2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 
Bartodzieje położone są w „radomskiej dzielnicy klimatycznej” 

charakteryzującej się: 
- średnią roczną sumą opadów rzędu 580 mm, 
- średnią roczną temperaturą + 7,5 stopni C, 
- dominują wiatry zachodnie oraz północno – zachodnie i południowo–

zachodnie. 
Do wsi należy las bartodziejski, który dodatnio oddziaływuje na 

środowisko przyrodnicze dostarczając surowca drzewnego, owoców leśnych, 
korzystnie wpływa na klimat. 

Jakość gleb wsi jest dobra, przeważają grunty klasy IV.  
 

3. ŚRODOWISKO KULTUROWE 

 
Życie kulturalne wsi skupia się wokół Koła Gospodyń Wiejskich. Koło 

Gospodyń Wiejskich podczas dożynek wystawia jadło wiejskie, które cieszy się 
dużym zainteresowaniem, stało się to już tradycją niniejszej imprezy. 

Zorganizowaną grupę mieszkańców Bartodzieje stanowią dzieci 
i młodzież szkolna w ramach drużyn zuchów i harcerzy, istnieje również 
drużyna piłki nożnej. 

Społeczność lokalna posiada duży potencjał intelektualny, brakuje jednak 
odpowiedniego miejsca, w którym mogłaby rozwijać zainteresowania 
i zdolności. W chwili obecnej głównym miejscem spotkań i ośrodkiem 
informacyjnym jest lokal po szkole podstawowej, jednak zły stan techniczny 
budynku ogranicza możliwości rozwoju mieszkańców.  

 
Nie ma warunków na rozwój rzemiosła i twórczości artystycznej, 

pozostaje niewykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego w tym obrzędów, 
tradycji i obyczajów ludowych. Brakuje miejsca zabaw dla dzieci i rekreacji, 
w którym mieszkańcy mieliby okazje do częstego spotykania. 
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4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

 
Bartodzieje mają bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. 

Wieś jest w całości zwodociagowana, jest 155 przyłączy wodociągowych 
zasilanych w wodę z gminnej hydroforni w Tczowie.  

Miejscowość posiada sieć kanalizacyjną, do której jest podłączone 132 
gospodarstwa, ścieki są odprowadzane do gminnej oczyszczalni ścieków 
w Tczowie. 

Bardzo dobrze jest rozwinięta sieć energetyczna. Zasilane są z czterech 
stacji transformatorowych. Oświetlenie uliczne zostało zmodernizowane z lamp 
rtęciowych na sodowe, dzięki temu został uzyskany bardzo dobry 
oszczędniejszy efekt oświetlenia miejscowości. Wieś jest też w całości 
stelefonizowana. 

Gospodarka odpadami jest obecnie prowadzona poprzez zbiórkę śmieci 
do kontenerów rozstawionych w całej miejscowości, ale jeszcze w tym roku 
zostanie wprowadzona selektywna zbiórka śmieci. 
 

5. SFERA GOSPODARCZA 

 
Gmina Tczów jest gminą rolniczą. Podmiotów gospodarczych 

podejmujących działalność w ciągu roku jest niewiele.  
W Bartodziejach znajdują się następujące zakłady pracy o charakterze 

usługowo – handlowo – wytwórczym: 
 Zakład Obrotu Rolnego „Bartex”, Stanisława Kacperczyk – handel 

produktami rolnymi na obszarze kraju, skup zwierząt, usługi 
transportowe, mechaniczne, 

 Produkcja rękawic roboczych – Barbara Suwała. 
 Zakład Usług Pogrzebowych – Wolszczak Jan. 

Na terenie wsi działają trzy sklepy spożywczo – przemysłowe. 
 

6. SFERA SPOŁECZNA 

 
Sytuacja demograficzna i rynek pracy 

Liczba mieszkańców wsi Bartodzieje w 2006 roku wynosiła 594, zmniejsza 
się liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a stabilna jest liczba osób w wieku 
produkcyjnym. Mieszkańcy żyją głównie z rolnictwa. 
 
Opieka społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swoich uprawnień 
i możliwości może wspierać mieszkańców wsi Bartodzieje w zakresie 
przyznawania pomocy finansowej w formie: 
- zasiłków celowych, 
- zasiłków okresowych, 
- zasiłków stałych ze względu na miejscowości, 
- dożywianie dzieci w szkołach w Janowie, Brzezinkach, Rawicy i Tczowie, 
- prowadzenie pomocy socjalnej z rodzinami niewydolnymi wykonawczo, 
- świadczenia usług opiekuńczych, dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
które tej opieki potrzebują, 
- kierowanie do Domu Pomocy Społecznej osób potrzebujących. 
Działalność ośrodka mogłaby być wspierana przez organizacje pozarządowe, 
świetlice środowiskowe, kluby integracji społecznej i inne organizacje. Wspólnie 
z innymi instytucjami pomocy byłaby bardziej efektywna i skierowana na 
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konkretne potrzeby. Opieka i pomoc dzieciom z rodzin patologicznych po 
godzinach nauki szkolnej w świetlicach. Pomoc osobom bezrobotnym 
w powróceniu na rynek pracy, poprzez działalność klubu integracji społecznej. 
Uruchomienie poradnictwa psychologów itp. 
 
Opieka zdrowotna 

Mieszkańcy wsi Bartodzieje objęci są podstawową opieką zdrowotną 
przez SP ZOZ Gminy Tczów. W tutejszym ośrodku zdrowia objętych opieką 
zdrowotną jest 400 mieszkańców.
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IV. OCENA ZASOBÓW SOŁECTWA  
 
Dla oceny zasobów Sołectwa, niezbędne stało się pogrupowanie poszczególnych 
zasobów i ich ocena pod kątem znaczenia dla Sołectwa. Synteza oceny znalazła 
się w Tabeli. 

 

Rodzaj zasobu Brak 
Jest o 

znaczeniu 
małym 

Jest o 
znaczeniu 
średnim 

Jest o 
znaczeniu 

dużym 
Środowisko przyrodnicze     
- walory krajobrazowe   x  
- walory przyrodnicze    x 
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)    x 
- gleby i kopaliny    x 
- klimat    x 
Środowisko kulturowe     
Walory architektury wiejskiej, zabytki i 
osobliwości kulturowe 

 x   

Walory zagospodarowania przestrzennego   x  
Aktywność artystyczna   x  
Obiekty i tereny     
Działki pod zabudowę mieszkaniowe   x  
Działki rekreacyjne  x   
Działki pod zakłady usługowe i przemysł   x  
Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi oraz 
miejsca publiczne 

 x   

Gospodarka, rolnictwo     
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy 
polowe) 

 x   

- firmy produkcyjne i zakłady usługowe   x  
- możliwe do wykorzystania odpady 
poprodukcyjne 

  x  

- Infrastruktura komunalna    x 
Sąsiedzi i przyjezdni     
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo     x 
- ruch tranzytowy  x   
- przyjezdni stali i sezonowi  x   
Instytucje     
- placówki opieki społecznej x    
- szkoły x    
- Dom Kultury x    
Dziedzictwo religijne i historyczne     
- miejsca, osoby i przedmioty kultu    x 
- święta, odpusty, pielgrzymki    x 
- tradycje, obrzędy, gwara    x 
- legendy, podania i fakty historyczne   x  
- ważne postacie historyczne   x  
- specyficzne nazwy   x  
Ludzie, organizacje społeczne     
- Koło Gospodyń Wiejskich    x 
- Ochotnicza Straż Pożarna    x 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BARTODZIEJE 

 11 

V. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT jest bardzo popularną metodą analityczną porządkowania 
informacji o jej przedmiocie. Stosuje się ją we wszystkich obszarach planowania 
strategicznego jako instrument pierwszego etapu analizy strategicznej. Ułatwia 
ona zidentyfikowanie problemów i przeszkód istniejących w gminie, a także 
potencjał i szanse, jakie może wykorzystać. 

W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymujemy cztery grupy: silnych 
stron gminy, które należy wzmacniać, słabych stron, które trzeba niwelować, 
szans, które należy wykorzystywać oraz zagrożeń, których należy unikać. 
 
SILNE STRONY – ATUTY ROZWOJU  MIEJSCOWOŚCI  

 Aktywność społeczności lokalnej oraz jej zdolność do angażowania się 
w rozwój gminy  

 Wysoka aktywność władz gminy, posiadających zdolność do współpracy 
z otoczeniem zewnętrznym oraz zdobywania zewnętrznych środków 
finansowych na realizację ważnych przedsięwzięć gminnych 

 Dobre wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną: wodociąg, 
sieci energetyczne, kanalizacja 

 Możliwość zagospodarowania budynku po szkole podstawowej oraz 
terenu wokół niego 

 Korzystne walory zasobów przyrodniczych oraz zasobów dziedzictwa 
kulturowego oraz wiejskiego 

 Występuje potencjał leśny, dający podstawy dla rozwoju aktywizacji 
gospodarczej, podniesienia atrakcyjności dla np. rozwoju turystyki 
aktywnej i wypoczynku 

 Rezerwy terenowe pod rozwój nowych działalności, atrakcyjne tereny 
pod nowe działalności np. usługi, budowa domków letniskowych itp. 

 

SŁABE STRONY – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ WSI 

 Społeczność lokalna nie posiada miejsca, w którym mieszkańcy mogliby 
rozwijać zainteresowania i zdolności,  

 Brak zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób 
starszych. 

 Brak rozwoju osobistego i szkoleń zawodowych skierowanych do osób 
dorosłych  

 Wysoki procent bezrobocia 

 Migracja młodych ludzi 

 Słabo rozwinięta działalność pozarolnicza oraz działalności dających 
dodatkowe źródła zarobkowania w gospodarstwach rolnych, np. 
agroturystyka, usługi turystyczne, produkcja zdrowej żywności, itp. 

 Nie ma warunków na rozwój rzemiosła i twórczości artystycznej 

 Niewykorzystany potencjał dziedzictwa kulturowego w tym obrzędów, 
tradycji i obyczajów ludowych, 

 Zły stan techniczny budynku po szkole podstawowej oraz teren wokół 
niego 
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 Brakuje placu zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji, w którym mieszkańcy 
mieliby okazje do częstego spotykania 

 Mało skuteczna promocja walorów przyrodniczych gminy oraz 
dziedzictwa kulturowego dla ściągnięcia kapitałów zewnętrznych, 
wynikająca z ograniczonych możliwości finansowych 

 Niewielkie środki finansowe skierowane do sołectwa 

 Brak nowoczesnej pracowni internetowej  

 Wysokie potrzeby inwestycyjno-remontowe 

 Brak gazyfikacji 

 Peryferyjne położenie w stosunku do centrum administracyjnego regionu 

 

SZANSE I OKAZJE – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WSI WYNIKAJĄCE Z 
OTOCZENIA 

 Zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym 
pochodzących z Unii Europejskiej 

 Sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju obszarów 
wiejskich, ze strony rządu i władz wojewódzkich 

 Możliwość zagospodarowania budynku po szkole podstawowej w celu 
utworzenia „Domu Ludowego” 

 Atrakcyjność terenów i zasobów przyrodniczych do rozwoju turystyki  
i agroturystyki 

 Popyt w Polsce i Europie na usługi turystyczne oparte o zasoby 
przyrodnicze 

 

ZAGROŻENIA – CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE, WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA 

 Brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich 
i gospodarki rolnej 

 Wejście do Wspólnego Rynku Europejskiego prowadzi do zwiększonej 
konkurencyjności krajowej 

 Niskie nakłady na inwestycje remontowo – modernizacyjne układów 
transportowych, w tym dróg powiatowych i wojewódzkich, 
przebiegających przez gminę 

 Załamanie się popytu, tendencji rozwoju turystyki i wypoczynku 
opartego o zasoby przyrodnicze. 
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VI. DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI WSI BARTODZIEJE 
 

Co wyróżnia naszą 
wieś? 

 lokalna integracja. Pomimo, iż tworzymy 
różnorodną społeczność, potrafimy ze sobą 
współpracować i jednoczyć siły przy organizacji 
wspólnych przedsięwzięć; 

 zwarta, tradycyjna zabudowa wiejska; 
 otoczenie przyrodnicze wsi, posiadamy czysty, 

naturalny las Bartodziejski; 
 nowoczesne rolnictwo; 
 nie ma zakładów przemysłowych uciążliwych dla 

środowiska. 

Jakie pełni funkcje? 

 wieś pełni funkcje produkcyjne, usługowo – 
handlowe i rolnicze. Znaczną część obszarów 
obejmują pola uprawne. W sołectwie występuje 
jedynie prywatna forma władania ziemia. Sektor 
prywatny reprezentowany jest głównie przez 
rolników. 

Kim są mieszkańcy? 

 znaczna cześć osób prowadzi gospodarstwa rolne; 
 pracownicy zakładów pracy na terenie gminy i poza 

nią; 
 nauczyciele; 
 emeryci i renciści; 
 kilka osób zajmuje się usługami i handlem; 
 dużą część społeczności stanowią dzieci i młodzież. 

Co daje utrzymanie? 

 praca w indywidualnych gospodarstwach 
rodzinnych; 

 praca etatowa na terenie miejscowości, gminy 
i w regionie; 

 praca zarobkowa poza terytorium kraju; 
 świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki 

dla bezrobotnych; 
 praca na własny rachunek w usługach lub handlu; 

Jak zorganizowani są 
mieszkańcy? 

 mieszkańcy aktywnie uczestniczą w różnorodnych 
inicjatywach, działając w Ochotniczej Straży 
Pożarnej, w Kole Gospodyń Wiejskich oraz 
w Radzie Sołeckiej. 

W jaki sposób 
rozwiązują 
problemy? 

 występuje pewne zainteresowanie rozwiązywaniem 
problemów we własnym zakresie; 

 lokalne decyzje i konflikty z reguły rozwiązywane są 
poprzez organizowanie zebrań wiejskich. 

Jakie obyczaje 
i tradycje są przez 
nas pielęgnowane? 

 dożynki wiejskie; 
 kultywowanie tradycji religijnych; 
 indywidualne formy pielęgnacji różnorodnych 

tradycji i zwyczajów. 

Jak wyglądają 
mieszkania 
i obejścia? 

 obejścia czyste, lecz w dużej mierze zniszczone 
skutkiem niedoinwestowania; 

 w części miejscowości występuje zróżnicowanie 
starej i nowej zabudowy; 

 zauważyć można zróżnicowanie o dbałość, estetykę 
oraz ład i porządek na posesjach, można zauważyć 
stały postęp w tym zakresie. 

Jaki jest stan 
otoczenia i 
środowiska? 

 wieś jest w całości zwodociągowana, posiada także 
sieć kanalizacyjną, ścieki są odprowadzane do 
gminnej oczyszczalni ścieków w Tczowie; 
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 bardzo dobrze rozwinięta sieć energetyczna. 
Oświetlenie uliczne zostało zmodernizowane z lamp 
rtęciowych na sodowe, dzięki temu został uzyskany 
bardzo dobry oszczędniejszy efekt oświetlenia 
miejscowości, wieś jest w całości stelefonizowana; 

 jakość gleb wsi jest dobra, przeważają grunty klasy 
IV; 

 do wsi należy las bartodziejski, który dodatnio 
oddziaływuje na środowisko przyrodnicze 
dostarczając surowca drzewnego, owoców leśnych, 
korzystnie wpływa na klimat. 

Co proponujemy 
dzieciom i 
młodzieży? 

 w ramach kultury głównym miejscem spotkań 
i ośrodkiem informacyjnym jest lokal po byłej 
szkole podstawowej; 

 we wsi istnieje drużyna piłki nożnej; 
 zorganizowaną grupę mieszkańców Bartodzieje 

stanowią dzieci i młodzież szkolna w ramach drużyn 
zuchów i harcerzy. 
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VII. WIZJA I MISJA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI  

Wizja stanu docelowego miejscowości Bartodzieje 
Wizja jest zapisem woli mieszkańców i ich deklaracją wspólnego 

urzeczywistniania nakreślonych celów. Wizja w swej istocie łączy wszystkie 
środowiska, siły i osoby na rzecz jej realizacji, jednak bez wskazywania 
sposobów i środków. Te zapewne będą wypadkową aspiracji, doświadczeń 
i pomysłowości mieszkańców i ośrodków decyzyjnych wcielających ją w życie. 

Dlaczego chcemy odnowy wsi?  
- nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe – posiadamy infrastrukturę, która 

będzie doskonałym zapleczem dla rozwoju życia kulturalnego w sołectwie 
- chcemy się lepiej poznać i zintegrować 
- chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse 

z miastem i większymi ośrodkami naszej gminy 
- chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych 
- chcemy żyć w pięknym estetycznym otoczeniu 
- chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych marzeń  

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat? 

Co ma ją wyróżniać? 
Dobrze rozwinięte rolnictwo, estetyka i nieskażone 
środowisko naturalne, społeczność wspólnie działająca 
w „Domu Ludowym” 

Jakie ma pełnić funkcje? Edukacyjne, kulturalne, rolnicze, usługowo produkcyjne 

Jacy mają być 
mieszkańcy? 

zintegrowani, podnoszący swoje kwalifikacje, 
zaangażowani w życie wsi, podniesiony poziom 
wykształcenia, aktywna młodzież 

Co ma dać utrzymanie? Usługi, małe i średnie przedsiębiorstwa; rolnictwo 
i agroturystyka 

W jaki sposób ma być 
zorganizowana wieś i 

mieszkańcy? 

Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się 
z miejscowością, dbający o jej wizerunek 

W jaki sposób maja być 
rozwiązywane problemy? 

Autentyczna współpraca, okresowe spotkania i zebrania 
wiejskie, spotkania z władzami gminy, współpraca 
z sąsiednimi miejscowościami, zwiększenie przepływu 
informacji między mieszkańcami 

Jak ma wyglądać nasza 
wieś? 

Estetyczna, dużo zieleni 

Jakie obyczaje i tradycje 
maja być u nas 

pielęgnowane i rozwijane? 

Ma być zachowane i kultywowane dziedzictwo kulturowe 
- sztuka ludowa, miejsca do biesiadowania, udział 
w imprezach folklorystycznych, ścieżki rowerowe, 
spacerowe i przyrodnicze; rozgrywki sportowe, 

Jaki ma być stan otoczenia 
i środowiska? 

Poprawa stanu czystości wód, selektywna zbiórka 
odpadów – czyszczenie lasów, kanalizacja; 

Jakie ma być rolnictwo? Gospodarstwa rodzinne; rolnictwo ekologiczne 

Jakie mają być powiązania 
komunikacyjne? Więcej bezpośrednich połączeń PKS; 

Co zaproponujemy 
dzieciom i młodzieży? 

Imprezy dla dzieci i młodzieży, różne formy zajęć 
pozaszkolnych w wyremontowanym i zmodernizowanym 
Domu Ludowym, place zabaw, ścieżki rowerowe, 
imprezy okolicznościowe dla społeczności gminnej w 
Bartodziejach, imprezy sportowe i rekreacyjne oraz 
kursy i szkolenia. 
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Misja Miejscowości Bartodzieje 

Na podstawie analizy atutów oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę 
wszystkie zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju Gminy, sformułowano 
następującą deklarację misji Gminy: 
 

 

 

„Wykorzystanie potencjałów i zasobów sołectwa 

podstawą poprawy warunków życia 

społeczności lokalnej” 
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VIII. PLAN KRÓTKOTERMINOWY 
 
1. PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ODNOWY SOŁECTWA W LATACH 
2007 – 2008 ORAZ ICH SPOŁECZNE UZASADNIENIE. 

 
PRIORYTET I „DOM LUDOWY” NASZYM OGNIWEM INTEGRACJI 
 
Cel 1. Modernizacja budynku po szkole podstawowej w celu utworzenia „Domu 
Ludowego” oraz zagospodarowanie terenu wokół niego na miejsce rekreacji. 

Cel: 

Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie 
dziedzictwa kulturowego oraz podniesienie standardu życia i pracy. 

Zagospodarowanie budynku po byłej szkole w celu utworzenia „Domu 
Ludowego” oraz terenu wokół niego umożliwi stworzenie mieszkańcom 
warunków do rozwoju życia kulturalnego oraz pielęgnowania dziedzictwa 
kulturowego wsi, organizację przedsięwzięć o charakterze integrującym lokalną 
społeczność oraz przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych 
i kulturalnych mieszkańców wsi. 

Teren wokół Domu Ludowego będzie miejscem spędzania wolnego czasu 
i młodzieży, będzie również doskonałym miejscem na organizacje lokalnych 
imprez. 
 
Zadania w ramach projektu - opis planowanego przedsięwzięcia: 

Przedmiotem projektu jest generalny remont budynku po szkole podstawowej. 
Zostaną zagospodarowane pomieszczenia budynku na potrzeby mieszkańców wsi. 
 
Działania w ramach projektu: 
Modernizacja budynku po szkole podstawowej w celu utworzenia „Domu 
Ludowego”. Budynek wymaga generalnego remontu poprzez: 
- malowanie ścian 
- wykonanie nowej elewacji oraz fasady z tradycyjnymi elementami 
- wymiana drzwi, okien i podłóg 
- wymianę pokrycia dachowego 
- wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych 
- wykonanie termoizolacji budynku 
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
- modernizację sanitariatów 
- modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca  
 
Zagospodarowanie placu wokół budynku: 
- uporządkowanie i wyrównanie terenu, 
- położenie kostki brukowej przed szkołą 
- chodnik do budynku, 
- wybudowanie parkingu 
- wymiana ogrodzenia, 
- wybudowanie i wyposażenie mini ogródka jordanowskiego 
- nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, utworzenie pasów zieleni 
- wykonanie stołów i ław do biesiadowania  
- wyznaczenie terenu pod ognisko/grill 
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W dalszej perspektywie planuje się zakup wyposażenia do pomieszczeń w celu 
przystosowania budynku do nowej roli:  

- krzesła 
- stoliki  
- przenośny ekran 
- projektor multimedialny 
- komputery wraz z oprogramowaniem 
 
 
Uzasadnienie: 

Najważniejszym celem wskazanym przez mieszkańców jest 
zorganizowanie miejsca, które będzie stanowiło wizytówkę miejscowości oraz 
będzie ogniskowało życie społeczne i kulturalne sołectwa. Istotnym elementem 
zadania jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie 
współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową 
specyfiką społeczną i kulturową.  

Priorytetowym celem inwestycji jest poprawa warunków życia 
mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej. 

W 2005 roku została zamknięta szkoła podstawowa w Bartodziejach, 
ze względu na małą ilość dzieci. Obecnie społeczność lokalna nie posiada 
miejsca, w którym mieszkańcy mogliby rozwijać zainteresowania i zdolności, nie 
ma warunków na rozwój rzemiosła i twórczości artystycznej. Osobom 
zaangażowanym w życie wsi, czyli Radzie Sołeckiej, Kole Gospodyń Wiejskich, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, nie brakuje pomysłów na realizację szeregu 
cyklicznych imprez kulturalnych przypominających zwyczaje, obrzędy, stroje 
i przygotowujących tradycyjne potrawy.  

Dom Ludowy w Bartodziejach to miejsce, gdzie będą spotykać się 
wszyscy mieszkańcy wsi. Skupienie w jednym obiekcie wszystkich pokoleń 
mieszkańców pozwoli na ich zintegrowanie, oraz wyzwoli aktywność społeczną 
na rzecz wsi. Dzięki odpowiednim warunkom lokalowym i sprzętowym, będą 
tam mogły znaleźć miejsce aktywne grupy społeczności lokalnej – Koło 
Gospodyń Wiejskich, Zespoły Ludowe, kółka zainteresowań. Dom Ludowy 
będzie idealnym miejscem na zorganizowanie wspólnej Wigilii, obchodów Dnia 
Matki, Dnia Babci, akademii, spotkań integracyjnych, a także na wypełnianie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży, tutaj znajdą przytulne miejsce do wspólnych 
zabaw i rozwijania zainteresowań po szkole, lub w czasie wakacji, organizacji 
spotkań teatralnych, warsztatów rękodzielniczych, zajęć dla dzieci i młodzieży 
oraz kół zainteresowań  

Wreszcie każdy mieszkaniec wsi otrzyma dostęp do Internetu, co ułatwi 
poszukiwanie pracy, przyczyni się do podwyższania kwalifikacji, 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tworzenia równych szans oraz 
aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieżowych.  

Będą tu organizowane imprezy sportowe i rekreacyjne oraz kursy 
i szkolenia. Uruchomione zostaną kursy wikliniarstwa, rzeźbiarstwa, kowalstwa 
w tym artystycznego, agroturystyki, itp. związanych z przekwalifikowaniem 
zawodowym mieszkańców wsi. W Domu Ludowym znajdzie swoje miejsce tak 
potrzebna we wsi świetlica terapeutyczna, która obejmie profesjonalną opieką 
dzieci z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach 
materialnych. 

Aby zrealizować powyższe zamierzenia, niezbędne jest przeprowadzenie 
kompleksowej modernizacji budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół 
niego. Obecnie stan techniczny budynku i jego najbliższe otoczenie wymagają 
modernizacji i przebudowy. W dalszej perspektywie obiekt będzie stopniowo 
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wyposażany w  elementy, dzięki którym będzie możliwa realizacja 
przedsięwzięć poprawiających jakość życia mieszkańców. 

 
Rezultaty: 

Zrealizowany projekt inwestycyjny w formie wyremontowanego Domu 
Ludowego przyczyni się do ożywienia życia kulturalnego na wsi, sprawi, że 
będzie to miejsce integrujące społeczność lokalną.  

Planuje się przeprowadzenie remontu w zakresie zapewniającym 
podniesienie jego estetyki oraz polepszenie warunków użytkowych wraz 
z przystosowaniem go do roli Domu Ludowego. 

Efekty realizacji zadania: 

 ożywienie życia kulturalnego w sołectwie 

 zapewnienie dostępu do kultury i oferty zajęć pozaszkolnych na 
terenach wiejskich 

 wyrównywanie szans i umożliwienie rozwoju zainteresowań dzieci 
i młodzieży 

 poprawa warunków życia mieszkańców 

 uporządkowanie układu przestrzennego i poprawa estetyki 
architektonicznej  

 podniesienie atrakcyjności terenu 

Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Bartodzieje 
przyczyni się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia jakości życia 
lokalnej społeczności, rozwoju społeczno – kulturowego oraz umożliwi rozwój 
tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i specyfiki miejscowości. 
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2. KOSZTORYS I HARMONOGRAM PRZEDSIEWZIĘCIA 

 

Nazwa zadania 
Jednostka 
realizująca 

zadanie 

Okres 
realizacji 

Wartość 
zadania 

Środki 
własne 
budżetu 
gminy 

PROW  
2007-2013 
„Odnowa 
i Rozwój 

Wsi” 
Modernizacja 
budynku po szkole 
podstawowej w celu 
utworzenia Domu 
Ludowego oraz 
zagospodarowanie 
terenu wokół niego 
na miejsce rekreacji 

 

Urząd 
Gminy 

w Tczowie 

2008- 
2010 

650 000 162500 487500 

 

Kosztorys inwestorski przedsięwzięcia stanowi załącznik do wniosku. 
 

 

Harmonogram przedsięwzięcia 

Planowany termin rozpoczęcia zadania – marzec 2008 

Planowany termin zakończenia zadania – październik 2010 

Planowany termin złożenia wniosku o płatność – listopad 2010 
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IX. PLAN DŁUGOTERMINOWY 
 

PRIORYTET 2. Podniesienie standardu życia i pracy na wsi 

Cel 1. Podwyższenie jakości życia mieszkańców poprzez inicjowanie 
działalności kulturalnej i edukacyjnej  

Zadania 

1. Organizowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży np. warsztaty 
artystyczne, zajęcia pozalekcyjne itp. 

2. Pomoc osobom z rodzin patologicznych i będących w trudnej sytuacji 
materialnej, poprzez zorganizowanie świetlicy terapeutycznej 

3. Założenie strony internetowej naszej wsi. 

4. Organizowanie cyklicznych imprez integracyjnych (m.in.: imprez 
rodzinnych połączonych z wystawami, pokazami i innymi atrakcjami 
towarzyszącymi) 

5. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 

6. Utworzenie Ludowego Klubu Sportowego 

 
Cel 2. Wspieranie i wzmacnianie lokalnego rzemiosła 

Zadania 

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników poprzez organizowanie, 
prowadzenie szkoleń, w zakresie hodowli i upraw, kursów gotowania, 
pieczenia, szycia  

 Uruchomienie kursów wikliniarstwa, rzeźbiarstwa, agroturystyki, 
kowalstwa w tym artystycznego itp. związanych z przekwalifikowaniem 
zawodowym mieszkańców wsi  

 Stymulowanie działalności dającej dodatkowe dochody gospodarstwom 
rolnym m. in. agroturystyka, produkcja ekologiczna żywności, 
rękodzieło, zespoły ludowe i folklorystyczne 

 Uruchomienie punktu sprzedaży potraw lokalnej kuchni na różnego 
rodzaju festynach i imprezach rodzinnych przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich i indywidualnych mieszkańców 

 
Cel 3. Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego 

Zadania 

1. Selektywna zbiórka śmieci na całym terenie wsi 

2. Zalesienia słabych gleb 

3. Włączanie dzieci, młodzieży i mieszkańców do różnych akcji typu 
„sprzątanie świata”
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PRIORYTET 3. Modernizacja publicznej infrastruktury związanej 
z rozwojem funkcji turystycznych i społeczno-kulturalnych 
 
Cel 1 Modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej 

Zadania 

1. Poprawienie stanu technicznego dróg i ulic, 

2. Urządzenie bezpiecznych przejść dla pieszych, 

3. Oświetlenie ważniejszych miejsc,  

4. Odremontowanie przystanku autobusowego wraz z dostosowaniem 
miejsca postoju autobusów do obowiązujących przepisów ruchu 
drogowego.  

5. Zorganizowanie publicznego dostępu do Internetu
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PRIORYTET 4. Rozwój turystyki oparty o zasoby przyrodnicze 
i kulturowe wsi Bartodzieje 
 
Cel 1. Zwiększenie walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy 

Zadania 

1. Wyeksponowanie lokalnych miejsc charakterystycznych, atrakcyjnych 
w samej wsi oraz w najbliższym otoczeniu  

2. Wykonanie tablicy informacyjnej o historii i zasobach wsi, z mapką 
pokazująca trasy turystyczne i spacerowe w okolicy wsi  

3. Stworzenie ścieżki przyrodniczo – historycznej 

4. Wypromowanie wsi jako miejsca atrakcyjnego do zamieszkania 
i wypoczynku - „zielone zaplecze” 

5. Wydawanie kalendarza imprez regionalnych 

6. Remonty przydrożnych figur i kapliczek 

 

Cel 2. Wyeksponowanie lokalnych miejsc charakterystycznych, 
atrakcyjnych w samej gminie 

Zadania 

1. Promocja i uruchomienie pilotażowych gospodarstw agroturystycznych 

2. Doprowadzenie do poprawy estetycznego wyglądu wsi, budynków 
i zagród poprzez promowanie właściwych wzorów dla nowej zabudowy 

3. Wyeksponowanie i ochrona obiektów zabytkowych i miejsc ważnych dla 
naszej historii 

4. Urządzenie wiejskich terenów zielonych  

 
Cel 3. Wyznaczenie i zagospodarowanie terenów pod rozwój turystyki 

Zadania 

1. Wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych 

2. Urządzenie miejsc wypoczynkowych na terenie wsi, związanych ze 
szlakami turystycznymi (np. pieszymi, rowerowymi) 

3. Zagospodarowanie zbiornika wodnego znajdującego się na terenie 
miejscowości
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X. WDRAŻANIE I MONITOROWANIE 

Prace nad Planem Odnowy Miejscowości Bartodzieje od początku były 
poddane pełnej kontroli społecznej. Mieszkańcy wsi brali czynny udział 
w zgłaszaniu propozycji zadań, które przysłużą się podniesieniu standardu życia 
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, a także podniesieniu 
atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej sołectwa. 

Opracowany Plan ma charakter dokumentu „żywego”, dlatego przewiduje 
okresową roczną ocenę i aktualizację planowanych działań oraz projektów 
w ramach konsultacji społecznych.  

Wdrażanie Planu Rozwoju Miejscowości Bartodzieje rozpocznie się 
poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy w Tczowie. 
Odpowiedzialnym za jego realizację będzie Wójt Gminy Tczów. Zarządzaniem 
realizacją Planu zajmują się: 

 Przedstawiciele lokalnej społeczności (Grupa Odnowy 
Miejscowości Bartodzieje), będą się włączać poprzez udział społeczny 
tak w trakcie realizacji zadań, jak i w zmianach w zapisie planu. 
Grupę Odnowy Miejscowości Bartodzieje reprezentują znani 
w miejscowości działacze społeczni, oraz członkowie Rady Sołeckiej.  

 Gminny Koordynator Odnowy Wsi - inspiruje, koordynuje 
i monitoruje realizację poszczególnych zadań przyjętych do realizacji. 

 Wójt Gminy - współpracuje z Grupą Odnowy Miejscowości 
zapewniając właściwą komunikację pomiędzy wszystkimi osobami 
i podmiotami zainteresowanymi realizacją Planu.  

System wdrażania ze strony finansowej będzie realizowany przede 
wszystkim przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej, budżetu 
państwa oraz własnych zasobów finansowych przewidzianych w budżecie 
gminy. Niektóre przedsięwzięcia wymagały będą zaangażowania środków 
prywatnych społeczności i przedsiębiorców. 

Końcowy etap wdrażania wymaga porównania czy realizowane cele 
i zadania odpowiadają zdefiniowanej wcześniej wizji i misji, jaką osiągnąć miała 
miejscowość w wyznaczonym czasie. Co roczna analiza i ocena realizacji Planu 
pozwoli na weryfikację i wprowadzanie niezbędnych zmian w zakresie celów, 
priorytetów rozwojowych i działań określonych w Planie Odnowy Miejscowości 
Bartodzieje. Sytuacja ta będzie miała okoliczność jedynie w przypadku 
jednomyślnej akceptacji ze strony społeczności wiejskiej zmian, które nie 
zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie a wynikną ze zmieniającej się 
rzeczywistości.  

Raport z oceny i analizy Planu zostanie przedstawiony Wójtowi Gminy 
w Tczowie. 
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XI. PODSUMOWANIE 

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Bartodzieje ma charakter 
poznawczy i służy szerokiemu rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju, 
wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi, bądź ograniczających 
ten rozwój. 

Plan zakłada w najbliższych latach realizację kilkunastu zadań. Istotą 
tych działań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie 
współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową 
specyfiką społeczną  kulturową. 

Brak dostatecznej infrastruktury kulturalnej wpływa zasadniczo na 
zahamowanie procesu rozwoju życia społeczno-kulturalnego mieszkańców wsi 
Bartodzieje. Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako 
lokalnego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji, który będzie 
służył integracji społeczności lokalnej, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci 
i młodzieży oraz większemu zaangażowaniu w sprawy wsi. 


