
Projekt

z dnia  15 lutego 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzezówka"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Brzezówka" stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 
 

1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezówka 
 

 Jarosław Ziarno - lider 

 Maria Dziura 

 Barbara Opioła 

 Bronisław Opioła 

 Justyna Bazan 
 
 
 

2. Gminny Koordynator „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020” 
 

 Joanna Groszek 
 

 
 
 

Warsztaty z cyklu “Planowanie w procesie odnowy wsi” przeprowadzili: 
 

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 
 

 Waldemar Pałys 

 Paweł Stokłosa 
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ANALIZA ZASOBÓW 
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane 

obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na 

elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński 

 

 
Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje 

Znaczenie  
zasobu 

M
a

łe
 

D
u

że
 

W
y

ró
ż

n
ia

ją
ce

 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Teren o zróżnicowanym ukształtowaniu wyżynno 
– pagórkowatym, liczne doliny, potoki, lasy 

 X  

stan środowiska Środowisko niezanieczyszczone, cisza, gleby 
nieskażone 

 X  

walory klimatu Klimat bardzo korzystny, czyste powietrze, 
charakterystyczny dla terenów podgórskich 

 X  

walory szaty roślinnej Lasy mieszane, stary drzewostan, bogate runo 
leśne, liczne łąki, roślinność objęta ochroną 

 X  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Hyżneńsko – Gwoźnicki Obszar Chronionego 
Krajobrazu  

 X  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Sarny, dziki, lisy, borsuki, bobry, salamandra, 
jastrzębie, bociany, kruki, myszołowy, kuropatwy, 
bażanty, sowy, szpaki, dzięcioły sójki,  

 X  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Rzeka Tatyna, potok Borówka  X  

wody podziemne Brak    

Gleby Gliniaste, piaskowce X   

Kopaliny Obszar występowania złóż surowców 
mineralnych, zeolitów, diatomitów, piasku i gliny 

 X  

walory geotechniczne Brak    

Kulturowy 

walory architektury  
 

Kapliczki, krzyże przydrożne, budynek szkoły 
X   

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Szkoła z zapleczem sportowym, budynek Domu 
Ludowego, parking 

 X  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Zadbane domy i zabudowania gospodarcze  X  

zabytki i pamiątki historyczne Liczne stare kapliczki, kronika szkoły 
podstawowej 

X   

osobliwości kulturowe Gwara X   

miejsca, osoby i przedmioty kultu Kapliczki, krzyże X   

święta, odpusty, pielgrzymki Święta katolickie i narodowe  X  

tradycje, obrzędy, gwara Robienie wieńców dożynkowych, bramy weselne, 
palmy wielkanocne, pisanki, gwara małopolska ze 
wschodnią granicą mazurzenia 

 X  

legendy, podania i fakty historyczne Pierwsza wzmianka o  Brzezówce pochodzi z 
1429 r. Utworzona została na prawie niemieckim. 
Należała do dóbr Tyczyńskich, później krótko do 
Dynowskich, następnie z powrotem powróciła do 
Tyczyńskich. Jej właścicielami byli początkowo 
Pileccy, następnie Działyńscy, Braniccy, później 
Szymanowscy. Pod koniec XIX w. w Brzezówce 
istniały dwa folwarki. Od początku istnienia 
należy do parafii rzymsko – katolickiej w Borku 

 X  
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Starym 

przekazy literackie Brak    

ważne postacie i przekazy historyczne Kazimierz Sowa – osobisty kierowca gen. 
Władysława Sikorskiego 

X   

specyficzne nazwy Kazanica, Budy, Świerki, Dział X   

specyficzne potrawy Gomółki, proziaki, Pamuła, banianka, kapusta w 
szczapy, gołąbki z ziemniaków, nalewki 

 X  

dawne zawody Stolarz, kowal, bednarz X   

zespoły artystyczne, twórcy 
 
 
 

Hafciarka, malarka, rzeźbiarz 

X   

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową istnieją  X  

działki pod domy letniskowe istnieją X   

działki pod zakłady usługowe i przemysł Brak    

pustostany mieszkaniowe Brak    

pustostany poprzemysłowe Brak    

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

Brak 
   

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Dom Ludowy, wiata taneczna, altana z grillem   X 

sale spotkań, świetlice, kluby Sala widowiskowa  X  

miejsca uprawiania sportu Boisko szkolne  X  

miejsca rekreacji Plac przy Domu Ludowym  X  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Brak    

Szkoły podstawowa  X  

Przedszkola Oddział przedszkolny w szkole  X  

Biblioteki Brak    

placówki opieki społecznej Brak    

placówki służby zdrowia żłobek  X   

Infrastruktura techniczna 

Wodociąg Wodociąg gminny   X 

Kanalizacja W trakcie budowy   X 

drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Większość dróg asfaltowa, oświetlenie 80%  X  

chodniki, parkingi Parking przy Domu Ludowym, brak chodników  X  

przystanki 3 przystanki przy drodze wojewódzkiej   X 

sieć telefoniczna i dostępność internetu OST Tyczyn, stały, szybki dostęp do internetu   X 

telefonia komórkowa Dostęp do wszystkich sieci   X 

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) 4 firmy budowlane X   

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i 
ich produkty 

Brak 
   

gastronomia Brak    

miejsca noclegowe Brak    
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gospodarstwa rolne Istnieją, dominują gospodarstwa rolne do 2 ha  X  

uprawy hodowle Hodowla świń i bydła rzeźnego X   

możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne Brak    

zasoby odnawialnych energii Panele słoneczne i fotowoltaiczne w prywatnych 
gospodarstwach 

 X  

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę Środki budżetowe przekazywane co rok   X 

środki wypracowywane 
 
 
 
 

Praca własna mieszkańców 

 X  

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi Ś. p. Napiórkowski X   

Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą Ś. p Ks. St. Dziura, Ks. B. Chmiel, Ks. B. Janik – byli 
misjonarzami pracującymi za granicą 
K. Sowa – osobisty kierowca gen. Wł. Sikorskiego 

 X  

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

Studenci, absolwenci szkół wyższych, doktoranci, 
nauczyciele,  

 X  

Przedsiębiorcy, sponsorzy przedsiębiorcy X   

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych 

Praktycznie wszyscy mieszkańcy 
  X 

Pracownicy nauki Kilku doktorów nauk humanistycznych  X  

Związki i stowarzyszenia Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w 
Brzezówce 
Koło Gospodyń Wiejskich 
Ochotnicza Straż Pożarna 

  X 

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Radio, prasa, telewizja  X  

Współpraca zagraniczna i krajowa Stowarzyszenie współpracowało z Fundacją 
Heifer Polska HPI 

  X 

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki Brak    

Strony www WWW.spbrzezowka.ostnet.pl X   
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ANALIZA SWOT 

 

MOCNE SŁABE 

 

1. wieś położona przy trasie wojewódzkiej 

2.dobre oświetlone drogi w centrum wsi 

3.walory krajobrazowe, czyste, naturalne 

środowisko 

4.tereny leśne z bogatą florą i fauną 

5.wodociąg gminny 

6.szkoła podstawowa, dom ludowy, żłobek, 

usytuowane blisko siebie w centrum wsi 

7.zadbane domostwa 

8.wykształceni mieszkańcy wsi 

9.swobodny dostęp do Internetu 

(światłowód) 

10.zdrowa żywność 

11.promocja produktów tradycyjnych 

12.kultywowanie tradycji 

13.zaangażowanie mieszkańców wsi 

(Stowarzyszenie, KGW, OSP) 

14.organizowanie imprez (festynów, 

dożynek, pikników rodzinnych) 

 

1.rozdrobnione gospodarstwa rolne 

2.wyjazdy do pracy młodych ludzi do 

dużych miast i za granicę 

3.brak chodników 

4.brak kanalizacji 

5.brak zaplecza sportowo-rekreacyjnego 

6.brak punktów gastronomicznych 

7.brak gospodarstw agroturystycznych 

8.nieuregulowany potok Borówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

1.napływ inwestorów z zewnątrz 

2.umiejętne wykorzystanie funduszy 

unijnych 

3.powstanie ścieżek rowerowych i 

szlaków turystycznych 

4.napływ nowych mieszkańców 

5.wzrost kapitału ludzkiego (poziom 

wykształcenia, wzrost różnorodnych 

zawodów mieszkańców) 

6. możliwość uczestnictwa w 

programach i szkoleniach 

organizowanych m.in. przez Urząd 

Marszałkowski 

      7.edukacja społeczeństwa 

 

 

1.migracja młodzieży 

2.niskie zarobki 

3.zmieniające się przepisy prawa 

4.styl życia- wygodnictwo 
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Z analizy potencjału rozwojowego wynika, ze najsilniejszym obszarem jest tożsamość wsi i wartości 

życia wiejskiego, natomiast najsłabszym jest byt( warunki ekonomiczne) i głównie temu obszarowi 

mieszkańcy powinni poświęcić jak najwięcej uwagi. Niezłe są obszary jakość życia oraz standard 

życia, które mają wokół siebie czynniki sprzyjające i możliwości poprawy. 

 

 

 

 

 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 

Analiza potencjału rozwojowego wsi 
 

4 

4 

0 

 
1 
 

( + ) + 
obszar silny 

otoczenie 

sprzyja 

 

( + ) - 
6 

2 

3 

 
1 
 

( + ) –  
otoczenie nie 

sprzyja 

obszar silny 

 

7 

0 

1 

 
0 
 

( + ) – 
obszar silny 

otoczenie nie 

sprzyja  
2 

2 

3 

 
2 
 

( + ) + 
obszar silny 

otoczenie 

sprzyja  
 

1,3,4,8,1,6,5,2,1 5,6,2,3,5,6,13,14,4,6,7,4 

2,7,1,,8,2,5,2,3, 

3,4,7,10,11,12,14,3 
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Wizja odnowy i rozwoju wsi Brzezówka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś Brzezówka 

 

Wieś Brzezówka zawsze zgrana, nowoczesna i zadbana! 

 

Brzezówka jest malowniczą miejscowością położoną na Pogórzu Dynowskim 

na terenie Hyżneńsko – Gwoźnieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o 

pagórkowatym ukształtowaniu terenu, licznych punktach widokowych, lasach 

i łąkach. 

 Mieszkańcy wsi pielęgnują wielowiekowe tradycje, pamiętają o historii jak 

również aktywnie działają na rzecz poprawy jakości życia w sołectwie. Przez 

inicjatywę wielu osób zaangażowanych w życie wsi (członków Stowarzyszenia 

Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce, Koła Gospodyń Wiejskich oraz 

Ochotniczej Straży Pożarnej) konsekwentnie realizują zaplanowane projekty. 

Swoje plany rozwoju realizują aktywnie uczestnicząc w szkoleniach i 

programach, pozyskując środki finansowe z różnych źródeł. Działania 

mieszkańców wsi zmierzają do większego zaangażowania młodych osób w 

życie lokalnej społeczności. Kolejnym planem jest promocja zdrowej żywności 

i produktów tradycyjnych, których producentami są lokalni rolnicy.  
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Program krótkoterminowy odnowy wsi - Brzezówka 
 

 

Kluczowy 

problem 

 

Odpowiedź 

 

Propozycja 

projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na 

realizację? 

(tak/nie) 

Punktacja Hierarchia 

Organiz

acyjnie 

Finanso

wo 

  

 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

 

Wspólne 

spędzanie czasu 

na wolnym 

powietrzu 

Budowa plenerowej 

siłowni 

 

tak 

nie 

44 3 

 

Na czy nam 

najbardziej 

zależy? 

 

Poprawa 

warunków 

zaplecza 

kuchennego w 

Domu Ludowym 

Wyposażenie zaplecza 

kuchennego w budynku 

Domu Ludowego w 

Brzezówce 

tak nie 

50 1 

 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

 

Brak 

bezpieczeństwa 

przy drogach 

Budowa chodników i 

przejść dla pieszych 

tak nie 

41 4 

 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

 

Doposażenie sali 

widowiskowej w 

Domu Ludowym 

 

Wyposażenie sali 

widowiskowej w sprzęt 

audiowizualny 

tak nie 

47 2 

 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

 

Mobilizacja 

mieszkańców do 

wspólnego 

działania 

Organizacja festynu 

rodzinnego 

Tak Tak 

40 5 

Projekt jaki 

zgłosimy do 

Podkarpackieg

o Programu 

Odnowy Wsi  

Wyposażenie zaplecza kuchennego w 

budynku Domu Ludowego w Brzezówce 
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Plan i program odnowy wsi - Brzezówka    na lata 2017-2020 
Wizja wsi Brzezówka 

 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 
 

1. Cele jakie musimy 

osiągnąć by urzeczywistnić 

wizję naszej wsi 

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

przeszkodzić? 

 

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 

 
ZASOBY 

Czego użyjemy? 

ATUTY 

Silne strony i szanse 

jakie wykorzystamy 

BARIERY 

Słabe strony jakie 

wyeliminujemy 

ZAGROŻENIA 

Czego unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

 

Dbanie o krajobraz kulturowy i 

przyrodniczy wsi, kultywowanie 

tradycji i obyczajów, dbałość o 

wizerunek wsi i własnych 

gospodarstw. 

 

 

 

Budynki użyteczności 

publicznej ( dom ludowy, 

plac zabaw,  wiata 

taneczna, grill),  punkty 

widokowe, przydrożne 

kapliczki i krzyże. 

Stowarzyszenie Rozwoju 

i Odnowy Wsi w 

Brzezówce, KGW, OSP 

Zaangażowanie 

mieszkańców oraz 

działających organizacji 

pozarządowych. 

Walory krajobrazu, 

położenie wsi w 

niedalekiej odległości od 

miasta wojewódzkiego, 

cisza, spokój. 

Entuzjazm i pełne 

przekonanie mieszkańców 

do idei. 

Brak edukacji i 

świadomości ekologicznej 

mieszkańców w zakresie 

dbania o stan studzienek 

kanalizacyjnych (szamba) 

i używania środków 

biodegradacyjnych. 

Organizacja pogadanek, szkoleń edukacyjnych, 

pogadanek i szkoleń ekologicznych. 

Oznakowanie cennych obszarów i okazów 

przyrodniczych, organizacja konkursu 

fotograficznego. 

Wznowienie konkursu ,,Najładniejsza zagroda 

wiejska” 

B. STANDARD  ŻYCIA 

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej, 

poprawa infrastruktury 

technicznej i standardu 

pomieszczeń w obiektach 

użyteczności publicznej. 

Dom ludowy i jego 

obręb, wiata taneczna, 

grill. 

Zaangażowanie 

mieszkańców, 

umiejętność 

samoorganizowania się, 

posiadanie niezbędnego 

sprzętu. 

 

Wyeliminowanie złego 

wizerunku pomieszczeń 

kuchni, braku 

nagłośnienia w sali 

widowiskowej 

Wyposażenie zaplecza kuchennego w domu ludowym, 

wyposażenie sali widowiskowej w sprzęt audiowizualny , 

budowa siłowni zewnętrznej, budowa chodników i przejść 

dla pieszych, upiększenie miejscowości. 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 
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Podniesienie poziomu 

integracji mieszkańców, 

poprawa standardu 

pomieszczeń w obiektach 

publicznych, zwiększenie 

bezpieczeństwa na drodze, 

rozwój agroturystyki, 

zwiększenie oferty kulturalno 

– edukacyjnej, zatrzymanie 

wykształconej młodzieży. 

Walory krajobrazowe, 

czyste naturalne 

środowisko, atrakcyjne 

tereny pod zabudowę. 

Własne środki i siły, 

ambitna i pomysłowa 

społeczność, bliskość 

dużego miasta, położenie 

przy drodze 

wojewódzkiej 

Migracja młodzieży, brak 

inwestorów, brak 

zainteresowania 

turystycznego. 

Wyposażenie zaplecza kuchennego oraz wyposażenie sali 

widowiskowej w sprzęt audiowizualny  z przeznaczeniem dla 

wszystkich mieszkańców. Promocja terenów atrakcyjnych pod 

względem turystycznym. 

D. BYT 
Zorganizowanie 

przedsiębiorców i producentów 

rolnych, stworzenie warunków 

dla drobnej przedsiębiorczości, 

zdobycie wiedzy o 

pozyskiwaniu środków 

finansowych, wzrost 

atrakcyjności turystycznej wsi i 

jej promocja. 

Dostęp do internetu, 

infrastruktura drogowa 

Wykształcenie 

mieszkańców, możliwość 

uczestniczenia w 

szkoleniach i programie 

Obawa przed pracą na 

własny rachunek, 

ograniczone możliwości 

finansowe gminy w 

stosunku do potrzeb 

mieszkańców      

 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców, 

zorganizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, 

spotkań i festynów integracyjno- szkoleniowych, 

pokazów i promocji wyrobów rękodzieła ludowego 

oraz tradycyjnych potraw.  
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI Brzezówka: 

 
 

 
 

Budynek Domu Ludowego w Brzezówce 

 

 
 

Budynek domu Ludowego w Brzezówce wraz z wiatą taneczną 
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Budynek Szkoły Podstawowej w Brzezówce 

 

 

 

 

 
 

Budynek Szkoły Podstawowej w Brzezówce wraz z boiskiem 
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Altana z grillem 

 

 
 

Jedna z kapliczek na terenie wsi Brzezówka 
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Wspólne kolędowanie w Domu Ludowym w Brzezówce 

 

 

 

 

 
 

Prezentacja potraw tradycyjnych (Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi w Brzezówce) 
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Potrawy tradycyjne: gomółki i gołąbki z ziemniaków 

 

 

 

 

 

 
 

Obrusy i serwety haftowane przez mieszkankę Brzezówki 
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Urokliwe łąki na terenie sołectwa 

 

 

 

 

 
 

Widok na lasy, łąki i pagórki
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Uzasadnienie

Sołectwo Brzezówka zostało wytypowane do wzięcia udziału w „Podkarpackim Programie Odnowy Wsi
na lata 2017-2020” w związku z tym konieczne jest zatwierdzenie „Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa
Brzezówka” przez Radę Gminy Hyżne, po wcześniejszym przyjęciu Strategii przez Zebranie Wiejskie.

Strategia została opracowana przez pięcioosobową Sołecką Grupę Odnowy Wsi Brzezówka, która
uczestniczyła w warsztatach pt. „Planowanie w procesie odnowy wsi”.

Strategia została przyjęta przez Zebranie Wiejskie Sołectwa Brzezówki 17 lutego 2019 r.
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