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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

ż
e 

W
y

ró
ż
n

ia
ją

c
e 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Teren pagórkowaty, położony w północnej części 

gminy, w większości zielony, częściowo 

zalesiony 

 x  

stan środowiska Środowisko czyste, niezanieczyszczone powietrze  x  

walory klimatu Korzystne warunki klimatyczne, klimat 

umiarkowany 
  x 

walory szaty roślinnej Liczne pola uprawne, łąki, zadrzewienia 

śródpolne 
 x  

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty -    

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Mateczniki saren, lisów, dzików, bory, bażanty  x  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) …  x  

wody podziemne -    

gleby Klasa od IV do VI  x  

kopaliny -    

walory geotechniczne -    

Kulturowy 

walory architektury  Zamknięta zabudowa gospodarstw  x  

walory przestrzeni wiejskiej publicznej -    

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej -    

zabytki i pamiątki historyczne przydrożne kapliczki, krzyże x   

osobliwości kulturowe -    

miejsca, osoby i przedmioty kultu -    

święta, odpusty, pielgrzymki -    

tradycje, obrzędy, gwara Kolęda w okresie Świąt Bożego Narodzenia x   

legendy, podania i fakty historyczne -    
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przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy historyczne -    

specyficzne nazwy -    

specyficzne potrawy -    

dawne zawody -    

zespoły artystyczne, twórcy -    

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową Nieliczne działki pod zabudowę mieszkaniową x   

działki pod domy letniskowe -    

działki pod zakłady usługowe i przemysł Teren po byłej szkole podstawowej  x  

pustostany mieszkaniowe Nieliczne pustostany mieszkaniowe x   

pustostany poprzemysłowe -    

tradycyjne nie użytkowane obiekty 

gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 

młyny, itp.) 

- 

   

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Plac pod budowę placu zabaw przy OSP  x  

sale spotkań, świetlice, kluby Remiza OSP do remontu x   

miejsca uprawiania sportu Boisko do piłki nożnej  x  

miejsca rekreacji -    

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne -    

szkoły -    

przedszkola -    

biblioteki -    

placówki opieki społecznej -    

placówki służby zdrowia -    

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Wodociągi gminny    x 

kanalizacja -    

drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Drogi asfaltowe, oznakowane, oświetlone   x 

chodniki, parkingi -    



Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego                                                                         

Gmina Krzeszów 

kwiecień 2017 r. 

6 

przystanki Przystanki autobusowe bez zatoczek x   

sieć telefoniczna i dostępność internetu Ogólny dostęp do internetu  x  

telefonia komórkowa Ogólny dostęp do sieci telefonii komórkowej   x  

inne -     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) Małe rozdrobnione gospodarstwa rolne x   

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i 

ich produkty 

Drobne firmy usługowe 
x   

gastronomia -    

miejsca noclegowe -    

gospodarstwa rolne Drobne gospodarstwa rolne  x  

uprawy hodowle Głównie zboża i owoce miękkie  x  

możliwe do wykorzystania odpady 

produkcyjne 

Hodowla na własne potrzeby 
 x  

zasoby odnawialnych energii -    

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę Unijne dotacje dla rolników, 15 tyś. zł  x  

środki wypracowywane -    

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi Mariusz Olszówka – Radny sołectwa 

Czesław Paradka – Sołtys 

Łukasz Ożga – Prezes OSP 

x   

Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą -    

Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i 

umiejętnościach, m.in. studenci 

- 
   

Przedsiębiorcy, sponsorzy Sklep spożywczo-przemysłowy 

Zakłady o profilu remontowo-budowlanym 
x   

Osoby z dostępem do Internetu  

i umiejętnościach informatycznych 

- 
   

Pracownicy nauki -    

Związki i stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna  x   

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) -    

Współpraca zagraniczna i krajowa -    
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Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki -    

Strony www -    

 

ANALIZA SWOT 
 

MOCNE SŁABE 
1. Zadowalający stan infrastruktury technicznej: 

wodociąg, gazociąg, dobrze rozbudowana sieć 

telefoniczna i internetowa  

2. Potencjał ludzki   

3. Zaangażowanie społeczeństwa w rozwój wsi 

4. Wykształcona młodzież 

5. Walory środowiskowe, tereny łowieckie 

6. Droga powiatowa 

7. Remiza OSP i miejsce pod budowę placu zabaw  

8. Prężnie działająca OSP 

1. Brak placu zabaw 

2. Zły stan remizy OSP  

3. Słaba integracja pomiędzy starszymi i nowymi 

mieszkańcami 

4. Brak chodników przy drogach 

5. Niska jakość życia  

6. Brak miejsc pracy i zakładów produkcyjnych 

7. Brak stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich 

8. Słaba oferta spędzania wolnego czasu 

9. Trudności w zdobyciu środków finansowych 

10. Bezrobocie 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1.Powstanie placu zabaw i zaplecza sportowo- 

rekreacyjnego 

2. Udział wsi w programach promocyjnych 

3. Duże poparcie Urzędu Gminy 

4. Integracja sołectw gminy 

4. Wypromowanie produktów lokalnych 

5. Udział w programach unijnych (środki dla 

organizacji pozarządowych) 

6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach (budowa 

chodników) 

7. Wytyczenie ścieżek rowerowych przez teren 

sołectwa 

1.Mała aktywność mieszkańców 

2. Słaba wydajność ekonomiczna rolników  

i przedsiębiorców 

3. Ograniczone środki gminy w stosunku do potrzeb 

mieszańców związanych z możliwościami rozbudowy i 

funkcjonowania miejscowości 

4. Mało miejsc pracy 

5. Brak możliwości zbytu produktów rolnych po 

opłacalnej cenie zbytu duża liczba osób utrzymująca się 

z rolnictwa 
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SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 
ZAGROŻENIA 

 

Analiza potencjału rozwojowego wsi 
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może ulec 
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Wizja odnowy i rozwoju wsi Kamionka Górna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieś  
Kamionka Górna to zakątek dla osób, które szukają spokojnego miejsca do zamieszkania                      

w pięknej okolicy. Czyste środowisko gwarantuje wysoki komfort życia i spędzania wolnego 

czasu zgodnie z naturą i wolą ogółu mieszkańców. Wieś zadowolonych, żyjących w poczuciu 

bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z pełnej infrastruktury społecznej i technicznej, 

realizujących własne zainteresowania i potrzeby. 

 

 

Wieś Kamionka Górna - HASŁO!!!! 
Nasza wieś piękna jest, ty zamieszkać w niej też chcesz 
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Program krótkoterminowy odnowy wsi – Kamionka Górna 
 

 

Kluczowy 

problem 

 

Odpowiedź 

 

Propozycja projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na 

realizację? 

(tak/nie) 

Punktacja Hierarchia 

Organiz

acyjnie 

Finanso

wo 

  

 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje 

Wspólna praca 

dla wsi 

„Dzień porządku” 

Piknik rodzinny 

     

      Tak 

   

TAK 3,4,1 = 8 

 IV 

 

Na czym nam 

najbardziej 

zależy? 

Na integracji 

mieszkańców 

Budowa ogrodzenia 

przy placu zabaw -

zagospodarowanie 

terenu wokół remizy 

OSP 

 

 

Tak 

 

 

TAK 

4,4,4 = 12 

 
     II 

 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

Zły stan remizy 

OSP 

Remont budynku remizy 

OSP 

 

 

     Tak 

 

 

 

Nie 

4,3,2=9 III 

 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

 

Poprawa estetyki 

wsi  

Pozyskanie 

większych 

środków 

finansowych 

Konkurs na 

najładniejsze obejście 

Udział w szkoleniach i 

warsztatach 

 

    Tak 

 

     Nie 

3,1,2 = 6 V 

 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

Mobilizacja do 

pracy społecznej 

mieszkańców 

Budowa placu zabaw dla 

dzieci w miejscowości 

Kamionka Górna 

 

Tak 

 

Tak 5,5,5=15 I 

Projekt jaki 

zgłosimy do 

Podkarpackiego 

Programu 

Odnowy Wsi 

Budowa placu zabaw dla dzieci  

w miejscowości Kamionka Górna 
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Plan i program odnowy wsi -  Kamionka Górna  na lata 2017-2020 
Wizja wsi Kamionka Górna 

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 

Zachowanie zabytków 

historycznych i kulturowych 

Kultywowanie tradycji i 

obyczajów 

Rozszerzenie działalności OSP 

Istniejące zabytki 

(kapliczki) 

OSP – prężnie działająca 

Dobre kontakty z UG 

Pełne przekonanie 

mieszkańców do idei 

Zaangażowanie członków  

Zniechęcenie do działania 

społecznego. 

Pesymistyczne 

nastawienie części 

mieszkańców 

 

Odnowienie kapliczki 

Założenie stowarzyszenia KGW oraz klubu sportowego, 

utworzenie młodzieżowej oraz żeńskiej drużyny 

pożarniczej.  

 

B. STANDARD  ŻYCIA 
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Poprawa standardu budynków i 

obiektów publicznych 

Poprawa bezpieczeństwa przy 

drogach 

Organizacja życia społeczno-

sportowego wsi 

Poprawa bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i 

powodziowego 

Remiza OSP i wolne 

tereny gminne pod 

zabudowę 

Pobocza jezdni 

Boisko sportowe 

Dobra współpraca z 

władzami lokalnymi 

Umiejętność 

samoorganizacji 

Zaangażowanie członków 

OSP w życie społeczne 

wsi 

Unikniemy słabej 

integracji między 

mieszkańcami 

Niedostateczne środki w 

gminie oraz brak 

własnych środków 

finansowych 

Budynek OSP do remontu 

Małe zaangażowanie 

powiatu w budowę 

chodnika 

Budowa placu zabaw dla dzieci 

 Remont budynku OSP 

Zagospodarowanie terenów przy OSP  na spotkania przy 

grillu i festyny 

Budowa ogrodzenia przy placu zabaw i budynku OSP 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

Zagospodarowanie boiska sportowego 

Doposażenie sprzętu i zaplecza straży pożarnej 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

Oferta kulturalna, edukacyjna 

wypoczynku i rekreacji oraz 

życia społecznego 

Zwiększenie integracji między 

sąsiadami 

Zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa 

Remiza OSP 

Fundusz sołecki 

Jednostka OSP 

Umiejętność 

samoorganizacji 

Własne środki i siły 

Prywatne inicjatywy 

Unikniemy 

niebezpiecznych 

wypadków 

Poprawa relacji 

sąsiedzkich 

Zmniejszymy 

zagrożenia 

Budowa ścieżek rowerowych  

Organizacja pikniku dla mieszkańców 

Organizacja pogadanek na temat zagrożeń 

D. BYT 

Rozwój małej i średniej 

przedsiębiorczości 

Promocja wsi 

Wykszatłcona młodzież 

Teren wokół budynku 

OSP 

Dbałość o własne zasoby 

 

Brak środków na 

rozpoczęcie  prowadzenia 

działalności na własny 

rachunek 

Organizowanie festynów i dochody z nich przeznaczamy 

ma promocje i rozwój wsi 

Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI Kamionka Górna 
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