
UCHWAŁA NR XXVII/277/2021 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 5 maja 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Wesoła na lata 2021-2025 przedstawionej 
przez Radę Sołecką Sołectwa Wesoła 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się do realizacji Sołecką Strategię Rozwoju Sołectwa Wesoła na lata 
2021-2025, przedstawioną przez Radę Sołecką Sołectwa Wesoła, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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Wstęp i opracowanie 
 
Niniejsza Strategia opracowana została w celu identyfikacji najważniejszych obszarów 
problemowych w sołectwie Wesoła podczas prac Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi, w związku z 
możliwością  udziału sołectwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi 2021 - 2025 
 
 
W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 
 
1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Wesoła 
 
 Jarosław Dąbrowski 
 Lesława Baran 
 Zofia Główka  
 Lesław Domaradzki 
 Stanisław Potoczny 
 Stanisław Dańko 
 Józef Czenczek  
 Roman Dudek  
 Augustyn Karnas 
 Ks. Jerzy Ziaja 
 
 
 
2. Gminny Koordynator „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” 
 
 Andrzej Kłak 
 
 
Warsztaty z cyklu “Planowanie w procesie odnowy wsi” zorganizowane zostały przez 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na 
lata 2021-2025” 
 
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 
 

 Waldemar Pałys 

 Iwona Kochan-Warowna 

 Maria Szal-Bokota 
 
 

Warsztaty w formie on-line odbyły się w dniu 24 marca 2021 r. 
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I. 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.  
 

 
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 pagórkowaty, wzniesienia są łagodne, o 
płaskich wierzchowinach, podatne na erozję 
wodną. Wyżłobionych przez wodę wąwozy 
zbiegają wzdłuż zboczy pagórków i przeważnie 
porośnięte są  zadrzewieniami, gdzieniegdzie 
przechodzącymi w las. Sołectwo położone jest w 
dolinie potoku Baryczka 

 x  

stan środowiska We wsi brak jest kanalizacji, jednak na skutek 
braku przemysłu i wiejskiej zabudowy 
jednorodzinnej należy stwierdzić, że stan 
środowiska jest zadowalający. 

  x 

walory klimatu Sołectwo położone jest w strefie klimatu 
umiarkowanego przejściowego, z przewagą 
kontynentalnego, piętro klimatyczne chłodne. 
Cechą charakterystyczną jest inwersja termiczna, 
powodująca występowanie wiosennych 
przymrozków i tzw. zastoisk mrozowych. 

 x  

walory szaty roślinnej Lesistość sołectwa wynosi ponad 30%, 
drzewostan mieszany. Niewielka część gruntów 
użytkowana jest rolniczo. Tereny niezalesione 
porasta roślinność typowa dla klimatu 
przejściowego. Ciekawym sposobem ich 
wykorzystania jest zbiór ziół i roślin leczniczych. 

  x 

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty -    

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Występują tu typowe dla Pogórza Dynowskiego 
gatunki zwierząt.  

x   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Przez wieś przepływ potok Baryczka oraz liczne 
zasilające go strumienie 

x   

wody podziemne Problemem jest obniżający się  poziom wód 
podziemnych 

   

gleby W przeważającej większości gleby klasy VIa   x 

kopaliny -    

walory geotechniczne -    

Kulturowy 

walory architektury  
 

Zabytkowy kościół parafialny z 1839 r., kapliczki 
przydrożne. 

  x 

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Choć sołectwo posiada kilka miejsc pełniących 
ważne role w życiu mieszkańców, to nie są one 
wystarczająco wyposażone i wyeksponowane. 
Brak jest centrum wsi, w którym mieszkańcy 
mogliby się spotkać czy zorganizować wydarzenie 

  x 
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walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Zabudowa wsi skupia się wzdłuż drogi 
powiatowej oraz rozgałęzień dróg bocznych, jest 
w przeważającej większości zadbana i estetyczna.  

  x 

zabytki i pamiątki historyczne Na cmentarzu – grób Nieznanego Żołnierza oraz 
obeliski upamiętniające mieszkańców Wesołej 
zamordowanych w Miednoje przez NKWD oraz 
nagrobek Piotra Gwozdeckiego, właściciela 
Wesołej, zmarłego w 1844 r. 

 x  

osobliwości kulturowe Obyczaje ludowe typowe dla Pogórza   x 

miejsca, osoby i przedmioty kultu Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej z 1839 r. – wpisany do rejestru 
zabytków; kaplica w Magierowie 

  x 

święta, odpusty, pielgrzymki Odpust parafialny – świętej Katarzyny, 
obchodzony około 22 listopada 

 x  

tradycje, obrzędy, gwara Obyczaje ludowe typowe dla Pogórza   x 

legendy, podania i fakty historyczne -    

przekazy literackie „Wesoła na Pogórzu Dynowskim. Dzieje wsi i 
parafii” Ks. Kazimierz Bator 
„Wspomnienia dziadka Ignacego” – Ignacy 
Krowiak 

   

ważne postacie i przekazy historyczne -    

specyficzne nazwy -    

specyficzne potrawy Proziaki, tradycyjny chleb, miody, wyroby 
zielarskie, kiszonki z warzyw i inne 

  x 

dawne zawody -    

zespoły artystyczne, twórcy 
 

- 
   

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową Budownictwo indywidualne    

działki pod domy letniskowe Brak    

działki pod zakłady usługowe i przemysł Brak    

pustostany mieszkaniowe W Wesołej znajduje się wiele drewnianych 
opuszczonych domów. 

x   

pustostany poprzemysłowe -    

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

- 
   

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Boisko sportowe, obejście domu strażaka   x 

sale spotkań, świetlice, kluby Dom Ludowy „Weselanka”(siedziba KGW 
Wesoła), świetlica OSP, sala domu strażaka 

  x 

miejsca uprawiania sportu Boisko sportowe, hala sportowa przy Szkole 
Podstawowej. 

  x 

miejsca rekreacji Boisko sportowe, obejście domu strażaka, plac 
zabaw przy Szkole Podstawowej. 

  x 

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne -    

szkoły Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego   x 

przedszkola Oddział przedszkolny przy SP  x  

biblioteki Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu Filia w Wesołej 
zlokalizowana w budynku szkoły. 
Godziny otwarcia: pn-pt.  8.00-16.00 

  x 

placówki opieki społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 
zlokalizowany w miejscowości Nozdrzec – ok. 11 

x   
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– 15 km 

placówki służby zdrowia Promed s.c –przychodnia medycyny rodzinnej 
oraz Zakład Rehabilitacji 

x   

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Wodociągi indywidualne, prywatne   x 

kanalizacja brak   x 

drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie) Droga powiatowa, nawierzchnia asfaltowa, stan 
dobry. Drogi gminne – część asfaltowa – stan 
dobry 

  x 

chodniki, parkingi Chodników brak. Parking – przy domu strażaka, 
przy kościele  

  x 

przystanki Murowane 3, metalowy 1. Stan dobry. x   

sieć telefoniczna i dostępność Internetu Sołectwo posiada dostęp do linii telefonicznej 
kablowej, trwa realizacja projektu (Voice Net) 
jeśli chodzi o doprowadzenie światłowodów. 
Zapewniony jest dostęp do Internetu – obecnie w 
przeważającej większości – drogą radiową. 

  x 

telefonia komórkowa Zasięg telefonii komórkowej – średni. Jest wiele 
miejsc, w których sygnał telefonii nie jest 
odbierany. 

  x 

inne -    

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) Wśród osób prowadzących działalność dominuje 
jednoosobowa działalność gospodarcza. Brak 
zakładów produkcyjnych, mieszkańcy w 
większości pracują poza miejscowością.  

  x 

znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i 
ich produkty 

Spółdzielnia Socjalna „Delicja” – usługi 
kateringowe. 
„Inspot” – usługi wodno – kanalizacyjne. 
„Niezłe ziółko” – wyrób naturalnych produktów 
ziołowych. Usługi szkoleniowo- warsztatowe. 

  x 

gastronomia Spółdzielnia Socjalna „Delicja” – świadczy usługi 
cateringowe 

   

miejsca noclegowe 3 gospodarstwa agroturystyczne   x 

gospodarstwa rolne Brak jest dużych gospodarstwa rolnych  x  

uprawy hodowle Brak    

możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne Odpady tartaczne  x  

zasoby odnawialnych energii Działki przeznaczone pod wiatraki   x 

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki – 45 557,90 zł   x 

środki wypracowywane -    

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi Do znanych postaci w Wesołej należą: 
Ks. Andrzej Skiba – duchowny rzymskokatolicki, 
doktor teologii, archiprezbiter, 
Zdzisław Kudła − reżyser, scenarzysta, scenograf i 
malarz, 
AniKa Dąbrowska – piosenkarka popowa. 
 

  x 

Krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą Jak wyżej   x 

Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy i Młodzież studiująca na różnych uczelniach w  x  
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umiejętnościach, m.in. studenci Polsce 

Przedsiębiorcy, sponsorzy „Inspot”   x 

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych 

W przeważającej większości młodzież szkolna i 
studenci. 

 x  

Pracownicy nauki -    

Związki i stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Klub 
Sportowy, Koło Gospodyń Wiejskich 

  x 

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) -    

Współpraca zagraniczna i krajowa -    

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki „Wesoła na Pogórzu Dynowskim. Dzieje wsi i 
parafii” Ks. Kazimierz Bator 
„Wspomnienia dziadka Ignacego” – Ignacy 
Krowiak 
 

 x  

Strony www www.gazetkaweselska.blogspot.com 
www.parafiawesola.blogspot.com 
 

 x  
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II. Analiza SWOT 
 

 

 

 

 
 
 
 

ANALIZA SWOT sołectwa Wesoła 
 

MOCNE SŁABE 

 
1. Aktywność liderów lokalnych – OSP, 

KGW, LKS 
2. Duża aktywność kulturalna i 

patriotyczna Szkoły Podstawowej w 
Wesołej 

3. Zróżnicowanie i atrakcyjność krajobrazu 
4. Duże zaangażowanie mieszkańców w 

prace społeczne na rzecz wsi. 
5. Produkty regionalne – miody, produkty 

ziołowe, tradycyjny chleb na zakwasie. 
6. Podtrzymywanie tradycji kulturowych i 

patriotycznych. 
7. Czyste środowisko 
 

 
1. Duże bezrobocie 
2. Ujemne saldo migracji 
3. Niska liczba urodzeń, duża liczba 

zgonów – starzejąca się społeczność 
4. Mało gospodarstw agroturystycznych 
5. Niski standard przestrzeni publicznej 
6. Raczej niski standard życia i poziom 

dochodu 
7. Brak terenów inwestycyjnych 
8. Brak możliwości dojazdu do niektórych 

zabudowań (drogi gruntowe, położone 
na zboczach) 

9. Zniszczone budynki służące 
mieszkańcom 

10. Brak lub słabe wyposażenie 
budynków służących mieszkańcom 

11. Brak wypracowanej marki/produktu 
charakterystycznego dla sołectwa. 

12. Brak wydarzeń kulturalnych i 
uroczystości okolicznościowych 
integrujących społeczność lokalną 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 
1. Nowy okres programowania – 
szansa na zdobycie dofinansowania ze 
środków UE 
2. Czyste środowisko Podkarpacia 
3. Rozwój małych przedsiębiorstw 
4. Plany budowy farm wiatrowych 
5. Potencjalny rozwój gospodarstw 
agroturystycznych 
6. Napływ ludzi z zewnątrz, którzy 
osiedlają się w Wesołej 
7. Powrót młodych ludzi z zagranicy. 

 

 
1. Brak możliwości zbytu produktów 

rolnych, 
2. Skomplikowane procedury przy 

pozyskiwaniu środków, zdobyciu 
certyfikatów na żywność itp. 

3. Zmieniające się przepisy prawne 
4. Rozluźnienie więzi 

międzypokoleniowych 
5. Coraz trudniejszy dostęp do zasobów 

wodnych (opadające wody gruntowe) 
6. Problem własności działek leśnych 

(działki we współwłasności) 
7. Brak wodociągu i kanalizacji 
8. Zmniejszenie liczby ludności 

korzystającej z budynków użyteczności 
publicznej 
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III. Analiza potencjału rozwojowego wsi 
 

Analiza potencjału  

rozwojowego wsi Wesoła 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 

 

2 

4 

2 

 
4 
 

( + ) + 
obszar silny 

otoczenie 

sprzyja 

 

( + ) - 
3 

1 

0 

 
0 
 

( + ) –  
otoczenie nie 

sprzyja 

obszar silny 

 

2 

1 

2 

 
1 
 

( + ) – 
obszar silny 

otoczenie nie 

sprzyja  
0 

6 

3 

 
3 
 

( + ) + 
obszar silny 

otoczenie 

sprzyja  
 

5, 7, 5, 8, 9, 10, 1, 5, 5, 6, 7, 8,  1, 4, 6, 11, 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3 

2, 3, 12, 6, 7, 4,  
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IV. Wizja odnowy i rozwoju wsi 
 

 

Wizja odnowy i rozwoju  
wsi Wesoła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesoła to bezpieczna wieś z infrastrukturą zaspokajającą potrzeby 

mieszkańców i przyjezdnych, pięknym, zróżnicowanym krajobrazie, 

posiadająca rozwiniętą bazę rekreacyjno-sportową. Prężnie działające 

stowarzyszenia krzewią tradycje, podtrzymują obyczaje oraz wzmacniają 

więzi międzypokoleniowe. 

 

Wesoła  – miejsce, gdzie nowoczesność spotyka się z tradycją 
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V. Plan działań priorytetowych  

 

 

Kluczowy 

problem 

 

Propozycja projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać 

na 

realizację? 

(tak/nie) Punktacja Hierarchia 

Organiz

acyjne 

Finans

owo 

Brak wyraźnie 

wyodrębnionego i 

wyposażonego 

centrum wsi 

Budowa miejsca rekreacji – altany z ławkami 

przy Domu Strażaka w Wesołej oraz naprawa 

kominów na budynku Domu Strażaka 

Tak Nie 

50 I 

Zły stan ogrodzenia 

budynku szkoły wraz 

ze znajdującym się 

przy nim placu 

sportowo - 

rekreacyjnym dla 

dzieci i młodzieży  

Budowa ogrodzenia stwarzającego 

bezpieczeństwo dla mieszkańców i 

użytkowników szkoły oraz placu sportowo 

rekreacyjnego.  

 

Tak Nie 

40 II 

Zły stan techniczny 

budynku KGW 

Weselanka 

Wymiana stolarki okiennej i drzwi, remont 

wejścia do budynku KGW Weselanka 

Tak  Nie 

30 III 

Zabezpieczenie 

budynku 

spełniającego funkcje 

edukacyjne, 

kulturalne i 

integracyjne 

mieszkańców wsi 

Zabezpieczenie budynku  szkoły poprzez 

zakup farb i pomalowanie dachu. 

Tak Nie 

16 IV 

Brak silnych więzi 

integrujących 

społeczność lokalną 

Organizacja „Biesiady Weselskiej” – imprezy 

integracyjnej dla mieszańców i przyjezdnych, 

połączonej w występami zespołów 

folklorystycznych i prezentacją tradycji 

kulinarnych wsi 

Tak Nie 

14 V 

 

 
Liczba planowanych  zadań: 5 
 
Reprezentacyjna liczba osób  reprezentująca sołectwo uczestnicząca w głosowaniu: 10
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VI. Plan i Program Odnowy Wsi 
 

Plan i Program Odnowy Wsi WESOŁA na lata 2021-2025 
 

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 planowane do 

realizacji 
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 dziedzictwa 

kulturowego 

 Kształtowanie postaw 

patriotycznych  

 Integracja społeczności 

lokalnej 

 
 

 

 

 

 

Dorobek patriotyczny i 

kulturalny szkoły 

podstawowej w Wesołej 

Koło Gospodyń 

Wiejskich 

Ochotnicza Straż 

Pożarna, Ludowy Klub 

Sportowy 

Zabytkowy kościół 

parafialny 

Kapliczki przydrożne 

 

Aktywność liderów 

lokalnych – OSP, 

KGW, LKS 

Duża aktywność 

kulturalna i 

patriotyczna Szkoły 

Podstawowej w 

Wesołej 

 

Napływ ludzi z 

zewnątrz, którzy 

osiedlają się w Wesołej 

Powrót młodych ludzi 

z zagranicy 

 

Brak wydarzeń kulturalnych i 

uroczystości okolicznościowych 

integrujących społeczność lokalną 

 

 

Rozluźnienie więzi 

międzypokoleniowych 

 

Organizacja „Biesiady Weselskiej” – imprezy 

integracyjnej dla mieszańców i przyjezdnych, 

połączonej w występami zespołów 

folklorystycznych i prezentacją tradycji kulinarnych 

wsi 

 

Odnowienie przydrożnych kapliczek na ternie 

sołectwa Wesoła 

 

Realizacja warsztatów dla dzieci i 

młodzieży oraz seniorów   
 

 

 

B. STANDARD  ŻYCIA 
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 Zrównoważony rozwój 

wsi 

 Dbałość o jakość życia 

mieszkańców i ochronę 

środowiska poprzez 

uregulowaną gospodarkę 

wodno- ściekową 

 Umożliwienie utrzymania 

aktywności społeczności 

lokalnej i poprawa jakości 

przestrzeni publicznej 

 Zmniejszenie bezrobocia 

 

 

 

„Niezłe ziółko” – wyrób 
naturalnych produktów 
ziołowych. Usługi 
szkoleniowo- 
warsztatowe. 
Działalność koła 
Gospodyń Wiejskich 
 
Działalność lokalnych 
firm – potencjalne 
miejsca pracy oraz 
zaangażowanie 
właścicieli w życie 
sołectwa 
Boisko sportowe, plac 
zabaw, boisko 
piłkarskie, szatani LKS 

 

Produkty regionalne – 

miody, produkty 

ziołowe, tradycyjny 

chleb na zakwasie 

Czyste środowisko 

 

 

Nowy okres 

programowania – 

szansa na zdobycie 

dofinansowania ze 

środków UE 

Potencjalny rozwój 

gospodarstw 

agroturystycznych 
 

 

Niski standard przestrzeni 

publicznej 

Brak możliwości dojazdu do 

niektórych zabudowań (drogi 

gruntowe, położone na zboczach) 

Zniszczone budynki służące 

mieszkańcom 

Brak lub słabe wyposażenie 

budynków służących mieszkańcom 

 
 

Coraz trudniejszy dostęp do 

zasobów wodnych (opadające 

wody gruntowe) 

Problem własności działek 

leśnych (działki we 

współwłasności) 

Brak wodociągu i kanalizacji 
Zmniejszenie liczby ludności 

korzystającej z budynków 

użyteczności publicznej 

 

 

 Budowa miejsca rekreacji – altany z ławkami 

przy Domu Strażaka w Wesołej  
 Budowa ogrodzenia stwarzającego 

bezpieczeństwo dla mieszkańców i 

użytkowników szkoły oraz placu sportowo 

rekreacyjnego.  
 Wymiana stolarki okiennej i drzwi, remont 

wejścia do budynku KGW Weselanka 
 Zabezpieczenie budynku  szkoły poprzez zakup 

farb i pomalowanie dachu. 
 Zaangażowanie społeczności lokalnej w 

realizację projektów OPS lub PUP 

adresowanych do osób pozostających 

bez pracy 

 Budowa wodociągu i kanalizacji w 

Wesołej 

 Remonty dróg lokalnych 

 

 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

 Wzmocnienie więzi 

międzypokoleniowych o

wśród mieszkańców 

 Promocja sołectwa na 

zewnątrz 

 

Wysokiej jakości miody, 

zioła, chleb, proziaki 

Potencjał KGW, OSP i 

LKS oraz ich 

zaangażowanie z życie 

wsi 

Aktywność liderów 

lokalnych – OSP, 

KGW, LKS 

Duże zaangażowanie 

mieszkańców w prace 

społeczne na rzecz wsi 

Podtrzymywanie 

tradycji kulturowych i 

patriotycznych. 

 

Brak wypracowanej marki/produktu 

charakterystycznego dla sołectwa. 

 

 

 Wypracowanie marki produktu 

lokalnego – przy udziale Koła 

Gospodyń Wiejskich. 
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D. BYT 

 Wzmocnienie potencjału i 

przedsiębiorczości 

mieszkańców 
 

Miody, zioła, produkty 

zielarskie, lokalna 

żywność i produkty 

kulinarne 

Xx 

 

 

Czyste środowisko 

Podkarpacia 

Rozwój małych 

przedsiębiorstw 

Plany budowy farm 

wiatrowych 
 

Duże bezrobocie 

Mało gospodarstw 

agroturystycznych 

Ujemne saldo migracji 

Niska liczba urodzeń, duża 

liczba zgonów – starzejąca się 

społeczność 

Raczej niski standard życia i 

poziom dochodu 

Brak terenów inwestycyjnych 
 

Brak możliwości zbytu 

produktów rolnych, 

Skomplikowane procedury przy 

pozyskiwaniu środków, zdobyciu 

certyfikatów na żywność itp. 

Zmieniające się przepisy prawne 

 

 Utworzenie spółdzielni socjalnej 

zajmującej się produkcją i dystrybucją 

produktów lokalnych 
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Tabela: Hierarchia obszarów Planu i Programu Odnowy Wsi. 
 

Lp. Obszar Planu i Programu Odnowy Wsi Suma wszystkich 

barier i zagrożeń 

Miejsce  

w 

hierarchii 

1. A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  

WIEJSKIEGO 

2 III 

2. B. STANDARD  ŻYCIA 8 II 

3. C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 1 IV 

4. D. BYT 9 I 

 
W kolumnie suma wszystkich barier i zagrożeń należy podać liczbę wymienionych barier  

i zagrożeń w Planie i Programie Odnowy Wsi, który jest zgodny z analizą SWOT. Obszary 

w ramach których, występuje większa liczba barier i zagrożeń koniecznych do 

zniwelowania decydują o miejscu w hierarchii zadań i projektów planowanych do realizacji. 
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VII. Dokumentacja fotograficzna miejscowości Wesoła 

 

 
 

 
 

Kapliczka na cmentarzu parafialnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej 
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Budynek mieszkań socjalnych (dawny ośrodek zdrowia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabudowa Wesołej – domy jednorodzinne 
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Ośrodek zdrowia, punkt apteczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół parafialny 
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Zabudowa Wesołej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boisko LKS, budynek szatni 
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Budynek socjalny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabudowa Wesołej 
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