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1 Współautorzy opracowania 
 
W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 
 
1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi  
 

 Halina Chytra  
 Zygmunt Łach 
 Witold Walczyszewski 
 Tadeusz Pisulak 
 Kołodziej Mieczysław 
 Marek Sowa 

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

2020” 
 Paweł Grządziel  

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

3. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 
 

 Waldemar Pałys 
 Iwona Kochan-Warowna 
 Katarzyna Czuba 
 Jerzy Klisowski 
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2 Wprowadzenie 
 
Niniejszy dokument powstał w wyniku prac zespołu osób członków Grupy Odnowy Wsi - 
sołectwa Hurko, biorących udział w warsztatach w ramach programu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego - „Podkarpacki Program Odnowy Wsi na 
lata 2017-2020”. Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków 
życia w sołectwie. Służy jej rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez 
różne grupy społeczności lokalnej. Ma charakter integracyjny w stosunku do mieszkańców, 
organizacji pozarządowych oraz urzędu gminy.  
W toku prac na strategią rozwoju wsi zrealizowano następujące zadania:  

 Przeprowadzono analizę zasobów, która uświadomiła nam co mamy, czym 
dysponujemy i jakie znaczenie mają te dobra dla dalszego rozwoju naszej 
społeczności.  

 Przeprowadzono analizę SWOT dla wsi, która określa jej mocne i słabe strony, 
występujące szanse i zagrożenia dla jej rozwoju.  

 Sformułowano Wizję hasłową i opisową wsi – opis stanu miejscowości i jej 
społeczności lokalnej, jaki chcemy osiągnąć.  

 Zaproponowano listę kluczowych zadań do realizacji w horyzoncie: krótkoterminowym ( 
1 roku ) oraz długoterminowym ( 10 lat ). Oba plany prowadzą do urzeczywistnienia 
zawartej w strategii wizji,  

 

 
 

3 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).  

 

 
Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 

dysponuje 

Znaczenie  
zasobu 

M
a

łe
 

D
u

ż
e
 

W
y
ró

ż
n

i

a
ją

c
e
 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby terenu Teren płaski, bezleśny x   

stan środowiska Tereny w przeważającej większości o 
znaczeniu rolniczym, bez ośrodków 
przemysłowych. Środowisko nieskażone. 

 x  

walory klimatu Klimat typowy dla terenów nizinnych 
południowo – wschodniej części kraju. 

x   

walory szaty roślinnej Tereny bezleśne. Występuje roślinność łąk 
oraz pól – zboża typu pszenica, owies, żyto, 
rośliny okopowe. 

x   

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty Starorzecze Sanu, oraz rzeka San.   x  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Gęsi, żurawie, bażanty oraz inne ptaki  
bobry, sarny, zające.  

x   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) Starorzecze Sanu, oraz rzeka San.  x  

wody podziemne Wody słodkie (nadsańskie żwiry) x   

gleby Gleby typowe dla uprawy rolniczej x   

kopaliny Występują złoża żwiru.  x  

walory geotechniczne Żwirownia  x  
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Kulturowy 

walory architektury  
 

 
   

walory przestrzeni wiejskiej publicznej Kościół, świetlica wiejska, boisko.   x 

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Zabytkowy zespół dworski z połowy XIX w  x  

zabytki i pamiątki historyczne W miejscowości Hurko znajduje się 
zabytkowy zespół dworski z połowy XIX w. 
Wpisany do rejestru zabytków pod pozycją 
A-625. 
Pozostałości po Twierdzy Przemyśl. 

 x  

osobliwości kulturowe     

miejsca, osoby i przedmioty kultu Kościół, cmentarz, krzyże przydrozna, 
kapliczki 

 x  

święta, odpusty, pielgrzymki Pielgrzymki na Kalwarię Pacławską, co roku 
odbywa się festyn na Dzień Dziecka oraz 
rodzinny. 

 x  

tradycje, obrzędy, gwara -    

legendy, podania i fakty historyczne -    

przekazy literackie -    

ważne postacie i przekazy historyczne -    

specyficzne nazwy -    

specyficzne potrawy -    

dawne zawody -    

zespoły artystyczne, twórcy -    

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową -    

działki pod domy letniskowe -    

działki pod zakłady usługowe i przemysł -    

pustostany mieszkaniowe -    

pustostany poprzemysłowe -    

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

- 
   

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Plac przy świetlicy, boisko piłkarskie.  x  

sale spotkań, świetlice, kluby Świetlica wiejska  x  

miejsca uprawiania sportu Boisko piłkarskie trawiaste, boisko do 
siatkówki  o nawierzchni z poliuretanowej.  

 x  

miejsca rekreacji Plac zabaw  x  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne -    

szkoły -    

przedszkola -    

biblioteki -    

placówki opieki społecznej -    

placówki służby zdrowia -    

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Cała miejscowość jest zwodociągowana, 
woda do miejscowości Hurko dostarczana 

 x  
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jest z Przemyśla. 

kanalizacja Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w 
Medyce.  

 x  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

drogi główne w dobrym stanie; 
dojazd do pól-drogi częściowo 
utwardzone i częściowo nie; złe 
oznakowanie, niezbyt dobre 
oświetlenie 

 x  

chodniki, parkingi Parking i chodniki w obrębie kościoła.   x  

przystanki Przystanki w bardzo złym stanie 
technicznym, brak zatoczek autobusowych.  

 x  

sieć telefoniczna i dostępność internetu Sieć telefoniczna i Internet dostępne  x  

telefonia komórkowa Powszechna dostępność operatorów  x  

inne -  x  

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? ) Rolnictwo indywidualne, własna działalność 
gospodarcza, sklep 

x   

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe. i ich produkty 

- 
   

gastronomia -    

miejsca noclegowe -    

gospodarstwa rolne -    

uprawy hodowle ziemniaki, zboża, kukurydza, rzepak,  trzoda 
chlewna 

x   

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

- 
   

zasoby odnawialnych energii -    

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę Występuje fundusz sołecki.  x  

środki wypracowywane Podatki, czynsze, dzierżawa, sprzedaż  x  

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi Sołtys, radny, rada sołecka, rolnicy 
pomagający we wsi. 

 x  

Krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

- 
   

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

- 
   

Przedsiębiorcy, sponsorzy -    

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych 

- 
   

Związki i stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Sportowy 
Kolejarz Hurko 

 x  

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) -    

Współpraca zagraniczna i krajowa -    

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki -    

Strony www -    

 

4 Analiza SWOT 
 
Analiza SWOT (SWOT – skrót od angielskich słów odpowiadającym silnym i słabym stronom, 
szansom i zagrożeniom) służy przeanalizowaniu sytuacji obecnej, a także najbliższej 
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przewidywalnej przyszłości pod kątem tego, czym dysponujemy, czego nam brakuje, co nam 
może pomóc, a czego powinniśmy starać się uniknąć – aby nam nie szkodziło. Wynikiem 
analizy jest zestawienie atutów (mocne strony), braków (słabe strony), szans i zagrożeń. 
Pomaga to planować działania, zaspokajać potrzeby, wypełniać braki w sposób realny, 
w oparciu o zasoby, wykorzystując szanse i wkalkulowując ryzyko zagrożeń lub eliminując je. 
 

MOCNE SŁABE 

 
1. Atrakcyjne położenie; T  
2. Lokalizacja na terenie sołectwa świetlicy 

wiejskiej w pełni wyremontowanej, J  
3. Czynna codziennie w okresie przerw 

wakacyjno świątecznych świetlica z 
animacją zajęć dla dzieci, J  

4. Mały stopień skażenia środowiska; T  
5. Powszechny dostęp do internetu; S  
6. Czyste powietrze, klimat; T  
7. Plac zabaw; S 
8. Trawiaste boisko do piłki nożnej oraz z 

sztuczną nawierzchnią do gry w 
siatkówkę, S  

9. Wieś zwodociągowana i skanalizowana; 
S  

10. Duża świadomość ekologiczna 
mieszkańców; T  

11. Piknik z okazji Dnia Dziecka, J 

 
1. Słabe połączenia autobusowe; S 
2. Brak bazy turystycznej; S 
3. Brak organizacji pozarządowej; J 
4. Mała ilość miejsc pracy; B 
5. Braki w infrastrukturze około drogowej – 

brak chodników, parkingów i wiat 
przystankowych S 

6. Niewystarczające zaangażowanie 
mieszkańców w działania na rzecz wsi 
[szczególnie w zakresie porządkowania 
wsi], J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 

1. Położenie miejscowości Hurko (Granica 

Państwa i Unii Europejskiej). S 

2. Walory Przyrodnicze; J 

3. Trakt Kolejowy; S 

4. Rozwój agroturystyki B 

 
 
 
 

 
1. Tranzyt szlakami drogowymi i 
kolejowymi niebezpiecznymi dla ludzi 
towarów i substancji chemicznych oraz ich 
przeładunek. J 
2. Bezrobocie: J 
3. Patologie społeczne wynikające z 
bliskości Przejścia Granicznego i Miasta 
Przemyśl (alkoholizm, Narkomania) J 
4. Zagrożenie powodziowe (rzeka San); J 

 

 

 
 

5 Analiza potencjału rozwojowego wsi  
 
Analiza potencjału rozwojowego ma na celu gruntowne przemyślenia nad charakterem i 
związkami przyczynowo - skutkowymi elementów wcześniej przeprowadzonych analiz. Ma ona 
pomóc znaleźć faktycznie najważniejsze cele ogólne, wspomagać równomierny, 
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zrównoważony rozwój wsi, poprzez zastosowanie wszystkich sfer życia, które z nich były 
dotąd słabiej rozwijane, które wymagają szczególnej uwagi, na których można budować 
przyszłość wsi. Pomaga również doprecyzować sformułowania użyte we wcześniejszych 
analizach.  
Kategorie analizy potencjału rozwojowego ( 4 sfery/aspekty życia):  
 Standard życia: stanowią czynniki materialne, infrastruktura techniczna i społeczna w 

przestrzeni publicznej (ilość, dostępność i stan), np.: drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie 
uliczne, wodociąg, kanalizacja, sieć telefoniczna, dostęp do Internetu, świetlica, dom kultury, 
boisko, plac zabaw dla dzieci, przedszkole, szkoła, biblioteka, placówki usługowe, 
wyposażenie oraz stan posesji i budynków.  
 
 Jakość życia: stanowią czynniki niematerialne – tworzą atmosferę między ludźmi np.: 

relacje sąsiedzkie, współpraca sąsiedzka, życzliwość, akceptacja postaw aktywnych, poczucie 
współuczestnictwa i współtworzenia, możliwość samorealizacji, oferta kulturalna, edukacyjna, 
wypoczynku i rekreacji oraz życia społecznego, poziom samoorganizacji społecznej, poczucie 
bezpieczeństwa, zagrożenia, dostępność komunikacyjna, zaopatrzenie w towary i usługi, stan 
środowiska, poziom wykształcenia.  

 
  Byt: oznacza możliwości ekonomiczne mieszkańców, elementy wpływające na ich 

możliwości i źródła zarobkowania np.: rozstrzygnięcia planistyczne, wsparcie postaw 
przedsiębiorczych, zorganizowanie się przedsiębiorców i producentów rolnych, usługi i 
produkcja, produkty, możliwości pozyskiwania dochodu przez społeczność lokalną na cele 
publiczne, promocja.  

 
 Tożsamość wsi, wartości życia wiejskiego: to jakość niemożliwa do uzyskania w 

dużym mieście, charakterystyczna dla małych społeczności tj.: kultura, tradycje, obyczaje, 
gwara, kultywowanie i rozwijanie poczucia wspólnoty, wzorce wychowawcze i wieź 
międzypokoleniowa, uroczystości i rocznice, lokalny kult, pamięć o wybitnych mieszkańcach i 
wydarzeniach, lokalny, indywidualny styl osadnictwa i budownictwa, krajobraz kulturowy i 
przyrodniczy, charakterystyczne elementy architektury i urządzenia przestrzeni publicznej, 
lokalna kuchnia i potrawy.  
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Analiza potencjału rozwojowego wsi 
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Standard: Obszar całościowo na plus. Silne strony wraz z szansami przeważają nad 
słabymi stronami i zagrożeniami w stosunku 6/3. Największą bolączką mieszkańców 
sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura techniczna [chodniki, parkingi, wiaty 
przystankowe] jak i społeczno-kulturalna [infrastruktura rekreacyjno – turystyczna, plac 
zabaw]. Największym problemem w tym obszarze jest brak funduszy, a szansą na 
rozwój tej płaszczyzny środki zewnętrzne.  
Jakość: Obszar całościowo na minus. Stosunek silnych stron wraz szansami do 
słabych stron i zagrożeń 4/6. Pomocą w rozwijaniu tego obszaru, byłoby niewątpliwie 
wzmocnienie płaszczyzny standardu, poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej. 
Zaleca się dalszą integrację mieszkańców oraz włączanie ich w życie wsi i działanie na 
rzecz jej rozwoju.  
Byt: Obszar generalnie obojętny. Silne strony wraz szansami do słabych stron i 
zagrożeń w stosunku 1/1. Mieszkańcy czują potrzebę pobudzenia działań, mających 
na celu poprawę warunków bytowych. Sołectwo ma taką szansę i upatruje jej w 
środkach zewnętrznych i rozwoju drobnej przedsiębiorczości, w tym agroturystyki. 
Zaleca się przede wszystkim promocję miejscowości i propagowanie jej walorów 
przyrodniczych, a także wspieranie drobnej przedsiębiorczości.  
Tożsamość: Obszar zdecydowanie na plus. Mieszkańcy mają silne poczucie 
przynależności i tożsamości opartej głównie na unikatowych walorach przyrodniczych i 
dziedzictwie historycznym wsi. Silne strony wraz szansami do słabych i zagrożeń 4/0. 
W rozbiciu na płaszczyznę wewnętrzną i zewnętrzną, ta pierwsza przedstawia się 
dużo lepiej. Zaleca się dalsze kultywowanie owego poczucia przynależności i 
budowania wspólnoty oraz edukację młodego pokolenia, bazującą przede wszystkim 
na walorach przyrodniczych wsi. 
 
 

 

6 Wizja odnowy i rozwoju wsi Hurko 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HURKO - SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE WZMOŻONEJ 

AKTYWNOŚCI! 
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7 Program krótkoterminowy odnowy wsi  Hurko 
 

 

Kluczowy 

problem 

 

Odpowiedź 

 

Propozycja 

projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na 

realizację? 

(tak/nie) 

Punktacja Hierarchia 

Organiz

acyjnie 

Finanso

wo 

  

 

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

 

Zagospodarowa
ne miejsca do 
rekreacji i 
wypoczynku  

Rozbudowa placu 
zabaw i budowa 
siłowni zewnętrznej  

Nie Nie 20 I 

 

Na czy nam 

najbardziej 

zależy? 

 

Zakup sceny 
estradowej 

Zakup sceny 
estradowej.  

Nie Nie 15 II 

 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

 

Brak środków 
finansowych na 
realizację zadań 
inwestycyjnych  

Szkolenia z 
samoorganizacji oraz 
podniesienie 
umiejętności w 
pozyskiwaniu środków 
na realizację zadań 
inwestycyjnych  

Nie Nie 5 V 

 

Co najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

 

Poprawa 
infrastruktury 
około drogowej  

Budowa chodnika 
oraz parkingów przy 
kościele i świetlicy 

Nie Nie 14 III 

 

Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

 

Poprawa 
estetyki wsi  

Uporządkowanie i 
zagospodarowanie 
ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej 
poprzez nasadzenia 
drzew, krzewów 
kwiatów.  

Tak Tak 10 IV 

Projekt jaki 

zgłosimy do 

Podkarpackieg

o Programu 

Odnowy Wsi  

Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej. 
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8 Plan i program odnowy wsi Hurko na lata 2017-2020 
 

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 

1) Propagowanie historii 
miejscowości;  

2) Propagowanie tradycji 
ludowych; 

3) Obyczaje, lokalna kuchnia, 
poczucie wspólnoty, 
integracja pokoleń; 

 

Świetlica, Rada 
sołecka, OSP w Hurku 

Grupa ludzi chętnych 
do podjęcia działań; 
OSP w Hurku, 
Samorząd Gminny; 
 

Słaby poziom wiedzy 
mieszkańców o 
tradycjach i historii 
miejscowości; 
bierność mieszkańców. 

1) Oznakowanie i opis cennych 
przyrodniczo obszarów; 

2) Wykreowanie lokalnych potraw, 
tradycji, rękodzieła; 

3) Organizacja kursów szycia, 
gotowania, szydełkowania. 

B. STANDARD  ŻYCIA 
 
1) Poprawa infrastruktury 

społecznej,  
2) Poprawa infrastruktury 

technicznej,  
3) Poprawa infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej  
 

Świetlica wiejska, 
aktywni mieszkańcy, 
boisko, plac zabaw 

Fundusz solecki, środki 
pozyskane z urzędu 
gminy, możliwości 
dofinasowania z 
Podkarpackiego 
Programu Odnowy 
Wsi, posiadane 
gruntów gminnych z 
przeznaczeniem na 
zagospodarowanie 
sportowo rekreacyjne  

Słabo wyposażony  
plac zabaw,  
brak wiat 
przystankowych, 
niewystarczające 
środki finansowe  

 
1) Rozbudowa placu zabaw i budowa 

siłowni zewnętrznej. 
2) Zakup sceny estradowej. 
3) Budowa chodników  
4) Budowa parkingów przy kościele i 

świetlicy.  
5) Poprawa stanu boiska sportowego 

i doposażenie w trybuny oraz małą 
architekturę. 

6) Doposażenie świetlicy wiejskiej.   

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 
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1) Wzrost poziomu 

zaangażowania i 
współdziałania 
mieszkańców, zwiększenie 
integracji i oferty kulturalnej 
i rekreacyjnej  

 

Aktywni mieszkańcy, 
miejsca spotkań, 
atrakcyjne położenie, 
ścieżki rowerowe  

Zaangażowanie 
mieszkańców, 
atrakcyjne położenie, 
Fundusz Sołecki, 
świetlica wiejska,  

Niewystarczające 
środki finansowe, brak 
czynnego 
zaangażowania ze 
strony niektórych 
mieszkańców, brak 
animatorów, osób 
odpowiedzialnych za 
opiekę nad dziećmi  

1) Organizacja imprez integracyjnych 
takich jak Dzień Dziecka 
połączonych z festynem 
rodzinnym,  

2) Organizacja w świetlicy wiejskiej 
świąt okolicznościowych – Dnia 
Kobiet, Dnia Mężczyzn,  

3) Stworzenie oferty kulturalo- 
edukacyjnej dla dzieci,  

4) Organizacja wiejskich wycieczek 
rowerowych,  

D. BYT 
 
1) Przyciąganie inwestorów i 

nowych mieszkańców  
2) Poprawa warunków 

bytowych mieszkańców 
sołectwa  

 

Atrakcyjne położenie, 
Starorzecze Sanu, 
Rzeka San, 
pozostałości fortów 
Twierdzy Przemyśl, 
możliwości rozwoju w 
zakresie agroturystyki  

Mieszkańcy, internet, 
dobra współpraca z 
władzami gminnymi, 
bogata historii 
miejscowości, cenne 
przyrodniczo obszary  

Niewystarczające 
środki finansowe, 
niewystarczająca 
współpraca między 
mieszkańcami, bark 
miejsc noclegowych, 
niewystarczająca 
wiedza mieszkańców 
dotycząca możliwości 
pozyskania środków 
zew.  

1) Wydanie broszur i ulotek 
promujących wieś,  

2) Utworzenie strony internetowej i 
profilu na portalu 
społecznościowym,  

3) Szkolenia z możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych oraz 
pisania i rozliczania wniosków,  
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9 Dokumentacja fotograficzna wsi Hurko. 
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