UCHWAŁA NR XXI.147.20
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 28 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kielnarowa
na lata 2017-2020”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)
Rada Miejska w Tyczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się aktualizację „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kielnarowa
na lata 2017-2020” w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tyczyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do UCHWAŁY NR XXI.147.20
RADY MIEJSKIEJ W TYCZYNIE
z dnia 28 lutego 2020 r.

Gmina Tyczyn

Kielnarowa, kwiecień 2017 r.
Aktualizacja – luty 2020 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

W opracowaniu dokumentu udział wzięli:
1. Członkowie Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi Kielnarowa:











Jadwiga Czarnik – Lider Grupy, radna Rady Miejskiej w Tyczynie,
Ewelina Malak – radna Rady Miejskiej w Tyczynie,
Andrzej Kalita – mieszkaniec wsi Kielnarowa,
Maria Darowska-Anusik – mieszkaniec wsi Kielnarowa,
Marcin Kaplita – członek Rady Sołeckiej sołectwa Kielnarowa,
Renata Rochecka – przedstawiciel Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego WODNIK
w Kielnarowej,
Ryszard Rząsa – prezes Ludowego Klubu Sportowego JAR w Kielnarowej,
Barbara Płodzień – instruktor Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Kielnarowej,
Stanisław Stanowski – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kielnarowej,
Wacław Warda – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kielnarowej.

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


Edyta Ciura-Szetela

Warsztaty z cyklu „Planowanie w procesie odnowy wsi” przeprowadzili:
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego:


Waldemar Pałys
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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

Wyróżn
iające

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Duże

Rodzaj zasobu

Małe

Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu
stan środowiska

Teren pagórkowaty z urozmaiconą rzeźbą terenu, wznoszący się
do 320-360 m n.p.m.
Środowisko czyste.

X

walory klimatu

Łagodny podgórski klimat.

X

walory szaty roślinnej

Kompleksy lasów bukowo-grabowych na wzgórzach otaczających
Kielnarową; las Wielka Debrza; rzadkie rośliny górskie – bluszcz
pospolity, pierwiosnka wyniosła.
Zabytkowe drzewa (np. stary dąb przy drodze na Zagrodach).

cenne przyrodniczo obszary lub
obiekty
świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

wody podziemne

Wolno żyjące zwierzęta - wiewiórki, lisy, kuny, borsuki;
dziczyzna - sarny, jelenie, dziki; ptactwo – kuropatwy i bażanty,
zimorodki, skowronki, drozdy, wilgi; płazy – kumak górski,
salamandra plamista; gady – żmija zygzakowata.
Środkiem wsi, szeroką doliną, przewija się Strug, do którego na
wschodnim krańcu wpada Chmielnicka Rzeka. Sporo tu małych
potoków, płynących parowami i dolinami.
Brak danych.

gleby

Ziemie przydatne do uprawy zbóż i roślin okopowych.

kopaliny

Wieś znana jest w okolicy ze swoich kamieniołomów. Stąd
wydobywano kamień na potrzeby rzeszowskiego zamku,
a w XIX w. tutejszy budulec umacniał fundamenty wielu
miejskich kamienic. Ślady tych dawnych wyrobisk odnaleźć
można jeszcze w rozpadlinach przysiółka Wólka Kielnarowska.
Na stoku jednego z okolicznych wzniesień funkcjonowała także
kopalnia lignitu, odmiany węgla brunatnego o dobrze zachowanej
strukturze drzewa.
Obecnie na terenie miejscowości znajduje się wiertnia gazu
ziemnego.

wody powierzchniowe (cieki, rzeki,
stawy)

walory geotechniczne

X

X
X
X

X

X

X

X

Kulturowy
walory architektury

walory przestrzeni wiejskiej
publicznej

walory przestrzeni wiejskiej
prywatnej
zabytki i pamiątki historyczne

Gęsta zabudowa wzdłuż głównej drogi przez wieś. Zachowało się
tu jeszcze kilkadziesiąt drewnianych domów i wiejskich zagród
z XIX lub początków XX w.
Dom Ludowy, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Szkoła
Podstawowa, kościół parafialny, boiska sportowe, campus
Wyższej Szkoły i Informatyki i Zarządzania z siedzibą
w Rzeszowie
Estetycznie zagospodarowane i zadbane podwórka przydomowe,
punkty widokowe na działkach rolnych.
Figura Matki Bożej ustawiona w centrum wsi, obok starej szkoły,
w 1910 r. dla uczczenia 500-rocznicy zwycięstwa pod
Grunwaldem jako Pomnik Grunwaldu; rządcówka, tzw. dwór
wzniesiony w stylu klasycystycznym na przełomie XVIII/XIX w.;
stary młyn wodny w pobliżu odgałęzienia drogi do Chmielnika,
Gmina Tyczyn
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osobliwości kulturowe
miejsca, osoby i przedmioty kultu
święta, odpusty, pielgrzymki
tradycje, obrzędy, gwara

legendy, podania i fakty historyczne
przekazy literackie
ważne postacie i przekazy
historyczne
specyficzne nazwy

pochodzący prawdopodobnie z XVIII w., sam młyn od lat jest
nieczynny i pozbawiony urządzeń, lecz na rzece zachowały się
resztki jazu; przydrożne kapliczki, m.in. kapliczka Św. Jana
Nepomucena wzniesiona w I poł. XIX w.
Brak.
Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Kielnarowej,
przydrożne kapliczki, kapliczka na Potokach.
Odpust parafialny na Święto Wniebowstąpienia Pańskiego,
Orszak Trzech Króli.
Trzymanie straży przy grobie pańskim podczas Świąt
Wielkanocnych, przygotowywanie wieńców dożynkowych,
przygotowywanie palmy wielkanocnej, ręczne wytwarzanie
elementów strzechy (kiczki).
Liczne wzmianki w opracowaniach dotyczących Gminy Tyczyn;
przekazy ustne dotyczące powstania miejscowości.
Brak.

X
X
X
X

Zbigniew Domino – pisarz, autor książki Syberiada Polska.

specyficzne potrawy

Działy, Łany, Królka, Obszary, Wólka, Potoki, Zagonianka,
Zagrody, Sarkaczki.
Chleb wiejski, proziaki, kogutki, smalec, pierogi.

dawne zawody

Szewc, stolarz, zdun, kowal.

zespoły artystyczne, twórcy

Zespół Śpiewaczy „Kielnarowianie”, Mariusz Kalandyk.

X
X
X
X
X

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.)

Występują jako tereny prywatne i niewielka ilość gminnych.
Występują jako własność prywatna.
Występuję jako własność prywatna.
Brak.
Brak.
Stary młyn wodny z XVIII w., stare stodoły z czasów II wojny
światowej, stara kuźnia w centrum miejscowości.

X
X
X

X

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów
sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu

miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

Teren wokół Domu Ludowego oraz remizy OSP, boiska sportowe
przy Szkole Podstawowej, parking przy kościele parafialnym.
Dom Ludowy, świetlica w remizie OSP, biblioteka.
Boisko sportowe przy Domu Ludowym, boiska sportowe przy
Szkole Podstawowej, boiska i hala sportowa w campusie Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej, Centrum Turystyki
i Rekreacji przy WSIiZ.
Przez Kielnarową przebiegają fragmenty dwóch szlaków
turystycznych - nizinnego szlaku żółtego „Dookoła Rzeszowa”
oraz górskiego szlaku niebieskiego im. gen. Władysława
Sikorskiego Rzeszów-Dynów.
Szkoła Podstawowa, Campus Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
Oddział przedszkolny oraz punkt przedszkolny przy Szkole
Podstawowej.
Biblioteka szkolna, biblioteka publiczna - filia Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Tyczynie.
Brak.
Brak.
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Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie
oświetlenie)
chodniki, parkingi

przystanki
sieć telefoniczna i dostępność
internetu
telefonia komórkowa
inne

Wieś w 53,3% posiada sieć wodociągową.
Wieś w 48,8% skanalizowana.
Droga wojewódzka, drogi powiatowe, gminne w przeważającej
części pokryte asfaltem i oświetlone.
Część chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od Szkoły
Podstawowej do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku
Chmielnika i dalej w stronę Borku Starego oraz od Szkoły
Podstawowej w Kierunku Tyczyna do przystanku autobusowego
parking przy Domu Ludowym i remizie OSP, parking przy
kościele.
Wieś posiada kilkanaście przystanków autobusowych.
Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST w Tyczynie

X
X

Plus, Play, T- Mobile.
Brak.

X

X

X

X
X

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )
znane firmy produkcyjne i zakłady
usługowe i ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady
produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

Szkoła Podstawowa, Campus Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, sklepy spożywcze,
biblioteka, Dom Ludowy, prywatne firmy (około 50 osób).
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy JAR – wyroby
betoniarskie i usługi tartaczne; WHY NOT FLY – usługi
turystyczne i bilety lotnicze.
Karczma „Taberna pod sosnami”.
Gospodarstwo agroturystyczne POD ŚWIERKIEM, akademik
w campusie WSIiZ.
Drobne gospodarstwa przydomowe.
Zboża podstawowe, hodowla trzody chlewnej, drobiu.
Brak.
Prywatne instalacje solarne, fotowoltaiczne; gaz ziemny.

X
X
X
X
X
X

X

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę
środki wypracowywane

Środki Rady Sołeckiej sołectwa Kielnarowa, Fundusz Sołecki.
Środki z funduszy zewnętrznych pozyskane przez Szkołę
Podstawową, Ochotniczą Straż Pożarną, Ludowy Klub Sportowy
JAR.

X
X

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki)
Autorytety i znane postacie we wsi
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
Pracownicy nauki
Związki i stowarzyszenia

Ksiądz, dyrektor szkoły, nauczyciele, radni Rady Miejskiej i Rady
Sołeckiej, sołtys, prezes i naczelnik OSP.
Zbigniew Domino – pisarz, autor książki Syberiada Polska,
Janusz Płodzień – żeglarz, Maria Szeliga (z domu Palczak) –
uczestniczka Olimpiady w Moskwie w 1980 r., Joanna Rząsa –
brązowa medalistka Mistrzostw Świata Field w łucznictwie w
2016 r. w Dublinie, reprezentantka Polski oraz reprezentantka
Wojska Polskiego w łucznictwie.
Duża liczba studentów, w tym zagranicznych i osób posiadających
wykształcenie wyższe.
Właściciele lokalnych firm.
85% mieszkańców wsi.
Krzysztof Tereszkiewicz
Ochotnicza Straż Pożarna w Kielnarowej, Młodzieżowa Drużyna
Harcersko-Pożarnicza FENIX, Zespół Śpiewaczy
Gmina Tyczyn
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„Kielnarowianie”, Ludowy Klub Sportowy JAR, Stowarzyszenie
Turystyczno-Sportowe WODNIK, Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej.
Kontakty zewnętrzne
(np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

Lokalna gazeta „Głos Tyczyna”, gazeta internetowa „Tyczyn
Online”, fanpage Ochotniczej Straży Pożarnej, strona internetowa
parafii, strona internetowa Szkoły Podstawowej.
Brak.

X

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki

Strony www

Prasa gminna „Głos Tyczyna”, gazeta internetowa „Tyczyn
Online”; książki i przewodniki – „Ziemia tyczyńska z bliska i z
daleka”, „ Tyczyn i okolice”, „Gmina Tyczyn i okolice”, „Kartki
z dziejów Tyczyna i okolic”, „Wokół tyczyńskiego wzgórza”.
Strona internetowa Gminy Tyczyn – www.tyczyn.pl, strona
internetowa Szkoły Podstawowej w Kielnarowej –
www.spkielnarowa.pl, fanpage Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kielnarowej - https://pl-pl.facebook.com/OSP.Kielnarowa,
strona internetowa parafii - www.parafiakielnarowa.pl
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ANALIZA SWOT
MOCNE

SŁABE

1. Dobrze rozwinięta sieć gazowa, telefoniczna, dostęp do
Internetu.
2. Dobra dostępność komunikacyjna - droga wojewódzka nr 878
przebiegająca przez wieś, dobrze rozwinięta sieć komunikacji
autobusowej, główne drogi o dobrej nawierzchni.
3. Chodnik przy drodze wojewódzkiej na znacznej długości
(głównie przy Szkole Podstawowej).
4. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kielnarowej przy udziale środków Ministra
Sportu i Turystyki (planowany termin ukończenia – IV kw.
2020 r.)
5. Sąsiedztwo z miastem wojewódzkim.
6. Dobry stan techniczny budynków i obiektów publicznych m.in.
wyremontowane pomieszczenia remizy OSP oraz zaplecza
kuchennego w Domu Ludowym, siłownia zewnętrzna przy
udziale środków Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.
7. Szkoła Podstawowa, Dom Ludowy, campus Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania, biblioteka oraz remiza OSP jako
centrum życia kulturowego wsi.
8. Dobrze rozwinięta baza edukacyjna (Szkoła Podstawowa z
oddziałem i punktem przedszkolnym, campus Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie) i sportowa
(boiska sportowe).
9. Prężnie działające organizacje społeczne – Ochotnicza Straż
Pożarna, Młodzieżowa Drużyna Harcersko-Pożarnicza FENIX,
Zespół Śpiewaczy „Kielnarowianie”, Ludowy Klub Sportowy
JAR, Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe WODNIK.
10. Aktywność społeczna miejscowych liderów.
11. Czyste środowisko, zasoby naturalne (lasy), walory
krajobrazowo – przyrodnicze (teren pagórkowaty).
12. Znane postaci – Zbigniew Domino, pisarz, autor Syberiady
Polskiej.
13. Nowoczesne budownictwo.
14. Estetyczne podwórka i posesje przydomowe.
15. Placówki usługowe – sklepy, kwiaciarnia.

1. Częściowy brak sieci kanalizacyjnej oraz
wodociągowej – wieś skanalizowana w
48,8 % oraz zwodociągowana w 53,3%.
2. Częściowy brak chodnika przy drodze
wojewódzkiej.
3. Niedostateczne oświetlenie dróg.
4. Słaby stan niektórych dróg łączników –
dróg dojazdowych i lokalnych.
5. Brak planu przestrzennego
zagospodarowania terenu.
6. Migracja młodych i wykształconych
mieszkańców wsi za granicę.
7. Niewykorzystane możliwości rekreacji –
brak wyznaczonych ścieżek rowerowych,
niedostateczna ilość placów zabaw
i wyposażenia boisk.
8. Niska świadomość ekologiczna.
9. Chaotyczna numeracja domów
prywatnych.
10. Coraz większa liczba odłogów (dziczenie
środowiska).

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych,
w tym z Unii Europejskiej i umiejętność ich wykorzystania.
2. Promocja miejscowości jako miejsca do wypoczynku i
rekreacji, tworzenie regionu atrakcyjnego turystycznie.
3. Osiedlanie się napływowej ludności.
4. Młodzież kształcąca się w kraju.
5. Korzystne położenie miejscowości
w pobliżu miasta wojewódzkiego.
6. Rozbudowa infrastruktury publicznej (nawierzchnia na drogach
bocznych, chodniki, oświetlenie).
7. Rozwój agroturystyki, sportu i rekreacji.
8. Kultywowanie poczucia wspólnoty poprzez zrzeszanie się
mieszkańców w organizacjach, zespołach, drużynach.

1. Roszczeniowe postawy napływowej
ludności.
2. Niedostateczna liczba miejsc pracy.
3. Migracje zarobkowe ludzi młodych.
4. Starzejące się społeczeństwo.
5. Mała aktywność społeczna napływowej
ludności – niechęć do integracji z
miejscowymi mieszkańcami.
6. Nieopłacalność produkcji rolnej,
rozdrobnienie gospodarstw rolnych, brak
możliwości zbytu produktów rolnych.
7. Niski poziom opadów atmosferycznych
niosących zagrożenie suszą.
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Analiza potencjału rozwojowego wsi
SILNE
STRONY
SŁABE
STRONY

SZANSE
ZAGROŻENIA

(+)-

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 7, 6

2

3

1

2

10, 11, 9, 1, 3, 5, 1, 7

9

1

(+)+

5

0

obszar silny
otoczenie
sprzyja

(+)+
obszar silny
otoczenie
sprzyja

9, 12, 13, 10, 8, 5

3

1

1

1

(+)=
obszar silny
otoczenie
sprzyja

1

3

3

4

5, 5, 6, 8, 2, 4, 7, 2, 3, 4, 6

(-)obszar słaby
otoczenie nie
sprzyja

STANDARD ŻYCIA: obszar całościowo na plus. Silne strony wraz z szansami w większości do
słabych stron i zagrożeń (10/5). Obszar ma wokół siebie czynniki sprzyjające i możliwość poprawy.
Największą bolączką sołectwa jest niewystarczająca infrastruktura techniczna (m.in. chodniki, drogi,
oświetlenie, kanalizacja, wodociąg, infrastruktura rekreacyjna). Dużą szansą na rozwój tej płaszczyzny
są środki zewnętrzne.
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JAKOŚĆ ŻYCIA: obszar całościowo na plus. Stosunek silnych stron wraz z szansami do słabych
stron i zagrożeń 5/3. Pomocą w dalszym rozwijaniu tego obszaru będzie niewątpliwie wzmocnienie
płaszczyzny standardu, poprzez rozbudowę infrastruktury, a także integracja mieszkańców oraz
włączanie ich w życie wsi i działanie na jej rzecz.
TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO: obszar zdecydowanie na plus.
Przewaga silnych stron i szans nad słabymi stronami i zagrożeniami 4/2. Mieszkańcy mają silne
poczucie przynależności i tożsamości. Dużą szansą na utrzymanie i rozwój tego obszaru jest
kultywowanie tradycji i obyczajów ludowych wsi, podtrzymywanie poczucia wspólnoty poprzez
zrzeszanie się mieszkańców w organizacjach, zespołach, drużynach, oraz integracja z nowymi
mieszkańcami.
BYT: obszar słaby. Silne strony wraz z szansami w mniejszości do słabych stron i zagrożeń (4/7).
Mieszkańcy czują potrzebę pobudzania działań, mających na celu poprawę warunków bytowych.
Sołectwo ma taką szansę i upatruje ją w sporej liczbie młodzieży kształcącej się w kraju, rozwoju
agroturystyki oraz promocji miejscowości jako miejsca do wypoczynku i rekreacji. Ważnym jest także
propagowanie walorów przyrodniczych

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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Wizja odnowy i rozwoju wsi Kielnarowa

Kielnarowa – zadbana, przyjazna środowisku wieś ludzi aktywnych
i zaangażowanych, tętniąca radością życia, z rozwiniętą
infrastrukturą do rozwoju, rekreacji i zdrowego stylu życia.

Wieś Kielnarowa to miejscowość położona w bliskim sąsiedztwie Rzeszowa.
Niezaprzeczalnym walorem jest piękna okolica i dobra dostępność komunikacyjna.
Dynamicznie rozwija się budownictwo, powstają ciekawe architektonicznie obiekty
mieszkalne. Mieszkańcy Kielnarowej bardzo dbają o wygląd swoich posiadłości, co
można zauważyć po uporządkowanych podwórkach i wypielęgnowanych ogródkach
przydomowych. Wieś posiada dogodne warunki do rekreacji i zdrowego stylu życia.
Kultywowane są dawne tradycje i obyczaje ludowe. Miejscowa ludność chętnie
angażuje się w sprawy społeczne.
Miejscowość leży w rozległej pradolinie Wisłoka, przez którą przepływa rzeka
Strug. Zbocza wzniesień rzeźbią mniejsze lub większe doliny, rozliczeń parowy
tworzące urokliwe uroczyska. Wszystko to wpływa na niezwykłą malowniczość
krajobrazu i niezapomniane widoki.

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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Program krótkoterminowy odnowy wsi Kielnarowa

Kluczowy
problem

Odpowiedź

Propozycja projektu
(nazwa)

Czy nas stać
na realizację?
(tak/nie)
Organizacyjnie

Finansowo

Punktacja Hierarchia

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Zagospodarowanie
infrastruktury
stanowiącej
centrum życia
kulturalnego wsi.

Adaptacja pomieszczeń remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kielnarowej na potrzeby
miejscowej społeczności
poprzez zakup wyposażenia
i organizację wydarzeń.

TAK

NIE

35

4

Na czy nam
najbardziej
zależy?

Na integracji
społecznej poprzez
zabawę, rekreację
i promowanie
zdrowego stylu
życia.

Budowa placu zabaw oraz
strefy rekreacyjnej na
nieruchomości gminnej
w miejscowości Kielnarowa
(dz. ewid. nr 956/1).

TAK

NIE

50

1

Co nam
najbardziej
przeszkadza?

Niedostateczny
stan wyposażenia
budynków
publicznych.

Zakup wyposażenia do Domu
Ludowego w Kielnarowej.

TAK

NIE

40

3

Co
najbardziej
zmieni nasze
życie?

Poprawa stanu
infrastruktury
sportowej.

Zagospodarowanie otoczenia
boisk sportowych poprzez
ogrodzenie boiska trawiastego
wraz z wyposażeniem
w elementy małej architektury.

TAK

NIE

45

2

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Wspólne działanie,
np. poprzez
przygotowywanie
imprez dla
mieszkańców,
a także zrzeszanie
się w zespołach
i organizacjach
wiejskich.

TAK

NIE

20

5

Projekt jaki zgłosimy do
Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi:

Coroczne imprezy – „Dożynki
wsi Kielnarowa” i piknik
rodzinny.
Zakup strojów ludowych dla
zespołu śpiewaczego
„Kielnarowianie”.

Budowa placu zabaw oraz strefy rekreacyjnej
na nieruchomości gminnej w miejscowości Kielnarowa
(dz. ewid. nr 956/1).

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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Plan i program odnowy wsi Kielnarowa na lata 2017-2020
Kielnarowa – zadbana, przyjazna środowisku wieś ludzi aktywnych i zaangażowanych, tętniąca radością życia,
z rozwiniętą infrastrukturą do rozwoju, rekreacji i zdrowego stylu życia.
I. Plan rozwoju
1. Cele jakie musimy
osiągnąć by urzeczywistnić
wizję naszej wsi

II. Program rozwoju

2. Co nam pomoże osiągnąć cel?

ZASOBY
Czego użyjemy?

ATUTY
Silne strony i szanse
jakie wykorzystamy

3. Co nam może
przeszkodzić?
BARIERY
Słabe strony jakie
wyeliminujemy
ZAGROŻENIA
Czego unikniemy?

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
Kultywowanie tradycji
i obyczajów ludowych wsi
Kielnarowa.

Zespół Śpiewaczy
„Kielnarowianie”,
działające organizacje
wiejskie, znajomość
tradycji i obyczajów.

Zaangażowanie
i entuzjazm
mieszkańców wsi,
pełne przekonanie
mieszkańców do idei,
dbałość o własne
zasoby.

Starzejące się
społeczeństwo, mała
aktywność społeczna
napływowej ludności,

1) Organizacja cyklicznych imprez dla mieszkańców
m.in. dożynki wsi Kielnarowa, pikniki rodzinne.
2) Zakup strojów ludowych dla Zespołu Śpiewaczego
„Kielnarowianie”.
3) Utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich.

B. STANDARD ŻYCIA
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej.
Poprawa infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej.

Brak miejsca do
Prężnie działająca
Teren pod budowę sali
organizacji imprez
organizacja sportowa –
gimnastycznej oraz
i spotkań plenerowych,
LKS JAR Kielnarowa,
projekt budowlany,
brak miejsc do
możliwość pozyskania
niewykorzystany teren
uprawiania sportu
środków zewnętrznych
wokół Centrum
w okresie jesiennoi umiejętność ich
Rekreacyjnozimowym i przy
wykorzystania,
Kulturalnego, środki
niesprzyjających
zaangażowanie
budżetu gminy.
warunkach
mieszkańców.
atmosferycznych.
Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.

1) Budowa „grzybka” przy Centrum RekreacyjnoKulturalnym w Kielnarowej.
2) Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz
zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kielnarowej.
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C. JAKOŚĆ ŻYCIA
Poszerzenie oferty kulturalnej
i podniesienie poziomu
integracji mieszkańców.

Młodzieżowa Drużyna
Harcersko-Pożarnicza
FENIX, Ochotnicza
Straż Pożarna
w Kielnarowej, Zespół
Śpiewaczy
„Kielnarowianie”,
aktywni liderzy
społeczni
i mieszkańcy wsi.

Zaangażowanie
organizacji
Mała aktywność
i mieszkańców,
społeczna napływowej
promocja
ludności – niechęć do
miejscowości,
integracji
możliwość
z miejscowymi
pozyskiwania środków
mieszkańcami.
zewnętrznych,
atrakcyjne położenie.

Kształcąca się
młodzież, osiedlanie
się napływowej
ludności, czyste
środowisko.

Atrakcyjne położenie
Niedostateczna liczba
w pobliżu miasta,
miejsc pracy, migracje
możliwość pozyskania
zarobkowe ludzi
środków zewnętrznych,
młodych,
w tym z Unii
nieopłacalność
Europejskiej
produkcji rolnej.
i umiejętność ich
wykorzystania.

1) Utworzenie Klubu młodzieżowego.
2) Wyposażenie pomieszczeń remizy OSP
z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży.
3) Organizacja spotkań stowarzyszeń, zespołów
artystycznych, OSP, scholii i harcerzy.

D. BYT
Wspieranie postaw
przedsiębiorczych.
Rozwój agroturystyki.
Promocja miejscowości.

Gmina Tyczyn
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1) Szkolenia dla osób zainteresowanych założeniem
własnej działalności gospodarczej.
2) Promocja agroturystyki.
3) Utworzenie strony internetowej miejscowości
i profilu na portalu społecznościowym.

4) Opracowanie monografii miejscowości
Kielnarowa.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI KIELNAROWA:

Zdjęcie 1. Szkoła Podstawowa (fot. A. Kowalczyk).

Zdjęcie 2. Kościół parafialny
pw. Wniebowstąpienia Pańskiego
(fot. A. Kowalczyk).

Zdjęcie 3. Dom Ludowy od strony frontowej (fot.
A. Kowalczyk).

Zdjęcie 4. Dom Ludowy – widok od strony północowschodniej (fot. A. Kowalczyk).

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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Zdjęcie 5. Wielofunkcyjne boisko sportowe
przy Domu Ludowym (fot. www.portal.strug.net
/turystyka/obiekty-sportowe/gmina-tyczyn).

Zdjęcie 6. Wielofunkcyjne boisko sportowe
przy Szkole Podstawowej (fot.
www.portal.strug.net/turystyka/obiektysportowe/gmina-tyczyn).

Zdjęcie 7,8. Plac zabaw przy Szkole
Podstawowej (fot. z archiwum UM Tyczyn).

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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Zdjęcie 9. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kielnarowej, 2019 r. (fot. z archiwum OSP Kielnarowa).

Zdjęcie 10. Pomnik Grunwaldu w Kielnarowej z figurą
Matki Bożej Królowej Polski (fot. A. Kowalczyk).

Zdjęcie 11. Budynek rządcówki
tzw. dworku w Kielnarowej
(fot. A . Kowalczyk).

Zdjęcie 12. Campus Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej
(fot. www.kielnarowa.wsiz.pl).

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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Zdjęcie 13. Panorama Kielnarowej
– widok od strony Borku Starego
(fot. z archiwum UM Tyczyn).

Zdjęcie 14. Ścieżka przez las w Kielnarowej
(fot. z archiwum UM Tyczyn).

Zdjęcie 15. Platforma wiertnicza gazu ziemnego
w Kielnarowej funkcjonująca w okresie marzec –
sierpień 2016 r. (fot. E. Ciura).

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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Zdjęcie 16.
Członkowie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kielnarowej
z ks. kapelanem Sławomirem
Balawendrem na tle wozu bojowego
MAGIRUS DEUTZ,
październik 2019
(fot. z archiwum OSP Kielnarowa).

Zdjęcie 17. Druhowie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kielnarowej
w Bazylice Świętego Floriana
w Krakowie. Na zdjęciu z autorką
figury Świętego Floriana na pomnik
budowany przy remizie oraz
księdzem wikarym tamtejszej
parafii, kwiecień 2017 r.
(fot. z archiwum OSP Kielnarowa).

Zdjęcie 18. Członkowie
Młodzieżowej Drużyny HarcerskoPożarniczej FENIX działającej przy
OSP Kielnarowa podczas
X Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych Powiatu Rzeszowskiego
w Niechobrzu, czerwiec 2019 r.
(fot. z archiwum OSP Kielnarowa).

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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Zdjęcie 19. Zespół Śpiewaczy „Kielnarowianie”
podczas Niedzieli Palmowej z samodzielnie
wykonaną 6-metrową palmą wielkanocną, kwiecień
2017 r. (fot. B. Płodzień).

Zdjęcie 20. Wielkanocna Straż Grobowa
przy parafii Kielnarowa. Na zdjęciu
z członkami Zespołu Śpiewaczego
„Kielnarowianie” oraz pocztem
sztandarowym OSP Kielnarowa, Wielkanoc
2017 r. (fot. z archiwum OSP Kielnarowa).

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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Zdjęcie 21. Zawodnicy, trenerzy, członkowie i sympatycy Ludowego Klubu Sportowego JAR
Kielnarowa podczas Mistrzostw Rzeszowskiego Okręgu Łuczniczego w tyczyńskim parku, październik
2016 r. (fot. z archiwum LKS JAR Kielnarowa).

Zdjęcie 22. Łucznicy LKS JAR Kielnarowa (w żółtych koszulkach) podczas II Halowych Mistrzostw
Okręgu Rzeszowskiego w łucznictwie w Humniskach, styczeń 2015 r. (fot. z archiwum LKS JAR
Kielnarowa).

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI POWSTAŁA W RAMACH
UCZESTNICTWA SOŁECTWA W PODKARPACKIM PROGRAMIE
ODNOWY WSI NA LATA 2017-2020,
ZARZĄDZANYM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO I JEST EFEKTEM WARSZTATÓW
„PLANOWANIE W PROCESIE ODNOWY WSI”

Gmina Tyczyn
Kielnarowa 2020 r.
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Numer załącznika

Uchwała numer XX.147.20 “Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji
„Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kielnarowa na lata 2017-2020”.”
została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem
przeciw 0, wstrzymuję się 1.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.02.2020 10:31:45
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2.
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Ewelina Malak
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