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Wstęp
Jednym z najważniejszych elementów i wyzwań w okresie integracji Polski

z Unią Europejską jest rozwój i odnowa obszarów wiejskich. Podstawowym jej
celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących dysproporcji
i różnic rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest „poprawa jakości życia na
obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi to bowiem
rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego
i specyfiki obszarów wiejskich. Działanie „Odnowa i rozwój wsi” wpłynie na wzrost
atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Realizacja
działania stworzy warunki dla rozwoju społeczno – ekonomicznego obszarów
wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne
przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi”1

W ramach działania, pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu
inwestycji obejmujących:

1. budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów:
a) pełniących funkcję publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne

i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu

i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz
kultury,

2. kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej;
3. budowę, remont lub przebudowę infrastruktury związanej z rozwojem

funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych;
4. zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym

regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele
publiczne;

5. odnawianie, eksponowanie lub konserwację lokalnych pomników
historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

1 www.doradcaprow.pl
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6. kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Plan Odnowy Miejscowości Wylezin na lata 2010-2016 ma charakter

planowania strategicznego. Celem Planu jest odtworzenie atrakcyjności wsi jako
miejsca zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób
dostępny, oczekiwany i popierany przez lokalną społeczność. Plan Odnowy
Miejscowości Wylezin na lata 2010-2016 zawiera diagnozę aktualnego stanu
miejscowości, opis zasobów miejscowości, analizę SWOT, obejmującą mocne
i słabe strony miejscowości oraz potencjalne szanse i zagrożenia występujące
w otoczeniu, które mogą warunkować przyszłość wsi i jej mieszkańców, cele
i planowane kierunki rozwoju, zadania do realizacji wraz z szacunkowym
kosztorysem, jak również harmonogram działań.

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych składników
poprawy jakości życia i warunków pracy mieszkańców, stanowiąc podstawę
rozwoju miejscowości Wylezin. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu
stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe w ramach
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój
wsi”, a także stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Kłoczew przy
opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Wylezin. Plan Odnowy Miejscowości
Wylezin określa cele i kierunki działania oraz zadania inwestycyjne na lata
2010-2016.

Plan Odnowy Miejscowości Wylezin jest dokumentem, który określa
strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2010-2016. Podstawą
opracowania Planu jest Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata
2007-2015. Plan Odnowy Miejscowości Wylezin na lata 2010-2016 ma charakter
lokalny, obejmujący obszar jednej miejscowości. Obszarem realizacji Planu
Odnowy Miejscowości Wylezin jest teren tej miejscowości. Koncentruje się on na
lokalnych przedsięwzięciach, które mają prowadzić do poprawy warunków
i jakości życia mieszkańców oraz odtworzenia atrakcyjności wsi jako miejsca
zamieszkania.

Dokument „Plan Odnowy Miejscowości Wylezin na lata 2010-2016” ma
służyć pełnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym
dostępu do środków Unii Europejskiej i innych. Wszystkie zadania przewidziane
do realizacji i zapisane w Planie stanowią wynik konsultacji społecznych oraz
propozycji własnych społeczności lokalnej.
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1.Charakterystyka miejscowości Wylezin

1.1. Położenie miejscowości Wylezin, przynależność
administracyjna, powierzchnia, liczba ludności

Miejscowość Wylezin położona jest w województwie lubelskim, w powiecie
ryckim, w gminie Kłoczew. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie
należała do województwa siedleckiego. Wieś Wylezin oddalona jest o 10,2 km od
miasta powiatowego Ryki. Najbliższe miejscowości gminne znajdują się
w odległości:

Dęblin – 21,7 km
Kłoczew – 3,9 km
Krzywda – 26,0 km
Nowodwór – 21,0 km
Stężyca – 20,9 km
Trojanów – 7,1 km
Ułęż – 25,2 km
Wola Mysłowska – 23,8 km
Żelechów – 15,3 km2

Powierzchnia miejscowości wynosi 497,67 ha

Mapa 1. Lokalizacja Gminy Kłoczew na tle powiatu ryckiego

Źródło: www.ryki.powiat.pl

2 www.zumi.pl

Gmina Kłoczew
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Mapa 2. Położenie miejscowości Wylezin na tle Gminy Kłoczew

Źródło: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007–2015

Istotną charakterystyką populacji jest liczba ludności wg wieku.
Warunkuje ona intensywność procesów demograficznych a w konsekwencji tempo
zmian liczby ludności. Liczbę ludności miejscowości Wylezin przedstawia poniższa
tabela.

Tabela 1. Liczba mieszkańców miejscowości Wylezin (stan na dzień 31.12.2009 r.)
Miejscowość Ogółem Kobiety Mężczyźni

Wylezin 263 128 135
    Źródło: Urząd Gminy Kłoczew

Tabela 2. Liczba ludności miejscowości Wylezin z podziałem na płeć i grupy wiekowe
– mieszkańcy zameldowani na pobyt stały w dniu 31.12.2009 r.
wiek                    płeć Kobiety Mężczyźni

0 – 18 32 27

18 – 60 70 95

pow. 60 26 13
    Źródło: Urząd Gminy Kłoczew
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W strukturze płci zachowane są dysproporcje pomiędzy liczbą kobiet
i mężczyzn. W 2009 roku wskaźnik feminizacji w miejscowości Wylezin
kształtował się na poziomie 94K/100M.

1.2. Historia miejscowości Wylezin3

Miejscowość Wylezin  powstała  na  początku  XVI  wieku  w  ramach  dóbr
królewskich starostwa ryckiego. Nazwa pochodzi od staropolskiego imienia
„Wyleza”. Wieś należała do klucza babickiego dóbr królewskich Ryki i nie weszła
w skład dzierżawy zadybskiej.

Według opisu wsi z 1564 roku w tej miejscowości mieszkało 21 kmieci na
4 łanach ziemi. Kmiecie z tej wioski płacili po 8 korców owsa rocznie na rzecz
dworu. Oddawali też daniny w postaci kur i jaj. Dodatkowo musieli płacić na rzecz
dworu podatki zwane „krowne” i „komiężne”.

We wsi Wyleyęzyn było aż 5 karczm, a każdy z karczmarzy miał kawałek
ziemi. Mieszkańcy wsi zajmowali się też bartnictwem i w związku z tym płacili
specjalny podatek „dań miodową”. W Wylezinie był też staw królewski
przynoszący znaczne dochody z hodowli szczupaków. („a karpi weń nie sadzają,
telko szczukę i inne ryby”)4. Przy stawie zbudowano młyn. Tradycyjnie w młynach
„wieprza też karmić powinien (młynarz)”5.

Wojna ze Szwecją przyniosła znaczne straty w tej wsi, z dawnej liczby
21 kmieci zostało tylko 3 zagrodników. Taki właśnie obraz wsi rysuje się
z lustracji z 1661 roku. Trzej zagrodnicy płacili po 24 grosze czynszu
i zobowiązani byli do pracy po 3 dni w tygodniu na polach folwarcznych.

Według lustracji z 1789 roku Wylezin nadal należał do klucza babickiego
w starostwie ryckim. We wsi uprawiano 7 łanów ziemi, z każdego łana płacąc po
1 złotówce czynszu. Dodatkowo mieszkańcy wsi oddawali na rzecz dworu po
12  korców  owsa,  po  2  gęsi  z  łana  i  po  40  jaj.  Wszystkie  te  daniny  płacono
tradycyjnie na „św. Marcin”, czyli w dniu 11 XI. W 1787 roku w tej miejscowości
mieszkało 130 osób w tym 8 Żydów dzierżawców karczmy w tej wsi.

3 Urząd Gminy Kłoczew
4 „Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565”, wyd. W. Ochmański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963,
op. cit., s. 270.
5 „Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565”, wyd. W. Ochmański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1963,
op. cit., s. 270.
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W 1795 roku starostwo ryckie jako dobro królewskie zostało przejęte
przez rząd Austrii. W 1809 roku dobra te przejął rząd Księstwa Warszawskiego
a od 1815 roku rząd Królestwa Polskiego.

W latach 1826-1836 dawne dobra królewskie leżały w gestii Skarbu
Publicznego Królestwa Polskiego. Następnie dobra te dzierżawiono lub
sprzedawano prywatnym osobom.

W 1827 roku wieś liczyła 15 domów i 151 mieszkańców. W 1864 roku
Wylezin włączono do gminy Trojanów a ziemie dworską (państwową) w tej wsi
uwłaszczono pomiędzy mieszkańców. Według danych na rok 1895 we wsi było 33
domy mieszkalne a mieszkało tu 236 osób. Obszar wsi wynosił 631 mórg.

Przed II wojną światową wieś należała do gminy Trojanów i liczyła w 1921
roku 61 domów i 370 mieszkańców.

1.3. Przestrzenna struktura miejscowości Wylezin

Miejscowość Wylezin jest jednostką osadniczą o charakterze ulicówki
z przewagą zabudowy zagrodowej. W miejscowości nie występują otwarte
przestrzenie wspólne (rynek, centralny deptak, plac targowy). Brak jest
dominanty przestrzennej.

2.Inwentaryzacja zasobów służących odnowie
miejscowości Wylezin

2.1. Zasoby przyrodnicze

Pod względem fizyczno-geograficznym miejscowość Wylezin leży na
obszarze mezoregionu Wysoczyzna Żelechowska, należącego do makroregionu
Nizina Południowopodlaska. Obszar miejscowości to powierzchnia wysoczyzny
morenowej.

Miejscowość Wylezin ma charakter typowo rolniczy, urozmaicony dolinami
i lasami. Na terenie miejscowości występują lasy mieszane z przewagą iglastych.
Wśród zespołów leśnych dominują siedliska borowe z przewagą boru mieszanego
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świeżego. Przez miejscowość przepływa rzeka Okrzejka. Na terenie miejscowości
znajduje się zbiornik wodny o powierzchni ok. 18 ha, stanowiący własność
prywatną. Występują siedliska ptaków: sępy, bażanty, jastrzębie. Można także
spotkać bobry. Na terenie miejscowości Wylezin nie występują obszary
o międzynarodowej i krajowej randze przyrodniczo-krajobrazowej oraz
wchodzące w skład Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych.

2.2. Dziedzictwo kulturowe

W miejscowości Wylezin nie występują obiekty zabytkowe, brak jest
obiektów o wartościach historycznych czy sentymentalnych. Miejscowość nie
posiada kościoła. Mieszkańcy należą do parafii Parafia Św. Jana Chrzciciela
w Kłoczewie. Do obiektów figurujących w ewidencji dóbr kultury należy młyn
wodny w Wylezinie. Na terenie miejscowości znajdują się także kapliczki i krzyże
przydrożne.

2.3. Obiekty i tereny

W miejscowości nie występują skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki.
Przez teren miejscowości nie przebiega szlak pieszy ani rowerowy.
O atrakcyjności turystycznej wsi decydują głównie obszary leśne, czysty
krajobraz, niewielkie oczka wodne oraz specyficznie położone obszary rolne.
Miejscowość posiada możliwość rozwoju bazy turystycznej w oparciu o 18 ha
zbiornik wodny znajdujący się na jej terenie

2.4. Infrastruktura społeczna

Społeczność lokalna posiada potrzeby i preferencje dotyczące szeroko
pojętego środowiska życia. Mamy tutaj do czynienia z trzema grupami potrzeb
społecznych obejmujących sfery materialnych warunków bytu i warunków
zapewniających bezpieczeństwo, jak również warunków zapewniających rozwój
osobowości. Istniejące przepisy prawa w dużym stopniu warunkują stopień
i warunki zaspokajania tych potrzeb. Na warunki i stopień zaspokajania potrzeb
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wpływa również skuteczność działania władz publicznych i poziom rozwoju
społeczno-gospodarczego oraz wielkość środków finansowych przeznaczanych na
ich zaspokajanie.

Na terenie miejscowości Wylezin brak jest domu kultury, biblioteki,
muzeum, nie ma izb pamięci. W miejscowości Wylezin nie ma szkoły – uczniowie
uczęszczają do szkoły w miejscowości Kłoczew.

2.5. Infrastruktura techniczna6

Komunikacja
W miejscowości Wylezin znajduje się jedna droga o znaczeniu powiatowym.

Sieć dróg w miejscowości Wylezin tworzą także drogi lokalne. Przez teren
miejscowości nie przebiegają drogi gminne, wojewódzkie i krajowe. Miejscowość
Wylezin położona jest w pobliżu drogi krajowej Nr 17 relacji Lublin – Warszawa.
Powiązania kolejowe umożliwia linia kolejowa relacji Dęblin – Łuków przebiegająca
przez południowo – wschodni odcinek Gminy. Istniejące ciągi drogowe
i komunikacyjne wymagają modernizacji. W miejscowości Wylezin brak jest
ciągów pieszych oraz drogowych dla ruchu rowerowego.

Tabela 3. Wykaz dróg publicznych na terenie miejscowości Wylezin
Nr drogi Relacja drogi

Drogi powiatowe

1409L Wylezin – Ownia – Stara Dąbia
Źródło: www.zdw.lublin.pl

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Miejscowość Wylezin wyposażona jest w sieć wodociągową, natomiast nie

posiada sieci kanalizacyjnej. Funkcjonują jedynie indywidualne systemy
kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych.
Mieszkańcy sami zajmują się wydobyciem i wywozem nieczystości, co wpływa
negatywnie na środowisko, ponieważ często nieczystości z nieszczelnych szamb
przedostają się do gruntu. Ścieki sanitarne od indywidualnych odbiorców

6 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 - 2015
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odprowadzane są do szamb i wywożone przez prywatnych przewoźników do
oczyszczalni ścieków w Rykach. Na terenie miejscowości Wylezin nie ma
zlokalizowanego wysypiska śmieci. Gospodarka odpadami prowadzona jest na
podstawie uchwalonego przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kłoczew”.

Gazyfikacja oraz zaopatrzenie w ciepło
Miejscowość Wylezin nie jest zgazyfikowana, większość mieszkańców

korzysta z przydomowych kotłowni opalanych najczęściej drewnem, węglem lub
miałem.

Na terenie miejscowości Wylezin nie przewiduje się sieciowego
zaopatrzenia mieszkańców w ciepło. Budynki będą ogrzewane indywidualnie.
Preferuje się wykorzystanie gazu ziemnego na cele grzewcze, co ma szczególne
znaczenie dla ochrony środowiska.

Elektroenergetyka
Miejscowość Wylezin nie posiada na swoim terenie źródeł energii

średniego napięcia. Zasilana jest średnim napięciem ze stacji
elektroenergetycznych 110/115 kV znajdujących się w Sobolewie i Stoczku
Łukowskim, które stanowią źródło zasilania podstawowego. W sytuacjach
awaryjnych miejscowość może być zasilana ze stacji w Rykach i Dęblinie.

Stan techniczny lokalnych systemów zasilających jest zły. Większość
miejscowości wymaga reelektryfikacji częściowej lub całkowitej. Dotyczy to
zarówno linii przesyłowych, jak również oświetlenia ulicznego.

2.6. Gospodarka i rolnictwo

Miejscowość Wylezin ma charakter typowo rolniczy. Struktura
gospodarcza miejscowości jest monofunkcyjna. Główną gałęzią produkcji jest
gospodarka rolna. W sektorze prywatnym przeważa drobna działalność
gospodarcza w sferze handlu, usług i produkcji. Część mieszkańców jest
zatrudniona w jednostkach: oświaty, zdrowia i administracyjno-finansowych.
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Rynek pracy w miejscowości Wylezin nie pokrywa zapotrzebowania lokalnej
społeczności. Struktura bezrobocia w miejscowości charakteryzuje się dominacją
osób w wieku mobilności zawodowej i wysokim udziałem osób z niskimi
kwalifikacjami.

Miejscowość Wylezin posiada warunki glebowe średniej jakości dla
produkcji rolnej. Przeważają gleby klasy V i VI. Miejscowość charakteryzuje się
zróżnicowanymi warunkami naturalnymi i przeciętną strukturą obszarową
gospodarstw rolnych. W produkcji roślinnej dominują zboża oraz uprawy
ogrodnicze - truskawki, maliny, porzeczki, a także warzywa – marchew, kapusta.
W produkcji zwierzęcej zdecydowanie przeważa chów bydła mlecznego.
Ze względu na walory turystyczne, część mieszkańców widzi szansę
w prowadzeniu działalności agroturystycznej jako dodatkowego źródła dochodu.
Podstawowym problemem dotyczącym sytuacji gospodarczej miejscowości
i struktury zatrudnienia jest zbyt rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych.
Miejscowość posada bardzo dobre warunki do rozwoju przemysłu rolno-
spożywczego. W miejscowości znajdują się jeden sklep spożywczy, piekarnia,
zakład zajmujący się produkcją karniszy i schodów kręconych, młyn Darmąk S.J.
oraz „GŁODEK Wykończenia i Budownictwo Łukasz Głodek” - firma rodzinna
z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Specjalizuje się we
wznoszeniu budynków jednorodzinnych i w generalnym wykonawstwie prac
związanych z estetyką budynków na zewnątrz (m.in. wykonawstwem tarasów
i elewacji z drzewa egzotycznego). Firma ma wieloletnie tradycje na
warszawskim rynku budowlanym. Zasięgiem działania obejmuje teren całego
województwa.7 W miejscowości istnieje także zakład stolarski zajmujący się
wytwarzaniem zabytkowych mebli.

Mieszkańcy miejscowości Wylezin zajmują się rolnictwem, ale także
działalnością pozarolniczą, często poza terenem swojej miejscowości. Podobnie
jak w każdej wsi część ludzi w poszukiwaniu pracy wyjeżdża za granicę.

7 http://www.fachoweuslugi.pl/firma,2237,kloczew,glodek_wykonczenia_i_budownictwo_lukasz_glodek.html
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Zdjęcie 1. Budynek po dawnym młynie w miejscowości Wylezin

Źródło: Urząd Gminy Kłoczew

Zdjęcie 2. Nowoczesny młyn w miejscowości Wylezin

Źródło: Urząd Gminy Kłoczew
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2.7. Kapitał społeczny i ludzki

Na terenie miejscowości Czernic działają organizacje pozarządowe.
Istnieje Koło Gospodyń Wiejskich oraz jednostka OSP.

Koło Gospodyń Wiejskich zajmuje się głównie kwestiami związanymi
z lokalnymi sprawami samorządowymi, pomaga w organizacji życia na wsi.
Uczestniczy w organizowaniu imprez artystycznych, kursów z zakresu
prowadzenia gospodarstwa domowego, ochrony roślin w ogródkach
przydomowych, różnorodnych pokazów, np. właściwego nakrywania do stołu, oraz
konkursów, których celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności kobiet
wiejskich związanych z ich pozycją w rodzinie, w gospodarstwie wiejskim
i zmieniającą się rolą w życiu publicznym, bierze czynny udział w uroczystościach
gminnych, powiatowych. Panie wykonują piękne wieńce dożynkowe, palmy, stroiki
okolicznościowe oraz potrafią wykonać efektowne robótki ręczne.

Na terenie miejscowości Wylezin działa także jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej skupiająca około 57 – 60 ochotników. Przy strażakach skupia się
życie patriotyczno - kulturalno – religijne. Strażacy angażują się w organizację
imprez kulturalnych i uroczystości patriotycznych oraz włączają się w obstawę
liturgiczną przy większych świętach kościelnych. W remizie strażackiej gromadzi
się młodzież podczas organizowanych dla nich zabaw muzycznych, organizowane
są także przyjęcia weselne. Remiza ta również służy miejscowej społeczności jako
miejsce zebrań. Przy straży działa również młodzieżowa drużyna pożarnicza.
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Zdjęcie 3. Strażacy jednostki OSP w miejscowości Wylezin

Źródło: Urząd Gminy Kłoczew

Gmina Kłoczew podjęła uchwałę o przystąpieniu do Stowarzyszenia
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” skupiającego gminy Powiatu Łukowskiego
i Gminę Nowodwór. Celem stowarzyszenia jest rozwój i aktywizacja obszarów
wiejskich w ramach Programu Leader.

2.8. Analiza zasobów miejscowości Wylezin

Zasoby miejscowości to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi
oraz otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź
w przyszłości przy budowaniu czy realizacji publicznych i prywatnych
przedsięwzięć dotyczących odnowy wsi. Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę
następujące ich kategorie: środowisko, przyrodnicze, środowisko kulturowe,
dziedzictwo religijne i historyczne, tereny i obiekty, gospodarkę i rolnictwo,
przyjezdnych i sąsiadów, instytucje, organizacje społeczne.
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Tabela 4. Zasoby miejscowości Wylezin

Rodzaj zasobu Brak
Jest

o znaczeniu
małym

Jest
o znaczeniu
średnim

Jest
o znaczeniu

dużym
Środowisko przyrodnicze

- walory krajobrazu X
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) X
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne) X
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty X
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) X
- osobliwości przyrodnicze X
- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) X
- podłoże, warunki hydrogeologiczne X
- gleby, kopaliny X

Środowisko kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe X
- walory zagospodarowania przestrzennego X
- zabytki X
- zespoły artystyczne X

Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu X
- święta, odpusty, pielgrzymki X
- tradycje, obrzędy, gwara X
- legendy, podania i fakty historyczne X
- ważne postacie historyczne X
- specyficzne nazwy X

Tereny i obiekty
- działki pod zabudowę mieszkaniową X
- działki pod domy letniskowe X
- działki pod zakłady usługowe i przemysł X
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i poprzemysłowe X
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) X
- place i miejsca publicznych spotkań X
- miejsca sportu i rekreacji X

Gospodarka, rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) X
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe X
- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne X

Przyjezdni i sąsiedzi
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria
komunikacyjna, atrakcja turystyczna) X

- ruch tranzytowy X
- przyjezdni stali i sezonowi X

Instytucje
- placówki opieki społecznej X
- szkoły X
- Dom Kultury X

Organizacje społeczne
- OSP X
- KGW X
- Stowarzyszenia X
Źródło: Firma Szkoleniowa Agnieszka Wiśniewska-Woźniak na podstawie danych uzyskanych

z Urzędu Gminy Kłoczew



Plan Odnowy Miejscowości Wylezin na lata 2010-2016

- 17 -

Plan Odnowy Miejscowości Wylezin na lata 2010–2016 został opracowany przez
Firmę Szkoleniową Agnieszka Wiśniewska – Woźniak

3.Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Wylezin8

Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników
umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji na podstawie posiadanych
informacji. Umożliwia ona usystematyzowanie danych i podpowiada kierunki
rozwiązań. Przeprowadzenie jej jest niezbędne dla prawidłowej oceny sytuacji.

Zagrożenia wynikają z wielu słabych stron i z negatywnych uwarunkowań
zewnętrznych,  często  połączonych  między  sobą.  Szanse  są oparte  na  mocnych
stronach, ich połączonym działaniu w przyszłości oraz na współdziałaniu z nimi
wielu korzystnych uwarunkowań zewnętrznych.

Mocne strony
nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno –
krajobrazowe,
położenie geograficzne,
dogodne możliwości rozwoju turystyki i rekreacji,
wysoki poziom zwodociągowania miejscowości,
rolniczy charakter miejscowości,
potencjał ludzki,
relatywnie niskie koszty pracy,
duże zaplecze doskonałej jakości produktów rolnych, jako bazy dla rozwoju
produkcji i przetwórstwa żywnościowego (mleczarstwo, owoce miękkie).

Słabe strony
zły stan techniczny dróg gminnych i powiatowych,
brak kanalizacji,
brak gazyfikacji,
brak terenów pod inwestycje,
rozdrobienie gospodarstw rolnych i słabe klasy gleb,
brak ciągów pieszych i rowerowych,
brak lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej
przestarzała sieć energetyczna,

8 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kłoczew na lata 2007 - 2015
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słaba infrastruktura rekreacyjno – sportowa (brak obiektów sportowych,
boisk, placów zabaw),
brak dostępu do szybkiego łącza internetowego,
brak „klubów wiejskich”,
brak zagospodarowania centrów wsi,
brak przedszkola,
brak regulacji rzek i cieków wodnych,
brak środków finansowych na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym,
wyludnianie się miejscowości, niż demograficzny, starzejące się
społeczeństwo.

Szanse
Otoczenie zewnętrzne

trwała koniunktura gospodarcza w krajach Unii Europejskiej i na Wschodzie
umożliwiająca wzrost eksportu polskich towarów, co sprzyjać będzie poprawie
koniunktury gospodarczej w Polsce,
realizacja spójnej i kompleksowej polityki regionalnej Państwa kompatybilnej
z rozwiązaniami Unii Europejskiej skierowanej na wyrównywanie dysproporcji
rozwojowych i tworzenie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego
w poszczególnych województwach oraz stworzenie niezbędnej do tego
struktury instytucjonalnej (jest to wstępny warunek uzyskania środków
finansowych z funduszy pomocowych tej organizacji),
decentralizacja finansów publicznych oraz stabilne regulacje w zakresie
finansowania jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa,
rozwój współpracy sektora publicznego, w tym samorządowego
z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sztuki
oraz opieki społecznej. Wspieranie rozwoju wolontariatu jako formy pomocy
osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Otoczenie gminne
przyspieszenie niezbędnych zmian w wyposażeniu infrastrukturalnym
w wyniku odpowiedniego ukierunkowania wsparcia środkami UE,
zapotrzebowanie na usługi turystyczno – rekreacyjne i produkty rolnictwa
ekologicznego. Rozwój turystyki wiejskiej oraz rozbudowa i modernizacja
istniejącej bazy rekreacyjno-turystycznej. Tworzenie ścieżek rowerowych,
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nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno –
krajobrazowe mogą być zachętą do lokowania obiektów wymagających takich
warunków oraz do rozwoju funkcji rekreacyjnych,
poprawa infrastruktury drogowej,
rozbudowa infrastruktury sportowej,
tworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich firm,
kompleksowa promocja miejscowości Wylezin,
aktywizacja mieszkańców miejscowości,
udział w Partnerstwie Lokalnym.

Zagrożenia
Otoczenie zewnętrzne

niewykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej przeznaczonej dla
Polski w latach 2007-2013,
niskie tempo wzrostu produktu krajowego brutto (poniżej 5% rocznie),
wzrost poziomu inflacji, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen towarów
i usług oraz oprocentowania kredytów bankowych dla ludności i podmiotów
gospodarczych,
wzrost zjawiska ubóstwa ekonomicznego w społeczeństwie polskim –
pauperyzacja osób i rodzin, co prowadzi do ich wykluczenia społecznego.

Otoczenie gminne
niekorzystna sytuacja demograficzna spowodowana występującym od kilku lat
ujemnym przyrostem naturalnym oraz odpływem ludzi młodych – migracja
w poszukiwaniu zatrudnienia. Wpływa to na proces starzenia się ludności,
duża liczba małych gospodarstw rolnych,
bierność społeczności lokalnej,
brak terenów pod inwestycje.
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4.Określenie, opis i uzasadnienie potrzeby realizacji
zadań na lata 2010-2016

Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości Wylezin są
wewnętrznie zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje negatywnych
skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii wyższego rzędu.

Zadania planowane do realizacji w miejscowości Wylezin:
1.  Urządzenie boiska.
2. Rozbudowa remizy, wymiana dachu na blachodachówkę oraz informatyzacja

wsi.
3. Utwardzanie placu wokół remizy.
4. Oświetlenie ulicy.
5. Ścieżka rowerowa na trasie Wylezin – Kurzelaty – Kozi Bór.
6. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb

mieszkańców poprzez budowę chodników.
7. Adaptacja budynku mleczarni mająca na celu utworzenie świetlicy wiejskiej

oraz informatyzacja wsi.
8. Utworzenie izby tradycji związanej ze strażą pożarną.

Rozwój infrastruktury technicznej ma największe znaczenie dla
powodzenia programów rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju
infrastruktury technicznej zależy to jak będzie rozwijała się lokalna gospodarka
i jak będą zaspokajane potrzeby społeczne mieszkańców.

Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków
i jakości życia mieszkańców miejscowości Wylezin, kształtowanie obszarów
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013),
a także kreowanie wizerunku obszaru o ważnych funkcjach turystyki, rekreacji
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i kultury. Realizacja zamierzonych działań przyczyni się do podniesienia
standardu życia mieszkańców i polepszenia wizerunku miejscowości.

1. Urządzenie boiska.
Planowane jest urządzenie boiska w miejscowości Wylezin. Nowoczesne,

dobrze wyposażone obiekty sportowe i rekreacyjne podnoszą atrakcyjność
obszaru i przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku. Tworzenie
nowych obiektów sportowych dostępnych dla mieszkańców poszerza możliwości
aktywnego spędzania czasu i promocji zdrowego trybu życia.

Zadanie to przyczyni się do poprawy dostępności do bazy sportowej, da
szanse na stworzenie komfortowego zaplecza dla mieszkańców chcących
aktywnie spędzać wolny czas uprawiając sport, pozwoli propagować zdrowy model
życia tak wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców miejscowości.
Ponadto osiągnięcie celu wpłynie m. in. na zwiększenie atrakcyjności miejscowości
Wylezin, wzrost liczby osób uprawiających sport, rozwój młodych talentów
sportowych, zwiększenie popularyzacji sportu wśród młodzieży i osób dorosłych
oraz poprawę stanu zdrowia i kondycji mieszkańców (w szerszej perspektywie
czasowej). Oczekiwanym rezultatem jest także wzrost atrakcyjności
turystycznej miejscowości, poprawa estetyki wsi oraz stworzenie komfortowego
zaplecza dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas uprawiając
sport.

2. Rozbudowa remizy, wymiana dachu na blachodachówkę oraz
informatyzacja wsi.

Planowana jest rozbudowa remizy raz wymiana dachu na blachodachówkę
oraz informatyzacja wsi. Rozbudowa remizy przyczyni się do poszerzenia
możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Remiza będzie miejscem spotkań
mieszkańców. Zadanie to będzie miało na celu ukształtowanie obszarów
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, przyczyni się
także do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, poprawy estetyki
miejscowości a także kreowania pozytywnego wizerunku miejscowości.
Zadanie to będzie polegało na podłączeniu miejscowości Wylezin do sieci
szerokopasmowej. Planowane jest utworzenie m.in. publicznych punktów dostępu
do połączeń wirtualnych. Działanie to umożliwi dostęp do Internetu wszystkim
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mieszkańcom miejscowości Wylezin, zwiększy możliwość kontaktu i wymiany
informacji. W rezultacie zmniejszy się dystans między miastem a wsią przez
zapewnienie poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Wylezin
i zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu nieograniczonego dostępu do
zasobu usług i informacji dostępnych przy wykorzystaniu Internetu. Szeroki
dostęp do Internetu ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na terenach
wiejskich i w małych miasteczkach. Wspierane będą projekty szkoleniowe dla
osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym.

3. Utwardzanie placu wokół remizy.
Planowane jest utwardzenie placu przed budynkiem jednostki straży

pożarnej w miejscowości Wylezin. Zadanie to przyczyni się po poprawy estetyki
miejscowości.

4. Oświetlenie ulicy.
Planowana jest budowa oświetlenia drogowego wydzielonego

w miejscowości Wylezin w stronę miejscowości Janopol. W ramach zadania
przewidziane jest wykonanie 6 lamp oświetleniowych i 3 słupów, co spowoduje
wzrost estetyki okolicy oraz wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego.

5. Ścieżka rowerowa na trasie Wylezin – Kurzelaty – Kozi Bór.
Planowane jest urządzenie ścieżki rowerowej na trasie Wylezin – Kurzelaty

– Kozi Bór o długości ok. 5 km, przebiegającej przez obszar leśny. Dodatkowo na
ścieżce zostaną utworzone tarasy widokowe oraz ustawione ławki.

Zalety roweru jako środka transportu są powszechnie znane: rower nie
zatruwa powietrza, nie hałasuje, poprawia kondycję, nie powoduje groźnych
wypadków, jest dostępny praktycznie dla każdego. Jest to szczególnie ważne na
terenach położonych na terenach parku krajobrazowego, gdzie przestrzeń jest
wyjątkowo cenna, a zanieczyszczenie powietrza i hałas bezpośrednio odbijają się
na zdrowiu ludzkim. Inwestycja ta pomoże wielu ludziom poznać lepiej region,
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
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6. Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
mieszkańców poprzez budowę chodników.

Planowana jest budowa chodników dla pieszych o długości ok. 1200 m
w miejscowości Wylezin. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i ułatwi
przemieszczanie się mieszkańców miejscowości Wylezin oraz okolic. Zadanie to
przyczyni się także do: poprawy standardu życia i pracy, wzrostu atrakcyjności
inwestycyjnej, poprawi się także estetyka i atrakcyjność miejscowości Wylezin.

7. Adaptacja budynku mleczarni mająca na celu utworzenie świetlicy
wiejskiej oraz informatyzacja wsi.

Planowane jest zagospodarowanie budynku mleczarni. Zadanie to będzie
polegało na remoncie i wyposażeniu istniejącego budynku i dostosowaniu go do
pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej w miejscowości Wylezin. Kompleksowy
remont i wyposażenie budynku przyczyni się do poszerzenia możliwości
aktywnego spędzania wolnego czasu. Świetlica będzie miejscem spotkań: Rady
Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz samych mieszkańców. Planowane jest
wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt nagłaśniający, sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem, sprzęt do odtwarzania muzyki, gry i zabawki
edukacyjne, multimedialne edukacyjne programy komputerowe, itp., sprzęt
sportowy (w tym do zabaw i gier ruchowych). Zadanie będzie miało na celu
ukształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej,
poprawy estetyki miejscowości Wylezin i poprawy jakości życia mieszkańców
poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury społecznej.
Zadanie to będzie także polegało na podłączeniu miejscowości Wylezin do sieci
szerokopasmowej. Planowane jest utworzenie m.in. publicznych punktów dostępu
do połączeń wirtualnych. Działanie to umożliwi dostęp do Internetu wszystkim
mieszkańcom miejscowości Wylezin, zwiększy możliwość kontaktu i wymiany
informacji. W rezultacie zmniejszy się dystans między miastem a wsią przez
zapewnienie poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Wylezin i
zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu nieograniczonego dostępu do
zasobu usług i informacji dostępnych przy wykorzystaniu Internetu. Szeroki
dostęp do Internetu ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na terenach
wiejskich i w małych miasteczkach.
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8. Utworzenie izby tradycji związanej ze strażą pożarną.
Planowane jest utworzenie izby tradycji związanej ze strażą. Zadanie to

przyczyni się do poprawy atrakcyjności turystycznej oraz estetyki miejscowości

Tabela 5. Harmonogram realizacji zadań, koszt finansowy realizacji zadań oraz
źródło finansowania

Data realizacji
Lp. Rodzaj zadania

Rozpoczęcie Zakończenie
Łączny koszt

[zł]

Źródło
finansowania
(opcjonalnie)

1. Urządzenie boiska. 2014 2015 40 000,00

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

i środki własne
Gminy,

Ministerstwo
Sportu i Turystyki
środki własne wsi

2.

Rozbudowa remizy,
wymiana dachu na
blachodachówkę oraz
informatyzacja wsi.

2010 2012 80 000,00

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

i środki własne
Gminy, Euroregion

Bug
środki własne OSP

3. Utwardzanie placu wokół
remizy. 2011 2012 60 000,00

Środki własne
Gminy,

środki własne OSP

4. Oświetlenie ulicy. 2015 2015 20 000,00 Środki własne
Gminy

5.
Ścieżka rowerowa na
trasie Wylezin – Kurzelaty
– Kozi Bór.

2014 2014 20 000,00

Regionalny
Program

Operacyjny,
Program Rozwoju

Obszarów
Wiejskich

i środki własne
Gminy

6.

Kształtowanie obszarów o
szczególnym znaczeniu dla
zaspokajania potrzeb
mieszkańców poprzez
budowę chodników.

2012 2012 180 000,00

Środki własne
Gminy, środki

Starostwa
Powiatowego,

środki własne wsi
Wylezin i Janopol

7.

Adaptacja budynku
mleczarni mająca na celu
utworzenie świetlicy
wiejskiej oraz
informatyzacja wsi.

2010 2011 50 000,00

Euroregion Bug,
Program Rozwoju

Obszarów
Wiejskich

i środki własne
Gminy środki
własne OSP

8. Utworzenie izby tradycji 2011 2016 20 000,00 Euroregion Bug,
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związanej ze strażą
pożarną.

Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

i środki własne
Gminy środki
własne OSP

Źródło danych: Urząd Gminy Kłoczew

5.Wdrożenie i monitorowanie Planu

Plan Odnowy Miejscowości Wylezin na lata 2010–2016 jest planem
otwartym, który może być aktualizowany i dostosowywany w zależności od
istotnych uwarunkowań rozwoju oraz stwarzającym możliwość oceny
skuteczności dokonywanej zazwyczaj w okresach co najmniej czteroletnich
(przynajmniej jeden raz w trakcie kadencji władz Gminy). Do Planu mogą być
dopisywane  nowe  zadania,  a  także  może  zmienić się kolejność ich  realizacji
w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy Unii Europejskiej.

Monitoring polegał będzie na systematycznym zbieraniu danych (wartości
wskaźników), na podstawie których dokonuje się okresowej oceny
przedmiotowego Planu. Analizy dokonuje się poprzez porównanie wskaźników
bazowych z wartościami uzyskanymi w danym momencie czasu. Monitorowanie
jest procesem, którego celem jest analizowanie stanu realizacji Planu i jego
zgodności z postawionymi założeniami. Monitoring pozwala na śledzenie jak
kształtują się aktualne postępy w realizacji Planu, czy zakładane rezultaty są
osiągane zgodnie z harmonogramem. Istotą monitorowania jest wyciąganie
wniosków z tego, co zostało ale i też z tego co nie zostało zrobione.

Monitoring można podzielić w zależności od charakteru dostarczanych
danych na:

rzeczowy – dostarcza danych, które przedstawiają postęp we wdrażaniu Planu
oraz umożliwiają ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie.
finansowy – dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji
Planu, które są podstawą do oceny sprawności wydatkowania, przeznaczonych
na jego realizację środków finansowych.

Ocena Planu prowadzona będzie na podstawie raportów składanych
z prowadzonego monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli
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takie powstaną pomiędzy Planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn
i skutków rozbieżności.

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Wylezin na lata 2010-2016
rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Kłoczew.
Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Kłoczew, Radzie Sołeckiej
miejscowości Wylezin oraz Sołtysowi wsi Wylezin.

Podsumowanie

Plan Odnowy Miejscowości Wylezin na lata 2010-2016 wskazuje
oczekiwany kierunek rozwoju wsi w najważniejszych dziedzinach życia społeczno
- gospodarczego oraz kulturalnego. Zawarte są w nim także cele, które powinny
być osiągnięte, aby nastąpiła poprawa warunków życia jej mieszkańców. Cele te
przewidują wzrost znaczenia miejscowości jako lokalnego ośrodka rozwoju
kultury i turystyki. Aby cele te mogły zostać zrealizowane niezbędne jest
podjęcie wielu szczegółowych działań. Realizacja zadań opisanych w Planie
Odnowy Miejscowości Wylezin na lata 2010–2016, powinna służyć integracji
społeczności lokalnej a także przyczynić się do poprawy jakości życia
mieszkańców wsi Wylezin i do lepszego rozwoju miejscowości.
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