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








Renata Mączka – Lider
Mariola Ludwik
Stanisław Ludwik
Mirosław Antosz
Marcin Pukas
Władysław Tkaczyk
Iwona Trochan

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


Rafał Czyrny

Warsztaty z cyklu “Planowanie w procesie odnowy wsi” przeprowadził:
Pracownik 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).

Wyróż
niające

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Duże

Rodzaj zasobu

Małe

Znaczenie
zasobu

Przyrodniczy
walory krajobrazu, rzeźby terenu

stan środowiska

walory klimatu

Sołectwo położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim
będącym
częścią
dużego
mezoregionu
fizycznogeograficznego leżącego w południowowschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie. Stanowi on
wschodnią część Kotliny Sandomierskiej, swoją
nazwę mezoregion czerpie od miasta Tarnogród.
Powierzchnię terenu tworzy płaskowyż z
pofałdowanymi wysoczyznami, które osiągają
wysokość od 220 do 280 m n.p.m., a względnie od
30 do 60 m. Rzeźba terenu jest głównie monotonna,
urozmaicona wałami piaszczystymi i pagórami
wydmowymi – głównie wydmy paraboliczne.

X

Sołectwo w małym stopniu narażone na
zanieczyszczenia przemysłowe, odpady komunalne
czy zanieczyszczenia powietrza. Zjawisko to
podyktowane jest niewielkim uprzemysłowieniem
obszaru, w którym jest położone sołectwo. Wszelkie
odpady wytwarzane są głównie w gospodarstwach
domowych. Niewielka jest także ilość odpadów
uciążliwych dla środowiska, a te już wytworzone są
we właściwy sposób zagospodarowywane.
Klimat zbliżony jest do panującego w Kotlinie
Sandomierskiej - należy do typu klimatu
pochodzenia atlantyckiego, rejonu klimatycznego
podgórskich nizin i kotlin. Klimat ten jest
stosunkowo łagodny, o najdłuższej zimie i
najkrótsze w lecie w kraju. Przeciętna temperatura
w ciągu roku na tym obszarze wynosi +8oC, a
najwyższa temp. lipca wynosi +18,5oC. Dni z
temperaturą powyżej 0 jest 270 do 285 w roku.
Liczba dni bezmroźnych średnio 70. Okres
zalegania pokrywy śnieżnej trwa 50-70 dni, a jej
grubość wynosi 40-60 cm. Przeciętna opadów jest
na nizinnych terenach lubaczowskich najniższa w
województwie podkarpackim i wynosi około 600
mm – na Roztoczu około 700 mm. Panujące wiatry
na tym terenie to wiatry południowo-zachodnie i
zachodnie. Średnia prędkość wiatru wynosi ok. 2,33,5m/sek. Zarówno średnie temperatury, opady
atmosferyczne jak i panujące wiatry stwarzają na
ogół korzystne warunki wzrostu i rozwoju
tutejszych drzewostanów. Mało korzystne warunki
klimatu lokalnego mają doliny, zagłębienia, łąki i
pastwiska wilgotne ze względu na gorsze warunki

X

X
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termiczno- wilgotnościowe, stagnację okresowych
mgieł i ze względu na wpływ i stagnacje chłodnych
mas powietrza.
walory szaty roślinnej

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty

W lasach występują praktycznie wszystkie siedliska
leśne wilgotne i bagienne, dominującymi
siedliskami są natomiast bór mieszany wilgotny, las
mieszany wilgotny i ols typowy. Dominującym
gatunkiem drzewostanu jest sosna, z wyjątkiem
olsu, gdzie dominuje olsza.
Jeśli chodzi o środowisko przyrodnicze to
miejscowość
wchodzi
w
skład
Okręgu
Lubaczowskiego i leży na skraju Kotliny
Sandomierskiej przylegając do Roztocza. W
otoczeniu znajduje się rezerwat przyrody
„Kamienne”. W rezerwacie występuje zespół
świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum z
licznymi chronionymi i rzadkimi roślinami w runie.
Rezerwat jest jedynym zbiorowiskiem leśnym w
Polsce reprezentującym kserotermiczne lasy i
zarośla. Głównym obszarem występowania tych
zbiorowisk są śródziemnomorskie obszary Europy.
W Polsce zbiorowiska te są spotykane rzadko.

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

-

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)

Występujące w sołectwie wody powierzchniowe są
dobrej jakości. Główne zagrożenia dla czystości wód
stanowią: brak wystarczająco uporządkowanej i
rozwiniętej gospodarki wodno –ściekowej oraz
infiltrujące wody opadowe i roztopowe z terenów
rolniczych, przemysłowych i komunikacyjnych.

wody podziemne

gleby

X

Warunki wodne związane są z poziomem wód
czwartorzędowych. Na terasie zalewowej wody
gruntowe występują na głębokości od l i do 2,5 m. Na
terasie nad zalewowej wody gruntowe stwierdzono
na głębokości od 4,0 do 7,0 m. Wahania tych wód w
górę wynoszą ok. 1,0 m. w dół do 1,5 m. Wody
podziemne
to
fragment
czwartorzędowego
zbiornika wódpodziemnych, oznaczonego na mapie
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)
w
Polsce -Nr 428, określany potocznie od
największych miast znajdujących się w jego obrysie,
jako "Dolina Kopalna Biłgoraj -Lubaczów". GZWP Nr
428 rozpoczyna się na południe od Frampola i
ciągnie łukiem o długości około 85 km z północnego
-zachodu na południowy - wschód.
W Tymcach występują gleby ciężkie o podłożu
gliniastym o dobrej kulturze rolnej, jedynie w części
występują piaski, gleby bielicowe i pseudobielicowe.
W dorzeczach rzek znajdują się gleby madowe. Cały
płaskowyż otaczający wieś zbudowany jest z iłów
mioceńskich, na których zalegają przykryte lessem
gliny i piaski, co daje regionowi charakter rolniczy.
Doliny rzek Lubaczówki, Sołotwy, Świdnicy i
Smolinki, Tanew, Wirowa i Złota Nitka oraz duże
kompleksy stawów powstałych w miejscach po
dawnych bagnach i mokradłach rozdzielają.

X

-

-

-

X

X

X
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Przeważają gleby klasy IV oraz III szczególnie w
sołectwie obszary o najkorzystniejszych warunkach
fizjograficznych dla produkcji rolniczej, na których
występują mady oraz gleby bielicowe i brunatne III
klasy bonitacyjnej. Tereny te nadają się pod uprawę
prawie wszystkich rodzajów zbóż oraz pod
sadownictwo i warzywnictwo.
kopaliny

W okolicach znajdują się złoża siarki rodzimej oraz
złoża glinki

walory geotechniczne

-

X

-

-

-

Kulturowy
walory architektury

walory przestrzeni wiejskiej publicznej

Wieża ciśnień - wybudowana w 1954 roku na
potrzeby zaopatrzenia parowozów w wodę. Była to
jedyna wieżą na trasie Przeworsk – Bełżec, z której
korzystały popularnie niegdyś ciuchcie zaopatrując
się w wodę.
Wieś o charakterze „łańcuchówki” (domostwa
znajdują się wzdłuż drogi prowadzącej przez
sołectwo. Oprócz wieży ciśnień w Tymcach znajdują
się także kościół, świetlica, plac zabaw oraz boisko
sportowe.

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

-

zabytki i pamiątki historyczne

święta, odpusty, pielgrzymki

Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy oraz wieża ciśnień.
Sołectwo Tymce leżą w gminie „Czterech Kultur” –
dokumentacja spuścizny czterech narodów
zamieszkujących ten teren – Polaków, Ukraińców,
Niemców i Żydów.
Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy oraz przydrożne krzyże i kapliczki.
27 czerwiec – odpust.

tradycje, obrzędy, gwara

Tradycje kultury kresowej

legendy, podania i fakty historyczne

1. Najazdy tatarskie w XVII wieku.
2. W styczniu 1943 roku w pobliskim lesie żołnierze
Wehrmachtu zamordowali 79 Żydów.
3. W 1944 roku UPA zamordowała 4 mieszkańców
wsi Tymce.

osobliwości kulturowe

miejsca, osoby i przedmioty kultu

przekazy literackie
ważne postacie i przekazy historyczne
specyficzne nazwy

specyficzne potrawy

dawne zawody

zespoły artystyczne, twórcy

-

X

X

-

-

X
X
X
X
X

X

-

Nazwa „Tymce” wywodzi się od słowa „tyn/tyniec”
oznaczającego gród, ogrodzenie. Dawniej Tymce
dzieliły się na takie przysiółki jak: Hrymaki,
Hrymaczki, Baszudy.
Bubało, bliny, pierogi, świeżynka swojska, karp
faszerowany kaszą i grzybami, proziaki, kapusta
wiercona, szczupak w śmietanie, tarciochy, nalewki,
miody pitne i odmianowe, pierniczki miodowe,
podkarpacki miód wielokwiatowy
W XVIII wieku funkcjonowali kowale, kołodzieje,
rudnicy, młynarze, cieśle, pszczelarze oraz
karczmarze. W pobliżu położone były duże stawy
rybne, młyn, tartak, cegielnia oraz gorzelnia.

-

-

-

-

X

X

X

-

-
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Obiekty i tereny
działki pod zabudowę mieszkaniową
działki pod domy letniskowe
działki pod zakłady usługowe i przemysł
pustostany mieszkaniowe
pustostany poprzemysłowe

Dawny budynek rolno-gospodarczy, tzw.
„świniarnia”

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

-

-

-

-

X

-

-

-

Infrastruktura społeczna
place publicznych spotkań, festynów

Świetlica wiejska oraz znajdujący się obok plac
zabaw oraz boisko sportowe
Świetlica wiejska
Boisko sportowe do piłki nożnej oraz siatkówki
plażowej
Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna
Oznakowana trasa turystyczna

sale spotkań, świetlice, kluby
miejsca uprawiania sportu
miejsca rekreacji
ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne
szkoły
przedszkola
biblioteki
placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

-

X
X
X
X
X

-

-

-

Infrastruktura techniczna
wodociąg
kanalizacja
drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie)

chodniki, parkingi
przystanki
sieć telefoniczna i dostępność internetu
telefonia komórkowa
inne

Mieszkańcy sołectwa posiadają dostęp do wodociągu

Przez sołectwo przebiegają dwie drogi powiatowe
(1664R Lubaczów – Tymce oraz 1690 R Tymce –
Basznia Droga), drogi gminne oraz lokalne.
Nawierzchnia większości z nich jest asfaltowa.
Na terenie sołectwa znajduje się parking przy
świetlicy.
4 przystanki autobusowe.
Możliwość korzystania z internetu
Dostępność wszystkich operatorów komórkowych.

-

X

-

-

X

X
X
X
X

-

-

-

Gospodarka, rolnictwo
Miejsca pracy (gdzie, ile? )

Sektor małych przedsiębiorstw jest słabo
rozbudowany. Wg. danych CEIDG w sołectwie
funkcjonuje 6 przedsiębiorców:
 A4 Projekt Leszek Czebanyk
 Angelika Mączka Usługi HandlowoProdukcyjne „ANGIMAR”
 Henryk Wałczyk Usługi Transportowe
 Piotr Wałczyk P. Traks
 Wojciech Kaczmarzyk Sklep Spożywczo
Przemysłowy
 Zbigniew Mączka Usługi Remontowo
Budowlane ZRĄB

X
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znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe. i
ich produkty
gastronomia
miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne
uprawy hodowle
możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne
zasoby odnawialnych energii

-

-

-

-

-

-

-

-

Wg. danych Głównego Urzędu Statystycznego w
Tymcach zarejestrowanych jest 51 gospodarstw
rolnych
Rzepak, zboża

-

X
X

-

-

-

-

-

-

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy
środki udostępniane przez gminę
środki wypracowywane

-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami)
Współpraca zagraniczna i krajowa

-

Koło Gospodyń Wiejskich
Klub Seniora

X

-

-

-

Publikatory, lokalna prasa
Książki, przewodniki
Strony www

„Środowisko przyrodnicze i kulturowe gminy
Lubaczów” – przewodnik ekologiczny
Podstawową stroną promocji miejscowości jest
strona Urzędu Gminy Lubaczów.

X
X

8

Analiza SWOT
MOCNE

SŁABE

1. powszechny dostęp do internetu
2. duże zasoby surowców naturalnych w postaci
siarki, piasku i gliny
3. dobrze rozwinięta sieć drogowa i wodociągowa
4. walory krajobrazowe oraz przyrodnicze
5. działalność Koła Gospodyń Wiejskich oraz
Klubu Seniora
6. zdrowa ekologiczna żywność
7. park wiejski, plac zabaw
8. oznakowane szlaki turystyczne
9. czyste tereny ekologiczne
10. dogodne położenie geograficzne sołectwa
(bliskość granicy z Ukrainą)
11. duży potencjał przyrodniczy i krajobrazowy
12. kultywowanie tradycji i obyczajów
ludowych
13. wysoki poziom zalesienia terenów
14. zapał ludzi, aktywność społeczna liderów
15. rozwinięte rolnictwo
16. wysoka świadomość mieszkańców w
planowaniu rozwoju wsi

1. brak kanalizacji
2. brak bazy noclegowej
3. niewystarczająca infrastruktura turystyczna i
rekreacyjna
4. niskie zaangażowanie młodzieży w sprawy wsi
5. zbyt mała oferta kulturalna i edukacyjna
6. słaba promocja wsi
7. migracja młodych ludzi do miast i zagranicę
8. Niezagospodarowany dawny budynek rolniczogospodarczy tzw. „świniarni”
9. niedoposażony plac zabaw

SZANSE

ZAGROŻENIA

1. organizacja imprez plenerowych o charakterze
ponadlokalnym
2. wykorzystanie przez turystów tras
turystycznych
3. rozwój ekologicznej produkcji rolnej
4. pozyskiwanie funduszy z UE na rozwój
przedsiębiorczości
5. wzrost zainteresowania turystyką
6. wzrost zainteresowania żywnością regionalną
i ekologiczną
7. wsparcie rolników dotacjami z UE
8. wsparcie ze samorządu lokalnego
9. rozwój agroturystyki
10. promocja produktów lokalnych na rynkach
zewnętrznych
11. możliwość uczestnictwa w szkoleniach
oferowanych przez instytucje spoza regionu
12. wdrożenie planu odnowy miejscowości oraz
sołeckiej strategii rozwoju
13. rozwój turystyki w oparciu o pobliskie tereny
Roztocza oraz uzdrowiska w Horyńcu-Zdrój
14. współpraca z okolicznymi wsiami

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wzrost bezrobocia
wyjazd mieszkańców na stałe zagranicę
ujemny przyrost naturalny
nieopłacalność produkcji rolnej
starzejące się społeczeństwo
duża odległość od dużych ośrodków
niskie płace
wysokie koszty pracy, sprzyjające wzrostowi
szarej strefy
9. wzrost ceny za ziemię

9

Analiza potencjału rozwojowego wsi

SILNE
STRONY
SŁABE
STRONY

SZANSE
ZAGROŻENIA

(+)-

1,2,3,7,8,15, 1,2,3,8,9,
2,9,13, 4

5,12, 4,5, 1,11, 14, 3

2

3

2

1

6

3

(=)+

5

1

otoczenie
obojętne,
obszar silny

(+)+
obszar silny
otoczenie
sprzyja

6,14,16, 12, 5
3

1

0

1

(+)=
obszar silny
otoczenie
obojętne

5

6

2

6

(+)=

4, 9, 10, 11, 13, 6, 7, 3,
4,5,6,7,8,10, 1, 2, 6, 7,
8, 9,

obszar silny
otoczenie
obojętne
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Wizja odnowy i rozwoju wsi Tymce
Wizja hasłowa:
Tymce – roztoczańskie piękno w Kresowej Krainie
Wizja opisowa:
Wieś Tymce – kresowa i malownicza miejscowość z niezwykłymi widokami, w której świadomi
mieszkańcy pielęgnują wielokulturowe tradycje i aktywnie działają na rzecz poprawy jakości
życia w swojej małej ojczyźnie

Program krótkoterminowy odnowy wsi - Tymce
Kluczowy
problem

Odpowiedź

Propozycja
projektu
(nazwa)

Co nas
najbardziej
zintegruje?

Wspólna zabawa

Organizacja lokalnego
wydarzenia kulturalnorozrywkowego (np.
Dzień Dziecka)

Czy nas stać na
realizację?
(tak/nie)

Punktacja

Hierarchia

Organiz Finanso
acyjnie
wo

Tak

Tak

1+2+5+2+1+
2+1 =

14

V

Aktywizacja
mieszkańców

Inicjowanie oddolnych
działań w sołectwie
Tymce (np. Organizacja
konkursu na najlepszą
zagrodę)

Tak

Brak
odpowiednio
wyposażonego
plenerowego
miejsca spotkań

Modernizacja placu
zabaw, boiska
sportowego oraz
otoczenia świetlicy w
Tymcach

Tak

Co najbardziej
zmieni nasze
życie?

Udział w
Podkarpackim
Programie
Odnowy Wsi

Zagospodarowanie
terenu miejscowości (np.
dawnego budynku
rolniczo-gospodarczego
w Tymcach)

Co nam
przyjdzie
najłatwiej?

Podniesienie
atrakcyjności
turystycznej
sołectwa

Wytyczenie i
oznakowanie nowych
tras turystycznych na
terenie sołectwa

Projekt jaki
zgłosimy do
Podkarpackieg
o Programu
Odnowy Wsi

Modernizacja placu zabawa, boiska sportowego oraz otoczenia świetlicy w
Tymcach

Na czy nam
najbardziej
zależy?

Co nam
najbardziej
przeszkadza?

Tak

4+1+1+3+2+
4+2 =

17

Nie

3+5+4+4+5+
5+5 =

31

Tak

Nie

2+4+3+5+4+
3+4 =

25

Tak

Nie

5+3+2+1+3+
1+3 =

18

IV
I
II
III
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Plan i program odnowy wsi - Tymce na lata 2017-2020
I. Plan rozwoju
2. Co nam pomoże osiągnąć cel?

1. Cele, jakie musimy
osiągnąć by urzeczywistnić
wizję naszej wsi

ATUTY
Silne strony i szanse,
jakie wykorzystamy

ZASOBY
Czego użyjemy?

II. Program rozwoju
3. Co nam może
przeszkodzić?
BARIERY
Słabe strony, jakie
wyeliminujemy
ZAGROŻENIA
Czego unikniemy?

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy?

A. TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO
1. Kultywowanie lokalnych
tradycji
2. Ochrona zabytków
historycznych
3. Poprawa stanu infrastruktury
kulturalnej i turystycznoedukacyjnej
4. Stworzenie jednolitego stylu
architektonicznego





Wieża ciśnień
Kapliczki
Krzyże przydrożne






Współpraca z Kołem
Gospodyń Wiejskich,
Klubem Seniora i
innymi organizacjami
Zaangażowanie
młodych
mieszkańców wsi
Entuzjazm
mieszkańców wsi

 Niski poziom wiedzy
mieszkańców o
lokalnej tradycji i
historii
 Dalsza degradacja
dawnego budynku
rolniczogospodarczego tzw.
„świniarni”

 Promocja sołectwa Tymce jako wsi kresowej na szlaku
dziedzictwa Jana III Sobieskiego
 Współpraca z Muzeum Kresów
 Projekt zgromadzenia eksponatów – darów i depozytów,
rodzinnych pamiątek, przekazywanych z własnych gospodarstw
mieszkańców do muzeum prowadzonego przez sołectwo
 Aktywniejsze działania Koła Gospodyń Wiejskich

Współpraca z gminą i
parafią
Umiejętność
samoorganizowania
się
Determinacja
mieszkańców wsi

 Brak wystarczających
środków finansowych
 Turystyczna
marginalizacja wsi

 Doposażenie świetlicy wiejskiej
 Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej
 Wytyczenie nowych ścieżek i tras turystycznych
 Zaangażowanie młodzieży w dbanie o walory krajobrazowe i
estetykę wsi
 Utworzenie młodzieżowej rady sołeckiej
 Utworzenie parku wiejskiego
 Rozbudowa placu grillowego
 Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc istotnych dla lokalnej
społeczności, np. miejsc przyrody
 Renowacja przydrożnych krzyży i kapliczek

B. STANDARD ŻYCIA
1. Rozwinięta infrastruktura
turystyczna i rekreacyjna
2. Ochrona walorów
krajobrazowych
3. Poprawa estetyki wsi
4. Zagospodarowanie obszarów
atrakcyjnych turystycznie
5. Poprawa standardu budynków i
obiektów publicznych

 Budynek świetlicy
 Boisko sportowe
 Plac zabaw
 Wieża ciśnień
 Ścieżki-trasy
turystyczne





C. JAKOŚĆ ŻYCIA
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1. Podniesienie poziomu integracji
mieszkańców sołectwa
2. Rozwój aktywności społecznej
mieszkańców
3. Aktywizacja młodzieży
4. Poczucie bezpieczeństwa
5. Poczucie współuczestnictwa i
współtworzenia wizji (przyszłości)
sołectwa

 Boisko sportowe
 Plac rekreacyjny
 Parafia





Prywatna inicjatywa i
przedsiębiorczość
mieszkańców
Wykorzystanie po
PGR-owskich
pomieszczeń
Organizacja
konkursów

 Poczucie izolacji
mieszkańców
 Niski poziom
świadomości
mieszkańców o
bezpieczeństwie oraz
wizji odnowy wsi
 Konieczność
realizacji projektu z
własnych (skromnych
i niewystarczających)
środków finansowych

 Modernizacja i rozbudowa dawnego budynku rolniczo
gospodarczego (tzw. „świniarni”) z przeznaczeniem na
rekreację i wypoczynek (z uwzględnieniem postulatów
młodzieży)
 Spotkania integracyjne mieszkańców np. „Mapa wspomnień”
czy też „Wieczorki z seniorami”
 Założenie strony internetowej sołectwa Tymce
 Ukształtowanie stałego, rokrocznego kalendarza imprez
cyklicznych, obejmujący spotkania okolicznościowe (Dzień
dziecka, matki, babci, dziadka, święta, sylwestra itp.), uczczenie
świąt narodowych, imprezy sportowe itp.
 Zagospodarowanie i rewitalizacja wieży ciśnień oraz sąsiednich
terenów

 Obawa przed
prowadzeniem
działalności na
własny rachunek
 Bierność
mieszkańców
 Trudności w
pozyskiwaniu
sponsorów

 Stworzenie profesjonalnej strony internetowej wsi Tymce wraz
z interaktywną aplikacją na telefon
 Promocja wsi na zewnątrz gminy (np. na targach)
 Utworzenie bazy informacji turystycznej
 Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnopromocyjnych nt. sołectwa
 Utworzenie wypożyczalni rowerów
 Stworzenie dobrze funkcjonującego, modelowego
przedsiębiorstwa społecznego na wsi, złożonego z kilkunastu
różnych podmiotów – organizacji i osób prowadzących
działalność gospodarczą tworzących razem klaster
 Stworzenie wspólnej marki – wysokiej jakości usług
agroturystyki i turystyki wiejskiej
 Powstanie wzorcowego gospodarstwa ekologicznego

D. BYT
1. Rozwój i promocja
przedsiębiorczości
2. Promocja walorów
turystycznych miejscowości
3. Utworzenie miejsc pracy
związanych z obsługą turystów i
kuracjuszy z pobliskiego HoryńcaZdroju
4. Podniesienie poziomu
aktywności gospodarczej
mieszkańców poprzez nabywanie
umiejętności i wiedzy
5. Rozwój agroturystyki
6. Popularyzacja upraw
ekologicznych

 Boisko sportowe
 Plac rekreacyjny
 Świetlica wiejska
 Trasy turystyczne –
ścieżki rowerowe
 Władze samorządowe

 Dbałość o własne
zasoby
 Współpraca z gminą i
parafią
 Umiejętność
samoorganizowania się
 Prywatna inicjatywa i
przedsiębiorczość
mieszkańców
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Dokumentacja fotograficzna wsi Tymce:

Fot. 1. Droga powiatowa wraz z zabudowaniami w sołectwie Tymce.

Fot. 2. Droga powiatowa wraz z małą architekturą/
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Fot. 3. Kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Tymcach.

Fot. 4. Świetlica wiejska.
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Fot. 5. Boisko sportowe do gry w piłkę nożną (na pierwszym planie). W tle od lewej: boisko do siatkówki plażowej,
świetlica wiejska, altana oraz plac zabaw.

Fot. 6. Dawny budynek rolniczy tzw. „świniarnia” w Tymcach.
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Fot. 7, 8, 9. Wieża ciśnień w Tymcach.
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