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W sprawie: Przeprowadzenia konsultacji spolecznych w celu utworzenia wsi Brzez6wka.

Na podstawiei ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach Dz. U. z 2074r.9o2.1195, oraz

Statutu gminy Kolbuszowa, rozdzial lll pt. Jednostki pomocnicze Miasta i Gminy Kolbuszowa, poz. 8,
Jako grupa obywateli i mieszkaic6w przysi6lka Brzez6wka, w solectwie Domatk6w, skladamy petycje w sprawie przeprowadzenia
konsultacji spolecznych, kt6re dotyczyd bqdq sprawy wyodrqbnienia przysi6lka ze wsi Domatk6w i utworzenia wsi Brzez6wka.

Wniosek motywujemy tym, ie miejscowo5d ta od zawsze byla niezaleinq wsiq, posiada wlasnq odrgbnq historiq oraz mentalnoit.
Na przestrzeni XIX wieku tworzyla wie5 i obszar dworski - Brzoz6wka Ropczycka, w powiecie kolbuszowskim.
Od 1857 do 1934r. tworzyla wie5 i gminq jednostkowq (jednowioskowq) Brzez6wka w powiecie kolbuszowskim.

Ponadto,
Przysi6lek jest dalece oddalony od wsi administracyjnej, a poza urzqdowq nazwq ,,Domotkdw", w 2aden spos6b nie integrujqcy siq z

niq. Przyczyny te powodujq zaniedbania w przysi6lku przez solectwo oraz przedstawicieli wsi Domatk6w w urzqdach.
Nazwa ,,Domatk6w" w tym rejonie do dzi6 przysparza wiele problem6w zwiqzanych m.in. z namierzeniem dokladnej lokalizacji, omylkami
pocztowymi, przez co niejednokrotnie wciqi musimy uiywa6 nazwy dawnejwsi Brzezdwko, by kierowcy poprawnie trafili na miejsce.

Omylki dotyczq m.in.: kurier6w, taks6wkarzy, cateringu (...), a co wainiejsze: Pogotowia Ratunkowego, Straiy Po2arnej, Policji, kt6re
szybciej docierajq np. do osoby poszkodowanej, jeSli miejsce okre6lamy ,,Brzez6wko nr X kolo Kolbuszowej".

Okre5lajqc ,,Domotkdw nrX" powoduje blqdzenia po wsi Domatk6w, z dala od Brzez6wki, a podczas wzywania sluib ratujqcych
zdrowie, 2ycie i mienie chodzi przede wszystkim o szybki czas namierzenia miejsca i dojazdu do zdarzenia.

Nadmienii naleiy, ie miejscowo5d opisywana iwymieniana jest od wieku XVI w ksiqgach, kronikach, spisach wsi i miejscowo5ci oraz
skorowodziach miejscowo5ci Rzeczypospolitej Polskiej jako samorzqdna wieS, a od roku 1967 do dzi5 uwzglqdniana jako przysiolek.

W zaleino5ci od roku wystqpuje pod nazwami:. Smorkul6w, Wola Smarkulowsko, Brzeziny Brzoz6wko Ropczycka, Brzoz6wko,

Brzez6wko.

Miejscowo66 wymieniajq i opisujq m.in. nastqpujqce publikacje:
- Stownik geograficzny Kr6lestwa Polskiego i innych narod6w slowiafskich, tom I wyd. w roku 1880, tamie
Brzoz6wka Ropczycka - wie6 dworska nale2qca do majqtku szlachcica i hr. Artura Potockiego majqca teren 1308 morg6w.
- Sprawozdanie z czynno5ci Rady Powiatowej Kolbuszowej za okres czasu od 22 Wrze6nia 1867 roku do 22 WrzeSnia 1892 roku
w Krakowie, Nakladem Rady Powiatowej Kolbuszowej, tam2e Brzoz6wka - wie$ z siedzibq gminy jednostkowej Brzoz6wka,
posiadajqca w6jta, radq gminy, lokalnq zwierzchnoSC.
- Skorowodzie miejscowo5ci Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie ich wlaSciwych wladz i urzqd6w oraz
urzqdzefi komunikacyjnych, wyd. Ksiginicy Naukowej w Przemy5lu 1933r., tam2e Brzez6wka - wie5 w powiecie kolbuszowskim.
- Wykaz urzqdowych nazw miejscowo5ci i ich czq5ci ogloszony w drodze obwieszczenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 4
sierpnia 2075r., tamie Brzez6wka - przysi6lek w solectwie Domatk6w.

Obecnie Brzez6wka stanowi najwiqkszy ,,przysidlek" w solectwie Domatk6w. Le2y on dolinie rzeki Nil, a jego powierzchnia wynosi
ponad 4,80 km2, o wielodro2nym ukladzie miejscowo6ci, na kt6rym zlokalizowanych jest ponad 70 domostw i gospodarstw.

To tei jedna z trzech miejscowoSci (z oficjalnym wyr62nieniem jednej - Kolbuszowej) na obszarze kt6rej zlokalizowane jest Muzeum
Kultury Ludowej, kt6rego petna nazwa brzmi ,,Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej".
Obszar Brzez6wki w nim liczy 11,9 ha, co stanowi 48% catego obiektu skansenu, a obejmuje on m.in.: szkolq, spichlerz, dw6r,
ko5ci6t, wiatraki, mlyn wodny, szereg gospodarstw oraz sektor le5ny.

Przeptywa tamtedy strumyk Brzezdwko, kt6ry stanowi prawobrzeiny doplyw do rzeki Nil (Przyrwy).

Brzez6wka-Domatk6w on. t"l 5. rlJ 
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W przysi6lku zlokalizowana jest rzymskokatolicka kaplica pw. Matki Boiej Nieustajqcej Pomocy, spelniajqca rolq ko5ciola, w kt6rej
skupia siq spoleczno6i lokalna. Na naszym obszarze skansenu znajduje siq zabytkowy ko6ci6l pw. Sw. Marka Ewangelisty, ko6ci6l
filialny parafiiWszystkich Swiqtych w Kolbuszowej, kt6ry pochodzi z Rzochowa (obecnie dzielnicy Mielca).
W mieiscowo5ci znajduje siq tei Kompleks Turystyczny BRZEZOVKA, kt6ry posiada: park wodny, park historyczny, zaplecze
gastronomiczne oraz plac zabaw. Nazwa tego obiektu nawiqzuje do dokladnej nazwy obszaru na jakim siq on znajduje.
Srednio raz w roku w naszym przysi6lku, na pograniczu z NowQ Wsiq, torze ,,Brzez6wko-Pioskownia" odbywa siq rajd 4x4 pod nazwq
Przeprowa dorzeczem Nt7u. Patronat podczas tej imprezy sprawuje miasto igmina Kolbuszowa.

Przez Brzez6wkq przechodzq dwa szlaki pieszo-rowerowe: niebieski oraz czerwony (zaczynajqcy sw6j bieg w niej).
Obydwa szlaki wzdlui przebiegu swych tras posiadajq stosowne drogowskazy i oznaczenia, kt6re kwalifikujq Brzez6wkq jako wieS.

Ponadto,
Przysiolek ten od poczqtku posiada wielodro2ny uklad miejscowo6ci, podczas gdy Domatk6w tworzy ulicowy.
W odr62nieniu od Domatkowa, Brzez6wka od poczqtku podlega pod przychodnie zdrowia w Kolbuszowej.
Mimo, ie naleiy do obwod6w szkolnych w Domatkowie i Kupnie, dojeidia tu autobus ze szkoly nr 2 w Kolbuszowej.
To wla6nie tam uczeszcza najwigcej dzieci i mlodzie2y z naszego przysi6lka.
Fakty te dowodzq, ie mieszkadcy nie chcq jednoznacznego polqczenia dw6ch zupelnie obcych sobie wsi (jakimi sq Brzez6wka
i Domatk6w) w jednq, a miejscowoSci te nie mogq siq zintegrowa6 od wlqczenia Brzez6wki w obrgb wsi Domatk6w, do dziS.

W zwiqzku z powyiszymi faktami, chcemy przeprowadzenia konsultacji spolecznych w przysi6lku, kt6re majE na celu glosowanie
mieszkaic6w, w sprawie wyodrqbnienia przysi6lka ze wsi Domatk6w i utworzenia (a w zasadzie przywr6cenia) wsi Brzez6wka.

Naszym zdaniem wlqczenie obcej i innej historycznie wsi Brzez6wka w obrgb wsi Domatk6w byto blqdem popelnionym
na przestrzeni lat 1934-1967. Nie przemySlano w tedy sposobu funkcjonowania samorzqdu takowych polqczonych dw6ch wsi w jednq,

oraz jakie to moie mied odzwierciedlenie w przyszlo{ci dla tych dw6ch r62nych obrEb6w polqczonych w jeden - zwany Domatk6w
Blqd ten objawia siq przez lata po dzieri dzisiejszy w kaidym z aspekt6w iycia spolecznego, lokalnej sferze samorzqdowej na
niekorzySd Brzez6wki, przez co mo2na dostrzec brak nawet drobnych inwestycji, obiekt6w (..,) w naszym rejonie wsi Domotkdw.

Uwaiamy, ie lepszym rozwiqzaniem jest utworzenie (przywr6cenie) wsi Brzez6wka.
Takie rozwiqzanie poprawi dbaloSd o sprawy mieszkafic6w Brzez6wki, rozw6j tego obszaru gminy Kolbuszowa i sytuacjg samorzqdowq.
(Wiadomym jest, ie obecnie solectwo Domatk6w, zawsze bqdzie ,,ciqgnqd" do siebie, nie my6lqc o oddalonej Brzez6wce).
Poza tym, nadana na nowo nazwa Brzez6wka na tym obszarze rozwiqie problemy zwiqzane z omylkami zaistniatymi do dzi5,

zjednoczy mieszkadc6w, przez co pozwoli dzialad efektywniej jednostce pomocniczej gminy jakq byloby sotectwo .

Z uwagi na daleki dla wiqkszo$ci mieszkafc6w dojazd, oraz brak powiqzania (pr6cz wsp6lnej nazwy urzqdowej) z wsiq
Domatk6w, chcemy by konsultacje odbywaly siq przede wszystkim w naszym przysi6lku, tak by kaidy z mieszka6c6w Brzez6wki
m6gt odpowiedzied na pytanie ,,Czy jest Pan/i za uh^/orzeniem (przywr6ceniem) wsi Brzez6wka ?", Tak / Nie.
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Grupq obywateli reprezentuje:

Grupa obywateli skladajqca petycje wyra2a zgodq na ujawnienie na stronie internetowej Urzqdu Gminy Kolbuszowa.
PetycjQ sktadajq:


