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1. WSTĘP  

1.1. Wprowadzenie 
Gmina Pysznica, sukcesywnie, w oparciu o posiadane strategie i programy krótkoterminowe 

podejmuje przedsięwzięcia w sferze polityki społecznej i gospodarczej. Od 1999 r. Gmina posiada 

strategię rozwoju gminy. Okres realizacji objęty ostatnią aktualną strategią obejmował lata 2007-2013 

i był skorelowany z drugim okresem programowania Unii Europejskiej (UE), w którym Polska 

uczestniczyła już na prawach członka UE. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016-2022 została wypracowana w okresie od stycznia do 

maja 2016 r. i  uwzględnia m.in. odniesienie do: 

 dokumentów strategicznych na poziomie powiatu, województwa i kraju oraz innych 

dokumentów programowych gminy,  

 kształtowania aktywnego modelu polityki rozwoju w gminie - współpracy instytucji 

samorządowych, pozarządowych, biznesu oraz grup nieformalnych mieszkańców 

zainteresowanych rozwojem lokalnym,  

 budowania szerokiego partnerstwa lokalnego na rzecz wdrażania zapisów zawartych w 

dokumencie Strategii, 

 kreowania nowych metod współpracy i działania instytucji publicznych takich jak: 

o empowerment (upełnomocnianie lub przydawanie władzy) – proces angażowania 

beneficjentów w podejmowanie decyzji ich dotyczących i umożliwienie im brania 

odpowiedzialności za swoje działania, 

o partnerstwa lokalne i mechanizmy budujące efekt synergii i zaangażowania 

instytucjonalnego, 

o planowanie lokalne – uczestnictwo kluczowych podmiotów w procesach decyzyjnych, 

jak również uzyskiwanie wsparcia finansowego ze środków publicznych na działania 

rekomendowane do realizacji, a zawarte w aktualnych dokumentach programowych 

Gminy. 

 

W ramach prac nad Strategią przeprowadzona została diagnoza problemów rozwojowych 

występujących na terenie Gminy w oparciu o dane:  

 Urzędu Gminy Pysznica (uzyskiwane w toku jego bieżącej działalności), 

 samodzielnie zebrane i przetworzone na podstawie Bazy Danych Lokalnych (BDL) Głównego 

Urzędu Statystycznego (GUS). 

 

Ponadto uzyskano informacje i opinie w oparciu o dodatkowe analizy i badania takie jak: 

 warsztaty oraz spotkania z liderami i mieszkańcami, 

 społeczne badania ankietowe adresowane do mieszkańców i instytucji, 

 opinie uzyskane w procesie konsultacji założeń dokumentu Strategii, 

 analiza dokumentów zastanych (dokument Strategii 2007-2013, sprawozdania z działalności 

instytucji społecznych, dokumenty inne niż lokalne). 
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1.2. Podstawa i cel opracowania strategii 
Za podstawę prac nad Strategią Rozwoju Gminy Pysznica przyjęto: 

 konieczność aktualizacji i ewaluacji dokumentu obowiązującej Strategii ze względu na 

wygaśnięcie strategii zaplanowanej na okres 2007-2013, 

 odniesienie się do zaistniałych trendów rozwoju społecznego i gospodarczego gminy Pysznica 

oraz pojawienie się nowych wyzwań i uwarunkowań rozwoju, 

 analizę dokumentów uwzględniających funkcjonującą nową perspektywę finansowania 

polityki społecznej i gospodarczej w Polsce w oparciu o fundusze pomocy Unii Europejskiej 

planowane do realizacji w okresie 2014-2020, 

 opracowanie Strategii, która warunkuje wyznaczanie obszarów strategicznego myślenia  

o rozwoju gminy, biorąc za podstawę zasady harmonijnego rozwoju różnych sfer życia - 

biznes, aktywność obywatelską i rozwój organizacji pozarządowych, wspólnoty sołeckie oraz  

inne wynikające z kultury, tradycji, norm lokalnych wspólnot. 

 
Prawnym odniesieniem do planowania w jednostkach samorządowych jest ustawa z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, której cytowane fragmenty brzmią: 
 

Art. 5a pkt 1: 

„W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być 

przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.” 

 

Art. 6 pkt 1: 

„Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie 

zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.” 

 

Art. 7 pkt. 1: 

„Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy...” 

 

Art. 18 ust. 2 pkt. 6 i 6a: 

„Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:  

- uchwalanie programów gospodarczych;  

- przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju; 

 

Art. 23 a. pkt. 1: 

„…ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców...”
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W tworzeniu założeń Strategii i taktyki jej wdrażania przyjęto odniesienia do integracyjnego, 

partycypacyjnego i stymulującego rozwój lokalny planowania korzyści istnienia „samo-rządu”1, 

który powinien promować następujące wartości: 

 

 WOLNOŚĆ 

samorząd umożliwia rozczłonkowanie władzy politycznej i ekonomicznej (decentralizacja 

kompetencji, odpowiedzialności, etc.) 

 PARTYCYPACJA 

istnienie samorządu lokalnego umożliwia większe zaangażowanie jednostek w procesach 

(samo)rządzenia w sposób bezpośredni i pośredni (np. fundusz sołecki czy zlecanie zadań przez 

samorząd organizacjom społecznym) 

 EFEKTYWNOŚĆ  

samorząd sprzyja lepszej efektywności wykorzystania środków (racjonalność wydatków) 

 EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA ALOKACJI 

zasoby pozostające w dyspozycji danej społeczności wykorzystane są do produkcji tych dóbr i usług, 

które są zbliżone do rozkładu preferencji miejscowej ludności (kierowanie zasobów na społecznie 

akceptowalne priorytety rozwoju) 

 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA ALOKACJI 

efektywność ekonomiczna oznacza, że nakład niezbędny na wyprodukowanie dóbr i usług może być 

niższy niż realizacja ich przez inne organizacje (samorząd może, ale nie musi uzyskiwać wyższą 

efektywność od innych organizacji) 

 

Istotne jest odniesienie się do podstaw decentralizacji Państwa i wprowadzenie struktury 

samorządowej: 

 SZERSZY DOSTĘP DO WŁADZY 

obecność samorządu zapewnia bazę dla szerszej dostępności do władzy  politycznej; poprzez 

zapobieganie monopolistycznej pozycji rządu powinno to sprzyjać wolności  

 MOŻLIWOŚĆ UCZENIA SIĘ Z RÓŻNORODNYCH DOŚWIADCZEŃ 

system samorządowy legitymizuje różnorodność podejść do wielu zagadnień i przez to stwarza 

możliwość uczenia się; zróżnicowanie (w obrębie tego samorządu, jak i pomiędzy samorządami) 

zapewnia możliwość doświadczeń; to zaś sprzyja wydajnemu i efektywnemu świadczeniu usług 

 ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI WYBORU POLITYCZNEGO 

wybór dokonywany w skali lokalnej pozwala społeczności lokalnej na podejmowanie wspólnych 

decyzji dotyczących ilości i rodzajów dóbr i usług, które będą wytwarzane przy współudziale sektora 

publicznego; sprzyja to również partycypacji społecznej 

 SKUPIENIE SIĘ NA SPRAWACH SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

samorząd lokalny czerpie swoją identyfikację, a także daje identyfikację miejscowości i społeczności 

lokalnej; władza lokalna jest narzędziem służącym wyrażaniu interesów społeczności lokalnej  

i sprzyja partycypacji. 

 ROZSZERZENIE ZAANGAŻOWANIA POLITYCZNEGO 

wybory samorządowe rozszerzają zaangażowanie obywateli w politykę; poprzez udział  

w bezpośrednim i pośrednim w sprawowaniu władzy zapewniona jest partycypacja mieszkańców 

 

W dyskusji nad dokumentem strategii przyjęto, iż: 

 

STRATEGIA TO:  „planowanie działań obejmujące określanie celów, zasobów i metod osiągania 

celów” ORAZ: „zyskiwanie przewagi konkurencyjnej” (w dostępie o środki, o mieszkańców 

(przyciąganie nowych, zapobieganie migracji; o miejsca pracy i podatki, etc.)”, TAKTYKA:  

„zawczasu podjęte decyzje (takie, które zaowocują w przyszłości nowymi szansami rozwoju czy też 

zapobiegają zagrożeniom)”, ROZWÓJ: „proces charakteryzujący się zmianami ilościowymi  

                                                           
1 Na podstawie: John Stewart i Royston Greenwood - „Wartości podstawowe Samorządu Terytorialnego  

i Demokracji Lokalnej” 
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i jakościowymi o możliwych skutkach pozytywnych i negatywnych”, a GMINA to „wspólnota 

samorządowa obejmująca mieszkańców i określone terytorium”.  

 

Warto również odnieść się do sentencji związanych z planowaniem: 

 

 „Jest bardzo wielka różnica między  robieniem rzeczy właściwie a robieniem rzeczy właściwych.” 

(P. Drucker) 

 „Aby wiedzieć co robić w tym roku musisz wiedzieć gdzie chcesz być za lat dziesięć.”(S. Baska) 

 „Plan jest niczym, planowanie jest wszystkim.” (Dwight D. Eisenhower) 

 

Strategia rozwoju gminy jest procesem dynamicznym, obejmującym przestrzeń całej gminy. 

 

Cele planowania strategicznego 

PRZESŁANKI EKONOMICZNE 

 określenie potrzeb i możliwości ich zaspokojenia 

 określenie zasobów własnych 

 racjonalizacja wydatków przy realizacji celów 

 koordynacja działań wewnątrz organizacji 

 precyzowanie działań - podział zasobów 

 przedstawienie metod i kryteriów realizacji 

 

PRZESŁANKI SPOŁECZNE 

 określenie wizji gminy 

 zapewnienie udziału mieszkańców w samorządzeniu - określanie priorytetów rozwoju 

 pobudzanie aktywności mieszkańców i ich organizacji  

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu 

 określanie jasnych kryteriów wydatkowania środków publicznych 

  

1.3. Procedura przygotowania aktualizacji Strategii  

Termin Zadanie 

STYCZEŃ 

Podpisanie umowy na dokonanie aktualizacji dokumentu. 

Zatwierdzenie harmonogramu prac. 

Rozpoczęcie procesu zbierania danych zastanych. 

LUTY 

Opracowanie raportów: 

1. analiza danych Biura Danych Lokalnych GUS, 

2. sondaż ankietowy, 

3. analiza budżetu za ostatnie 3 lata, 

4. analiza zgłaszanych przez społeczność wniosków do budżetu gminy, 

5. analiza wniosków z zebrań wiejskich, 

6. analiza dokumentów przedłożonych przez Urząd Gminy - realizacja zadań 

strategicznych, informacje o działaniach lokalnych instytucji. 

MARZEC 

Warsztaty dla liderów instytucji, organizacji, wspólnot: 

 Warsztat cz. 1: Analiza SWOT, 

 Warsztat cz. 2: Wnioski wynikające z analizy SWOT. 

KWIECIEŃ 

1. Spotkania lokalne: 

 wspólnoty wiejskie, 

 lokalne instytucje pozarządowe i wspólnoty. 

2. Opracowanie 1. projektu dokumentu Strategii. 

MAJ 

1. Przedłożenie 1. projektu dokumentu Strategii do konsultacji: 

 mieszkańcom, 

 organizacjom społecznym i grupom nieformalnym, 
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 Komisjom Rady Gminy, 

 Wójtowi Gminy, 

 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy. 

2. Zebranie opinii i przygotowanie 2. projektu dokumentu Strategii  

i przedłożenie Radzie Gminy w celu podjęcia uchwały. 

CZERWIEC 
Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 

Pysznica na lata 2016-2022. 

 

1.4. Zastosowana forma uspołecznienia procesu aktualizacji 

Strategii  
W ramach opracowania dokumentu Strategii zastosowano następujące metody partycypacji  

i komunikacji społecznej: 

 analiza dokumentów związanych z rozwojem gminy przedkładanych przez mieszkańców  

i organizacje ich reprezentujące, 

 przeprowadzenie badań ankietowych (sondażowych), 

 organizacja otwartych warsztatów i spotkań dla organizacji, instytucji, liderów, grup 

mieszkańców, mieszkańców - analiza SWOT kluczowych obszarów oraz generowanie projektów  

i przedsięwzięć będących odpowiedzią na wnioski z analizy SWOT, 

 bieżące uzupełnianie materiałów roboczych o sugestie, uwagi, rekomendacje przedkładane przez 

zainteresowane osoby/podmioty, 

 uwzględnienie w analizach sytuacji oraz planowanych przedsięwzięciach wniosków z analiz 

zawartych w dokumentach już opracowanych i wdrażanych do realizacji, 

 przeprowadzenie konsultacji społecznych wypracowanego projektu dokumentu Strategii - 

zamieszczenie dokumentu na portalu gminy i przesłanie projektu strategii do sołtysów, radnych  

oraz zainteresowanych osób i instytucji. 
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

2.1. Położenie, obszar, ludność 

 

Gmina Pysznica należy administracyjnie do 

powiatu stalowowolskiego. Położona jest  

w północnej części województwa 

podkarpackiego, przy granicy  

z województwem lubelskim. Północno-

wschodnia granica Gminy jest równocześnie 

granicą powiatu stalowowolskiego  

i województwa podkarpackiego. Gmina 

Pysznica sąsiaduje od południa z gminami: 

Nisko i Ulanów (powiat niżański), od 

wschodu z gminą Jarocin (powiat niżański), 

od północy z gminą Zaklików (powiat 

stalowowolski), od zachodu z gminami 

Stalowa Wola oraz Radomyśl nad Sanem. 

 

 

Na odcinku granicznym województw 

lubelskiego i podkarpackiego Gmina 

Pysznica graniczy z gminami Potok Wielki, 

Modliborzyce oraz Janów Lubelski, 

położonymi na terenie powiatu janowskiego 

w województwie lubelskim.     Powierzchnia 

Gminy Pysznica wynosi 14 669 ha, co 

stanowi 0,82% powierzchni województwa 

podkarpackiego. Użytki rolne zajmują 4992 

ha, a lasy i grunty leśne 8968 ha.  

 

 

Powierzchnia Gminy i jej specyfikacja – wybrane elementy (wg GUS) 

 

Charakterystyka Powierzchnia w hektarach 

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Powierzchnia Gminy Pysznica ogółem 14669/147 km2 14669/147 km2 14669/147 km2 

Powierzchnia lądowa Gminy Pysznicy 14462 14454 14454  

Powierzchnia użytków rolnych 5005 4997 4992  

Powierzchnia gruntów ornych 3071 3066 3061  

Powierzchnia sadów 22 22 22  

Powierzchnia łąk 1096 1094 1094  

Powierzchnia gruntów leśnych oraz 

zadrzewionych i zakrzewionych 

8974 8969 8968  

Powierzchnia gruntów pod wodami 207 215 215  

  

Wycinek mapy z obrysem obszaru administracyjnego gminy 
Pysznica. Źródło: archiwum UG Pysznica 

Aktualna mapa Gminy Pysznica 
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Powierzchnia Gminy Pysznica na przestrzeni lat 2012-2014 nie uległa zmianie. Dane pokazują, iż 

powierzchnia użytków rolnych zmniejszyła się w przeciągu 3 lat o 13 ha. Grunty rolne uległy 

zmniejszeniu o 10 ha. Wzrosły natomiast grunty pod wodami – powierzchnia wodna w Gminie 

Pysznica zwiększyła się na przestrzeni 3 lat o 8 hektarów.  Dane te wskazują na stopniowy spadek 

zainteresowania mieszkańców Gminy rolnictwem i uprawami rolnymi.  

Sieć osadnicza oraz sieć urządzeń obsługi ludności gminy ukształtowała się jako układ trójstopniowy 

 i obejmuje: 

 Pysznicę — wiodący ośrodek kompleksowej obsługi ludności, 

 Jastkowice i Kłyżów — ośrodki wspomagające i uzupełniające ośrodek gminny, 

 Brandwica, Studzieniec, Krzaki - Słomiana, Olszowiec, Sudoły, Bąków  

i Chłopska Wola — pozostałe sołectwa podstawowe. 

2.2. Tożsamość kulturowa gminy 

2.2.1. Ogólny zarys historyczny obszaru 
Atutem gminy Pysznica jest ponad kilkusetletnia tradycja, której wpływy są do dziś zauważalne, m.in. 

w strojach, gwarze, obyczajach i obrzędach. Niestety wiedza historyczna o tym regionie nie jest w 

pełni udokumentowana. Najstarsze ślady człowieka pochodzą z okresu neolitu. W latach 1700-700 

p.n.e. w rejonie samej Pysznicy występowało osadnictwo z epoki brązu. Na terenach leżących w 

widłach Wisły i Sanu znajdują się liczne cmentarzyska i pozostałości po kulturze łużyckiej,  

a występujące w obrębie cmentarzysk ozdoby żelazne dowodzą, iż tamtejsi mieszkańcy nie znali 

technologii wyrobu żelaza. W wiekach XVI i XVII nastąpiła wzmożona akcja kolonizacyjna terenów 

Puszczy Sandomierskiej, najpierw za sprawą najazdów tatarskich, następnie z rozwojem wytopu 

żelaza i szkła oraz napływu ludności z Mazowsza, Rusi, Wołoszczyzny, Litwy oraz jeńców tatarskich  

i tureckich. Takie zróżnicowanie kulturowe przyczyniło się do powstania grupy etnicznej Lasowiaków 

i Mazur, będących przodkami dzisiejszych mieszkańców Gminy.  

Przybliżając historię polityczną i gospodarczą gminy, wspomnieć należy o przywileju z 1558 roku 

nadanym przez króla Zygmunta Augusta, na mocy którego powstała Wola Pysznicka, a w 1605 

parafia w Pysznicy. Od tego czasu rozpoczęła się dominacja Pysznicy jako prężnego ośrodka 

osadniczego na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej. 

O historii tych terenów świadczą zachowane zabytki, do których należą m.in.: kilka drewnianych 

lasowiackich domów i kuźni pochodzących z XIX i XX wieku, będących częścią tzw. „Gościńca 

Lubelskiego”, kaplica w Pysznicy-Olszowcu, murowane kościoły parafialne w Pysznicy  

i Jastkowicach, plebania w Pysznicy, drewniane kapliczki przydrożne z XIX wieku.
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2.2.2. Zasoby kulturowe 

Zasoby kulturowe Gminy Pysznica to przeszłość  

i teraźniejszość określona historią, tradycją i kulturą 

materialną i niematerialną. Zasoby kulturowe to 

również obecna działalność mieszkańców w 

obszarze kultury, sztuki, tradycji i obyczajowości. 

Środowisko, w którym człowiek żyje, jest  

w znacznym 

stopniu efektem 

jego działalności 

i przemian. 

Człowiek buduje domy, infrastrukturę, uprawia ziemię, 

wykorzystuje do swoich potrzeb walory naturalne, przekształca 

środowisko i angażuje jego zasoby w celu ułatwiania sobie 

egzystencji. Człowiek kształtuje również zwyczaje i wzory 

zachowań oparte na tradycjach i wartościach kulturowych 

narosłych przez szereg wieków. Zarówno środowisko przyrodnicze 

jak i kulturowe wpływa na rozwój społeczności lokalnej.  

W związku z tym należy pamiętać o przestrzeganiu zasady 

zrównoważonego rozwoju, czyli trosce o to, by rozwojowi 

gospodarczemu nieodłącznie towarzyszyła dbałość o środowisko 

naturalne i jednoczesne poszanowanie dziedzictwa kulturowego. 

2.2.3. Historia obszaru  

Teren obecnej Gminy Pysznica zamieszkiwany był już w czasach prehistorycznych, o czym świadczą 

odkrycia archeologiczne w Pysznicy, Jastkowicach i Kłyżowie. Znalezione materiały w znacznej 

części stanowią zbiory Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Niektóre eksponaty są w posiadaniu 

Muzeów Okręgowych w Rzeszowie i Sandomierzu. Na cmentarzysku ciałopalnym w Pysznicy 

(obecnie mieszczącego się przy ul. ks. Wł. Szubargi) odkryto 772 groby. Przebadane groby zawierały: 

• naczynia (wazy, garnki, misy, kubki, czerpaki i inne) wykonane z gliny, ozdabiane niekiedy   

przed wypaleniem odciskanymi i rytymi szlakami, 

• elementy metalowe (kółka-skręty, paciorki, szpile, zawieszki, bransolety, guziki, grociki   

i  inne), 

• wytwory krzemienne. 

 

Według informacji zawartych w publikacji „Cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza 

w Pysznicy” autorstwa Sylwestra Czopka cmentarzysko w Pysznicy funkcjonowało mniej więcej  

w tym samym czasie co gród w Biskupinie. W Jastkowicach, w okolicach Ludianu, przypadkowo 

znalezione zostały materiały krzemienne (m.in. skrobacze, wióry, drapacze) pochodzące z epoki 

kamienia. W Kłyżowie opisanych zostało 8 stanowisk archeologicznych, w tym dwa cmentarzyska 

ciałopalne. Jedno przebadano w 1974 r., a drugie w 1992 r. - powstanie obu zostało określone na 

wczesną epokę żelaza. Poza badaniami wykopaliskowymi przeprowadzone zostały badania 

powierzchniowe. W ramach tych badań opisane zostało tzw. Archeologiczne Zdjęcie Polski. Obszar 

Gminy Pysznica badany był w ramach arkusza 92-77. Na terenie gminy Pysznica znalezione zostały 

również dwie monety rzymskie (IV w. n.e.), które są przechowywane w Muzeum Archeologicznym  

w Krakowie. „Korzenie” miejscowości wchodzących w skład Gminy Pysznica do tej pory nie zostały 

dokładnie zbadane, a ich historia opisana.  

Lokalne atrakcje turystyczne 

Królewski Jarmark Pysznica 
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Nieoceniony wkład w obecną wiedzę na temat lokalnej historii wniosły opracowania Bronisława 

Cmeli, Grażyny Kołacz-Antosik oraz Marii Ragan.  

W dokumentach historycznych znaleźć można informacje, iż Jastkowice powstały na mocy przywileju 

lokacyjnego na prawie niemieckim wydanego przez królową Węgier i Polski Elżbietę w 1375 roku.  

 

Dzisiejsza Pysznica powstała na mocy przywileju lokacyjnego, który wystawił Serafinowi 

Dobaniowskiemu dnia 12 lipca 1558 roku król Polski Zygmunt II August. Najstarsza wzmianka o 

istnieniu Kłyżowa pochodzi z roku 1604 r. (Archiwum Metropolitarne w Krakowie – „Acta 

visitationis”) z kolejnego dokumentu Villa Kłyżów (1606 r.) dowiadujemy się zaś, że wieś składała się 

z 14 gospodarstw, miała własną karczmę i młyn, który pracował okresowo. Od ok. 1665 roku Kłyżów 

należał do niżańskiego klucza dóbr królewskich - największego z trzech istniejących na terenie 

Puszczy Sandomierskiej. 

 

W źródłach historycznych jest wzmianka, że w 1602 roku powstała w Studzieńcu rudnica, która 

stanowiła własność królewską.  

 

Bezcenne źródło informacji o historii tych terenów stanowią starannie prowadzone kroniki szkolne. 

To z nich można dowiedzieć się o trudnych doświadczeniach tutejszych mieszkańców związanych  

z obiema wojnami światowymi: ucieczce przed wkraczającym wojskiem carskim we wrześniu 1914 

roku, o walkach frontowych, o zabłąkanych kulach, od których ginęła ludność cywilna, o kryzysie  

i głodzie po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, o czasach odbudowy państwa polskiego. Ze 

szczegółami można dowiedzieć się o okrucieństwie Niemców podczas okupacji po 1939 roku  

i samowoli Armii Radzieckiej po wkroczeniu na te tereny w lipcu 1944 roku. Lektura kronik przybliża 

także czasy PRL-u, przedstawiając próby odnalezienia się społeczności lokalnej w trudnej 

rzeczywistości nowego ustroju. Dzięki tej wiedzy o historii lokalnej, mieszkańcy mogą poznać swoje 

korzenie i życie przodków. 

2.2.4. Kultura religijna 

Mieszkańcy Gminy Pysznica są w większości wyznania rzymskokatolickiego. Zaznaczyć jednak 

należy, iż na terenie Jastkowic funkcjonuje również parafia polskokatolicka, która ma swój kościół  

i cmentarz parafialny. Parafia polskokatolicka powstała w Jastkowicach w 1925 roku, w wyniku sporu 

mieszkańców wsi z władzami kościoła rzymskokatolickiego, które zwlekały z utworzeniem odrębnej 

parafii. 

 

Jeśli chodzi o parafie rzymskokatolickie to najstarsza jest parafia Pysznica istniejąca od 1569 roku, 

kolejna parafia Jastkowice od 1923 roku, następnie powstała w 1972 roku parafia Krzaki i w 1974 

roku parafia Kłyżów. W 1977 roku w Studzieńcu została wybudowana kaplica filialna, a w 1999 roku 

kościół filialny parafii Krzaki. Mieszkańcy Brandwicy i Bąkowa należą do parafii rzymskokatolickiej 

pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowie, gdyż te miejscowości do 1977 roku wchodziły w skład 

gminy Charzewice.  

Ważnymi miejscami kultu świadczącym o religijności mieszkańców są kapliczki i krzyże przydrożne. 

Jest ich na terenie Gminy stosunkowo dużo. Zaznaczyć należy, iż pochodzą z różnych okresów i wciąż 

powstają nowe, a dzięki trosce lokalnej społeczności są one na bieżąco odnawiane i objęte należytą 

opieką. Na szczególna uwagę zasługuje zabytkowa kaplica w Olszowcu, kapliczka Św. Józefa przy ul. 

Rędziny, kapliczka Św. Jana Nepomucena w Sołtysach, kapliczka Św. Jana w Rudzie Jastkowskiej 

czy kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej w Chłopskiej Woli. 
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2.2.5. Cmentarze i miejsca pamięci 

Najstarszym cmentarzem na terenie Gminy Pysznica jest cmentarz parafialny w Pysznicy. Następnie 

powstawały cmentarze parafialne w Jastkowicach, w Kłyżowie, a w roku 2007 w Krzakach. Swój 

cmentarz parafialny mają wyznawcy polskokatoliccy w Jastkowicach. Oprócz tego na terenie Gminy 

są dwa cmentarze wpisane do rejestru zabytków: żydowski w Pysznicy oraz ofiar terroru niemieckiego 

w Kochanach. Można również odnaleźć ślady istnienia cmentarzy cholerycznych w Jastkowicach  

i Kłyżowie-Borku.  

Do charakterystycznych miejsc pamięci w gminie Pysznica zaliczyć należy: Kopiec Grunwaldzki, 

Krzyż „Solidarności Wiejskiej”, pomnik M.W. Bourdon w Pysznicy, pomnik ofiar faszyzmu  

i komunizmu w Jastkowicach, symboliczna mogiła żołnierzy AK w Lipowcu i w Kochanach, mogiła 

żołnierzy GL w Krzakach oraz pomnik „Jastrzębia” w Kochanach. 

2.2.6. Tradycje i zwyczaje 

Ciekawe opracowanie na temat tradycji i zwyczajów znaleźć można na stronie internetowej Zespołu 

Szkół w Pysznicy. Sposób, w jaki mieszkańcy dawniej obchodzili Święta Bożego Narodzenia, 

Wielkanoc, dożynki, czy jak odbywały się obrzędy zaślubin, znacznie różni się od współczesnego. 

Pomimo upływu czasu i dynamicznych zmian, jakie dokonały się w polskiej kulturze na przestrzeni 

ostatnich dekad nadal kultywowane są takie tradycje jak:  

 przygotowywanie wieńców dożynkowych,  

 przygotowywanie palm wielkanocnych,  

 przygotowywanie szopek bożonarodzeniowych,  

 chodzenie „po kolędzie z Herodem”,  

 pełnienie warty przez strażaków przy Grobie Pańskim,  

 procesje w Święto Bożego Ciała ulicami wsi,  

 przystrajanie domów lipą i tatarakiem na „Zielone Światki”,  

 święcenie ziół i kwiatów,  

 noszenie strojów ludowych. 

2.2.7. Zasłużeni dla Gminy Pysznica 

Postacie historyczne związane z gminą 

 Ks. Jan Tokarski – proboszcz parafii Pysznica w latach 1821-1841. Honorowy kanonik kapituły 

przemyskiej. Zasłynął uwłaszczeniem  swoich podanych w 1822 r. - o 26 lat wcześniej niż zrobił 

to rząd austriacki. Jego grób znajduje się w dawnej części pysznickiego cmentarza. 

 Ks. Karol Werner – proboszcz parafii Pysznica w latach 1841-1872. Czynnie angażował się  

w pomoc powstańcom podczas powstania styczniowego w 1863 r. Zmarł nagle 2 lutego 1872 r. w 

święto Matki Boskiej Gromnicznej. Pochowany na cmentarzu w Pysznicy. 

 Ks. Tomasz Grodecki – profesor biblista. W latach1872-1896 proboszcz parafii Pysznica. 

 Ks. Ignacy Pyzik – Proboszcz parafii Pysznica w latach 1906-1941. Pierwszy dziekan ulanowski. 

Podjął się budowy nowego murowanego kościoła w Pysznicy w miejscu kościoła drewnianego, 

który spłonął podczas I wojny światowej. 

 Ks. Władysław Szubarga – proboszcz Parafii Pysznica w latach 1941-1991, budowniczy obecnego 

kościoła. Społecznik i badacz historii regionu. Przewodnik i ojciec duchowy. Kapelan Armii 

Krajowej. Od 1962 r. pełnił urząd dziekana Dekanatu Ulanowskiego. Od dnia 8 stycznia1972 r. 

mianowany przez kurię biskupią w Przemyślu pierwszym dziekanem Dekanatu Stalowa Wola, 

którego agendy organizował od podstaw. Kierował nim do 1978 r. W 1976 r. mianowany został  

kanonikiem Kapituły Kolegiaty Jarosławskiej. "Bogu - siebie, Kościołowi - życie, Ojczyźnie - 

Id: 9208C7F5-A473-47ED-B102-78D46D6911D1. Podpisany Strona 14



 14 

zdrowie i siły, Parafii - serce i miłość..." takie słowa widnieją na tablicy pamiątkowej, która 

została odsłonięta w ósmą rocznicę śmierci ks. Władysława Szubargi w kościele parafialnym  

w Pysznicy. Ks. Władysław Szubarga został w 2012 r uhonorowany tytułem „Zasłużony dla 

Gminy Pysznica”. 

 Maria Wanda Bourdon - zasłużona nauczycielka i działaczka społeczna w Pysznicy, obdarzona 

wieloma talentami humanistka o szerokich zainteresowaniach, w tym lingwistycznych: władała 

nie tylko kilkoma współczesnymi językami europejskimi, ale znała także grekę i łacinę.  

Uzdolniona artystyczne - miała absolutny słuch muzyczny, który pozwolił jej na opanowanie gry 

na skrzypcach, fortepianie i organach, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła w sierpniu 1983 r. w Pysznicy, spoczywa na 

miejscowym cmentarzu parafialnym. Pani Maria Wanda Bourdon została w 2014 r uhonorowana 

tytułem „Zasłużona dla Gminy Pysznica”. 

 Henryk Chochorowski – sekretarz gminy i organista w Kościele Parafialnym w Pysznicy. Przed  

I wojną światową, jak i w okresie międzywojennym prowadził szeroką działalność kulturalną, 

ożywiając życie wsi. W dni rocznic narodowych organizował uroczyste wieczornice, wystawiał 

przedstawienia o treści patriotycznej z udziałem prowadzonego przez siebie chóru. Po jego 

śmierci prace te kontynuowała współpracująca z nim od 1909 r. nauczycielka Maria Wanda 

Bourdon. Henryk Chochorowski wraz z żoną spoczywają na tutejszym cmentarzu. 

 Jan Ziarno - gospodarz pysznicki, był pierwszym kasjerem założonej jeszcze przed I wojną 

światową Kasy Stefczyka. Przewodniczący Związku Katolicko-Społecznego działającego w tym 

czasie w Pysznicy, który liczył ok. 1000 osób. Z jego inicjatywy związek ten podjął się organizacji 

obchodów 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem wychodząc z propozycją budowy Kopca 

Grunwaldzkiego w centrum Pysznicy. W dniu 15 lipca 1910r. odbyła się uroczystość poświecenia 

krzyża osadzonego na usypanym kopcu. W ten sposób Pysznica włączyła się w uroczystości 

obchodów ww. rocznicy ogłoszone przez patriotów polskich we wszystkich trzech zaborach. 

 Porucznik Jan Rostek (1918-1943) - urodzony w Pysznicy, po maturze wstąpił jako ochotnik do 

Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii gdzie zdobył stopień podporucznika. 1 września 1939 r. 

w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii został ranny w ciężkiej bitwie pod Mokrą. 

Transportowany do szpitala w Łodzi, skąd 4 września został ewakuowany razem z całym 

szpitalem. Na wiadomość o przekroczeniu granicy przez bolszewików został zabrany do 

samochodu przez przyjaciół i przewieziony przez granice węgierską. Następnie udał się do Paryża, 

gdzie znajdował się obóz oficerski. 25 czerwca 1940 r. razem z brygadą przybył do Wielkiej 

Brytanii. Brał udział w operacjach lotniczych wspierających ruch oporu w Polsce. W nocy z 27. na 

28. marca 1942 r. podczas operacji lotniczej „Boot”, odbył skok na placówkę odbiorcza „Trawa”, 

położoną półtorej kilometra od Przyrowa w pow. częstochowskim. Skierowany do referatu 

„Wschód” Oddział II Komitetu Głównego Armii Krajowej jako oficer Ośrodka w Kijowie został 

aresztowany przez niemiecką Abwehrę, w wyniku „wsypy” całego ośrodka 14 stycznia 1943 r. 

Dalsze jego losy są nieznane. 

 Walenty Jachim - gospodarz pysznicki, pierwszy chłopski poseł na sejm galicyjski z kurii 

wiejskiej powiatu niskiego. Był człowiekiem wykształconym, znał język niemiecki. Otrzymał 

certyfikat na posła do sejmu krajowego w dniu 2 lipca 1889 r. i stał się jednym z pięciu chłopów – 

posłów w Sejmie. 

 Leopold Zganiacz - od stycznia 1967 roku należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego  

i czynnie udzielał się w pracy Koła w Pysznicy, a później w Polskim Stronnictwie Ludowym.  

W sierpniu 1989 roku został wpisany na listę Zasłużonych Działaczy Polskiego Ruchu Ludowego 

Nr listy 354. Jako mieszkaniec Gminy Pysznica bardzo aktywnie działał na rzecz rozwoju „Małej 

Ojczyzny”. Od 1973 roku był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Pysznicy. W latach 1986 
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– 1992 był Przewodniczącym Komitetu Gazyfikacji Wsi Pysznica. W 1988 roku został wybrany 

Radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu. Pełnił funkcje radnego w samorządzie 

gminnym I kadencji w latach 1990-1994. Przez lata udzielał się w pracach komisji wyborczych  

w Gminie Pysznica, po raz ostatni w październiku 2001 roku, w wyborach parlamentarnych jako 

Przewodniczący Komisji dla obwodu wyborczego Olszowiec. 

 Władysław Ślebodziński – profesor matematyki, urodzony w 1884 r. w Pysznicy. Studia 

matematyczne odbył w latach 1903-1908 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1913-14 

przebywał na stażu akademickim w Getyndze. W 1919 roku przeniósł się do Poznania, gdzie 

wykładał w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektroniki. Tam napisał rozprawę doktorską 

i habilitacyjną, które obronił na Uniwersytecie Warszawskim – pierwszą w 1929 r., a drugą  

w 1934 r. Podczas okupacji prowadził tajne nauczanie, za co w 1942 r. został aresztowany  

i wywieziony do Oświęcimia, potem do obozu w Gross-Rosen i Nordhausen. Po wojnie osiadł we 

Wrocławiu. Był znakomitym matematykiem. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 50 prac 

naukowych. Zmarł 3 stycznia 1972 r. we Wrocławiu.  

 Adam Gorczyca – kierownik szkoły w Jastkowicach w latach 1926-1962.  

 Stefan Jestal – dyrektor szkoły w Jastkowicach w latach 1962-1984. 

 Józef Bolka – kierownik szkoły w Brandwicy w latach 1934-1949. 

 Aleksander Wzorek – kierownik szkoły w Brandwicy od 1949 r. 

 Andrzej Pokój – dyrektor szkoły w Kłyżowie do 1931 r. 

 Bazyli Jackiewicz – kierownik szkoły w Kłyżowie w latach 1933-1942. 

 Józef Zybura – dyrektor szkoły w Kłyżowie w latach 1942-1975. 

 Stanisława Maziarz – kierownik szkoły w Krzakach w latach 1965-1968. 

 Stanisława Pałka – kierownik szkoły w Krzakach w latach 1968-1991. 

 

Osoby uhonorowane tytułem „Zasłużony dla Gminy Pysznica” 

 

Ksiądz Władysław Szubarga (1912-1991) 

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Pysznica” ks. Władysławowi Szubardze  został przyznany pośmiertnie, 

w czerwcu 2012 roku w setną rocznicę urodzin mając na uwadze zasługi zarówno w dziedzinie 

krzewienia kultu religijnego jak i kultury oraz oświaty i nauki.  

Rys historyczny: 

 Duszpasterz Parafii Pysznica w latach 1939-1991  

 Gremialny Kanonik Kapituły Jarosławskiej  

 Dziekan Dekanatu Ulanowskiego 

 Kapelan Armii Krajowej 

 

Ks. Władysław Szubarga  urodził się 9 września 1912r. w Dębowcu koło Jasła, zmarł 24 stycznia 

1991r. w Pysznicy. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Pysznicy. 

 

Pani Maria Wanda Bourdon (1890-1983) 

Tytuł „Zasłużona dla Gminy Pysznica” został  przyznany pani Marii Wandzie Bourdon pośmiertnie, 

w kwietniu 2014 za wieloletnie zaangażowanie w dziedzinie oświaty i nauki oraz kultury.  Pani Maria 

Wanda Bourdon była zasłużoną nauczycielką i działaczką społeczną w Pysznicy, obdarzoną wieloma 

uzdolnieniami, humanistką o szerokich zainteresowaniach intelektualnych. Maria Wanda Bourdon 

całe swoje dorosłe życie poświęciła by „nieść kaganek oświaty” – dla pokoleń Pyszniczan pozostanie 

w pamięci jako serdeczna wychowawczyni i wspaniała animatorka życia społecznego. Żyła skromnie, 

bowiem wszystko rozdawała na rzecz studiującej młodzieży z Pysznicy.  

 

Ks. Andrzej Sekulski (1934 -2014)  
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Tytuł „Zasłużony dla Gminy Pysznica” został  przyznany ks. Andrzejowi Sekulskiemu w czerwcu 

2014 roku. Ks. Andrzej Sekulski przez długie lata swojej pracy w Kłyżowie inspirował i organizował 

społeczność lokalną. Dzieło jego życia – przy współpracy z parafianami – to utworzenie i 

zorganizowanie parafii, wybudowanie kościoła, plebanii, utworzenie pięknego cmentarza. Mimo 

wprowadzenia stanu wojennego, różnego rodzaju szykan i represji ze strony ówczesnych władz ks. 

Andrzej Sekulski potrafił nieugięcie tworzyć nową parafię i kontynuował potrzebne do tego 

inwestycje. Dzięki staraniom ks. Andrzeja Sekulskiego kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny i św. Maksymiliana Kolbe z każdym rokiem zyskiwał kolejne elementy wyposażenia: 

organy elektronowe, witraże, oraz barwną i artystyczną polichromię. 

Z jego inicjatywy w latach 80 doszło do telefonizacji Kłyżowa i przysiółków. Zachęcał także 

miejscową ludność do gazyfikacji i budowania sieci wodociągowej. Nieobca była ks. Andrzejowi 

Sekulskiemu działalność patriotyczna. W latach 80 nie zważając na grożące mu niebezpieczeństwa, 

udzielał na terenie parafii schronienia podziemnej drukarni Solidarności Ziemi Sandomierskiej. Ks. 

Andrzej Sekulski jako duszpasterz i nauczyciel religii miał ogromny wpływ na wychowanie w duchu 

patriotyzmu i przywiązania do tradycji wielu pokoleń mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. Dzięki 

Jego zaangażowaniu doszło do ufundowania i uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej Józefa 

Zyburę - długoletniego i zasłużonego kierownika szkoły w Kłyżowie. Był współinicjatorem nadana 

miejscowej szkole imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadził od samego początku 

kronikę parafii. Opracował monografię miejscowości i parafii Kłyżów, której początki sięgają czasów 

piastowskich – „Nasza Mała Ojczyzna Kłyżów”. Od 1997 roku ks. Andrzej Sekulski był kanonikiem 

honorowym Kapituły Konkatedralnej w Stalowej Woli. Zmarł  7 października 2014 roku, a 11 

października został pochowany na cmentarzu parafialnym w Kłyżowie. 

 

Ks. Tadeusz Mach  
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Pysznica” został  przyznany ks. Tadeuszowi Machowi w czerwcu 2014 

roku za zasługi przyczyniające się do rozwoju gminy poprzez jego działalności zawodową i społeczną, 

szczególnie w dziedzinie kultury oraz krzewienia kultu religijnego. Ks. Tadeusz Mach ma ogromne 

zasługi w zakresie kultywowania tradycji i kultury na terenie parafii Jastkowice. Jest między innymi 

założycielem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej, którego głównym celem jest 

pielęgnowanie tradycji chrześcijańskiej, zwyczajów ludowych i postaw patriotycznych. Ks. Tadeusz 

Mach jest osobą, która integruje miejscowe środowisko parafialne w duchu ekumenicznym, o czym 

świadczy bezkonfliktowe współistnienie w Jastkowicach dwóch kościołów: rzymsko-katolickiego i 

polskiego kościoła narodowego. Ks. Tadeusz Mach położył także duże zasługi na polu eklezjalnym. 

Jako długoletni proboszcz doprowadził w 1973 r. do rozbudowy miejscowego kościoła, który po 

przebudowie może pomieścić od 500-700 wiernych. Kościół w 1975 r. otrzymał nową artystyczną 

polichromię autorstwa Bolesława Oleszki. Dzięki staraniom ks. Tadeusza Macha uporządkowano 

otoczenie kościoła, wybudowano nowy parking i powiększono plac kościelny. Z inicjatywy 

proboszcza Macha w Jastkowicach w 2005 r. stanął pomnik Jana Pawła II, środki na ten cel 

pochodziły od osoby prywatnej. Ks. Tadeusz Mach był jednym z inicjatorów nadania miejscowej  

szkole imienia Armii Krajowej.  Ks. Tadeusz Mach podjął się realizacji bardzo ważnej inwestycji jaka 

była budowa na cmentarzu parafialnym w latach 2001-2002 kaplicy i pomnika ku czci 

pomordowanych w czasie wojny. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i determinacji ks. Tadeusza 

Macha udało się w latach 1983-86 wybudować od podstaw dom parafialny. Jako długoletni dziekan 

(od 1971 roku) i zarazem lokalny proboszcz skutecznie inspirował miejscowe środowisko do 

działalności na rzecz swojej małej ojczyzny. Natomiast poprzez takie działania jak budowa pomnika w 

hołdzie poległym mieszkańcom ziemi Jastkowickiej, ofiarom faszyzmu i komunizmu, nadanie szkole 

imienia Armii Krajowej, współpraca ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP przyczynia się skutecznie 

do przywracania pamięci historycznej regionu, kształtowaniu postaw patriotycznych nie tylko wśród 

swoich wiernych ale w całej społeczność.  
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Osoby uhonorowane tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Pysznica” 

 

Pan Zygmunt Cholewiński  

Tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Pysznica” Samorząd Gminy Pysznica przyznał Panu 

Zygmuntowi Cholewińskiemu w czerwcu 2012 roku - 20 lat od pierwszego wyboru na Wójta Gminy 

Pysznica i 10 lat od jego zwycięstwa w wyborach bezpośrednich na to stanowisko, mając na uwadze 

zasługi i ciągłe zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju ,,Małej Ojczyzny”. 

Rys historyczny: 

 Radny Gminy Pysznica – w latach 1990-1998, 

 Wójt Gminy Pysznica – w latach 1992-2006, 

 Delegat Gminy Pysznica do Sejmiku Samorządowego Województwa Tarnobrzeskiego                 

w latach 1994-1998, 

 Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego - od 2014-aktualnie 

 Radny Województwa Podkarpackiego – w latach 1998-2002, 2006-2010, 2010-2014, 

 Marszałek Województwa Podkarpackiego – w latach 2006-2010, 

 Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – w latach 2010-2013. 

 Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego od 2014 r. 

 

Pani Ludwika Błażejowicz  
Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Pysznica” Samorząd Gminy Pysznica przyznał Pani Ludwice 

Błażejowicz w kwietniu 2014 roku za niezwykłe zaangażowanie i zbudowanie mocnych filarów 

pysznickiej edukacji zarówno w zakresie nauki, kultury jak i sportu. Nieoceniony wkład Pani Ludwiki 

Błażejowicz w zachowanie lokalnej tradycji i krzewienie kultury ma wielki wpływ na rozwój naszej 

gminy i jej promocję. Umiejętność jednoczenia lokalnego środowiska i angażowanie wokół ważnych 

idei to Jej niezwykła cecha. Pani Ludwika Błażejowicz jest mieszkanką Pysznicy. W lokalnej 

społeczności dała się poznać jako solidny nauczyciel, świetny organizator i animator życia społeczno-

kulturalnego. Z wykształcenia jest nauczycielem matematyki. W pysznickiej szkole pracowała w 

latach: 1963 - 2003. Obecnie jest na emeryturze, niemniej jednak stara się uczestniczyć 

w wydarzeniach organizowanych przez lokalne środowisko. Pani Ludwika Błażejowicz jest niezwykle 

skromna i zawsze życzliwa dla innych. Przez lata pracy dała się poznać jako osoba, wymagająca od 

innych ale i od siebie, która z pewnością jest autorytetem dla wielu osób. 

 

2.3. Środowisko przyrodnicze 

2.3.1. Stosunki wodne 

Morfologicznie gmina leży w obrębie Kotliny 

Sandomierskiej, położona jest w zlewni rzeki San i jej 

prawego dopływu - rzeki Bukowa. Obie rzeki mają III 

klasę czystości ze względu na zawartość fosforu i stan 

sanitarny. Bukowa jest rzeką stosunkowo czystą, 

wypływa z Puszczy Solskiej, biegnie przez lasy  

i nieużytki oddalone od zabudowań, co nie naraża jej na 

zanieczyszczenia związane z nawożeniem gleb 

nawozami sztucznymi oraz odpadami z gospodarstw 

domowych i rolnych. Jej brunatne zabarwienie 

świadczy o pokładach torfowych, jakie przecina rzeka, płynąc w większości przez lasy. O stanie 

czystości wody może świadczyć fakt, że Bukową zamieszkują pstrągi oraz miętusy – ryby, które do 

swojego bytowania wymagają dobrej jakościowo wody.  

 

Kąpielisko „Nasze Piaski” 
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Na sieć rzeczną Gminy składają się jeszcze pomniejsze cieki wodne: Gilówka (dopływ Bukowej), 

Pyszanka, Chodźca (dopływy Sanu), Łukawica i Dębowiec. Na szczególna uwagę zasługują płynące 

przez teren parku krajobrazowego rzeki Dębowiec i Łukawica, które silnie meandrując wśród leśnych 

pagórków tworzą niepowtarzalny krajobraz. Łączna długość rzek na terenie Gminy to 62,1 km. 

 

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych niektóre obszary Gminy poddane zostały melioracji. 

Powierzchnia sieci drenarskiej wynosi 385 ha, a łączna długość rowów melioracyjnych to 54,3 km. 

Część z nich jest w złym stanie technicznym, co podczas wiosennych roztopów lub długotrwałych 

opadów zwiększa zagrożenie związane z podtopieniami. Na terenie gminy obszarami  

o podwyższonym ryzyku zagrożeń powodzią są tereny wzdłuż dolin rzecznych Sanu oraz Bukowej. 

Wały przeciwpowodziowe ciągną się wzdłuż Sanu chroniąc Sudoły, Brandwicę i częściowo Chłopską 

Wolę. Niestety brak jest obwałowania chroniącego przed wylewami w przypadku cofania się wód 

rzeki San do rzeki Bukowej w miejscowości Chłopska Wola.  

2.3.2. Klimat 

Gmina Pysznica, jak i obszar całej Polski leży w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego. W 

podziale klimatycznym podanym przez  Okołowicza Gmina Pysznica znajduje się w obrębie tzw. 

Krainy Klimatycznej Sandomierskiej. Jest to jeden z najmniejszych samodzielnych regionów 

klimatycznych. Posiada on dosyć wyraźne cechy klimatu kontynentalnego, który wyraża się w 

większych rocznych amplitudach temperatury powietrza, wydłużonych okresach upalnego lata oraz 

dość długimi zimami.  Państwowa   Inspekcja   Ochrony   Środowiska w przedstawionej propozycji 

regionalizacji klimatu Polski (opartej na średniej rocznej liczbie dni   z   poszczególnymi   typami   

pogody),   zaliczyła   opisywany   obszar   do   Regionu Sandomierskiego   (R   XXII).   W   

porównaniu   z   sąsiadującymi   regionami   występuje   tutaj większa, w stosunku do innych 

obszarów ilość dni ciepłych w roku, prawie 92 dni. 

Charakterystyczne wartości dla tej krainy podane w oparciu o wieloletnie obserwacje to: 

 

średnia temperatura stycznia - 3,5 stopnia Celsjusza 

średnia temperatura lipca + 18 stopnia Celsjusza 

roczna suma opadów 670 mm 

czas trwania zimy 92 dni w roku 

czas trwania lata 95 dni w roku 

liczba dni pogodnych 70 dni 

liczba dni pochmurnych 110 dni 

liczba dni z szata śnieżną 80 dni 

 

Na obszarze Gminy przeważają wiatry zachodnie, północne i południowo-zachodnie. Opisywany teren 

ze względu na położenie, rzeźbę terenu, dużą powierzchnię lasów, charakteryzuje się zróżnicowanymi 

warunkami klimatu lokalnego, od rejonów o słabym nasłonecznieniu i dużej wilgotności (w obrębie 

dolin rzecznych i na terenach obniżonych o płytkim występowaniu wód gruntowych (do 2 m p.p.t.)) 

do terenów położonych na wysoczyznach, dobrze przewietrzonych, o korzystnych warunkach 

nasłonecznienia. Obszarem o mniej korzystnych warunkach klimatu lokalnego są doliny Sanu  

i Bukowej. Na obszarze tym występują gorsze warunki wilgotnościowe, częściej występują i dłużej 

zalęgają mgły. Specyficzny mikroklimat występuje w obrębie kompleksów leśnych, cechuje się on 

podwyższoną wilgotnością względną, wyrównaną termiką osłabieniem promieniowania słonecznego, 

bakteriostatycznym oddziaływaniem olejków eterycznych.   
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2.3.3. Ukształtowanie,  gleby 

Gmina Pysznica zaliczana jest do obszarów o korzystnych warunkach przyrodniczo-środowiskowych, 

gdyż środowisko naturalne nie zostało nadmiernie przekształcone przez działalność ekspansywną 

człowieka. Teren gminy jest terenem równinnym z lekką pagórkowatością. Najwyżej położonym 

miejscem gminy jest Jesionowa Górka (189,5 m n.p.m.) w okolicach Studzieńca. 

Wśród zasobów naturalnych wymienić należy 

złoża piasku, gliny, żwiru oraz torfu, które 

eksploatowane są przez mieszkańców do celów 

własnych. Na większą skalę wydobywa się 

jedynie piasek w funkcjonujących żwirowniach 

w miejscowościach: Pysznica i Jastkowice. 

 

Gleby na terenie gminy Pysznica charakteryzują 

się z reguły niską klasą bonitacyjną. Wzdłuż rzek 

występują gleby klas II-IV (rędzinne, mady), zaś 

na pozostałym terenie przeważają gleby V i VI 

klasy (piaszczyste, słabo gliniaste i gliniaste w 

typie pseudo-bielicowym i brunatnym) oraz niesklasyfikowane gleby pod lasami. Udział powierzchni 

użytków rolnych w ogólnej powierzchni gminy wynosi 35%, z czego około 10,3% powierzchni 

Gminy zajmują łąki i pastwiska o dużym stopniu naturalności.            

2.3.4. Zasoby naturalne: fauna i flora 

Niewątpliwym bogactwem naturalnym Gminy 

są lasy i grunty leśne, które zajmują 59,2 % jej 

powierzchni, co stawia Gminę Pysznica na 

drugim miejscu w powiecie, za gminą 

Zaklików. W granicach Gminy Pysznica 

znajduje się cześć Parku Krajobrazowego „Lasy 

Janowskie”. Został  on utworzony uchwałą 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu 

Nr I/12/83 z dnia 03.10.1984 r., zmienioną w 

2004 r. rozporządzeniem Wojewody 

Podkarpackiego w   granicach   województwa   

podkarpackiego i rozporządzeniem Wojewody   

Lubelskiego na   terenie   województwa   lubelskiego.   Powierzchnia   parku   wynosi  39.150   ha,   a   

strefy ochronnej 60.500 ha. Na terenie województwa podkarpackiego zajmuje on powierzchnię 4.055 

ha  i obejmuje gminy: Pysznica, Zaklików i Radomyśl nad Sanem. Strefa otuliny na terenie   

województwa   podkarpackiego   zajmuje powierzchnię 37 824 ha, obejmując gminy: Zaklików, 

Radomyśl, Pysznica, Jarocin, Ulanów, Nisko i Harasiuki. Na terenie Parku istnieje 5 rezerwatów 

przyrody o łącznej powierzchni 3 948 ha. W granicach gminy jest położony rezerwat leśny 

„Jastkowice” o powierzchni 4 576 ha oraz cześć rezerwatu wodno-torfowiskowego „Imielity Ług”.      

                                                                                                   

Różnorodność szaty roślinnej, sprzyja występowaniu  dużej liczby gatunków zwierząt. Występują tu: 

dziki, lisy, piżmaki, kuny, sarny, jelenie.  Na terenach otwartych: łąkach i polach uprawnych 

występuje zwierzyna drobna: bażanty, zające, rzadziej kuropatwy. Do cenniejszych  gatunków 

zwierząt występujących  na terenie Gminy możemy zaliczyć: bobry, borsuki, jenoty, bociany białe,   

daniele, orzesznice, krogulce, dzięcioły czarne, nietoperze (kilka gatunków), łosie, żurawie, bociany 

Centrum Edukacji Ekologicznej 

Rezerwat „Jastkowice” 
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czarne, rzadziej głuszce. W ostatnim czasie pojawiły się również wilki, których wataha liczy około 10-

12 osobników. Ciekawostką jest, iż na terenie Gminy stwierdzono występowanie 4 gatunków 

zwierząt, które z uwagi na swoją rzadkość znalazły się na „Czerwonej Liście Zwierząt Ginących  

i Zagrożonych  w Polsce” (Głowaciński 2002 ). Są to głuszec, bocian czarny, orzeł bielik – 

zaklasyfikowane jako krytycznie zagrożone oraz wilk zakwalifikowany jako bliski zagrożeniu.  

Lasy Janowskie są obszarem specjalnej ochrony ptaków (OSO), natomiast Rezerwat „Imielity Ług” 

jest specjalnym obszarem ochrony siedlisk (SOO) w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000 utworzonej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt zagrożonych 

wyginięciem.  

W Rezerwacie „Jastkowice” chroniony jest cenny zespół wielogatunkowego lasu mieszanego  

z udziałem dębu, buka, jodły i lipy, z bogatą florą charakteryzującą stosunki przyrodnicze dawnej 

Puszczy Solskiej. Teren rezerwatu porasta drzewostan, wchodzący w skład dobrze zachowanego 

zespołu gradu Tilio-Carpinetum, tworzącego liczne podzespoły oraz warianty troficzne  

i wilgotnościowe. Wyróżnia się on niezwykłym starodrzewem w wieku 150-200 lat. W rezerwacie 

występuje ok. 250 gatunków roślin naczyniowych. Na szczególną uwagę zasługują rośliny górskie: 

groszek wschodniokarpacki, żywiec gruczołowaty, szałwia lepka oraz chronione – orlik pospolity, 

bluszcz pospolity, lilia złotogłów i gatunki z rodziny storczykowatych gnieźnik leśny, podkolan biały  

i zielonawy.       

Bardzo interesująca jest flora grzybów wielkoowocnikowych licząca 160 gatunków. Do 

najcenniejszych należy objęty ochroną ścisłą podgrzybek pasożytniczy, szmaciak gałęzisty oraz 

umieszczone na „Liście roślin zagrożonych”: borowik szlachetny, borowik usiatkowany, pępownik 

przenikający, grzybówka. Stwierdzono tu także występowanie ponad 74 gatunków mszaków. Wśród 

fauny rezerwatu należy wymienić nietoperze – gacka wielkoucha i nocka kosmatego oraz sowę 

pójdźkę. 

„Imielity Ług” to rezerwat wodno-torfowiskowy 

o wybitnych walorach krajobrazowych  

i przyrodniczych, w skład którego wchodzi 

zarastający, płytki staw, torfowisko przejściowe  

i bór wilgotny. Jest to jedno z największych  

w Lasach Janowskich torfowisk wysokich  

o miąższości torfu do 6m. Na terenie rezerwatu 

dominuje roślinność wysokotorfowiskowa, 

znaczny udział mają też zbiorowiska torfowisk 

przejściowych oraz roślinność wodna  

i szuwarowa. Torfowisko otoczone jest 

roślinnością leśną, tworzoną przez zespoły boru 

bagiennego, boru wilgotnego i borów świeżych. Na terenie rezerwatu wyróżniono 45 zbiorowisk 

roślinnych. W skład zbiorowisk wchodzi 139 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 71 gatunków 

porostów, 82 gatunki mszaków oraz około 500 gatunków roślin naczyniowych, w tym aż 27 gatunki 

objęte ochroną gatunkową. Do najciekawszych należą: mącznica lekarska, wawrzynek wilczełyko, 

goździk piaskowy, salwinia pływająca, 3 gatunki rosiczek: okrągłolistna, pośrednia i długolistna, 

długosz królewski, grążel żółty, grzybienie białe, widłaczek torfowy, wroniec widlasty. Z chronionych 

grzybów odnotowano obecność szmaciaka gałęzistego. Wiele grzybów spotkanych w rezerwacie 

znajduje się na „Liście roślin zagrożonych w Polsce”, należą do nich m. in. sarniak dachówkowaty, 

lakownica lśniąca, szczecinkowiec jodłowy, czyren sosnowy. Z porostów chronionych odnaleziono 

Rezerwat „Imielity-Ług” 

Id: 9208C7F5-A473-47ED-B102-78D46D6911D1. Podpisany Strona 21



 21 

brodaczkę kędzierzawą, brodaczkę kępkową, a z „Listy porostów zagrożonych w Polsce” - żółtlice 

chropowatą, płucnicę islandzka, płucnicę żółtą i maklę tarniową.  

Na terenie Gminy Pysznica znajduje się kilka pomników przyrody ożywionej objętych ochroną 

prawną. Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 8 lutego 1988 r. oraz 

Rozporządzeniem Nr 6 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 26 czerwca 1991 r. objęto ochroną: 

1. dwa dęby szypułkowe rosnące w miejscowości Kochany, 

2. dąb w Lipowcu, 

3. rosiczkę okrągłolistną i widłaka torfowego rosnące w miejscowości Pysznica (teren 

dawnej żwirowni). 

Zestawienie obszarów o szczególnym znaczeniu i wartości przyrodniczej w obrębie Gminy 

Pysznica (wg GUS) 

OCHRONA PRZYRODY I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Obszary prawnie chronione 

ogółem ha 5547,71 

rezerwaty przyrody ha 115,68 

parki krajobrazowe razem ha 5544,60 

rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody w parkach 

krajobrazowych 

ha 116,48 

użytki ekologiczne ha 3,91 

Pomniki przyrody 

ogółem szt. 5 
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2.4. Zasoby ludzkie  

2.4.1. Demografia 

Gminę Pysznica pod koniec roku 2015 zamieszkiwało 10.769 mieszkańców. Liczba mieszkańców 

przypadająca na 1 km2 to 71 w latach 2012 i 2013 oraz 72 w roku 2014, przy czym średnia liczba 

mieszkańców na 1 km2 dla powiatu stalowowolskiego to 105 mieszkańców.  

Gminie Pysznica towarzyszy sukcesywny wzrost liczby mieszkańców. Liczba kobiet nieznacznie 

przewyższa liczbę mężczyzn. Najwyższy wzrost liczby mieszkańców był odnotowany pomiędzy 

rokiem 2011 a rokiem 2012, co obrazują dane przedstawione w poniższej tabeli.  

 

Liczba ludności w Gminie Pysznica w latach 1999-2015 (wg GUS) 

Rok Mieszkańcy ogółem w tym liczba kobiet w tym liczba mężczyzn 

1999 8 925  4 454 4 471 

2006 9 616 4 838 4 778 

2011 10 248 5 175 5 073 

2012 10 367 5 116 5 251 

2013 10 480 5 167 5 313 

2014 10 557 5 207 5 350 

2015 10 769 5 493 5 276 

 

Struktura ludności Gminy Pysznica w kontekście wieku produkcyjnego – lata 1999-2014  

(wg GUS) 

Rok 

Mieszka

ńcy 

ogółem 

Liczba osób 

w wieku 

przedproduk

cyjnym  (17 

lat i mniej) 

w tym 

kobiety 

w tym 

mężczy

zn 

Liczba 

osób w 

wieku 

produkcyj

nym (18-65 

lat) 

W tym 

kobiety 

W tym 

mężczy

źni 

Liczba 

osób  

w wieku 

poprodukc

yjnym 

W tym 

kobiety 

W tym 

mężczy

źni 

1999 8925 2378 1133 1245 5144 2398 2746 1357 894 463 

2006 9616 2167 1042 1125 5910 2800 3110 1454 947 507 

2010 10134 2068 1036 1032 6545 3057 3488 1521 1031 490 

2011 10248 2012 1017 995 6673 3108 3565 1563 1050 513 

2012 10367 1997 1026 971 6764 3141 3623 1606 1084 522 

2013 10480 1967 968 999 6863 3204 3659 1650 1110 540 

2014 10557 1922 979 943 6929 3244 3685 1706 1127 579 

 

Procentowe zestawienie ekonomicznych grup mieszkańców względem ogółu ludności  

w Gminie Pysznica (wg GUS) 

Rok 
Mieszkańcy 

ogółem 

Liczba osób w 

wieku 

przedprodukcy

jnym  (17 lat i 

mniej) 

Procent 

względem 

ogółu 

mieszkańc

ów 

Liczba osób 

w wieku 

produkcyjny

m (18-65 lat) 

Procent 

względem 

ogółu 

mieszkańców 

Liczba osób  

w wieku 

poprodukcyjn

ym 

Procent 

względem ogółu 

mieszkańców 

1999 8925 2378 26,8 5144 57,9 1357 15,3 

2006 9616 2167 22,7 5910 62,0 1454 15,3 
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2010 10134 2068 20,4 6545 64,6 1521 15,0 

2011 10248 2012 19,6 6673 65,1 1563 15,3 

2012 10367 1997 19,3 6764 65,2 1606 15,5 

2013 10480 1967 18,8 6863 65,5 1650 15,7 

2014 10557 1922 18,2 6929 65,6 1706 16,2 

 

W Gminie Pysznica, podobnie jak w populacji ogólnopolskiej, obserwować możemy proces tzw. 

starzenia się społeczeństwa. Świadczy o tym m.in. fakt, iż w roku 1999 liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym była znamiennie wyższa od liczby osób w wieku poprodukcyjnym, a na 

przestrzeni kolejnych lat zauważyć można było wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i spadek 

populacji w wieku przedprodukcyjnym. W roku 2014 obie liczebność obu populacji niemal się 

zrównała.  

Mężczyźni w wieku poprodukcyjnym stanowią blisko połowę z populacji kobiet w tym przedziale 

wiekowym.  Świadczy to o większej śmiertelności mężczyzn. 

Obserwowalny jest również coroczny wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym. Wzrost liczby osób 

z tej grupy następuje w cyklu stopniowym, bez większych skoków w danych statystycznych.               

Ruchy naturalne w Gminie Pysznica  (wg GUS) 

 

Rok 

Ilość zawartych 

małżeństw 

 

Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny 

1999 43 103 92 11 

2006 43 74 95 -21 

2010 42 67 77 -10 

2011 49 80 72 8 

2012 44 74 72 2 

2013 40 77 94 -17 

2014 40 76 93 -17 

 

Przyrost naturalny w Gminie Pysznica w ostatnich 2 latach ma wyraźną tendencję spadkową. W latach 

2011-12 przyrost naturalny miał w Gminie wartość dodatnią. Najniższą wartość ujemną przyrost 

naturalny miał  w roku 2006. Poziom zawieranych małżeństw w Gminie Pysznica na przestrzeni lat 

1999-2014 kształtuje się na zbliżonym poziomie, jednak wartość liczbowa zawartych małżeństw wg 

najnowszej statystyki z roku 2013 i 2014 nieznacznie spada.  

 

Ruchy migracyjne w Gminie Pysznica (wg GUS) 

Rok 
Zameldowania 

z za granicy 

Wymeldowania 

za granicę 

Zameldowania 

w ruchu 

wewnątrz-

krajowym 

Wymeldowania 

w ruchu 

wewnątrz-

krajowym 

Bilans napływu 

i odpływu 

ogółem/saldo 

migracji 

1999 0 0 119 77 42 

2006 30 18 183 51 121 

2010 13 10 202 74 131 

2011 9 14 189 78 106 

2012 14 4 143 52 101 

2013 18 13 187 80 112 

2014 6 5 182 72 111 
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W roku 1999 z zagranicy nie napłynęła ani za granicę nie wyjechała żadna z osób zameldowanych na 

ternie Gminy Pysznica. W roku tym także odnotowano najniższy bilans napływu mieszkańców do 

Gminy. Bilans ten miał najwyższą wartość w roku 2010. W roku 2006 po przyjeździe z zagranicy 

zameldowało się w Gminie Pysznica najwięcej osób. W roku 2011 wskaźnik osób wymeldowujących 

się z powodu wyjazdu za granicą był wyższy od wskaźnika powracających mieszkańców  

i zameldowujących się. Saldo migracji wskazuje na to, że Gmina Pysznica zwiększa stale liczbę osób 

zameldowanych na jej obszarze. Jest to pozytywna informacja wskazująca na rozwój demograficzny 

Gminy i sugerująca, że Gmina stwarza dogodne warunki do osiedlania się.  

 

Wybrane dane demograficzne z roku 2014 – Gmina Pysznica na tle powiatu stalowowolskiego 

(wg GUS) 

Rodzaj danych 

 
Gmina Pysznica Powiat 

Ludność 

w tym kobiety 

10557 

5350 

108280 

55588 

Urodzenia żywe 76 894 

Zgony 93 975 

Przyrost naturalny -17 -81 

Saldo migracji ogółem 111 -358 

Ludność w wieku: 

przedprodukcyjnym 

produkcyjnym 

poprodukcyjnym  

 

1922 

6929 

1706 

 

18465 

69350 

20465 

 

Gminę Pysznica na tle danych statystycznych odnoszących się do sytuacji demograficznej powiatu 

stalowowolskiego wyróżnia przede wszystkim dodatnie saldo migracji. Na podstawie ww. zestawienia 

statystycznego wynika, że wartości liczbowe stanowią około 8-14 % ogólnych wartości dla powiatu 

stalowowolskiego. Wartość ujemnego przyrostu naturalnego w Gminie jest mniejsza niż w powiecie, 

co wskazuje na to, że w Gminie Pysznica niekorzystne zjawiska demograficzne występują na skalę 

mniejszą niż ma to miejsce w innych gminach powiatu.  

2.4.2. Liczba mieszkańców sołectw Gminy Pysznica  

Na obszar Gminy Pysznica skałda się 10 sołectw, liczba ich mieszkanców została przedstawiona w 

tabeli poniżej: 

Sołectwo 
Liczba mieszkańców 

2007 2009 2013 2016 

Bąków 167 178  173 167 

Brandwica 516 451  594 605 

Chłopska Wola 167 188  172 170 

Jastkowice 2 496 2 347    2 803  3 138 

Kłyżów 1 257 1 336  1 304 1 280 

Krzaki-Słomiana 1 069 926  1 125 1 112 

Olszowiec 518 522 557  574 

Pysznica 2 650 2 666   3 146  3 285 

Studzieniec 334 323  335 331 

Sudoły 379 306  386 387 

Ogółem 9 683 9 243 10 595  11 049 

 

Najwyższy wzrost liczby mieszkańców odnotowany jest w sołectwach Jastkowice oraz Pysznica. Obie 

wymienione miejscowości są sołectwami położonymi najbliżej miasta Stalowa Wola przy drodze 

powiatowej. Najniższy (ujemny) wzrost liczby mieszkańców odnotowuje się w sołectwie Studzieniec. 
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Jest to peryferyjna osada położona na skraju lasów, znacznie oddalona (najdalej ze wszystkich 

miejscowości gminy) od drogi powiatowej.  

 

Badanie struktury wieku mieszkańców Gminy Pysznica wskazuje, iż najliczniejszą grupę wiekową 

stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 65,6% mieszkańców. Zdecydowanie mniej liczne są grupy 

wiekowe ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Należy jednak podkreślić, że 

rosnąca liczba osób w wieku produkcyjnym, połączona z malejącym odsetkiem liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym świadczy o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa, co stanowić może 

w przyszłości problem demograficzny (tendencja ogólnokrajowa).  

2.5. Gospodarka 

2.5.1. Rynek pracy 

Większość czynnych zawodowo mieszkańców Gminy Pysznica znajduje zatrudnienie w firmach  

w pobliskiej Stalowej Woli i Nisku, na terenie Gminy przeważają bowiem małe, rodzinne 

przedsiębiorstwa. W 2006 roku na ogólną liczbę 410 podmiotów gospodarczych na terenie Gminy 

Pysznica, 349 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W roku 2013 natomiast 

ogólna liczba podmiotów gospodarczych wyniosła 669 firm, z których 587 zarejestrowanych były 

jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wskaźnik wzrostu rozwoju 

przedsiębiorczości w roku 2013 na terenie Gminy Pysznica wzrósł w porównaniu z rokiem 2006 o 259 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W skali roku – w latach 2013-2014 wskaźnik ten 

wzrósł o kolejne 16 podmiotów gospodarczych. Udział w tym wskaźniku osób fizycznych wskazuje 

na wzrost o 238 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w roku 2013 względem roku 

2006. W latach 2013-2014 ilość osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

zarejestrowaną na obszarze Gminy Pysznica zmalała o 21 podmiotów. Największa ilość podmiotów 

gospodarczych funkcjonuje w samej Pysznicy. Drugim sołectwem pod względem ilości 

funkcjonujących podmiotów gospodarczych jest sołectwo Jastkowice.  

2.5.2. Podmioty gospodarcze na terenie Gminy Pysznica  

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  

w Gminie Pysznica systematycznie rośnie. Wzrasta 

również liczba branż, w których działają poszczególne 

przedsiębiorstwa. Są to firmy produkcyjne (tartak, 

produkcja stolarki okiennej, makaroniarnie, piekarnia), 

usługowe (usługi bankowe, transportowe, budowlano-

remontowe, wykończeniowe, instalacyjne, mechanika 

pojazdowa, 

medycyna 

rodzinna, 

stomatologia, protetyka stomatologiczna, 

ubezpieczeniowe, informatyczne, doradztwo podatkowe, 

doradztwo prawne, weterynaryjne, krawieckie, usługi 

leśne, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

pośrednictwo finansowe, młyn), handlowe (sklepy 

ogólnospożywcze, dom handlowy G.S. „Samopomoc 

Chłopska” w Nisku, hurtownie materiałów 

budowlanych, apteka, restauracje etc.).  

Nowe podmioty gospodarcze 

Nowe podmioty gospodarcze 
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Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (wg GUS) 

  Jednostka miary 2014 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON 

Podmioty wg sektorów własnościowych 

podmioty gospodarki narodowej ogółem - 685 

sektor publiczny – ogółem - 18 

sektor publiczny – państwowe i samorządowe jednostki 

prawa budżetowego 
- 14 

sektor publiczny – spółki handlowe - 1 

sektor prywatny – ogółem - 667 

sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
- 597 

sektor prywatny – spółki handlowe - 11 

sektor prywatny – spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego 
- 3 

sektor prywatny – spółdzielnie - 2 

sektor prywatny – fundacje - 3 

sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje społeczne - 16 

2.5.3. Rolnictwo 

Gmina Pysznica nie jest gminą typowo rolniczą. Ostatnie dane do specyfiki rolniczej gminy zostały 

opracowane w roku 2010 podczas Narodowego Spisu Rolnego. Wynika z nich, że najwięcej 

gospodarstw rolnych jest o powierzchni zamykającym się pomiędzy 1 a 5 ha. Dużych gospodarstw 

rolnych, powyżej 10 ha w gminie jest niewiele.  Rozdrobnione gospodarstwa rolne wskazują na to, że 

działalność rolnicza stanowi jedynie uzupełnienie potrzeb żywnościowych mieszkańców Gminy  

i wsparcie na rzecz prowadzonych gospodarstw domowych.  

 

Ogrody przydomowe stanowią dość spory areał ziemi w użytkowaniu mieszkańców Gminy Pysznica. 

Świadczyć to może o pozytywnej estetyce obszarów zamieszkiwanych przez mieszkańców Gminy 

oraz o tendencji do własnych, niewielkich przydomowych upraw warzyw oraz owoców  stanowiących 

źródło ekologicznej i zdrowej żywności.   

 

Obszary rolne w Gminie Pysznica (Narodowy Spis Rolny 2010) 

Specyfikacja obszaru rolnego ha 

Wielkość indywidualnych gospodarstw rolnych  2855,60 

Ogólna wielkość obszarów rolniczych  4046,03 

Łączna wielkość gospodarstw rolnych do 1 ha 322,77 

Łączna wielkość gospodarstw od 1 do 5 ha 1845,28 

Łączna wielkość gospodarstw od 5 do 10 ha 454,78 

Łączna wielkość 10 ha i więcej 232,77 

Użytki rolne w dobrej kulturze  1020,00 

Pod zasiewami 709 

Grunty ugorowane 282 

Ogrody przydomowe 188 

Łąki trwałe 671 

Sady 45 

Ziemniaki 485 

Inne warzywa 22 
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Brak zainteresowania mieszkańców rolnictwem wynika również ze spadku opłacalności produkcji 

rolnej, rozdrobnienia gospodarstw oraz rosnącego popytu na tereny pod budownictwo mieszkaniowe. 

Korzyści z przynależności do Unii Europejskiej dla rolników to przede wszystkim dopłaty rolno-

środowiskowe. Ze względu na dopłaty do produkcji rolnej zmniejszyła się liczba nieużytków, gdyż ta 

forma wsparcia obliguje rolników do obkaszania łąk i nieużytków zielonych.  

2.5.4. Aktywność zawodowa mieszkańców 

Analiza poziomu bezrobocia w Gminie Pysznica pozwala stwierdzić, iż liczba zarejestrowanych osób 

bezrobotnych sukcesywnie zwiększała się do roku 2009 i pozostawała na zbliżonym poziomie aż do 

roku 2013. Wskaźnik osób bezrobotnych osiągnął maksymalną wartość w roku 2009. W roku 2015 

odnotowywany był spadek liczby osób bezrobotnych. Większą grupą osób bezrobotnych stanowią 

mężczyźni niż kobiety. Ogólny poziom bezrobocia w Gminie Pysznica w omawianych latach był 

zawsze niższy niż średnia w całym województwie podkarpackim (dla przykładu: w roku 2014 poziom 

bezrobocia w województwie wyniósł 10,2%, zaś w Gminie Pysznica zaledwie 6,3%).  

 

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Pysznica wg statystyk GUS 

 

Rok 

 

Bezrobotni ogółem 

 

W tym kobiety 

 

W tym mężczyźni 

Udział procentowy 

wedle ogółu 

społeczności w % 

2007 327 178 149 5,3 

2008 336 163 173 5,3 

2009 514 217 297 8,0 

2010 468 204 264 7,2 

2012 525 242 283 7,8 

2013 529 246 283 7,7 

2014 435 211 224 6,3 

2015 364 178 186 - 

 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących na obszarze Gminy Pysznica wg statystyk 

prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli za lata 2013-2015 sukcesywnie spada. 

Tendencja spadkowa towarzyszy również ilości osób bezrobotnych powyżej 50-tego roku życia. 

Liczba osób młodych bezrobotnych utrzymuje się na zbliżonym poziomie.  

 

Charakterystyka zjawiska bezrobocia w Gminie Pysznica (dane PUP Stalowa Wola) 

 

 

 

Rok 

Osoby bezrobotne do 

25. roku życia (dane: 

rok 2013, 2014) i 30. 

roku życia (dane: rok 

2015) 

Osoby 

długotrwale 

bezrobotne 

Osoby bezrobotne 

powyżej 50. roku 

życia 

Osoby bezrobotne 

zwolnione z przyczyn 

zależnych od  zakładu 

pracy 
razem w tym 

kobiety 

2013 136 58 275 103 20 

2014 106 48 250 89 17 

2015 130 67 194 82 19 
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Zjawisko bezrobocia na terenie Gminy Pysznica w najmniejszym stopniu dotyka grupę mężczyzn  

z wykształceniem wyższym. Stwierdzić można także, że w przeciągu trzech ostatnich lat, podobnie jak 

w innych grupach mieszkańców, także i w tej występuje tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę 

osób bezrobotnych.  

 

Najwyższy poziom bezrobocia odnotowuje się w grupie mężczyzn o wykształceniu zasadniczym 

zawodowym, niewiele niższy obserwuje się także w grupie mężczyzn z wykształceniem 

gimnazjalnym i podstawowym. Trzeba jednak zaznaczyć, że w obu grupach na przestrzeni ostatnich 3 

lat nastąpił spadek poziomu osób bezrobotnych. 

 

Poziom bezrobocia wśród mieszkanek Gminy Pysznica z wyższym wykształceniem utrzymywał się  

w ciągu ostatnich trzech lat na podobnym poziomie. Najwyższy spadek bezrobocia (o ponad połowę) 

obserwowalny jest w grupie kobiet z wykształceniem średnim ogólnokształcącym.  
 

Charakterystyka zjawiska bezrobocia w Gminie Pysznica z uwagi na wykształcenie 

(dane PUP Stalowa Wola) 
 

 

 

Rok 

 

 

Wyższe 

 

Policealne  

i średnie 

zawodowe 

 

Średnie 

ogólnokształcące 

 

Zasadnicze 

zawodowe 

 

Gimnazjalne  

i podstawowe 

Kobi

ety 

Mężczyź

ni 

Kobiet

y 

Mężczyź

ni 

Kobiet

y 

Mężczyź

ni 

Kobiet

y 

Mężczyź

ni 

Kobiet

y 

Mężczyź

ni 

2013 43 18 71 56 43 21 59 101 38 79 

2014 39 17 66 41 30 19 40 76 36 71 

2015 42 15 51 39 19 11 39 65 27 56 

 
Alternatywą dla osób młodych mających problem ze znalezieniem pracy są staże, na które kieruje 

absolwentów szkół Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli (PUP). Dodatkowym wsparciem 

oferowanym przez PUP na rzecz osób pozostających bez pracy są bezpłatne szkolenia lub kursy w 

celu zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych. Elementem wsparcia młodych w 

podejmowaniu zatrudnienia są również specjalne programy rządowe lub UE związane z podjęciem 

działalności gospodarczej lub pierwszej pracy. Osoby wykazujące inicjatywę i chętne do podjęcia 

aktywnych działań zmierzających w kierunku samozatrudnienia mogą skorzystać z możliwości 

preferencyjnego oskładkowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy też korzystnych dotacji 

na rozwój własnego przedsiębiorstwa.  

2.6. Podmioty samorządowe pracujące na rzecz mieszkańców 

2.6.1. Szkolnictwo2 

 Przedszkola 

Przedszkole samorządowe 

Przedszkole ma długoletnią tradycję, zostało usytuowane w budynku zaadaptowanym po Szkole 

Podstawowej w 1978 r. Na początku funkcjonował jeden oddział tzw. „mieszany”, do którego 

uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W miarę upływu lat zainteresowanie przedszkolem rosło 

i ilość oddziałów systematycznie się zwiększała. Na przestrzeni 38 lat dokonało się wiele zmian i 

unowocześnień. Podstawowym wyznacznikiem zmian była wspólna chęć do organizowania coraz 

lepszych warunków zabawy i nauki wychowankom. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą 

                                                           
2 Opracowanie na podstawie informacji przekazanych przez placówki oświatowe 
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koncepcją pracy, której najważniejsze kierunki koncentrują się wokół: działań proekologicznych 

związanych z ideą edukacji dla zrównoważonego rozwoju; sprawności ruchowej jako warunku 

wszechstronnego rozwoju dziecka; ujawnieniu 

tkwiących w dzieciach zdolności twórczych. 

Przedszkole zapewnia dzieciom dużo przestrzeni do 

bezpiecznej zabawy oraz nauki. Proponuje im bogaty 

program dydaktyczny rozszerzony o bezpłatne 

zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, religia i 

zajęcia sportowe. 

Obecnie budynek spełnia wszystkie wymogi 

bezpieczeństwa i higieny. Obiekt został całkowicie 

dostosowany do potrzeb i wymagań dzieci, posiada 

trzy przestronne, kolorowe sale. Wszystkie meble, 

zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt terenowy 

na placu zabaw posiadają certyfikat bezpieczeństwa. Ponadto wokół przedszkola znajduje się  

pięknie zagospodarowany ogród „Zielone zakątki”, który powstał w ramach projektu „Centra 

edukacji ekologicznej w gminie Pysznica” . Celem realizacji tego projektu jest ochrona i 

propagowanie lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, zachęcanie dzieci do poznawania 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej naszego regionu oraz do bezpośredniego udziału w 

pracach gospodarczych i  badawczych. 

 

Inne 

Poza przedszkolem samorządowym na terenie Gminy Pysznica funkcjonuje przedszkole prywatne 

"Wesoły Maluszek" w Pysznicy oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny u „Św. Józefa” w 

Jastkowicach. Część dzieci uczęszcza do przedszkoli zlokalizowanych na terenie sąsiedniej 

Gminy Stalowa Wola. 

 

 Szkoły podstawowe i gimnazjalne 

Zespół Szkół w Kłyżowie. Priorytety tego Zespołu to przygotowanie uczniów do pełnego rozwoju 

osobowego, do odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, do bycia człowiekiem uczciwym, 

umiejącym żyć w zgodzie z samym sobą, z innymi i dla innych. Zawarte są one w misji szkoły. 

Szkoła jest stale modernizowana, sukcesywnie wyposażana w nowoczesny sprzęt multimedialny. 

Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest 12 sal lekcyjnych, 2 pracownie komputerowe,  

1 pracownia językowa, siłownia, hala sportowa wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy, 

biblioteka z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji, świetlica szkolna oraz 

pomieszczenia socjalne. Atutem szkoły jest ponadto: plac zabaw dla dzieci, boisko 

wielofunkcyjne: do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, kort tenisowy o nawierzchni z trawy 

syntetycznej, nowocześnie wyposażona kuchnia z przygotowywanymi na miejscu obiadami, 

szkolna stołówka. Za szkołą znajduje się boisko do siatkówki plażowej. Monitoring zewnętrzny  

i wewnętrzny zwiększa bezpieczeństwo uczniów. Patronem szkoły podstawowej jest Kardynał 

Stefan Wyszyński. W szkole organizowane są konkursy plastyczne, literackie, wiedzy o Patronie, 

apele, gazetki. Ważnym aspektem działalności szkoły jest realizacja programów edukacyjnych, 

profilaktycznych, charytatywnych. Istotną rolę w wielu przedsięwzięciach pełni samorząd 

uczniowski, który ww. działania koordynuje lub inicjuje.(np. „Góra Grosza”, akcja „Nakrętka”, 

„Pomoc Roxanie - dziewczynce z Ekwadoru”, zbiórki na rzecz potrzebujących). W ramach 

profilaktyki realizowane są programy: „Czyste powietrze wokół nas” „Nie pal przy mnie, proszę”, 

„Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Program Profilaktyki Narkomanii”, „Stop 

dopalacze”. W gimnazjum realizowany jest Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. 

Uczniowie uzyskują profesjonalną pomoc w zakresie wyboru dalszej ścieżki rozwoju. W ramach 

wyrównywania szans edukacyjnych szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  

i specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne. Szkoła 

odznaczona została licznymi certyfikatami, m.in. Wojewódzkim Certyfikatem Szkoły Promującej 

Zdrowie, Certyfikatem Szkoły bez Przemocy oraz Certyfikatem „Lepsza Szkoła” wydawnictwa 

GWO, które potwierdzają aktywność i zaangażowanie społeczno-edukacyjne placówki i jej 

pracowników. 

Przedszkole samorządowe 
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Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach   

Baza lokalowa składa się z budynku szkoły podstawowej oddanego do użytku w roku 1924, który 

w latach 1996-1999 został powiększony o salę gimnastyczną i nową część zajmowaną obecnie 

przez gimnazjum. Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi 2156 m. Szkoła dysponuje 14 salami 

lekcyjnymi, w których kształconych jest łącznie ok. 300 uczniów (17 oddziałów klasowych, w 

tym 2 przedszkolne). Szkoła posiada m.in. salę gimnastyczną (24x11 m) oraz pracownię 

komputerową z 19 stanowiskami komputerowymi. Budynki szkolne służą  społeczności 

gimnazjum i szkoły podstawowej. Placówka zlokalizowana jest w centrum wsi, budynek jest 

ogrodzony i monitorowany. Szkoła dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów. Zatrudnia 

wykwalifikowanych nauczycieli, pedagoga, logopedę, pielęgniarkę szkolną służących pomocą  

w kształceniu, wychowaniu i opiece nad uczniami. W szkole organizuje się  zajęcia dydaktyczno- 

wyrównawcze oraz rozwijające zainteresowania uczniów oraz zapewnia opiekę świetlicową  

i dowóz autobusem szkolnym. Systematycznie prowadzi się analizę wyników egzaminów 

zewnętrznych w celu właściwej organizacji procesów dydaktycznych służących podniesieniu 

efektów kształcenia. Najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia dyrektora szkoły za wyniki  

w nauce i sporcie. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych, 

osiągając wysokie wyniki. W roku 2014/15 4 uczniów szkoły otrzymało tytuł finalisty konkursów 

wojewódzkich: 2 z geografii w gimnazjum i 2 z języka angielskiego w szkole podstawowej. 

Szkoła wychowuje uczniów w duchu patriotyzmu i wartości chrześcijańskich m.in. poprzez 

pogłębianie wiedzy podopiecznych nt. patrona szkoły, licznie organizowane uroczystości 

patriotyczne, konkursy, spotkania z byłymi żołnierzami Armii Krajowej oraz sprawowanie opieki 

nad miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie pobliskich wsi. Na uwagę zasługują 

uroczystości szkolne i środowiskowe takie jak: Rocznica Pacyfikacji Wsi Kochany, Święto 

Niepodległości, Dzień Patrona Szkoły - Armii Krajowej, Rocznica Uchwalenia Konstytucji  

3 Maja. Poczet Sztandarowy bierze udział w różnych uroczystościach lokalnych o charakterze 

patriotycznym. Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jastkowicach należy do sieci Szkół 

Promujących Zdrowie. W 2004 r. szkoła otrzymała Certyfikat Rejonowy, zaś w 2008 r. Certyfikat 

Wojewódzki. Jako Szkoła Promująca Zdrowie placówka stara się uczyć swoich podopiecznych 

już od najmłodszych lat odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych  (m.in. poprzez promocję 

zasad zdrowego stylu życia),  a także zapewnia swoim uczniom bezpieczeństwo. Na uwagę 

zasługuje działalność charytatywna szkoły, w którą chętnie angażują się wszyscy uczniowie i ich 

rodzice. Przeprowadzane są różne akcje charytatywne, np. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, 

Gwiazdka dla Afryki, WOŚP oraz liczne kiermasze. Środki pozyskane z kiermaszów 

charytatywnych przeznaczane są na pomoc dla najbardziej potrzebujących uczniów szkoły. 

 

Zespół Szkół w Pysznicy. Misją szkoły jest: „…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie” – 

słowa zaczerpnięte z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Łowiczu w 1999 r. 

 

Możemy poszczycić się najstarszą historią szkolnictwa na terenie Gminy Pysznica. Zachowane 

szkolne archiwa sięgają 1792 roku. Zespół Szkół w Pysznicy w obecnej strukturze funkcjonuje od 

1 września 1999 r. W skład zespołu szkół wchodzi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 

II w Pysznicy oraz Gimnazjum Publiczne Jana Pawła II w Pysznicy. 

Baza szkoły: 

1 września 2010 r. został oddany do użytku nowy 

obiekt szkolny. Szkoła wygląda wyjątkowo pięknie i 

jest kompleksem na miarę XXI wieku. Nowoczesny 

obiekt dydaktyczny składa się z trzech segmentów. 

W segmencie B mieści się 10 sal dydaktycznych, w 

tym dwie pracownie informatyczne, pracownia 

fizyki, chemii oraz pracownia językowa. Znajduje się 

w nim także świetlica, biblioteka z czytelnią, gabinet 

logopedy, pedagoga szkolnego, higienistki, szatnia, 

pomieszczenia biurowe oraz stołówka z nowocześnie 

wyposażoną kuchnią. Segment A w całości 
Bieżnia i skocznia w dal ZS Pysznica 
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przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. W 

segmencie C mieści się pełnowymiarowa hala sportowa z trybunami na 250 miejsc, wyposażona 

w ściankę alpinistyczną o wysokości 7,5 m z czterema ścieżkami wspinaczkowymi oraz salę 

ćwiczeń z siłownią. Hala może być podzielona na trzy niezależne boiska. Cały obiekt jest 

monitorowany. 

Oferta edukacyjna, zajęcia dodatkowe, imprezy cykliczne: 

W ramach realizacji programu rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz wyrównywania szans 

edukacyjnych w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne: chór szkolny, koła przedmiotowe, 

koła zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno-

kompensacyjne i logopedyczne. Szkoła podejmuje działania wzbogacające ofertę edukacyjną, 

m.in. lekcje i warsztaty w Muzeum Regionalnym, spotkania autorskie, wyjazdy do teatru i na 

seanse filmowe. W szkole działają Szkolny Klub Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy. 

Uczniowie osiągają liczne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych. 

 

Od 2001 r. Zespół Szkół w Pysznicy posiada Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie 

i realizuje program promocji zdrowia, w ramach którego odbywają się przedstawienia, wyjazdy na 

zieloną szkołę, warsztaty profilaktyczne oraz zajęcia w ramach programu „Bezpieczne ferie”. 

 

Realizując treści i zadania programu wychowawczego w zakresie edukacji regionalnej, szkoła 

umożliwia prowadzenie „rozmowy w czasie" między pokoleniami, poznanie dziedzictwa 

religijnego, społeczno - kulturowego i odnalezienie się w historii poprzednich pokoleń. Wartości 

te służą rozbudzeniu miłości do ziemi rodzinnej, budowaniu więzi międzyludzkich, rozumieniu i 

docenianiu kultury swojego regionu, a także innych kultur. Od kilkunastu lat w szkole 

organizowane są Dni Seniora, Dni Rodziny, konkursy na szopkę i kartkę bożonarodzeniową, na 

palmę i koszyk wielkanocny, warsztaty wykonywania palm. Konkursy nie tylko angażują rodziny 

wielopokoleniowe, ale także wzmacniają właściwe zachowania w zakresie więzi rodzinnych, 

szacunku do osób starszych oraz kultywowania tradycji.  Jednym ze stałych elementów pracy 

wychowawczej i edukacyjnej naszej szkoły stały się warsztaty rękodzielnicze. Od 2007 roku 

warsztaty prowadzone są we współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli i są częścią 

wieloletniego projektu etnograficznego „Ocalić od zapomnienia”. W Szkolnej Izbie Tradycji 

eksponowane są pamiątki, dawne narzędzia rolnicze i przedmioty użytku codziennego będące 

efektem pracy uczniów w ramach realizacji projektów: 

- Ginące umiejętności. 

- Opowieści z życia wsi. 

- Wspomnienia z dzieciństwa. 

 

Wieloletnia praca społeczności szkolnej w zakresie: wzrastania z Patronem, edukacji patriotycznej 

i regionalnej przyniosła wymierne efekty w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła z Tradycją”. Nasza 

szkoła zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych. Oddziaływania wychowawcze szkoły 

w dużej mierze opierają się o przesłanie i naukę społeczną Patrona szkoły - Jana Pawła II, która 

jest skarbnicą myśli, motywów do pracy nad charakterem młodego człowieka. Społeczność 

szkolna od 2001 roku jest inicjatorem integracji szkół noszących imię Jana Pawła II poprzez 

organizację corocznego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Każda edycja przeglądu ma 

swoje hasło przewodnie i zakończona jest publikacją nagrodzonych prac. Przeglądowi towarzyszy 

pokonkursowa wystawa prac plastycznych, część artystyczna oraz spotkanie integracyjne. Od 

2008 r. Przegląd Twórczości ma zasięg międzywojewódzki (w konkursach plastycznym i 

poetyckim uczestniczą młodzi twórcy z województw: podkarpackiego, lubelskiego, 

świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego). Międzywojewódzki Przegląd 

Twórczości Dzieci i Młodzieży organizowany jest przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy oraz wsparciu władz samorządowych. 

Ponadto w kalendarzu uroczystości szkolnych na stałe wpisały się: Ogólnopolski Dzień Papieski 

oraz Święto Szkoły obchodzone 16 października. 
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Z inicjatywy naszej szkoły w trosce o wychowanie młodego pokolenia, a także w celu: 

zacieśniania współpracy dydaktyczno-wychowawczej, wymiany doświadczeń w zakresie pracy z 

Patronem oraz propagowania wartości wynikających z edukacji patriotycznej została powołana 

Sandomierska Rodzina Szkół imieniem Jana Pawła II. Od 2010 r. Gimnazjum Publiczne w 

Pysznicy nosi imię Jana Pawła II. Absolwenci szkoły podstawowej kontynuują wzrastanie zgodnie 

z misją szkoły „…budować fundamenty pod Ich przyszłe życie”. Dla „zatrzymania w czasie” 

wszystkich działań wzmacniających pożądane zachowania naszych uczniów, w hołdzie Patronowi 

została otwarta Sala Patrona. Pierwszą część ekspozycji stanowią plansze wypełnione treściami 

związanymi z Dziełem Życia i Nauczaniem Jana Pawła II. W drugiej części zostały rozmieszczone 

informacje i fotografie świadczące o naszym wzrastaniu z Patronem począwszy od 1999 r. 

Ekspozycję zamykają „ślady obecności”- osobiste pamiątki nauczycieli, uczniów, osób 

związanych ze szkołą, którzy „poczuli dotyk” Jana Pawła II, ten dosłowny poprzez osobisty 

kontakt i ten wyrażony poprzez różnorodne inicjatywy i działania.  

 

Pracę szkoły wspiera Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania 

Zespołu Szkół w Pysznicy. 

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w 

Krzakach. Początki istnienia szkoły sięgają 1925 

roku. W chwili obecnej placówka dysponuje: 

oddziałem przedszkolnym dla pięciolatków  

i sześciolatków oraz szkołą podstawową. Dnia  

2 maja 2010 roku Szkole nadano imię Orła Białego. 

Szkoła dysponuje 6 salami lekcyjnymi, salą 

gimnastyczną z siłownią oraz zapleczem sanitarnym, 

boiskiem i placem zabaw, biblioteką z pracownią 

ICIM, pracownią komputerową, oddziałem 

przedszkolnym z salą zabaw. Uczniowie szkoły mają 

możliwość udziału w organizowanych zajęciach 

pozalekcyjnych, m.in.: językowych, teatralnych, 

informatycznych, matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, polonistycznych, sportowych  

i  tanecznych. Zajęcia odbywają się zwykle raz albo dwa razy w tygodniu. Udział w zajęciach 

pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę jest bezpłatny. 

 

Wybrane cechy szkolnictwa w gminie Pysznica (wg GUS) 

  Jednostka miary 2014 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE 

Szkoły podstawowe ogółem 

ogółem ob. 4 

oddziały w szkołach - 30,00 

uczniowie osoba 501 

absolwenci osoba 98 

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Obowiązkowo uczący się języka obcego wg typu szkoły 

szkoły podstawowe 

ogółem osoba 501 

angielski osoba 501 

gimnazja 

ogółem osoba 570 

angielski osoba 285 

niemiecki osoba 285 

Boisko wielofunkcyjne w Krzakach 
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SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE 

Gimnazja ogółem 

ogółem ob. 3 

oddziały w szkołach - 15,00 

uczniowie osoba 285 

absolwenci osoba 87 

2.6.2. Pomoc społeczna 

Pomoc dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zapewnia gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Pysznicy (GOPS). Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na terenie 

Gminy ma tendencję wzrostową (liczba osób korzystających z pomocy społecznej oraz liczba 

przyznawanych świadczeń). Wzrost ten jest szczególnie widoczny w  grupie osób korzystającej z 

zasiłków okresowych i zasiłków celowych. Spadek  odnotowano jedynie w liczbie osób, którym 

przyznano zasiłki stałe.  

 

Formy udzielanej pomocy społecznej na terenie Gminy Pysznica (dane GOPS Pysznica) 

 

 

 

Rok 

Forma udzielonej pomocy 

Zasiłek stały 

Forma udzielonej pomocy 

Zasiłek okresowy 

Forma udzielonej pomocy – 

zasiłki celowe i w naturze 

Ilość 

udzielonych 

świadczeń 

Liczba osób, 

którym 

przyznano  

świadczenie 

Ilość 

udzielonych 

świadczeń 

Liczba osób, 

którym 

przyznano  

świadczenie 

Ilość 

udzielonych 

świadczeń 

Liczba osób 

którym 

przyznano  

świadczenie 

2012 379 185 137 39 136 126 

2013 443 47 214 51 - 193 

2014 528 54 203 50 - 159 

 

Główne powody przyznania pomocy społecznej mieszkańcom Gminy Pysznica  

(dane GOPS Pysznica) 
 

 

 

Rok 

Ubóstwo Bezdomność Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

Bezrobocie 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

2012 2 7 2 2 4 19 68 263 

2013 4 12 2 2 9 40 68 267 

2014 1 2 1 1 1 4 68 270 

 

Główną przyczyną objęcia świadczeniobiorców pomocą społeczną w Gminie Pysznica jest bezrobocie 

i jako jedyne jest ono niezmiennym zjawiskiem warunkującym trudną sytuację w rodzinach. Problem 

ubóstwa, jak wynika z powyższego zestawienia, powoli znika.  

 

 

 

 

Rok 

Niepełnosprawność Wielodzietność Długotrwała lub 

ciężka choroba 

Rodziny niepełne 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 
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2012 79 205 3 15 17 49 7 25 

2013 90 224 8 53 30 83 4 13 

2014 103 220 0 0 21 75 10 35 

 

Wzrasta wsparcie ze strony pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Gminy z uwagi na dysfunkcje 

spowodowane niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą oraz na rzecz rodzin niepełnych. Wśród 

przedstawionych w tabeli czynników jedynie wielodzietność na przestrzeni lat 2012-2014 nie była 

powodem zwiększenia liczby wniosków o przyznanie pomocy społecznej.  

 

 

 

 

Rok 

Przemoc w rodzinie Alkoholizm i 

narkomania 

Trudności w 

przystosowaniu się po 

opuszczeniu zakładu 

karnego 

Zdarzenia losowe 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

2012 2 10 7 18 2 2 11 38 

2013 3 13 4 16 2 2 8 14 

2014 1 4 10 29 3 3 7 20 

 

Narasta poziom problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i innych używek oraz skutkami 

uzależnienia. W roku 2014 odnotowano najwyższą od 3 lat liczbę rodzin objętą pomocą z tego 

powodu.  
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Udział mieszkańców Gminy Pysznica korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem – zestawienie z danymi powiatu stalowowolskiego  

i województwa ( wyrażone w %) 

ROK Gmina Powiat Województwo 

2010 6,2 8,7 11,9 

2011 6,5 7,9 10,8 

2012 5,8 8,2 11,0 

2013 6,4 8,8 11,3 

2014 6,2 7,7 10,5 

 

Procent mieszkańców Gminy Pysznica korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

pozostaje na porównywalnym poziomie na przestrzeni lat 2010-2014. Należy zwrócić uwagę na fakt, 

że poziom ten jest w porównaniu z procentem mieszkańców województwa i powiatu niższy. Powyższe 

dane statystyczne wskazują, iż kondycja społeczna w Gminie Pysznica jest lepsza w porównaniu do 

sytuacji ogólnopolskiej i lokalnej.  

2.6.3. Działalność kulturowa 

Dom Kultury w Pysznicy jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność w zakresie 

upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej. Dzieci i młodzież 

uczestniczą tu w indywidualnych zajęciach w ramach 

prowadzonego Ogniska Muzycznego, Ogniska 

Rękodzieła Artystycznego „Supełek”, Ogniska 

Plastycznego oraz Klubu Plastyka Amatora, a także w 

zajęciach Zespołu Tańca „KIK”, Zespołu Wokalnego 

„TAKT” oraz w zajęciach wokalnych dla dzieci. 

Warunki lokalowe Domu Kultury w Pysznicy nie są 

wystarczające – brakuje sal do prowadzenia zajęć.  

W budynku znajdują się bowiem jedynie niewielka sala 

widowiskowa, pomieszczenie z przeznaczeniem dla 

Ogniska Muzycznego oraz pomieszczenie biurowe  

i gospodarcze. Dom Kultury dysponuje sprzętem muzycznym i nagłaśniającym.  Zatrudnienie (na 

podstawie umowy o pracę lub zlecenia) znajduje tam łącznie 8 osób. 

 

Działalność kulturowa, świetlice i kluby wg danych GUS 

Działalność kulturalna, 

świetlicowa etc. 

Rok 2007 Rok 2009 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Imprezy kulturalne i inne dla 

ogółu mieszkańców 
29 31 35 12 36 

Wystawy 8 6 6 3 2 

Występy zespołów amatorskich 15 12 10 2 14 

Występy zespołów zawodowych Brak 

danych 

3 8 1 6 

Prelekcje, spotkania, wykłady 5 6 6 4 6 

Uczestnicy imprez ogółem 630 4830 8000 2866 7600 

Ilość zespołów artystycznych 5 8 7 5 10 

Koła (Kluby) - ilość Brak 

danych 

Brak 

danych 

8 5 4 

Członkowie Kół (Klubów) 

ogółem 
Brak 

danych 

Brak 

danych 

270 150 102 

Wesele jastkowickie - inscenizacja 
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Koło taneczne – liczba osób Brak 

danych 

Brak 

danych 

3 2 0 

Koło plastyczne – liczba osób Brak 

danych 

Brak 

danych 

3 0 3 

Koło teatralne – liczba osób Brak 

danych 

Brak 

danych 

1 0 0 

Koło seniora 0 0 0 0 1 

Koło turystyczne i sportowo-

rekreacyjne – liczba osób 
Brak 

danych 

Brak 

danych 

1 2 0 

Nauka gry na instrumentach – 

liczba osób 
56 59 78 110 87 

 

Z powyższych danych wynika, iż rośnie liczba imprez kulturalnych organizowanych na rzecz 

mieszkańców Gminy Pysznica. Koreluje z tym wzrost liczby osób uczestniczących w tego typu 

wydarzeniach. Obserwuje się wyraźną tendencję spadkową w liczbie osób zaangażowanych  

w działalność klubów na terenie Gminy. W ciągu 3 lat spadła ona niemal trzykrotnie. Liczba 

mieszkańców zaangażowanych w naukę gry na instrumentach utrzymuje się natomiast na stałym 

poziomie. W roku 2014 w Gminie powstał pierwszy klub zrzeszający seniorów – był to efekt projektu 

finansowanego ze środków pomocowych, wdrażanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK  

w ramach Programu ASOS.  

2.6.4. Czytelnictwo 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy 

zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do zbiorów 

bibliotecznych i informacji. Główna placówka 

GBP w Pysznicy oraz dwie jej filie w Jastkowicach 

i w Kłyżowie są dostępne dla czytelników przez 5 

dni w tygodniu. Księgozbiór bibliotek to łącznie 

51.048 woluminów i jak pokazują dane zebrane  

w tabeli poniżej jego zasobność znacznie wzrosła 

od 1999 roku, przy utrzymującej się na względnie 

tym samym poziomie liczbie czytelników (ok. 

1400 mieszkańców) i poziomie czytelnictwa. W bibliotekach mieszkańcy Gminy mogą korzystać 

także z komputerów z dostępem do Internetu. Niestety warunki lokalowe (niewielkie  pomieszczenia 

oraz ograniczenia architektoniczne i ich niedostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. 

brak podjazdów) uniemożliwiają realizację dodatkowych inicjatyw na rzecz mieszkańców.  

 

Poziom czytelnictwa w gminie Pysznica wg danych GUS 

Biblioteki i czytelnictwo Rok 1999 Rok 2006 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Ilość bibliotek wraz z filiami 3 3 3 3 3 
Zasobność księgozbioru 38014 44403 48297 49443 51048 

Czytelnicy ogółem 1558 1693 1483 1404 1401 
Średnia wypożyczeń na 1 czytelnika w 

woluminach 
- 22,2 23,6 25,4 24,1 

Stanowiska komputerowe w bibliotekach 

dostępne dla mieszkańców/ilość 
-  5 5 6 

Głośne czytanie „tradycji i zwyczajów” 
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2.6.5. Gospodarka wodno-ściekowa 

 Wodociągi 

Aktualnie mieszkańcy Gminy Pysznica, z wyjątkiem sołectwa Sudoły podłączonego do wodociągu 

stalowowolskiego, zaopatrywani są w wodę do celów komunalnych z ujęcia wody w Pysznicy -  

Podborku, gdzie dokonano odwiertów w utworach czwartorzędowych i wybudowano stację 

uzdatniania wody. Wydajność stacji kształtuje się na poziomie 120 m3/h przy depresji S= 4m. Woda 

poprzez stację uzdatniania tłoczona jest do sieci magistralnych, a następnie rozprowadzana do terenów 

zabudowanych rurociągami rozdzielczymi. Łączna długość sieci wodociągowej w roku 2014 wynosiła 

130,2 km i korzystało  z niej 10.062 mieszkańców. Ujęcie posiada wygrodzoną strefę ochrony 

bezpośredniej. Wody podziemne występujące na obszarze zbiornika GZWP nr 425 „Dębica – Stalowa 

Wola – Rzeszów” powinny być wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby bytowo-gospodarcze 

oraz przy produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych. 

 

Wodociągi  w gminie Pysznica (wg GUS) 

Rodzaj infrastruktury - WODOCIĄG Rok 2006 Rok 2012 Rok 2013 2014 

Wodociąg – długość czynnej sieci 

rozdzielczej [km] 
130,4 126,6 126,6 130,2 

Przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

[szt.] 

2496 2961 3044 3106 

Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej [osoby] 
8161 9134 9269 10062 

Zużycie wody w gospodarstwach 

domowych ogółem na 1 mieszkańca [m3] 
18,8 25,7 25,4 25,8 

 

 Kanalizacja 

Na terenie Gminy Pysznica, w miejscowości Jastkowice,  od 2004 roku funkcjonuje oczyszczalnia 

ścieków. Jest to zblokowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia oparta na procesie recyrkulacji 

osadu czynnego z pełną nitryfikacją i denitryfikacją oraz chemiczną redukcją fosforu. W skład 

oczyszczalni ścieków wchodzą następujące urządzenia i obiekty technologiczne: 

• studnia z sitem pionowym, 

• pompownia ścieków surowych, 

• wielofunkcyjny reaktor osadu czynnego, 

• punkt zlewny ścieków, dowożonych 

samochodami asenizacyjnymi ze zbiornikiem 

retencyjno-uśredniającym, 

• zbiornik i pompownia osadu nadmiernego, 

• stacja reagentu PIX, 

• stacja mechanicznego odwadniania osadu z 

urządzeniami systemu Draimad-Tekoag. 

 

W 2010 roku dokonano, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. Podkarpackiego, 

rozbudowy oczyszczalni. 

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków. Do 2014 r.  wybudowano 72 km 

sieci kanalizacyjnej. Do sieci podłączonych jest aktualnie 1104 gospodarstw domowych (liczba 

mieszkańców: 4089). Do oczyszczalni ścieków dowożone są ścieki ze zbiorników bezodpływowych 

(szamb) z terenu Gminy. Mieszkańcy nieskanalizowanej części Gminy Pysznica korzystają z usług 

Gminnego Zakładu Komunalnego lub prywatnych właścicieli pojazdów do wywozu nieczystości 

płynnych.  

Gminna oczyszczalnia ścieków 
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Kwestie związane z ochroną środowiska na terenie Gminy Pysznica reguluje Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Pysznica. 

 

Kanalizacja w gminie Pysznica (wg GUS) 

Rodzaj infrastruktury - KANALIZACJA Rok 2006 Rok 2012 Rok 2013 2014 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 9,4 63 63 72 

przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

[szt.] 

124 994 1025 1104 

ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej [osoby] 
509 3777 3887 4089 

  

Powyższe dane wskazują na wyraźny postęp w kanalizowaniu Gminy. Wraz z kilometrami czynnej 

sieci kanalizacyjnej wzrasta równocześnie liczba przyłączy do sieci i tym samym liczba mieszkańców 

korzystająca z kanalizacji. Alternatywą do rozwoju tej formy infrastruktury są przydomowe 

oczyszczalnie ścieków i pojawiające się możliwości finansowania inwestycji w tym zakresie również 

ze środków Unii Europejskiej. 

 

Zużycie wody i oczyszczanie ścieków w gminie Pysznica (wg GUS) 

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku 

ogółem dam33 290,7 

ogółem w hm3 hm34 0,3 

eksploatacja sieci wodociągowej dam3 290,7 

eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa domowe dam3 272,0 

zużycie wody na 1 mieszkańca m3 27,5 

Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków 

oczyszczalnie 

ogółem szt. 1 

przepustowość 

ogółem m3/dobę 931 

ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 

ogółem osoba 4416 

Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM 

ogółem osoba 8900 

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w 

ciągu roku 

ogółem dam3 102,0 

ogółem na 1 mieszkańca m3 9,7 

ogółem na 1 km2 powierzchni dam3 0,7 

oczyszczane razem dam3 102 

oczyszczane biologicznie dam3 102 

oczyszczane biologicznie, chemicznie i z podwyższonym 

usuwaniem biogenów w % ścieków wymagających oczyszczania 

% 100,0 

 

                                                           
3 dam3 - dekametr sześcienny, gdzie 1 dam3 równa się 1 000 m3. 
4 hm3 - hektometr sześcienny gdzie 1 hm3 równa się 1 000 000 m3. 
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W gminie Pysznica obserwowany jest wolny, acz systematyczny rozwój sieci infrastruktury 

ułatwiający mieszkańcom życie. Rozwój sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazociągowej 

powoduje, że tereny w Gminie Pysznica stają się atrakcyjne i przyjazne osiedlaniu się dla 

potencjalnych nowych mieszkańców. Priorytetami w zakresie ochrony środowiska i polepszenia 

bytowania mieszkańców są: rozbudowa sieci kanalizacyjnej, która wydaje się być najsłabszym 

ogniwem w infrastrukturze Gminy oraz ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem z przydomowych 

kotłowni opalanych węglem.  

 

Infrastruktura – poziom wykorzystania 

 

Infrastruktura – poziom wykorzystania (wg GUS) 

Procentowe wykorzystywanie 

poszczególnych typów infrastruktury przez 

ogół mieszkańców w Gminie Pysznica 

 

Rok 2006 

 

Rok 2012 

 

Rok 2013 

 

Rok 2014 

Wodociąg 85,6% 88,1% 88,4 % 95,3% 

Kanalizacja  5,3% 36,4% 37,1 % 38,7% 

Gaz 47,2% 54,4% 55,0 % 55,7% 

 

 Gospodarka odpadami  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Pysznicy utworzony został na podstawie Uchwały Rady 

Gminy w Pysznicy Nr XXXI/230/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r. sprawie przekształcenia zakładu 

budżetowego „Gminny Zakład Komunalny” w Pysznicy poprzez jego likwidację w celu utworzenia 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznicy. Z dniem 01.07.2010 r. Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. został wpisany przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000359518. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.900.000,00 zł (dziesięć milionów dziewięćset złotych 00/100)  

i dzieli się na 10 900 (dziesięć tysięcy dziewięćset) udziałów po 1.000,00 zł (tysiąc 00/100 złotych) 

każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym zostały objęte przez Gminę Pysznica. Władzami 

Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd. Kierowanie działalnością Spółki 

należy do kompetencji Zarządu. Zakład prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku oraz unieszkodliwienia odpadów na terenie Gminy Pysznica. Odbiór odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Pysznica odbywa się zgodnie z harmonogramem wywozu dla poszczególnych 

miejscowości. Wszyscy mieszkańcy w dniu wywozu odpadów mają obowiązek wystawienia 

pojemników i worków z odpadami przed swoją posesję. Osoby fizyczne zamieszkujące Gminę 

Pysznica  składają deklarację w Urzędzie Gminy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą (firmy) 

podpisują umowę na odbieranie odpadów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy. 

Zakład zapewnia również odbiór odpadów budowlanych i innych odpadów pod warunkiem 

wcześniejszego, indywidualnego uzgodnienia co do specyfiki odpadów. Odpady wielkogabarytowe 

(zużyte opony, sprzęt AGD) zbierane są przez Zakład dwa razy w roku.     

Nową usługą jest uruchomienie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZO) zlokalizowanego 

przy Zakładzie Segregacji Odpadów w Pysznicy i czynnego od poniedziałku do soboty. Do PSZO 

każdy z mieszkańców Gminy Pysznica może dostarczyć własnym transportem odpady zebrane 

selektywnie (plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci, odpady zielone np. 

skoszona trawa z ogródka) nieodpłatnie w godzinach pracy PSZO. 

 

Dodatkową formą działalności Zakładu stanowią usługi świadczone osobom fizycznym i podmiotom 

gospodarczym (mieszkańców Gminy Pysznica i nie tylko): 

• budowa przyłączy do sieci wodociągowej, 

• instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne,  

• instalacje centralnego ogrzewania, 
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• budowa zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni  

i przepompowni ścieków, 

• wykonywanie ogrodzeń z metalowych elementów kutych lub drewnianych, 

• wykonywanie balustrad z elementów nierdzewnych polerowanych, 

• prace remontowo-budowlane, 

• docieplanie budynków, wykonywanie elewacji, 

• usługi spawalnicze, 

• remonty maszyn i ciągników rolniczych. 

 

Statystyki funkcjonowania gospodarki komunalnej w Gminie Pysznica (wg GUS) 
 

  Jednostka miary 2014 

KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

Oczyszczalnie komunalne 

biologiczne szt. 1 

Wielkość (przepustowość) oczyszczalni wg projektu 

biologiczne m3/dobę 931 

Równoważna liczba mieszkańców 

ogółem osoba 8900 

Ścieki oczyszczane w ciągu roku 

odprowadzone ogółem dam3 102,0 

odprowadzane w czasie doby do kanalizacji dam3 0,3 

oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami 

dowożonymi 
dam3 113 

oczyszczane razem dam3 102 

oczyszczane biologicznie dam3 102 

oczyszczane biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w 

% ścieków ogółem 
% 100,0 

Ludność korzystająca z oczyszczalni wg lokalizacji 

ogółem osoba 4416 

na wsi osoba 4416 

Ludność korzystająca z oczyszczalni 

ogółem osoba 4416 

biologiczne osoba 4416 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu 

BZT5 kg/rok 868 

ChZT kg/rok 7602 

zawiesina ogólna kg/rok 917 

Osady wytworzone w ciągu roku 

ogółem t 17 

magazynowane czasowo t 17 

ODPADY KOMUNALNE 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku 

ogółem t 878,31 

ogółem na 1 mieszkańca kg 83,4 

z gospodarstw domowych t 711,42 

odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca kg 67,6 

jednostki odbierające odpady w badanym roku wg obszaru 

działalności 
szt. 1 

ODPADY WYTWORZONE I DOTYCHCZAS SKŁADOWANE (NAGROMADZONE Z WYŁĄCZENIEM 

ODPADÓW KOMUNALNYCH) 

Odpady wytworzone w ciągu roku 

ogółem tys. t 12,2 
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przekazane innym odbiorcom tys. t 12,2 

odpady składowane w % wytworzonych % 0,0 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych 

zbiorniki bezodpływowe szt. 1289 

oczyszczalnie przydomowe szt. 26 

stacje zlewne szt. 1 

 

 Opieka nad zwierzętami 

Zadania własne Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami wynikają z Ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (art. 3 ust 2, art. 4). Realizację tych zadań w ramach programu opieki  nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Pysznica 

realizuje również Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. w Pysznicy. ZGK Sp. z.o.o. sprawuje 

tymczasową opiekę nad bezdomnymi zwierzętami do czasu znalezienia właściciela lub osoby 

adoptującej zwierzę. Wyłapywania zwierząt dokonują pracownicy Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z.o.o., którego pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie (w zakresie wyłapywania 

bezdomnych zwierząt). Wyłapywane psy są tymczasowo umieszczane w boksach znajdujących się na 

składowisku odpadów komunalnych i poddawane obserwacji, następnie podejmowana jest próba 

znalezienia chętnych do adopcji. Usługi weterynaryjne prowadzi zakontraktowana firma 

weterynaryjna, każdorazowo na zgłoszenie telefoniczne. Gmina w roku 2015 przekazała 6.500,00 zł 

dotacji na wsparcie tego zadania. W 2015 r. wyłapanych zostało 26 bezdomnych psów (wg 

prowadzonego rejestru przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Pysznicy). Do adopcji 

oddanych  zostało 20 psów. Psy chore, po wypadkach drogowych, nie rokujące powrotu do zdrowia 

były usypiane przez weterynarza (w roku 2014 r. eutanazji podano 3 psy).  Pozostałe psy oczekują na 

adopcję w boksach, które zostały wybudowane w 2012 r. Psy mają zapewnione wyżywienie, 

schronienie i opiekę weterynaryjną.  
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2.6.6. Drogi i mosty 

Przez teren Gminy Pysznica przebiega 1 droga 

wojewódzka, 7 dróg powiatowych i 26 dróg gminnych. 

Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez 

gminę wynosi 45,69 km, w tym 37,59 km jest 

utwardzonych asfaltem i masą bitumiczna, a 8,09 km 

stanowią drogi o nawierzchni nieutwardzonej. Drogi 

gminne łącznie maja 58,95 km długości i składa się na 

nie 53,25 km dróg utwardzonych oraz 5,70 km dróg 

nieutwardzonych. Na terenie Gminy znajdują się też 

nienumerowane drogi transportu rolnego. Są to drogi 

dojazdowe do pól i gospodarstw wiejskich. Jest ich ogółem 15 km, w tym utwardzonych 1,2 km, 

żwirowych 10 km i 3,8 km pozostałych. Przez teren Gminy nie przebiegają drogi krajowe. Natężenie 

przewozów jest małe, ale ich struktura jest bardzo różnorodna. Przewożone są nimi m.in. materiały 

budowlane (w dużej ilości) oraz drewno z lasów państwowych. 

 

Na drogach gminnych w Gminie Pysznica znajduje się 5 mostów: 

• most stały żelbetowy z nawierzchnią asfaltową, na rzece Bukowa w miejscowości Ruda 

Jastkowska o długości 46,9 m i szerokości 5,2 m, III klasy nośności, 

• most o konstrukcji mieszanej, z podkładem drewnianym na rzece Zastawie w Kłyżowie  

o długości 6,8 m i nośności 10 ton, 

• most drewniany, przyczółki żelbetowe,  pokład drewniany na starym dorzeczu Sanu  

o długości 4 m, 

• most mieszany, na żelbetowych przyczółkach, z pomostem z drewna dębowego na rzece 

Dębowiec o długości 12 m, 

• most drewniany na rzece Łukawica w Lipowcu - do remontu kapitalnego. 

 

Spośród 9 mostów znajdujących się na drogach powiatowych na terenie całego powiatu 

stalowowolskiego, aż 4 znajduje się w Gminie Pysznica: 

• most stalowy (2 przęsła) na drodze 1021 R Jastkowice – Stalowa Wola w Chłopskiej Woli na 

rzece Bukowa o długości 31m i szerokości 6 m oraz nośności 30 t, 

• most sprzężony (3 przęsła) na drodze 1019 R Zarzecze – Rzeczyca Długa w Jastkowicach na 

rzece Bukowa o długości 38,6 m i szerokości 7,3 m oraz nośności 30 t, 

• most stalowy (1 przęsło) na drodze 1022 R Spokojna - Jastkowice w Studzieńcu na rzece     

Gilówka o długości 12,1 m i szerokości 6 m oraz nośności 15 t, 

• most stalowy tymczasowy (2 przęsła) na drodze 1022 R Spokojna – Jastkowice w Kuziorach    

na rzece Bukowa o długości 30,2 m i szerokości 4,5 m oraz nośności 10 t. 

 

2.7. Inne podmioty publiczne  

2.7.1. Bezpieczeństwo publiczne  

Nad bezpieczeństwem, ładem i porządkiem na terenie gminy dba 4 policjantów z Posterunku Policji  

w Pysznicy. Warunki lokalowe tutejszego posterunku są trudne w związku z małą powierzchnią 

służącą administrowaniu i działalności komórki. Policja dysponuje 2 samochodami służbowymi. 

2.7.2. Opieka zdrowotna  

Podstawowe świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej „Zdrowie Rodziny" zatrudniający 3 lekarzy, 4 pielęgniarki i 2 pracowników 

Droga gminna łącząca Kłyżów i Krzaki 
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gospodarczych. Oddzielne umowy z NFZ ma trzech lekarzy stomatologów, pielęgniarki 

środowiskowe i położna. Ze specjalistycznej pomocy lekarskiej mieszkańcy korzystają w szpitalach  

i przychodniach w Stalowej Woli i Nisku. Najbliższy punkt Pogotowia Ratunkowego znajduje się  

w Stalowej Woli. Na terenie gminy funkcjonuje jedna apteka - w Pysznicy. 

Bazę lokalowa służby zdrowia tworzą: 

• w Pysznicy: gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenie rejestracji, pomieszczenie 

biurowe, 2 gabinety stomatologiczne, gabinet pielęgniarek środowiskowych, gabinet położnej oraz 

gabinet rehabilitacji leczniczej „OL-MEG” 

• w Jastkowicach: gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenie rejestracji oraz gabinet 

stomatologiczny. Wszystkie pomieszczenia i gabinety są wyremontowane i posiadają wyposażenie 

konieczne do zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy Pysznica. 

  

Zestawienie obiektów i usług medycznych na obszarze gminy Pysznica (wg GUS) 

  Jednostka miary 2014 

PRZYCHODNIE - AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA (STAN W DNIU 31 XII) 

Przychodnie 

ogółem ob. 3 

praktyki lekarskie na wsi -- 3 

przychodnie na 10 tys. ludności ob. 3 

Podstawowa opieka zdrowotna - porady 

porady ogółem 

ogółem - 20936 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna - porady lekarskie 

porady lekarskie ogółem 

ogółem - 20936 

APTEKI I PUNKTY APTECZNE 

Apteki ogólnodostępne 

apteki ob. 1 

mgr farmacji osoba 1 

ludność na aptekę ogólnodostępną osoba 10557 

2.8. Sektor pozarządowy realizujący zadania publiczne 
Na terenie Gminy Pysznica działają organizacje pozarządowe zrzeszające mieszkańców i wyrażające 

ich tendencje do rozwoju lokalnych społeczności w różnorodnym zakresie i obszarach. Wśród typów 

aktywności, wokół których koncentrują się działania ww. organizacji wyróżnić można 3 główne 

obszary:  

 bezpieczeństwo - ochotnicze straże pożarne, 

 sport - ludowe kluby sportowe i inne stowarzyszenia zajmujące się sportem/rekreacją, 

 animacja lokalna i wspólnotowa. 

2.8.1. Ochotnicze Straże Pożarne 

 

Na terenie Gminy Pysznica działają 4 jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej:  

 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Pysznicy - powstała w 1906 roku z inicjatywy Marii Bourdon, 

Henryka Chochorowskiego i Andrzeja Sokołowskiego. W chwili powstania jednostka została 

wyposażona w beczkowóz konny i pompę jednotłokową. W 1957 roku wybudowano Dom 

Strażaka, który funkcjonuje do dziś. W roku 1996 zakupiony został samochód gaśniczy Jelcz 014. 
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Baza techniczna jednostki to strażnica z trzema boksami, 1 samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki, 

1 średni i 1 lekki. Obecni członkowie to 39 mężczyzn. Jednostka włączona jest do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Jastkowicach - powstała w dniu 17 maja 1914 roku z inicjatywy 

Michała Pięty, ówczesnego wójta gminy oraz Wojciecha Palenia. W 1921 roku Straż nabyła 

sikawkę ręczną 4-kołową, a w 1953 roku motopompę „Leopolia” M-800. Od 1964 roku Straż 

dysponowała samochodem marki „Dodge”, od 1979 roku samochodem gaśniczym „Star” 25 

GBAM 2/8/8, a od 2000 roku samochodem gaśniczym „Star” 244 GBAM 2,5/16/8.). Jednostka 

liczby obecnie 50 strażaków. Jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kłyżowie - założona została w 1928 roku przez Zygmunta Tkacza  

i Józefa Mierzwę. Posiada własną strażnicę oraz 1 samochód ratowniczo-gaśniczy średni. Do 

jednostki przynależy aktualnie 33 druhów (6 osób powyżej 60 lat). OSP w Kłyżowie włączone jest 

do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

 Ochotnicza Straż Pożarna  w Studzieńcu - powstała w 1961 roku. Jej zręby tworzyli Zygmunt 

Skrzypek, Władysław Ragan oraz Roman Wala. Strażacy mają do dyspozycji Dom Strażaka  

z garażem i zapleczem, samochód pożarniczy Star 244 GBAM 2,5/16+8, motopompę, 

umundurowanie i wyposażenie osobiste strażaków. Jednostka bierze udział w akcjach gaśniczych 

 na terenie gminy Pysznica. Obecnie w jej skład wchodzi 19 druhów.  
 

W ramach OSP działa łącznie 141 ochotników. Wszystkie jednostki dysponują zapleczem lokalowym 

oraz są dobrze wyposażone w niezbędny sprzęt. Dodatkowo strażnice posiadają zaplecza 

gastronomiczno-kuchenne, świetlice oraz inne pomieszczenia wykorzystywane na działania 

społeczne: w jednej z nich urządzona jest biblioteka, w innej gabinet lekarski.  

2.8.2. Sport i rekreacja 

Sport i rekreacja stanowią główny obszar aktywności dla 

następujących stowarzyszeń: 

 Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Olszowiec - 

powstało 7 lutego 2008 r. Zrzesza sympatyków piłki 

siatkowej z całego regionu. Jego zawodnicy biorą 

udział w licznych turniejach.  

 LZS „Olimpia” Pysznica - klub reaktywowany w 

2000 roku po blisko 12 latach przerwy. Jego sięgają 

połowy lat sześćdziesiątych. W klubie działa sekcja 

piłki nożnej (1 drużyna seniorów, 1 drużyna juniorów 

oraz drużyna seniorska kobiet i dwie drużyny dziecięce).  

 LZS „Bukowa” Jastkowice – powstał w 1956 r. Klub posiada swój stadion z 500 miejscami.  

 GZS „San” Kłyżów powstał w 1974 r. (rejestracja oficjalna 21.021975) i do roku 1993 działał 

jako LZS Olszowiec i San Olszowiec. Klub posiada własny stadion. Obiekt oddany został do 

użytku w 1977 r. i  znajduje się w centrum wsi. Pojemność stadionu to 350 siedzących + miejsca 

stojące. W pobliżu boiska, klub ma do dyspozycji swój budynek, a w nim: 3 szatnie dla 

zawodników, pomieszczenie dla sędziów oraz zaplecze sanitarne.  

 Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia – Orlęta” Pysznica - Klub działa przy Zespole Szkół  

w Pysznicy od 1996 r. Zgodnie ze swoim statutem UKS planuje i organizuje pozalekcyjne życie 

sportowe dzieci i młodzieży na terenie gminy Pysznica. Klub współpracuje z podokręgiem 

stalowowolskim, PZPN, Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym, SZS w Rzeszowie przy 

organizacji zawodów i turniejów. Klub był również kilkakrotnie organizatorem Turnieju „Coca 

Cola – CUP” w piłce nożnej na szczeblu rejonowym, powiatowego turnieju Unihokeja i turnieju 

młodych talentów. 

Gminne centrum sportowo-rekreacyjne 
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 Uczniowski Klub Sportowy "Kłyżów" został założony w 2012 roku.  jego członkowie wspierają 

działania Szkoły w Kłyżowie i GZS „San” Kłyżów, angażując się we wspólne przedsięwzięcia na 

rzecz rozwoju Kłyżowa i  jego mieszkańców. 

Wymienione wyżej kluby działają na rzecz rozwoju i popularyzacji wśród mieszkańców sportu,  

w szczególności piłki nożnej oraz promują aktywność ruchową jako sposób na zachowanie zdrowia 

fizycznego. 

  

Zrzeszenia sportowe mieszkańców w gminie Pysznica (wg GUS) 

Kluby sportowe i UKS Rok 2008 Rok 2010 Rok 2012 2014 

Łączna ilość klubów i UKS-ów 5 4 3 4 

Ilość członków zrzeszonych 148 193 148 202 

Ilość ćwiczących ogółem 207 254 207 218 

Ćwiczące kobiety 28 30 30 48 

Ćwiczący mężczyźni 179 224 177 170 

Sekcje sportowe 6 5 5 5 

Ilość trenerów zaangażowanych 1 4 2 5 

Ilość instruktorów zaangażowanych 3 2 2 2 

Ćwiczący do lat 18-stu ogółem 106 173 137 148 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że sukcesywnie wzrasta liczba członków zrzeszeń sportowych. 

Tendencja wzrostowa obserwowana jest wśród kobiet oraz mieszkańców do 18. rż.  

2.8.3. Animacja lokalna i organizacje wspólnotowe 

 Stowarzyszenie „W Dolinie Sanu – SUDOLANIE” w Sudołach powstało w 2015 roku. Do 

celów organizacji należą: aktywizacja i integracja środowiska lokalnego, budowanie świadomości 

obywatelskiej, promocja Gminy Pysznica i jej mieszkańców, wsparcie rozwoju kulturalnego  

i oświatowego, inicjacja i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych, przeciwdziałanie wszelkim patologiom, podejmowanie działań służących rozwojowi 

przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy 

pomocowych.  

 Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica powstało w 2003 roku. 

Po kilkuletniej przerwie w działalności reaktywowane zostało dnia 7 marca 2010 r. Celem 

organizacji są:  aktywizacja i integracja środowiska lokalnego, budowanie świadomości 

obywatelskiej, promocja Gminy Pysznica i jej mieszkańców, wsparcie rozwoju kulturalnego i 

oświatowego, inicjacja i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów 

społecznych, podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz pozyskiwanie 

środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych. Cele te realizowane są poprzez 

kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego, organizację imprez kulturalnych, 

wystaw, konkursów, konferencji, seminariów, szkoleń, kursów językowych, doradztwo prawne  

i zawodowe, działania mające na celu promowanie walorów turystycznych gminy, organizowanie 

spotkań, wycieczek, wymiany międzynarodowej, opracowywanie i wydawanie materiałów 

informacyjnych, współpracę z krajowymi,  zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami 

i instytucjami. 

 Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy powstało  

8 października 2008 roku. Organizacja podejmuje inicjatywy w zakresie wspierania działalności 

Rady Rodziców, zapewnienia uczniom równych szans zdobywania wiedzy oraz rozwijania 

talentów i zainteresowań. Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są m.in. poprzez: inicjację  

i wspieranie działań Rady Rodziców służących poprawie warunków nauczania, udzielanie 

pomocy w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich dla Zespołu Szkół, wsparcie Rady 

Rodziców w jej pomocy przy realizacji programu wychowawczego szkoły obejmującego 

wszystkie  treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,  przez 
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nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkół, wsparcie Rady Rodziców w realizacji programu 

profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb lokalnego środowiska, 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców; integrację lokalnego środowiska wokół spraw związanych  z edukacją 

młodego pokolenia i przeciwdziałaniem  zjawiskom patologicznym deprawującym dzieci  

i młodzież; upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wśród społeczności 

szkolnej; upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród dzieci i młodzieży; 

upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej. 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej zostało zarejestrowane w KRS 20 czerwca 2008 

r. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja środowiska lokalnego, budowanie 

świadomości obywatelskiej, promocja gminy Pysznica i jej mieszkańców, wspieranie rozwoju 

kulturalnego i oświatowego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki  

i rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałanie wszelkim patologiom godzącym  

w rodzinę, podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, pozyskiwanie 

środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele 

przez: kształcenie lokalnych liderów i animatorów życia społecznego, pracę wychowawczą wśród 

dzieci i młodzieży (w oparciu o działania na rzecz kultury fizycznej, sportu i rekreacji), 

podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych, które mają wpływ na funkcjonowanie 

rodziny, organizację imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, działania na rzecz ochrony 

zabytków i pomników przyrody, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów 

językowych, doradztwo prawne i zawodowe, działania mające na celu promowanie Jastkowic i 

walorów turystycznych całej Gminy, organizację spotkań, wycieczek, wymiany 

międzynarodowej, opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, również we 

współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami. 

 Stowarzyszenie Kobiet Słomianej  zostało zarejestrowane w KRS 3 grudnia 1992 r. Wśród 

celów Stowarzyszenia wymienia się: podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego 

społeczności wiejskiej, aktywizację mieszkańców w zakresie działań na rzecz rozwoju środowiska 

lokalnego, wspieranie rozwoju różnych form przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych na wsi, 

dbałość o zachowanie kultury materialnej i niematerialnej regionu, reprezentowanie zbiorowych 

interesów rodzin wiejskich wobec władz, organów samorządowych i innych instytucji oraz 

współpraca z tymi organizacjami, działania mająca na celu stworzenie dzieciom i młodzieży 

odpowiednich warunków rozwoju oraz zabezpieczenie ich praw w społeczeństwie i na rynku 

pracy, propagowanie metod i sposobów produkcji zdrowej żywności oraz zdrowego stylu życia, 

dbanie o ochronę przyrody i krajobrazu, integracja mieszkańców sołectwa Krzaki-Słomiana oraz 

osób wywodzących się z regionu wokół wspólnych działań na rzecz rozwoju sołectwa i Gminy, 

popularyzacja informacji i doświadczeń dotyczących inicjatyw obywatelskich podejmowanych  

w środowisku lokalnym. Fundamentem obecnego stowarzyszenia było założone ok. 50 lat temu 

koło gospodyń wiejskich.  

 Towarzystwo Regionalne Ziemi Pysznickiej im. Ks. Władysława Szubargi zostało utworzone  

i zarejestrowane 14 maja 1991 r. Założycielami byli: Krystyna Bąk, Józef Błażejowicz oraz 

Kazimierz Rostek. Obecnie zrzesza ok. 40 członków. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Kultury  

w Pysznicy. Celem Stowarzyszenia jest pozytywne oddziaływanie na życie kulturalne i oświatowe 

oraz na wszechstronny rozwój gminy pod każdym względem, a w szczególności poprzez: 

promocję Gminy Pysznica oraz organizację wydarzeń kulturalnych, ochronę dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego Gminy, promocję idei i pojęcia regionalizmu, wspieranie projektów 

inwestycyjnych istotnych dla gminy Pysznica, integrację Gminy Pysznica z Unią Europejską  

i współpracę z regionami partnerskimi, wspieranie rozwoju społeczności lokalnych Gminy, w tym 

rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży, upowszechnianie wiedzy o historii, 

kulturze i tradycjach Gminy Pysznica. Realizacji celów Stowarzyszenia służą następujące metody 

działań: organizacja i promocja imprez kulturalnych i sportowych, szkoleń, warsztatów, kursów, 

działalność wydawnicza i informacyjna, wspieranie i rozwój aktywności społecznej poprzez 

promocję i organizację wolontariatu oraz form aktywnego wypoczynku, współpracę z polskimi  

i zagranicznymi podmiotami zajmującymi się promocją regionów, ochrona zabytków i pamiątek 

historycznych, prowadzenie działalności dokumentacyjnej wartości kulturowych, 

folklorystycznych, obyczajowych i historycznych m.in. poprzez utworzenie i działalność izby 
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regionalnej, współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami 

pozarządowymi, mediami.  

 Fundacja MISJOSTRADA, z siedzibą w Kłyżowie za  cel swojej działalności postawiła 

wsparcie projektowe, organizacyjne i finansowe misji prowadzonych poza granicami RP przez 

misjonarzy duchownych i świeckich, prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz misjonarzy 

oraz osób objętych ich działalnością misyjną mieszkających poza granicami RP, prowadzenie i 

organizację wolontariatu, w szczególności w charakterze misjonarzy świeckich oraz osób 

pomagających misjonarzom jako wolontariusze, ochronę i promocję zdrowia, wsparcie edukacji i 

wychowania w wartościach chrześcijańskich dzieci i młodzieży, wsparcie w kultywowaniu i 

rozwoju lokalnej kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wsparcie 

rozwoju turystyki i krajoznawstwa, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy, wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym 

rozwoju przedsiębiorczości, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 

Wymienione działania prowadzone są nie tylko na terenie kraju, lecz także na obszarach objętych 

działalnością misyjną. Ponadto działalność Fundacji obejmuje również promocję RP poza jej 

granicami (na terenach objętych działalnością misyjną). Aby móc realizować ww. działania 

Fundacja współpracuje z podmiotami prawa cywilnego, prawa kościelnego kościoła rzymsko-

katolickiego i innych kościołów chrześcijańskich. 

 Fundacja Limen, z siedzibą w Piskorowym Stawie, zajmuje się działalnością edukacyjną i 

szkoleniową, wspiera rozwój intelektualny, zawodowy i emocjonalny, promuje  

i upowszechnia edukację nieformalną oraz ideę „nauki przez całe życie”. Wśród celów Fundacji 

znajduje się także wyrównywanie szans edukacyjnych, dostępu do edukacji oraz jakości edukacji 

w formach pozaszkolnych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego przez kulturę oraz edukacja 

społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury, kreatywne uruchamianie 

potencjału jednostek, grup i społeczności, aktywizacja osób wykluczonych społecznie do 

tworzenia i uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, przygotowywanie i wdrażanie 

projektów rewitalizacji, aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych. 

 Spółdzielnia Socjalna "Pod Lipami", z siedzibą w Pysznicy koncentruje swoje działania w 

branży gastronomicznej, świadcząc różnorodne usługi cateringowe. Spółdzielnia dostarcza posiłki 

do szkół i przedszkoli. Wśród swoich atutów Spółdzielnia wymienia doświadczony personel 

kelnerów i kucharzy, wysoki standard świadczonych usług, zarówno pod względem serwisu, jak i 

jakości przygotowywanych dań oraz atrakcyjne ceny, a także atmosferę prowadzonego przez nią 

miejsca. Aktualnie Spółdzielnia jest w trakcie procesu likwidacji. 

 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej 

im. "Orła Białego" w Krzakach z siedzibą w Krzakach, zostało zawiązane  i wpisane do KRS 

pod koniec 2015 r. Wcześniej osoby zrzeszone w Stowarzyszeniu były partnerem nieformalnym 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzieńcu i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w 

Krzakach przy realizacji pikniku pt. "Bezpieczeństwo Dobrem Wspólnym" (październik 2015 r.). 

Członkowie Stowarzyszenia brali także czynny udział w realizacji projektu „W Krzakach też 

może być bezpiecznie” realizowanym w ramach Programu „Działaj Lokalnie 2015” Fundacji 

Fundusz Lokalny SMK, a wdrażanym przez OSP Studzieniec.  

2.9. Regionalna, gospodarcza współpraca Gminy Pysznica  

2.9.1. Sieć  szerokopasmowa 

Opis projektu5 

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” to sieć 

światłowodowa, która ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego mieszkańcom 

oraz instytucjom województwa.  

 

Główne założenia: 

                                                           
5 na podstawie http://podkarpackie.orss.pl/ oraz informacji własnych 
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Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” był realizowany  

w ramach działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwoju 

Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW), zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą PO RPW – 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz treść decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej  

w sprawie pomocy publicznej dla projektów Sieć  Szerokopasmowa Polski Wschodniej z dnia 10 

listopada 2011 roku. Dofinansowanie funduszy UE w projekcie wyniosło 85%, dofinansowanie 

udzielane przez rząd oraz samorząd 15%.  

 

Przedmiotem Projektu było wybudowanie na terenie województwa podkarpackiego  sieci 

szkieletowo-dystrybucyjnej, która zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym i gospodarczym 

możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji  

i usług świadczonych elektronicznie. Powstała sieć miała zapewnić sprawną wymianę danych nie 

tylko pomiędzy podmiotami gospodarczymi, ale również samorządami, urzędami, placówkami 

edukacyjnymi, szpitalami, oraz innymi instytucjami publicznymi. 

 

Projekt był zrealizowany w modelu DBO (Design-Build-Operate) co oznaczało zaprojektowanie  

i budowę sieci na Podkarpaciu przez ORSS, które następnie będzie pełniło rolę Operatora 

Infrastruktury odpowiedzialnego za zarządzanie i eksploatację sieci. Dzięki blisko 250 mln zł z 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na Podkarpaciu zainstalowano ponad 2 tys. 

kilometrów światłowodów i 203 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. Infrastruktura umożliwia 

dostęp do szybkiego Internetu mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom działającym w regionie. 

 

W każdym regionie do wybudowanej sieci zarządzanej przez Operatora świadczącego usługi hurtowe 

podłączać się będą przedsiębiorcy telekomunikacyjni realizujący projekty budowy sieci tzw. „ostatniej 

mili”. Dzięki temu szerokopasmowy Internet może być poprowadzony bezpośrednio do  mieszkań, 

firm i instytucji z terenu Polski Wschodniej. Aktualnie, w Gminie Pysznica trwają działania firm 

komercyjnych tak zwanej „ostatniej mili”, które pozwalają na podłączanie gospodarstw domowych i 

instytucji oraz podmiotów gospodarczych do internetowych sieci szerokopasmowych.  

2.9.2. Miejski Obszar Funkcjonalny na terenie Gminy Pysznica 

Komisja Europejska, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 w celu wspomagania 

zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz zwiększenia zaangażowania miast w zarządzaniu 

środkami UE, stworzyła nowy instrument pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Instrument 

ten ma się przyczynić do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju miejskiego lub innych strategii 

terytorialnych. Za pomocą ZIT partnerstwa reprezentujące miasta i ich obszary mogą realizować 

zintegrowane projekty, łączące działania finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz Funduszu Społecznego. Podstawowym warunkiem jego realizacji jest zawarcie porozumienia  

z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny. 

 

Gmina Pysznica zawarła porozumienie o współpracy  

z gminami Stalowa Wola, Nisko oraz Zaleszany. Gminy 

te wspólnie tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny 

Stalowej Woli. Na bazie wspomnianego porozumienia 

powstaje dokument strategiczny określający cele, 

kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze 

działania i przedsięwzięcia do realizacji wynikające z 

analizy barier i potencjałów rozwojowych tzw. „Strategii 

ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej 

Woli”. Zintegrowane działania, określone w strategii ZIT 

służą rozwiązywaniu problemów gospodarczych, 

środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i 

społecznych dotyczących obszarów funkcjonalnych. Strategia ta umożliwia gminom z tego obszaru 

realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z dofinansowaniem w ramach RPO 

województwa podkarpackiego 2014-2020 oraz projektów komplementarnych do ZIT korzystających z 

Połączenia komunikacyjne ze Stalową Wolą 

Id: 9208C7F5-A473-47ED-B102-78D46D6911D1. Podpisany Strona 49



 49 

innych źródeł dofinansowania (w tym krajowych Programów Operacyjnych). Przewidywana pula 

środków finansowych na wsparcie operacji w tym regionie waha się między 50 a 80 mln zł na obszar. 

 

W ramach planowania operacji w strategii ZIT na terenie Gminy Pysznica planowane są działania w 

następujących obszarach: 

 
Ochrona wód zlewni Sanu poprzez rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Pysznica i gminy 

Zaleszany  

OŚ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO  

DZIAŁANIE 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa 

Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa 

Opis działań w ramach projektu Wartość Dof. 
Wkład 

własny 

Przedsięwzięcie będzie polegało na: 

 budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pysznica w obszarze ulic: 

Wolności, Sportowej, Żwirowej, Rędziny, Piaskowej i Krótkiej o długości 

ok. 13,2 km. Sieć tworzyć będą rurociągi (Φ200 mm, Φ 110 mm,  Φ 90 

mm, Φ 75 mm, Φ 63mm, Φ 50 mm), studnie Φ 315 mm ok. 212 szt., 

pompownie sieciowe ok. 11 szt., pompownie przydomowe ok. 131 szt.; 

 modernizacji starej części oczyszczalni ścieków: wymiana układów 

sterujących wraz z falownikami (3 szt.), wymiana dmuchawy (1 

szt.),wymiana tlenomierzy (2 szt.), wymiana automatyki sterowania 

napowietrzania ścieków; 

 zakupie samochodu do czyszczenia i płukania kanalizacji (1 szt.); 

 modernizacji oświetlenia zewnętrznego (założenie baterii słonecznych) 5 

szt. na terenie oczyszczalni ścieków 

Lata przewidziane na realizację : 2015-2018 

Wskaźnik rezultatu: Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego 

oczyszczania ścieków ok – 820 RLM6 

Wskaźnik produktu: Liczba przebudowanych/rozbudowanych oczyszczalni 

ścieków komunalnych 1 szt. 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej ok. 13,2 km 

10 000 

000 

8 500 

000 

1 500 

000 

 

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego oraz rozwój infrastruktury instytucji kultury MOF 

Stalowej Woli  

OŚ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO  

PRIORYTET INWESTYCYJNY – 6c 

DZIAŁANIE 4.4 KULTURA 

Wartość projektu – 14 178 000 zł, możliwy % dofinansowania – 85% 

Opis działań w ramach projektu Wartość Dof. 
Wkład 

własny 

Adaptacja części budynku z lat 60–tych, po byłej szkole podstawowej 

zlokalizowanego w gminie Pysznica, przy ul. Wolności 322 (działka nr 1927/2), o 

powierzchni ok. 450m2 (kubatura ok. 2771 m3) z przeznaczeniem na Dom Kultury, 

który umożliwi rozszerzenie działalności prowadzonej przez Dom Kultury w 

Pysznicy. Budynek jest własnością gminy Pysznica. Zakres prac będzie obejmował:  

adaptację sali gimnastycznej na salę widowiskową ze sceną, profesjonalnym 

nagłośnieniem, oświetleniem i projektorem multimedialnym; Kluczowe etapy: 

 adaptacja sal na cele dydaktyczne i utworzenie sali pamięci lub regionalnej; 

 adaptacja pomieszczeń na korytarze i toalety; 

950 000 
600 

000 

350 

000 

                                                           
6 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców, ang. Population equivalents) – to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku 

zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego 

ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby 
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 budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych; 

 zagospodarowanie terenu przyległego do budynku;   

 

Wskaźniki rezultatu: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących 

atrakcje turystyczne  - 400 odwiedzin/rok 

Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem – 

12 000 osób/rok 

Wskaźnik produktu: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 1 szt. 

 

Mobilny MOF Stalowej Woli 

OŚ PRIORYTETOWA V. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA 

PRIORYTET INWESTYCYJNY – 4e 

DZIAŁANIE 5.4 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI 

Wartość projektu – 34 870 000 zł, możliwy % dofinansowania – 85% 

Opis działań w ramach projektu Wartość 
Dof

. 

Wkład 

własny 

1 pętla autobusowa w gminie Pysznica - W miejscowości Kłyżów przy ul. 

Błońskiej, nr działki 1941/56, będącej własnością gminy Pysznica wykonanie pętli 

autobusowej. Na potrzeby budowy pętli przeprowadzony zostanie remont (nakładka 

nawierzchni asfaltowej) na odcinku ok. 420 mb oraz dokonanie przebudowy 

odcinka ok. 140 mb nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową. Z pętli 

korzystać będzie linia nr 17. 

KOSZT: 220 000 zł. 

1 plac manewrowy w gminie Pysznica - W miejscowości Brandwica, nr działki 

994/12, będącej własnością gminy Pysznica, w celu bezpiecznego wykonywania 

manewru zawracania przez autobusy MZK zostanie wykonane utwardzenie i 

poszerzenie placu manewrowego w rejonie skrzyżowania ul. Kochanowskiego i 

Wałowej (ok. 300m2 asfaltu). Z placu manewrowego będzie korzystać linia nr 19. 

KOSZT: 100 000 zł. 

2 zatoki przystankowe i 2 wiaty przystankowe w gminie Pysznica – postawione 

zostaną 2 wiaty przystankowe oraz wykonane zostaną 2 zatoki z nową lokalizacją w 

Pysznicy przy ul. Krętej, działki nr 3090 i 1929/9 będące własnością gminy 

Pysznica (zapewniające bezpieczne korzystanie z przystanków i podnoszące 

bezpieczeństwo innych użytkowników drogi). Ułatwią one korzystanie z obiektów 

Urzędu Gminy Pysznica (z uwagi na zmianę lokalizacji urzędu), Ośrodka Zdrowia, 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół im J.P. II w Pysznicy. Z nowych wiat i 

zatok korzystać będą linie nr 17 i 19. Zatoki i wiaty powstaną w nowych 

lokalizacjach przystanków.  

440 000 
374 

000 
66 000 

 

 

Gmina Opis działań w ramach projektu Wartość Dof. 
Wkład 

własny 

St. Wola, 

Nisko, 

Pysznica, 

Zaleszany 

Promocja projektu, w tym promocja transportu 

niskoemisyjnego i zachęcająca do korzystania z transportu 

publicznego (tablica informacyjno-pamiątkowa na zajezdni 

MZK w Stalowej Woli, oznakowanie nowych autobusów, 

infrastruktury wybudowanej lub zmodernizowanej w 

ramach projektu, promocja za pośrednictwem 

stacjonarnego systemu informacji umieszczonego w 

punkcie sprzedaży biletów – wyświetlenie informacji na 

telewizorze LCD, promocja w lokalnych mediach, 

umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy 

Stalowa Wola, MZK Gminy i Miasta Nisko, Gminy 

Pysznica i Gminy Zaleszany, rozkłady jazdy – 5 000 szt.). 

St. Wola: 

17 700 

Nisko: 

6 300 

Pysznica: 

3 000 

Zaleszany: 

3 000 

St. Wola: 

15 045 

Nisko: 

5 355 

Pysznica: 

2 550 

Zaleszany: 

2 550 

St. Wola: 

2 655 

Nisko: 

945 

Pysznica: 

450 

Zaleszany: 

450 
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2.9.3. Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania 

Gmina Pysznica jest jedną z 9 gmin regionu, które wchodzą w skład Lokalnej Grupy Działania o 

nazwie „Lasowiacka”.  Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” utworzona została i działa na 

podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. (prawo o stowarzyszeniach) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. (dot. rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności). Jest organizacją pozarządową realizującą 

swoje cele statutowe jako stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną. Jako lokalna 

grupa działania podlega nadzorowi Marszałka Województwa Podkarpackiego. W Krajowym Rejestrze 

Sądowym w dniu 10.12.2008 r. zostało wpisane pod numerem 0000319475. W Stowarzyszeniu  

w charakterze członków zwyczajnych działają: osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, 

przedstawiciele organizacji i 

instytucji reprezentujących sektor 

pozarządowy oraz sektor publiczny. 

Obszar Lasowiackiej Grupy 

Działania w nowym okresie 

programowania obejmuje dziewięć 

gmin północnej części 

województwa podkarpackiego, 

należących do dwóch powiatów: 

stalowowolskiego  

i tarnobrzeskiego. Na obszarze tym 

znajdują się trzy gminy miejsko-

wiejskie: Baranów Sandomierski, 

Nowa Dęba i Zaklików oraz sześć 

gmin wiejskich: Bojanów, Gorzyce, 

Grębów, Pysznica, Radomyśl nad 

Sanem i Zaleszany. Wszystkie 

gminy łączą się ze sobą stanowiąc 

spójny powiązany ze sobą 

terytorialnie obszar zajmujący 

1 270,21 km2, co stanowi 7,12 % całkowitej powierzchni województwa podkarpackiego. 

 

Stowarzyszenie rozpoczęło wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020, której realizacja 

obejmie także Gminę Pysznica oraz jej mieszkańców, podmioty gospodarcze, społeczne, publiczne 

(informacja o celach LSR i planowanych projektach realizacyjnych: www.lasowiacka.pl). 

 

 

Źródło: Lasowiacka Grupa Działania 
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2.10. Gmina Pysznica na tle powiatu stalowowolskiego oraz 

województwa 
Poniższe zestawienia wybranych obszarów i danych statystycznych przedstawiają sytuację gminy 

Pysznica w kontekście porównawczym. Prezentowane wyniki klasyfikują Gminę Pysznica  

w czołówce gmin powiatu, a nawet całego województwa podkarpackiego.  

 

Gmina Pysznica na tle powiatu stalowowolskiego w latach 2012-2014 – wybrane dane 

statystyczne (wg GUS) 

Wybrane 

dane statystyczne 

Gmina Pysznica/ lata Powiat 

2012 2013 2014 2014 

Ludność 10367 10480 10557 108280 

Ludność na 1 km2 71 71 72 105 

Ludność w wieku  

nieprodukcyjnym na 100 osób 

 w wieku produkcyjnym  

 

103 

 

103 

 

103 

 

105 

Dochody ogółem budżetu gminy na 

1 mieszkańca w PLN 
2473 2504 2716 3261 

Wydatki ogółem budżetu gminy na 

1 mieszkańca w PLN 
2462 2384 2664 3432 

Turystyczne obiekty noclegowe – 

dane dot. obiektów posiadających 

10 i więcej miejsc noclegowych 

1 1 1 8 

Porady udzielone w ramach 

podstawowej opieki  zdrowotnej 

na 1 mieszkańca 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

Lesistość w % 57,9 57,9 57,8 51 

Pracujący na 1000 ludności –  

bez podmiotów gospodarczych o 

liczbie pracujących do 9 osób oraz 

indywidualnych gospodarstw 

rolnych 

 

41 

 

42 

 

50 

 

240 

Udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym  

w % 

 

7,8 

 

7,7 

 

6,3 

 

7,9 

Ludność w % ogółu ludności 

korzystająca z instalacji: 

Wodociągowej 

Kanalizacyjnej 

Gazowej 

 

 

88,1 

36,4 

54,4 

 

 

88,4 

37,1 

55,0 

 

 

95,3 

38,7 

55,7 

 

 

94,9 

67,2 

75,5 

Podmioty w rejestrze REGON na 

10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym 

 

930 

 

975 

 

989 

 

1283 
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Gmina Pysznica na tle gmin powiatu i województwa w 2014 r. (wg danych GUS 2014)  
Wyszczególnieni

e/Gminy 

Ludno

ść na 1 

km 

kw. 

Saldo 

migrac

ji na 

1000 

ludnoś

ci 

Docho

dy 

własne 

budżet

u 

gminy 

Środki w 

dochodach 

budżetu na 

finansowanie 

i 

współfinanso

wanie 

programów i 

projektów 

unijnych 

Wydat

ki 

budżet

u 

gminy 

Dzieci w 

przedszko

lach na 

100 miejsc 

Turystyczne 

obiekty 

noclegowe  

Odsetek ludności korzystającej z 

instalacji 

obiekt

y 

udzielo

ne 

noclegi 

wodociąg

owej 

kanalizacy

jnej 

gazow

ej 

na 1 mieszkańca 

Pysznica 3 1

1

2 

1 1 3 8

1 

4 88 6 1

4

8 

6 123 2 6

7 

2 10

1 

3 42 4 119 3 9

8 

Bojanów 6 1

3

8 

3 3

2 

5 1

2

1 

3 50 1 2

0 

5 101 - - - - 1 4 5 132 5 1

3

2 

Radomyśl 

nad Sanem 

4 1

2

6 

5 7

3 

2 7

5 

5 110 4 9

7 

1 13 - - - - 6 93 6 152 4 1

2

2 

Stalowa 

Wola 

1 1

0 

6 1

5

8 

1 1

5 

1 21 2 2

5 

3 83 1 1

7 

1 8 2 33 1 24 1 1

0 

Zaklików 5 1

3

6 

4 5

5 

4 1

0

2 

6 125 3 8

1 

4 90 - - - - 4 48 2 91 6 1

3

6 

Zaleszany 2 6

0 

2 3

0 

6 1

2

6 

2 36 5 1

1

7 

2 66 - - - - 5 58 3 108 2 7

8 

 

 lokata Gminy w powiecie  lokata Gminy w województwie 

 

Cechy wyróżniające Gminę Pysznica: 

 Mniejszy, względem powiatu poziom zaludnienia;  

 Wysokie (w skali województwa) saldo migracji - systematycznie przybywa „nowych” mieszkańców; 

 Dochody własne gminy względem gmin powiatu są na średnim poziomie;  

 Wydatki budżetu gminy zaliczane są do najniższych względem innych gmin powiatu; 

 Ostatnie miejsce w powiecie w zakresie liczby miejsc w przedszkolach;  

 Poziom infrastruktury kanalizacyjnej i ilość mieszkańców z niej korzystających należy najniższych w 

województwie podkarpackim.   

 

 

 

    1 2 
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3. DOMINUJĄCE PROBLEMY SPOŁECZNE - WNIOSKI Z BADAŃ 

DIAGNOSTYCZNYCH7 

3.1. Wnioski przedkładane do projektu budżetu gminy 
Podsumowanie: 
1 Przedstawiane do projektu budżetu wnioski dotyczą głównie infrastruktury technicznej, w 

znikomym stopniu innych sfer, zwłaszcza społecznych; 

2 Jako wnioskodawcy w zdecydowanej większości figurują „mieszkańcy”, zaś wnioski obejmują 

problemy (potrzeby) z poziomu sołectwa (przysiółek, ulica itp.); 

3 Mimo zarejestrowanych licznych organizacji społecznych czy grup nieformalnych brak jest 

wniosków dotyczących zadań, które mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe w 

ramach dotacji z budżetu gminy; 

4 Brak aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu projektu budżetu ze strony innych grup 

społecznych takich jak: radni, sołtysi, rady rodziców, parafie czy grupa nieformalna mieszkańców 

zainteresowana przedsięwzięciami w formie inicjatywy lokalnej; 

5 Sposób prezentacji wniosków wskazuje na brak uzgodnionych procedur zgłaszania, np. formularz 

wniosku; 

Rekomendacje: 

1 Włączenie różnorodnych grup społecznych w coroczny proces budowania projektu budżetu może, 

w aspekcie planowania strategicznego, przyczynić się do uruchomienia procesów 

partycypacyjnych i uczestnictwa mieszkańców w realizacji zadań publicznych poprzez takie 

narzędzia współpracy jak: inicjatywa lokalna, realizacja zadań publicznych powierzanych 

organizacjom pozarządowym, podejmowanie samodzielnych realizacji (w porozumieniu i za 

uzgodnieniem z samorządem) inicjatyw czy inwestycji o charakterze publicznym; 

2 Sformalizowanie procesu składania wniosków do budżetu pozwolić może na uzgodniony w trybie 

partycypacyjnym zakres odpowiedzialności za wdrażanie zadań zapisanych w Strategii Rozwoju 

Gminy Pysznica lub inicjować partnerstwa projektowe związane z przedsięwzięciami - czytelny 

podział odpowiedzialności pomiędzy gminą i jej jednostkami organizacyjnymi a sołectwami  

(w aspekcie funduszu sołeckiego) czy organizacjami pozarządowymi; 

3 Ze względu na kluczowy dla mieszkańców problem infrastruktury drogowej do rozważenia jest 

zbudowanie „branżowego programu drogowego” - mapy drogowej, która wskaże zasady i kryteria 

rozwoju systemu drogowego w gminie, w tym wypracowanie harmonogramu inwestycji 

drogowych w dłuższej perspektywie czasowej. 

 

3.2. Wnioski z zebrań wiejskich  
Podsumowanie: 

1. Przedstawione na zebraniach problemy i potrzeby dotyczą następujących sfer: 

1.1. Inwestycje w infrastrukturę techniczną  (cel: poprawa warunków zamieszkiwania);  

1.2. Informacja i komunikacja społeczna;  

1.3. Porządkowo-administracyjne/bieżące. 

2. Inne poruszane zagadnienia ważne w aspekcie strategii, m.in. budowa drogi ekspresowej  

i sprzedaż działek; 

3. Przedstawione kopie protokołów z zebrań wiejskich wskazują na różne doświadczenia, 

umiejętności i formę prowadzenia zebrań wiejskich; 

4. Dyskusje o potrzebach lokalnych tylko w niewielkim stopniu prowadzone są w kontekście 

narzędzi partycypacji społecznej: fundusz sołecki, inicjatywa lokalna, inicjatywa lokalnej 

organizacji społecznej. 

 

                                                           
7 Szczegółowe informacje zawarte są w raportach cząstkowych powstałych w trakcie opracowywania założeń Strategii. 
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Rekomendacje: 

1. Pogłębionej analizy wymaga ocena potrzeb społecznych i zadań publicznych „widzianych”  

z perspektywy sołectwa (rady sołeckiej/zebrania mieszkańców); 

2. Dobrym narzędziem komplementarnym do Strategii wydaje się zastosowane, tak jak  

w poprzednim okresie, planowanie rozwoju sołectwa poprzez opracowanie Programów Odnowy 

Miejscowości; 

3. W pracach nad aktualną wizją i kierunkami rozwoju Gminy Pysznica należałoby przeprowadzić 

formalne debaty sołeckie o problemach/potrzebach sołeckich z jednoczesnym wypracowaniem   

w aspektach: temat oraz kryteria wartościowania pod kątem znaczenia społecznego, 

odpowiedzialności za realizację zadania (gmina - fundusz sołecki - inna forma partycypacji 

obywatelskiej) i harmonogramu realizacji (wstępna perspektywa); 

4. Ze względu na zauważalny i prawdopodobny wzrost potrzeby (oczekiwań) skutecznej pracy 

instytucji gminnych w obszarach zadań bieżących (doraźnych) do rozważenia w czasie prac 

warsztatowych liderów społecznych jest zwiększenie funduszu sołeckiego wraz ze zwiększeniem 

odpowiedzialności sołectw za lokalne zadania gminne (lista zadań sołeckich) lub stosowanie 

„premii” w sytuacji wykorzystywania funduszu sołeckiego jedynie w zadaniach mających 

priorytetowe znaczenie dla Gminy, tak aby środki będące w dyspozycji sołectw przyczyniały się 

do rozwiązywania problemów społecznych o największym, ze względu na mieszkańców, zasięgu. 

 

3.3. Ocena realizacji Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 

2007-2013 
 

Podsumowanie:  

1. Raport przedstawia poglądowo skalę działań podjętych w obszarach strategicznych oraz udział 

partnerów w realizacji strategii; 

2. Zauważa się najwyższą aktywność w obszarach „Społeczeństwo - cele operacyjne 1,2,3”, 

„Gospodarka” (cel operacyjny 1 - drogi, place, chodniki), „Środowisko naturalne” - cele 

operacyjne 1; 

3. W zestawieniach, biorąc pod uwagę jednostki pomocnicze – sołectwa, dostrzec można znaczne 

różnice w aktywnościach i realizacji; 

4. Przedstawione do zestawienia inicjatywy dotyczyły głównie działań urzędu gminy i jednostek 

organizacyjnych (przedszkola, szkoły, ośrodek kultury, biblioteka), brak jest informacji  

o inicjatywach organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub innych podmiotów, których 

działalność może przyczyniać się lub przyczyniała się do relacji celów zawartych w poprzedniej 

strategii. 

 

Rekomendacje: 

1. Biorąc pod uwagę ww. uwagi postulować można, aby w nowym dokumencie planistycznym 

podjąć dyskusję związaną z monitorowaniem, ewaluacją i upowszechnianiem partycypacyjnego 

modelu zarządzania gminą w oparciu o takie kluczowe elementy jak: 

1.1. Zbudowanie matrycy planowanych wskaźników - miar osiągania celów strategicznych  

i operacyjnych; 

1.2. W przypadku działań powtarzalnych (np. imprez i uroczystości szkolnych) lub imprez 

objętych uzgodnionym „kalendarzem imprez” rekomendowanym rozwiązaniem jest 

określenie „standardu aktywności” - pakietu imprez i spotkań, jakie dana jednostka zamierza 

cyklicznie organizować, zbiorcze wskaźniki uczestnictwa, formy realizacji uwzględniające 

np. lokalnych partnerów lub efekty oddziaływania dotyczące innych grup czy środowiska 

niezwiązanego bezpośrednio z działalnością statutową jednostki. 

2. Roczny system monitorowania wdrażania strategii zawierający: 

2.1. stałą dokumentację podejmowanych działań; 

2.2. prezentację podejmowanych działań w formie:  

(a) podsumowanie na sesji rady gminy;  
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(b) prezentacja wyników wdrażania wraz z możliwością ciągłej modyfikacji nowych zadań 

wpisujących się w cele strategiczne/operacyjne na portalu gminy, umożliwiającej 

uzupełnianie zrealizowanych inicjatyw i proponowanie nowych przez podmioty inne niż 

gmina i jej jednostki organizacyjne. 

3. Dla przedsięwzięć mających charakter zadań ciągłych (np. infrastruktura drogowa, oświetleniowa, 

melioracyjna etc.) rekomendowanym rozwiązaniem jest tworzenie rocznych (kilkuletnich)) 

programów zadaniowych, zaś w Strategii wypracować ogólne zasady budowy tego typu 

programów (kto, kryteria wyboru, źródła finansowania itp.). 

4. Oprzeć system monitorowania i prezentacji  na informacjach budowanych w matrycy: obszar 

strategiczny, realizator działania, miejsce realizacji, skrócony opis realizacji, podstawowe 

wskaźniki dotyczące inicjatywy. 

 

3.4. Badania ankietowe 
Wnioski: 

1. Sąsiedztwo Gminy Pysznicy i miasta Stalowa Wola oraz napływ nowych mieszkańców były 

wymieniane jako mocna strona Gminy oraz jej szansa rozwojowa.  

2. Wśród zjawisk społecznych, które stanowią problemy dla funkcjonowania gminy najwięcej osób 

wskazało na zjawiska związane z jakością więzi społecznych i aktywnością mieszkańców 

(niska aktywność społeczna i obywatelska, zanik więzi społecznych, izolacja osób w wieku 

emerytalnym). W dalszej kolejności wskazywano na problemy dot. relacji między 

mieszkańcami a władzami Gminy (brak zaufania do władzy, brak konsultacji decyzji 

z mieszkańcami, korupcja) oraz brak miejsc  pracy na terenie Gminy (bezrobocie, migracje). 

3. W ocenie respondentów grupy mieszkańców, które wymagają szerszej oferty to: młodzież (14-

18 lat), emeryci i renciści. Warto zaznaczyć, że większość respondentów stanowiły osoby  

w wieku 25-54 lat, problem braku oferty skierowanej do ww. grup może być zatem  

w większości jedynie wynikiem obserwacji respondentów lub dotykać ich wyłącznie pośrednio. 

4. Warto zwrócić uwagę na problem braku wystarczającej oferty dla dzieci w wieku 

przedszkolnym i dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat (łącznie 7 wskazań). Respondenci 

wskazywali na konieczność zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach.  

5. Większość propozycji działań mających na celu poprawienie sytuacji wybranych kategorii osób 

w gminie dotyczy zorganizowania czasu wolnego, organizacji imprez/zajęć kulturalnych, 

sportowych (bez wskazywania konkretnych pomysłów) dla wszystkich grup wiekowych 

mieszkańców. W odpowiedziach na dalsze pytania pojawiają się głosy wskazujące na 

niesatysfakcjonującą ofertę kierowaną do dorosłych mieszkańców Gminy (nie tylko emerytów). 

6. W ocenie funkcjonowania instytucji publicznych na terenie Gminy najwięcej wskazań 

negatywnych (funkcjonowanie „bardzo źle” lub „źle”) otrzymały zakład opieki zdrowotnej, 

policja i urząd gminy. Nie oznacza to jednoznacznie, że w ogólnej ocenie mieszkańców 

faktycznie działają one najgorzej (suma ocen ich funkcjonowania „dobrze” i „bardzo dobrze” 

może być wyższa). W dalszym etapie planowania strategii należałoby pogłębić analizę i dodać 

dodatkowe pytania o funkcjonowanie ww. instytucji. Respondenci mieli najwięcej zastrzeżeń do 

funkcjonowania ZOZ (w uzasadnieniu wskazywano najczęściej na niską jakość usług i trudności 

w dostępie do lekarza) oraz policji. 

7. Respondenci wskazali, że gmina powinna bardziej zadbać  o stan dróg i infrastruktury drogowej, 

ofertę kulturalną, pobudzenie aktywności obywatelskiej i opiekę zdrowotną (każda z tych 

kategorii uzyskała po 5 wskazań lub więcej). 

8. W zakresie usług publicznych oraz funkcjonowania instytucji pojawiły się głosy wskazujące na 

niedostateczną komunikację między władzami Gminy a mieszkańcami. Zwracano uwagę na brak 

informacji o działaniach gminy, nieaktualną stronę internetową, potrzebę konsultacji 

społecznych oraz proponowano wzmocnienie współpracy ze stowarzyszeniami. 

9. Oceniając infrastrukturę na terenie Gminy, respondenci najczęściej wskazywali (5 lub więcej 

wskazań), że w stanie „bardzo złym” lub „złym” są: urządzenia i systemy melioracyjne, sieć 

kanalizacyjna, drogi, chodniki i pobocza oraz wały przeciwpowodziowe. 
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Rekomendacje: 

Wstęp: Podejmując się analizy danych zebranych w ankiecie, pamiętać należy, że uzyskane wyniki są 

niereprezentatywne – grupę respondentów stanowiło jedynie 18 osób. Podsumowanie ankiety 

powinno posłużyć więc jedynie jako punkt do dalszych, pogłębionych w przyszłości badań.  

Uwagi, jakie należy uwzględnić na dalszych etapach prac nad Strategią: 

1. Sąsiedztwo ośrodka miejskiego  to szansa na rozwój ekonomiczny gminy oraz rozwój inwestycji 

i budownictwa. Z drugiej strony stanowi także zagrożenie – istnieje możliwość, że mieszkańcy, 

zwłaszcza nowi, będą woleli korzystać z usług na terenie Stalowej Woli i nie będą zainteresowani 

podnoszeniem jakości życia w samej Gminie. Respondenci zwracali uwagę na potrzebę poprawy 

stanu dróg i budowy kolejnych. W toku ustalania strategii rozwoju warto być może zbadać 

użytkowników dróg (np. dokąd dojeżdżaj, jak często, czy ich postulaty dotyczą dróg między 

miejscowościami w Gminie czy dróg dojazdowych do Stalowej Woli). Analizy i weryfikacji 

wymagać mogą także usługi publiczne, na których niską jakość często wskazywali respondenci.  

2. W świetle aktywności społecznej i więzi społecznych pojawiają się pytania o funkcjonowanie 

(asymilację) nowych mieszkańców na terenie Gminy Pysznica. Ciekawym kierunkiem badań 

byłoby sprawdzenie ich asymilacji/integracji z dotychczasowymi mieszkańcami, a dobrą praktykę 

stanowiłoby włączenie ich w proces przygotowania strategii rozwoju. 

3. W badaniu pojawiły się rozbieżności w ocenie stanu infrastruktury. Z jednej strony część 

respondentów wymienia ją w mocnych stronach Gminy, z drugiej, inna grupa wskazuje na braki  

w poszczególnych jej elementach. Warto w toku konsultacji społecznych zastanowić się nad 

stworzeniem (jeśli do tej pory taka nie powstała) mapy „białych plam” infrastruktury (urządzeń 

melioracyjnych, kanalizacji, chodników, oświetlenia itd.), tzn. miejsc, gdzie brakuje jej 

najbardziej lub jest w złym stanie, zwłaszcza jeśli stwarza to niebezpieczeństwo dla życia 

i zdrowia. Na podstawie mapy możliwe będzie zaplanowanie w czasie i działaniach poprawy 

poszczególnych elementów infrastruktury. Dobrą praktyką byłaby publikacja takiej mapy  

i zaproszenie mieszkańców do dyskusji o kolejnych inwestycjach. Działanie takie bezpośrednio 

włączyłoby mieszkańców w rozwój Gminy oraz stworzyłoby warunki lepszej przejrzystości 

działań samorządu.  

4. Kolejnym obszarem, który wydaje się wymagać pogłębionego badania jest komunikacja  

na linii Gmina-mieszkańcy (w tym: sposoby informowania ich o działaniach Gminy). Możliwe, że 

warto będzie rozważyć w przyszłości włączenie działań z tego obszaru do Strategii Rozwoju 

Gminy. Rzetelne informowanie i konsultacje mogą podnieść zaufanie mieszkańców do władz 

Gminy. 

5. W toku przygotowywania Strategii warto zaprosić do zgłaszania pomysłów przedstawicieli 

różnych grup wiekowych i społecznych mieszkańców. Pozwoli to na lepsze dostosowanie działań 

do potrzeb wszystkich mieszkańców, a nie tylko wybranych grup.   

 

3.5. „Wizja rozwoju sołectwa” zdaniem uczestników zebrań  
 

 Bąków i Brandwica: 

… drogi główne są asfaltowe i mają chodniki - oświetlenie przy drodze ekologiczne (solary + LED) - 

powstaje osiedle w miejscu byłego pastwiska - w sołectwie nie ma problemu szamb - są przystanki 

autobusowe - mieszkańcy Bąkowa mają własne miejsce spotkań (budynek) - są bezpieczne przejścia 

uliczne, zwłaszcza na drodze głównej (wojewódzkiej) - plac zabaw jest miejscem gdzie mieszkańcy 

się spotykają i chcą spacerować i rozmawiać z innymi - w Brandwicy funkcjonuje świetlica z ładną 

nazwą - funkcjonują różne sekcje zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - w świetlicy wiele się 

dzieje (filmy, spotkania okolicznościowe, zebrania etc.) - są wycięte drzewa przeszkadzające  

w bieżącym funkcjonowaniu - boisko do piłki nożnej - na Brandwicy jest pomost na Sanie - 

dokończona droga asfaltowa w kierunku Chłopskiej Woli - siłownia zewnętrzna i park zabaw dla 

dzieci łączy ludzi -  zagospodarowane 17 ha pastwisko staje się wizytówka miejscowości - rondo dla 

autobusów - zagospodarowany budynek starej szkoły w Brandwicy z centrum rekreacji (kort do tenisa, 

boiska do piłki, plac zabaw, siłownia, grill, miejsce spotkań seniorów) - sołectwo ma dodatkowe 

dochody na bieżące działania (sprzedaż działek, opłaty z dzierżawy itp.)… 
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 Chłopska Wola 

… powstaje wał przeciwpowodziowy, aby zabezpieczyć tereny sołectwa - są tereny inwestycyjne - 

zajęcia pozalekcyjne dla dzieci są na miejscu (np. dom ludowy w Jastkowicach) - są inne zajęcia 

rekreacyjno-integracyjne dla mieszkańców - mamy dodatkowe dochody dla sołectwa - ulice są 

nazwane - nowy most na Sanie łączy sołectwo ze Stalową Wolą -  działka gminna „Glina” nad rzeką 

ładnie zagospodarowana (wiele możliwości) … 

 

 Jastkowice: 

… działa filia DK - jest więcej zajęć dla młodzieży - więcej zajęć na miejscu, aby nie było potrzeby 

dowozić do DK Pysznica - w ośrodku zdrowia są dyżury lekarzy specjalistów ze Stalowej Woli - 

klubokawiarnia - boisko sportowe (lepsze) - są wyasfaltowane dojazdy do domów - Ruda (drogi) - 

kanalizacja - klub seniora - most do Stalowej Woli - żeglowna Bukowa - infrastruktura sportowa dla 

dzieci (kąpielisko, siłownia zewnętrzna) - spływy kajakowe - lepsza komunikacja publiczna - drogi 

polne w dobrym stanie - zielone Jastkowice - centrum rekreacji w  lesie (park linowy) - wały wokół 

rzeki - przedszkole jest takie samo jak w Pysznicy - władza lokalna słucha mieszkańców - parking 

przy szkole - ławki na placu zabaw - nowoczesny plac zabaw (nawierzchnia sztuczna, siłownia…) - 

lepsza profilaktyka dla mieszkańców np. szczepienia na raka szyjki macicy dla kobiet - kryte trybuny 

na stadionie - elektro oszczędne panele grzewcze i oświetleniowe - gminny program wsparcia dla 

lokalnych przedsiębiorców - bezpieczne ścieżki rowerowe - program edukacyjny dla młodzieży  

o bezpieczeństwie drogowym - porządek z bobrami - rowy melioracyjne w należytym stanie - budżet 

obywatelski - ćwiczenia rehabilitacyjne dla osób starszych … 

 

 Olszowiec: 

… kanalizacja - bezpieczeństwo - każdy mieszkaniec ma dostęp do drogi asfaltowej - stadion do gry w 

piłkę nożną - dobry plac zabaw - droga asfaltowa do cmentarza parafialnego - są zakłady pracy i jest 

więcej firm lokalnych - ludzie są zadowoleni z warunków pracy… 

 

 Pysznica: 

…mieszkańcy  miejscowości Pysznica mają na swych dachach i podwórkach solary, dzięki którym 

poprawia się stan środowiska naturalnego – na ulicach nie stoi woda, gdyż funkcjonuje wykonana 

kanalizacja burzowa – na ulicach w dzień i w nocy jest bezpiecznie, gdyż funkcjonuje rozbudowany 

system monitoringu – mieszkańcy mają dostęp do usług rekreacyjnych, funkcjonują uposażone ścieżki 

rowerowe z małą infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną (grzybki, ławeczki, tablice edukacyjne, 

paleniska na ogniska, etc.) – odbywa się szereg imprez rekreacyjnych i integracyjnych, w których 

biorą aktywnie udział mieszkańcy sołectwa oraz osoby nowo osiedlające się – grupa społeczna 

seniorów nie jest wykluczana, gdyż funkcjonują formy wsparcia seniorów w postaci Klubu – dzieci 

 i młodzież rozwijają swoje talenty oraz pasje w różnorakich formach kultury, sportu, innych 

zainteresowań… 

 

 Sudoły: 

… mieszkańcy  miejscowości Sudoły mają wzorową infrastrukturę dróg i chodników oraz posiadają 

kanalizację – ulice w nocy rozświetla oświetlenie LED - we wsi funkcjonuje wyremontowane 

pomieszczenie skupiające mieszkańców w działaniach integracyjnych w których aktywnie biorą udział 

seniorzy oraz dzieci i młodzież – przed pomieszczeniem jest plac zabaw, który jest bezpieczny  

i zmodernizowany – w sołectwie funkcjonuje boisko sportowe, na którym aktywnie spędzają czas 

dzieci oraz młodzież – wieś jest radosna, wesoła, zintegrowana, posiada ścieżkę rekreacyjną dookoła 

sołectwa po której można jeździć rowerem oraz konno. .. 

 

 Studzieniec: 

… mieszkańcy bardziej zadowoleni, bo łatwiej jest żyć -  lepsze połączenie ze światem (Internet  + 

drogi) - sołectwo liczy 150 gospodarstw - ulice są nazwane i oznakowane - agroturystyka pozwala 

turystom korzystać z walorów miejscowości i otaczających ją przestrzeni - drużyna piłkarska  

w „okręgówce” - remiza i plac wokół niej staje się centrum wsi … 
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3.6. Wnioski ze spotkania z organizacjami społecznymi  

3.6.1. Warunki dla aktywności - ocena i rekomendacje 

 TO, CO JEST TO, CZEGO NIE MA  

C
H

C
E

M
Y

, 
A

B
Y
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A
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B
Y

Ł
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 istnieją stowarzyszenia i grupy nieformalne  

z dużym udziałem osób starszych  

i doświadczonych; 

 są organizowane pikniki rodzinne; 

 jest Jarmark Królewski; 

 funkcjonuje Piknik Misyjny (Kłyżów); 

 Dom Kultury organizuje imprezy np.: 

jasełka, spotkania, przedstawienia; 

 funkcjonujący klub sportowy 

 środki finansowe na działalność organizacji 

i grup nieformalnych; 

 wsparcie dla aktywności ze strony gminy 

 miejsca w przedszkolach; 

 aktywność radnych; 

 klub dla młodzieży; 

 aktywność klubów sportowych (jest mała); 

 zwiększona oferta placówek służby 

zdrowia; 

 edukacja obywatelska młodzieży; 

 

 

N
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E
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A
B

Y
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Y
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 odpływ młodych osób; 

 nierówne warunki pracy; 

 kolejki do specjalistów lekarzy; 

 duże podatki od nieruchomości; 

 picie alkoholu pod sklepem; 

 biurokracja przy wnioskach 

 

 

 napływ uchodźców; 

 przestępczość; 

 bezpieczeństwo na drogach; 

 narkotyki, dopalacze 

3.6.2. Aktywność mieszkańców - ocena i rekomendacje 

 TO, CO JEST TO, CZEGO NIE MA  

C
H

C
E

M
Y

, 
A

B
Y
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A

K
 B

Y
Ł

O
  tradycyjny model wychowania; 

 działalność wspólnot gruntowo-leśnych; 

 tradycje kulinarne; 

 segregacja odpadów; 

 wzrost liczby mieszkańców gminy (nowi) 

 

 większe przedszkole; 

 dostosowanie świetlic do obecnych potrzeb; 

 sieć gazowa Słomiana-Krzaki; 

 komasacja gruntów w obrębie geodezyjnym 

Kłyżów; 

 szacunek pracodawców względem 

pracowników; 

 grupa interesów mieszkańców np. grupa 

producencka; 

 zdrowa żywność; 

 osoba, która wysłucha głosu mieszkańców;  

 poczucie sprawstwa 

 

N
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A
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 bezrobocie; 

 niechęć do pracy; 

 niechęć do wspólnego działania; 

 nieopłacalne rolnictwo; 

 przetworzona żywność („z chemią”) 

 

 

 

 brak 

 

Dyskusja - uwagi, komentarze po prezentacji matryc 

 niedostateczna ilość środków samorządowych przeznaczana na działalność organizacji 

społecznych wskazywana przez część ankietowanych wynikać może z innych potrzeb, na które 

Gmina na bieżąco stara się odpowiadać; 

 Program Współpracy JST/NGO: w trakcie procesu tworzenia istnieje potrzeba organizacji 

spotkania dla przedstawicieli NGO i radnych, aby wspólnie i na bieżąco precyzować priorytety 

współpracy oraz zakres i skalę powierzania zdań publicznych (wraz z środkami) w tych  
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obszarach, w których istnieje wyższa sprawność organizacji społecznych  w porównaniu do 

instytucji publicznych; 

 szkolenia z zakresu prawa dla organizacji pozarządowych powinny być cykliczne; 

 System współpracy JST/NGO: wypracować (zaktualizować) nowe zasady i procedury tak, aby 

uwzględnić w nim bezpośrednie spotkania pomiędzy obiema zainteresowanymi stronami; 

 Informacja o spotkaniach związanych z animacja społeczną: wprowadzić inne, skuteczniejsze 

metody dotarcia do odbiorców. 

4. ZARYS PROBLEMÓW ROZWOJOWYCH 

Opierając się na przeprowadzonych badaniach i analizach, można zdefiniować 4 obszary problemowe  

(sytuacje rozwojowe, wyzwania, determinanty rozwoju): 

Gospodarka  - rozwój infrastruktury gminy i wsparcie na rzecz przedsiębiorców i aktywności 

gospodarczej mieszkańców 

• Infrastruktura techniczna wymagająca dalszego rozwoju; 

• „Białe plamy w infrastrukturze” – potrzeby niektórych społeczności są zaspokojone  

w mniejszym stopniu od potrzeb innych społeczności; 

• Położenie w pobliżu Stalowej Woli pozytywnym determinantem m.in. dla aktywności 

gospodarczej mieszkańców; 

• Aktualny i przyszły układ komunikacyjny w regionie będzie ważnym determinantem dla 

decyzji podejmowanych w gminie; 

• W ankietach pojawiają się rekomendacje dot. aktywności na rzecz przedsiębiorców i osób 

bezrobotnych. 

Społeczność Gminy - wsparcie działań na rzecz edukacji, kultury i rozwoju tożsamości 

• Przeważająca aktywność instytucji kultury, edukacji i organizacji społecznych (zapewne  

w oparciu o oczekiwania) budowana jest w obszarach szeroko rozumianej integracji 

społecznej; 

• W gminie przybywa nowych mieszkańców, w dużej części są to osoby pochodzące z zewnątrz 

- wymaga to ustawicznych i kompleksowych działań integracyjnych; 

• Kreowanie wizerunku Gminy wymaga budowania go na posiadanym kapitale, stanowiącym  

o tożsamości Gminy Pysznica. 

Aktywność obywatelska – wspieranie działalności na rzecz swojego środowiska lokalnego  

• Sołectwa Gminy kształtują własną tożsamość i drogę rozwoju; 

• W dużej liczbie różnorodnych inicjatyw rola instytucji samorządowych nadal jest kluczowa; 

• Potencjał samodzielnej realizacji potrzeb różnych wspólnot (organizacje, sołectwa, parafie) 

wydaje się nie być w pełni wykorzystany lub hamowany biernością środowiska; 

• Lokalne środowisko nie wykorzystuje w pełni wszystkich szans, jakie wynikają z dostępnych 

narzędzi współpracy samorząd/organizacje społeczne; 

• Nie wszystkie grupy społeczne są objęte cyklicznymi lub wystarczającymi działaniami 

animacyjnymi.  

Działania proekologiczne - uwzględnianie w decyzjach rozwojowych ochrony zasobów 

naturalnych oraz wymogów wynikających z przepisów prawa 

• Dzisiejsza ochrona walorów przyrodniczych Gminy może stanowić o jej przyszłych atutach; 

• Nie wszystkie obszary ochrony środowiska (kanalizacja, ochrona powietrza, gospodarka 

odpadami, termomodernizacja) odznaczają się wystarczającym stopniem realizacji celów; 

• Cele proekologiczne determinują rozwój gospodarczy; 

• Wykorzystanie walorów przyrodniczych w takich sferach jak rozwój mieszkalnictwa, 

rekreacji, przedsiębiorczości powinien być przedmiotem analizy i ew. kształtowania 

projektów takie idee wspierających. 
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5. ANALIZA SWOT GMINY PYSZNICA 

5.1. Analiza SWOT dla obszaru „Gospodarka” 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 Wzrost liczby mieszkańców Gminy, w tym 

szczególnie osiedlanie się mieszkańców dobrze 

wykształconych, przedsiębiorczych, w dobrej 

sytuacji finansowej oraz w wieku produkcyjnym; 

 Dostępność komunikacyjna miasta Stalowa Wola 

- dobre drogi dojazdowe oraz komunikacja 

publiczna; 

 Możliwości mieszkańców i przedsiębiorstw  

z Gminy Pysznica związane z sąsiedztwem ze 

Stalową Wolą (dostęp do oferty kulturalnej, 

edukacyjnej, rynku pracy, usług, rynku zbytu oraz 

możliwości kooperacyjnych); 

 Posiadane tereny inwestycyjne - możliwość 

rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz 

rozwoju przedsiębiorczości; 

 Duża liczba małych firm funkcjonujących na 

terenie Gminy; 

 Rozwijająca się oferta rekreacyjna w Gminie 

adresowana dla  mieszkańców i osób ją 

odwiedzających (np. mieszkańców Stalowej 

Woli); 

 Ścieżka Rowerowa „Green Velo” oraz 

możliwości rozwijania działalności rekreacyjnej  

i turystycznej w oparciu o jej trasę. 

 Brak odpowiednio uzbrojonych terenów inwestycyjnych; 

 Brak planów zagospodarowania przestrzennego dla 

większości obszarów Gminy; 

 Brak dużych zakładów pracy jako motorów napędowych 

rozwoju Gminy; 

 Niedostateczny stan infrastruktury publicznej na terenie 

Gminy – w tym szczególnie brak dostępu do kanalizacji  

w części sołectw oraz dróg dojazdowych na 

osiedlach/sołectwach; 

 Brak wsparcia dla osób podejmujących i prowadzących 

działalność gospodarczą; 

 Zanikanie produkcji rolnej; 

 Nierównomierny rozwój miejscowości w Gminie, w tym 

przede wszystkim w zakresie infrastruktury; 

 Brak polityki zrównoważonego rozwoju; 

 Odpływ ludzi młodych i wykształconych z terenu Gminy; 

 Niski poziom edukacji w zakresie przedsiębiorczości; 

 Niedostateczna współpraca z sąsiednimi Gminami; 

 Niski poziom profesjonalizmu i niekorzystny wizerunek 

instytucji Gminy, zwłaszcza w kontaktach z 

przedsiębiorcami; 

 Brak rozpoznawalnego przez mieszkańców i osoby spoza 

Gminy wizerunku – kojarzenie Gminy jako „Sypialni 

Stalowej Woli”. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Realizowane w sąsiedztwie Gminy drogi krajowe 

S19 i S74 – poprawa dostępności komunikacyjnej 

związana z  niewielką odległością od 

skrzyżowania dróg krajowych o dużej istotności; 

 Dobra współpraca z Miastem Stalowa Wola  

w zakresie transportu publicznego; 

 Możliwość wykorzystania środków 

zewnętrznych, w tym środków UE; 

 Zasoby leśne Gminy możliwe do wykorzystania 

w rozwijaniu usług rekreacyjnych; 

 Nieskażone środowisko pomimo sąsiedztwa 

z obszarami przemysłowymi; 

 Napływ nowych mieszkańców; 

 Możliwości w zakresie rozwoju działalności 

turystycznej i rekreacyjnej; 

 Rozwój usług na rzecz mieszkańców Gminy 

(usługi socjalne, w zakresie utrzymania 

nieruchomości itp.); 

 Rozwój ekonomii społecznej; 

 Zainteresowanie firm i osób spoza Gminy 

terenami inwestycyjnymi, w tym szczególnie 

terenami pod rozwój małych i średnich firm. 

 Dalszy odpływ ludzi młodych z terenu Gminy; 

 Niekorzystne regulacje prawne dotyczące rozwoju 

przedsiębiorczości oraz rozwoju lokalnego; 

 Niestabilność polityczna – sytuacja międzynarodowa; 

 Słaba integracja nowych mieszkańców Gminy ze 

środowiskiem lokalnym oraz wydatkowanie środków 

finansowych poza terenem Gminy; 

 Potencjalne zagrożenie związane z przyłączeniem części 

sołectw Gminy do Stalowej Woli; 

 Brak długofalowej polityki Gminy wobec 

przedsiębiorców, w tym szczególnie w zakresie polityki 

podatkowej. 
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5.2. Analiza SWOT dla obszaru „Aktywność obywateli” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Otwartość Urzędu Gminy na inicjatywy zgłaszane 

przez mieszkańców; 

 Infrastruktura sportowo- rekreacyjna (boiska 

sportowe, place zabaw, świetlice wiejskie); 

 Infrastruktura oświatowa ( nowoczesne szkoły); 

 Spotkania lokalne (spotkania wiejskie) stanowiące 

dobry kanał komunikacji z mieszkańcami (np. w 

miejscowości Pysznica). 

 Słaba integracja nowych mieszkańców z rdzennymi 

mieszkańcami; 

 Brak młodych liderów; 

 Emigracja młodzieży; 

 Niski poziom edukacji obywatelskiej w szkołach; 

 Brak osoby koordynującej działania obywatelskie; 

 Niski poziom zainteresowania lokalnymi sprawami ze 

strony mieszkańców; 

 Roszczeniowa postawa mieszkańców. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Stworzenie dobrej atmosfery dla aktywności 

obywatelskiej poprzez: 

(Jak?) 

 Wzmocnienie zaufania mieszkańców 

do przedstawicieli zarówno instytucji 

publicznych, jak i NGO oraz 

podejmowanych przez nie 

aktywności  np. poprzez postawę i 

działalność osób aktywnych; 

 Otwartość na rozmowę, dialog; 

 Poczucie bezpieczeństwa; 

 Dawanie szansy na realizację 

konkretnych pomysłów; 

 Budowanie i pokazywanie 

pozytywnych przykładów praktyk 

obywatelskich 

(Gdzie?) 

 Stworzenie miejsca – punktu 

aktywności- CENTRUM 

ANIMACJI 

(Zadania) 

 Wsparcie w prowadzeniu 

księgowości, wsparcie prawne; 

 Wsparcie w opracowaniu wniosków 

o dotację; 

 Wsparcie edukacyjne; 

 Inicjowanie inicjatyw lokalnych -  

wsparcie na poziomie aktywizacji, 

integracji,  budowania więzi, 

tożsamości, budowania kapitału 

społecznego, ludzkiego 

(Kto) Lokalny specjalista, lider, aktywista? 

(Finansowanie) 

 Zadanie zlecone przez JST dla NGO; 

 Wydzielenie kwoty w ramach dotychczasowych 

dotacji, np. dla klubów sportowych; 

 Poszukiwanie skutecznego kanału komunikacji  

z mieszkańcami (np. zebrania lokalne, inne); 

 Współpraca z sąsiednią gminą jako szansa na 

szerszą perspektywę działania 

 

 Niski poziom świadomości w zakresie idei społeczeństwa 

obywatelskiego, postawy obywatelskiej (w skali kraju); 

 Poczucie, że nie można „wyjść przed szereg” 

(mentalność); 

 Stworzenie Centrum Animacji  podmiot nowy, 

nieznany, brak pewności i obawy, że inwestycja nie 

przyniesie zysku 

Id: 9208C7F5-A473-47ED-B102-78D46D6911D1. Podpisany Strona 63



 63 

5.3. Analiza SWOT dla obszaru „Społeczeństwo” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Dobra baza lokalowa w szkołach na terenie 

gminy, stwarzająca korzystne warunki do 

organizacji, realizacji i rozwoju zajęć 

pozalekcyjnych i innych działań na rzecz dzieci  

i młodzieży a także pozostałych grup 

mieszkańców gminy; 

 Oddolna aktywność mieszkańców gminy w 

zakresie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój 

kultury, sztuki, kultywowania tradycji  

i obyczajowości oraz edukacji; 

 Wysoki poziom aktywności grup dzieci  

i młodzieży na rzecz czynnego uczestnictwa w 

kulturze i sztuce; 

 Partnerstwo i współpraca szkół, stowarzyszeń 

oraz instytucji kultury w obszarze wzbogacania 

kulturowego mieszkańców; 

 Pluralizm grup artystycznych i zespołów 

kultywujących tradycje ludowe na terenie gminy; 

 Indywidualne imprezy kulturalne będące 

inicjatywą osób ze środowisk biznesu; 

 Dobra jakość promocji gminy w obszarach: 

tradycja, kultura, historia, sztuka; 

 Otwarte społeczeństwo mieszkańców gminy na 

odbiór treści kulturalno-artystycznych; 

 Dobrze funkcjonujące stadniny koni na terenie 

gminy dające alternatywę do rozwoju form 

rekreacji, sportu i hipoterapii; 

 Aktywnie funkcjonujące centra kulturalno-

sportowe przy szkołach (boiska Orlik, sale 

gimnastyczne, siłownie wraz z ofertą zajęć) 

 

 

 

 

 

 Ograniczone zasoby lokalowe uniemożliwiające 

zaoferowanie mieszkańcom gminy większej niż obecna 

liczby miejsc wychowania przedszkolnego; 

 Niedostateczne warunki lokalowe pomieszczeń 

bibliotecznych wraz z utrudnieniami architektonicznymi 

w dostępie do nich osób niepełnosprawnych  

i starszych/niedołężnych; 

 Słabe zaplecze lokalowo-przestrzenne instytucji kultury 

na terenie gminy niepozwalające na odpowiednią jakość 

pracy i ograniczające jakość oddziaływań kulturowych na 

mieszkańców; 

 Częściowy brak termomodernizacji obiektów 

publicznych: szkół, domu kultury oraz bibliotek; 

 Brak nowoczesnych pracowni informatycznych  

w szkołach; 

 Brak środków finansowych na organizację zajęć 

pozalekcyjnych na rzecz uczniów w szkołach; 

 Deficyt w doświadczeniach liderów społecznych  

i organizacji w obszarze pozyskiwania środków 

pomocowych za zadania w zakresie kultury, edukacji, 

tradycji, sztuki; 

 Ograniczenia kadrowe w instytucjach kultury  

i bibliotekach; 

 Brak form edukacji nieformalnej na rzecz środowisk 

dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy; 

 Niewielka ilość inicjatyw ukierunkowanych na 

powstawanie stałych miejsc integracji społecznej 

działających na rzecz środowisk senioralnych w oparciu  

o interaktywny model działań; 

 Zbyt małe nakłady finansowe ograniczające możliwości  

w zakresie rozwoju kultury i sztuki  na terenie gminy; 

 Ograniczenia w zakresie miejsc rekreacji rodzinnej 

najmłodszych w niektórych sołectwach gminy 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 Pojawiające się konkursy i programy dające 

szansę na pozyskanie środków pomocowych na 

rzecz wdrażania projektów i inicjatyw 

ukierunkowanych na rozwój edukacji i kultury  

w gminie; 

 Wysoka aktywność mieszkańców i ich chęć do 

włączania się w działania kulturalne, projekty 

społeczne etc.; 

 Niewykorzystane w pełni zasoby lokalowe szkół 

na terenie gminy; 

 Napływ nowych mieszkańców gminy o wysokim 

potencjale w postaci wykształcenia, kwalifikacji  

i energii społecznej; 

 Posiadane zasoby związane z funkcjonującymi 

stadninami koni na terenie gminy stwarzające 

możliwość rozwoju alternatywnych form 

wypoczynku, rekreacji, sportu i zdrowia 

mieszkańców.  

 Postępujący proces starzenia się społeczeństwa  

odczuwalny w gminie; 

 Nadmierna cyfryzacja i jej negatywne skutki 

oddziaływania na grupy dzieci i młodzieży powodujące 

spadek czytelnictwa; 

 Niski poziom integracji osiedlających się mieszkańców  

z resztą społeczeństwa – załamywanie się relacji 

sąsiedzkich i wspólnotowych; 

 Odpływ młodych i wykształconych mieszkańców  poza 

gminę (emigracja zarobkowa); 

 Konkurencyjnie lepsza oferta kulturalna i edukacyjna 

(lepiej finansowana) ze strony pobliskiej Stalowej Woli. 
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6. CELE I GŁÓWNE PROGRAMY (ZADANIA) STRATEGII 

6.1. Wizja 

 

„Gmina Pysznica - dobre miejsce do życia” 
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6.2. Drzewo celów 
 

Wizja Gminy 

„Gmina Pysznica - dobre miejsce do życia” 

  

 

Infrastruktura i przedsiębiorczość 

Cel 1 Rozwój ukierunkowany na poprawę 

jakości życia mieszkańców 

   

Aktywność obywatelska 

Cel 2 Wzmocnienie odpowiedzialności  

oraz zwiększanie uczestnictwa mieszkańców  

i organizacji pozarządowych w sprawach 

publicznych gminy 

   

Społeczeństwo 

Cel 3 Pobudzanie aspiracji 

społecznych oraz wysoka jakość 

usług kulturalnych, edukacyjnych  

i sportowo-rekreacyjnych 

świadczonych mieszkańcom 

 

              

TRANSPORT - 

układ 

komunikacyjny 
gminy 

dostosowany do 

potrzeb 
mieszkańców  

i 

przedsiębiorców 

 

WSPÓŁPRACA 

MIĘDZYGMINNA  

I 

MIĘDZYSEKTOROWA 

W ZAKRESIE 

PLANOWANIA 

ROZWOJU 

 I PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO - 

wykorzystanie 
położenia gminy  

i współpracy dla 

rozwoju potencjału 
gospodarczego gminy 

 

OCHRONA 

ŚRODOWISKA8 

- zmniejszanie 

negatywnego 

oddziaływania 

na środowisko 

ze strony 
instytucji, 

podmiotów 

gospodarczych  
i społecznych 

oraz 

gospodarstw 
domowych 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
– poprawa w zakresie  

aktywności zawodowej  

i przedsiębiorczości 

mieszkańców gminy 

oraz generowanie 

korzystnych warunków 
rozwoju firm na terenie 

gminy 

 

 KLIMAT DLA 

WSPÓŁPRACY - 

tworzenie dobrej 

atmosfery dla 

współpracy  

i aktywności 

obywatelskiej 
oraz integracji 

społecznej 

 

WSPÓLNIE  

I INTEGRACYJNIE - 

więcej inicjatyw 

integrujących 

mieszkańców  

i społeczności gminne 

 

PROMOCJA  

I ROZWÓJ 

AKTYWNOŚCI 

SPOŁECZNEJ - 
budowanie  

i pokazywanie 

pozytywnych 
przykładów 

praktyk 

obywatelskich 

 

NARZĘDZIA 

WSPÓŁPRACY 

-  rozwój 

sprzyjających 

warunków dla 
aktywności 

mieszkańców 

 

 EDUKACJA 

PRZEZ CAŁE 

ZYCIE - 

poprawa 

jakości  
i dostępności 

do instytucji 

oświatowych 
oraz 

cyklicznych 

spotkań  
o charakterze 

edukacyjnym 

KULTURA  

I INTEGRACJA - 

rozwój 

infrastruktury 

związanej  

z kulturą oraz 

dostosowanie 
działań do 

oczekiwań 

mieszkańców 

 

SPORT   

I 

REKREACJA 

- zwiększenie 
potencjału  

i zasobów 

zw. z 
uprawianiem 

sportu  

i rekreacją 
mieszkańców 

 

                                                           
8 szczegółowe działania zgodnie z przyjętym „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pysznica” 
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6.3. Cele i uzasadnienie 

Obszar strategiczny Cel strategiczny Uzasadnienie 

Infrastruktura i 

przedsiębiorczość 

Rozwój ukierunkowany 

na poprawę jakości 

życia mieszkańców 

Obszar strategiczny zawiera zadania  

i projekty stanowiące odpowiedź  na 

zdiagnozowane problemy i uwarunkowania 

zrównoważonego rozwoju, takie jak: równy 

dostęp do urządzeń infrastruktury dla 

mieszkańców, wykorzystanie szans 

rozwojowych wynikających z sąsiedztwa  

z miastem Stalowa Wola, wymogi 

wynikające z przepisów prawa krajowego 

związanego z poszanowaniem energii czy 

ochrony środowiska. 

Aktywność obywatelska 

Wzmocnienie 

odpowiedzialności  

i zwiększanie 

uczestnictwa 

mieszkańców oraz 

organizacji 

pozarządowych  

w sprawach publicznych 

gminy 

Obszar strategiczny zawiera zadania  

i projekty stanowiące odpowiedź  na 

zdiagnozowane problemy i oczekiwania 

społeczne, takie jak: większa rola organizacji 

społecznych i grup interesów mieszkańców  

w bieżącym zarządzaniu lokalnymi 

wspólnotami, tworzenie dogodnych 

warunków dla aktywności obywatelskiej, 

zwiększenie umiejętności obywateli  

w odpowiadaniu na własne potrzeby  

i oczekiwania. 

Społeczeństwo 

Pobudzanie aspiracji 

społecznych oraz 

wysoka jakość usług 

kulturalnych, 

edukacyjnych  

i sportowo-

rekreacyjnych 

świadczonych 

mieszkańcom 

Obszar strategiczny zawiera zadania  

i projekty, których realizacja przyczyni się do 

poprawienia efektywności działań instytucji 

samorządowych zarówno w zakresie wyboru 

zadań i metod ich realizacji zgodnych  

z oczekiwaniami mieszkańców, jak  

i umiejętności związanych z jak najlepszym 

wykorzystaniem posiadanego potencjału  

i zasobów do realizacji bieżących zadań. 
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7. ZADANIA I PROJEKTY REALIZACYJNE 

7.1. Obszar I Infrastruktura i przedsiębiorczość 

Cel:  Rozwój ukierunkowany na poprawę jakości życia mieszkańców 
 

1. TRANSPORT - układ komunikacyjny gminy dostosowany do potrzeb mieszkańców  

i przedsiębiorców 
1.1. Rozwój regionalnego systemu transportu publicznego we współpracy z samorządem Miasta 

Stalowa Wola i innymi samorządami m.in. poprzez.: 

1.1.1. budowę pętli autobusowej w miejscowości Kłyżów; 

1.1.2. budowę placu manewrowego dla autobusów w miejscowości Brandwica; 

1.1.3. modernizację wiat i przystanków autobusowych; 

1.1.4. promocję transportu niskoemisyjnego i korzystania z transportu publicznego. 

1.2. Monitorowanie regionalnych i lokalnych rozwiązań komunikacyjnych wpływających na obszar 

Gminy Pysznica oraz lobbing najkorzystniejszych rozwiązań dla gminy Pysznica; 

1.3. Opracowanie „gminnej mapy drogowej” - programu rozbudowy i modernizacji sieci gminnych 

dróg, zawierającej harmonogram realizacji, uwzględniający udział środków funduszu 

sołeckiego w finansowaniu osiedlowych/sołeckich dróg dojazdowych, będący narzędziem 

promocji dostępnych terenów inwestycyjnych; 

1.4. Budowa i rozbudowa dróg osiedlowych (dojazdowych) zgodnie z opracowaną „mapą 

drogową”; 

1.5. Rozbudowa ścieżek rowerowych, w szczególności powiązanych z infrastrukturą komunikacji 

publicznej (połączenie ścieżek rowerowych z przystankami autobusowymi oraz punktami 

„parkowania” rowerów); 

1.6. Rozbudowa „odgałęzień” szlaku Green Velo (punkty przystankowe, szlaki turystyczne 

powiązane z Green Velo, informacje o usługach i atrakcjach w okolicy). 

 

2. WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA I MIĘDZYSEKTOROWA W ZAKRESIE 

PLANOWANIA ROZWOJU I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - 

wykorzystanie położenia gminy i współpracy dla rozwoju potencjału gospodarczego 

gminy 
2.1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości o największej liczbie 

nowych inwestycji (Jastkowice, Pysznica, Kłyżów); 

2.2. Tworzenie szlaków turystycznych (rowerowych, konnych, nordic walking), w tym o zasięgu 

międzygminnym np.: 

2.2.1. „Szlak bohaterów II Wojny Światowej Dolnego Sanu”, 

2.2.2. „Green Velo”. 

2.3. Rozwijanie programów współpracy międzygminnej wspierających rozwój lokalny - współpraca 

w ramach takich sieci jak np. LGD, ODL, PO Polska Wschodnia, MOF; 

 

3. OCHRONA ŚRODOWISKA9 - zmniejszanie negatywnego oddziaływania na 

środowisko ze strony instytucji, podmiotów gospodarczych i społecznych oraz 

gospodarstw domowych 
3.1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej; 

3.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynki instytucji samorządowych 

oraz budynki typu domy ludowe, strażnice OSP); 

3.3. Elektrooszczędne systemy oświetlenia ulicznego; 

3.4. Promocja instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych; 

                                                           
9 szczegółowe działania zgodnie z przyjętym „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pysznica” 
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3.5. Zapobieganie niskiej emisji CO2 ; 

3.6. Zapobieganie niezgodnej z przepisami utylizacji odpadów stałych; 

3.7. Wykonanie termomodernizacji budynku strażnicy strażackiej w Kłyżowie; 

3.8. Zmiana (modernizacja) źródła ciepła w zakresie niższej emisji i podniesienia efektywności 

energetycznej oraz modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. zwiększająca sprawność instalacji oraz 

ograniczająca zużycie energii; 

3.9. Projekty edukacyjne dotyczące ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza,  w szczególności 

kierowane do mieszkańców, w zakresie budownictwa mieszkaniowego i funkcjonujących 

gospodarstw domowych, prowadzące do ograniczenia emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenków 

azotu; 

3.10. Wdrożenie gminnego konkursu z nagrodami finansowymi (rzeczowymi) dla mieszkańców 

stosujących  sprzyjające dla środowiska rozwiązania w gospodarstwie domowym. 

 

4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - poprawa aktywności zawodowej i przedsiębiorczości 

mieszkańców gminy oraz generowanie korzystnych warunków rozwoju firm na 

terenie gminy 
4.1. Zapewnienie zainteresowanym osobom dostępu do szkoleń w zakresie tworzenia i rozwijania 

działalności gospodarczej, szczególnie w obszarach usług rekreacyjnych, usług dla 

mieszkańców, agroturystyki; 

4.2. Wdrożenie cyklicznych programów edukacyjnych dotyczących przedsiębiorczości oraz postaw 

obywatelskich; 

4.3. Cykliczne (coroczne) szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla mieszkańców promujące 

przedsiębiorczość opartą na lokalnych zasobach w zakresie m.in.  

4.3.1. położenia w sąsiedztwie dużego miasta,  

4.3.2. warunków przyrodniczych, tradycji lokalnych,  

4.3.3. funkcjonujących w regionie dużych firm produkcyjnych i usługowych; 

4.4. Utworzenie punktu doradztwa dla przedsiębiorców i mieszkańców zainteresowanych 

prowadzeniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej na terenie gminy; 

4.5. Wsparcie w tworzeniu i rozwoju organizacji branżowych (rolnych, organizacji przedsiębiorców, 

osób zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii itp.); 

4.6. Utworzenie platformy internetowej prezentującej potencjał rekreacyjny i usługowy Gminy oraz 

promowanie Gminy na ogólnodostępnych i popularnych portalach; 

4.7. Utworzenie systemu informacji o firmach i usługach na terenie Gminy; 

4.8. Rozwijanie współpracy z instytucjami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej 

spoza Gminy; 

4.9. Budowa wizerunku Gminy jako dobrego miejsca do życia (mieszkania, nauki, prowadzenia 

działalności gospodarczej, rekreacji itp.) ; 

4.10. Opracowanie długofalowej (stabilnej) strategii podatkowej Gminy pod kątem preferowanych 

obszarów rozwoju; 

4.11. Organizacja cyklicznego spotkania władz samorządowych, przedsiębiorców i organizacji 

pozarządowych - wzajemne informowanie o planach, oczekiwaniach, potrzebach; 

4.12. Kompleksowe uzbrajanie terenów inwestycyjnych. 
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Wskaźniki dla Celu strategicznego Nr 1 

Cel 

strategiczny 
Cel operacyjny 

Wskaźniki dla celów 

operacyjnych 

Wskaźniki 
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Układ komunikacyjny gminy 

dostosowany do potrzeb 

mieszkańców i 

przedsiębiorców 

 Wydatki na dział 

transport w okresie 

wdrażania Strategii 

zostały utrzymane na 

min. takim samym 

poziomie co w okresie 

wdrażania strategii na 

lata 2007-2013 

 W ocenie mieszkańców 

w 2022 r. potrzeby 

komunikacyjne 

przestają być głównym 

problemem Gminy; 

 W ocenie 

przedsiębiorców Gmina 

Pysznica w roku 2022 

znajduje się w gronie 3 

gmin o najlepszych 

warunkach do 

inwestowania  

w powiecie; 

 Dochody budżetu 

gminy z tytułu udziału 

podatku PIT i podatku 

CIT oraz podatku od 

nieruchomości zajętych 

na działalność 

gospodarczą wzrastają 

w roku 2022 o 10 % 

względem roku 

bazowego. 

Wykorzystanie położenia 

gminy i współpracy dla 

rozwoju potencjału 

gospodarczego gminy 

 Gmina Pysznica 

uczestniczy w min. 

90% wszystkich 

inicjatyw 

ponadregionalnych,  

w których uczestniczą 

inne gminy powiatu 

Zmniejszanie negatywnego 

oddziaływania na środowisko 

ze strony instytucji, 

podmiotów gospodarczych  

i społecznych oraz 

gospodarstw domowych 

 Gmina Pysznica 

corocznie wdraża 

program 

proekologiczny, który 

motywuje firmy  

i przedsiębiorców do 

zachowań zgodnych  

z zapisami Strategii 

oraz Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla 

Gminy Pysznica; 

 Min. 10% podmiotów 

gospodarczych  

i instytucji oraz 

gospodarstw 

domowych stosuje 

przyjazne dla 

środowiska 

rozwiązania. 

Poprawa aktywności 

zawodowej  

i przedsiębiorczości 

mieszkańców gminy oraz 

generowanie korzystnych 

warunków rozwoju firm na 

terenie gminy 

 Poziom bezrobocia 

wśród mieszkańców 

jest niższy niż średnia 

stopa bezrobocia w 

powiecie; 

 W 2022 r. w Gminie 

Pysznica zwiększyła 

się liczba podmiotów 

gospodarczych o 20% 

względem roku 

bazowego10 

                                                           
10 rok bazowy - 2016 
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7.2. Obszar II Aktywność obywatelska 

Cel:  Wzmocnienie odpowiedzialności i zwiększanie uczestnictwa 

mieszkańców oraz organizacji pozarządowych w sprawach 

publicznych gminy 

 

1. KLIMAT DLA WSPÓŁPRACY - tworzenie dobrej atmosfery dla współpracy  

i aktywności obywatelskiej oraz integracji społecznej  
1.1. „Otwarci na dialog” - samorząd wdraża procedury konsultacji decyzji z przedstawicielami grup 

mieszkańców (sołectwo, parafia, organizacja pozarządowa, grupa nieformalna funkcjonująca  

w formie komitetu czy porozumienia etc.); 

1.2. „Działamy dłużej i w poczuciu bezpieczeństwa” - zaakceptowane przez samorząd inicjatywy 

mieszkańców i organizacji społecznych wdrażane w dłuższej perspektywie czasowej mają 

zapewnienie wsparcia ze strony samorządu w okresach dłuższych niż 1 rok budżetowy; 

1.3. Aktualizacja Programu Współpracy JST z NGO w zakresie: 

1.3.1. zakres zadań zlecany przez samorząd organizacjom społecznym rozszerzony o takie 

zadania jak: edukacja obywatelska młodzieży, cykliczne szkolenia dla liderów  

i animatorów, doradztwo i pomoc prawna dla organizacji społecznych; szkolenia  

z podstaw przedsiębiorczości; 

1.3.2. forma i sposób uzgadniania założeń programu uwzględnia wspólne spotkania 

przedstawiali Wójta Gminy, przedstawicieli Rady Gminy oraz liderów organizacji 

pozarządowych; 

1.3.3. formy upowszechniania Programu Współpracy na każdym jego etapie ulegają 

rozszerzeniu. 

1.4. Funkcjonują formalne zachęty do tworzenia się grup mieszkańców zainteresowanych 

rozwiązaniem problemu lokalnego poprzez: 

1.4.1. Tworzenie wieloletnich programów współpracy JST/NGO; 

1.4.2. Tworzenie we współpracy ze społecznością lokalną planów rozwoju sołectw (PRS);  

1.4.3. Zwiększanie limitu środków funduszu sołeckiego dla sołectw realizujących 

przedsięwzięcia ujęte zarówno w sołeckim planie rozwoju jak i wpisujących się  

w przyjęte priorytety rozwoju gminy; 

1.4.4. Zaangażowanie obywatelskie jest jednym z kryteriów wyboru zadań do realizacji.  

1.5. Promocja, szkolenia i wdrożenie „inicjatywy lokalnej” jako narzędzia współpracy „samorząd - 

mieszkańcy” lub „samorząd - organizacja społeczna”. Inicjatywa lokalna staje się szansą na 

realizację konkretnych pomysłów małych społeczności, których pomysły i potrzeby nie 

znajdują odzwierciedlenia w budżecie gminy, funduszu sołeckim lub aktywności lokalnej 

organizacji pozarządowej. Nowy model współpracy: samorząd zapewnia infrastrukturę 

(poradnictwo, uzgodnienia etc.), wsparcie finansowe lub rzeczowe, zaś grupa mieszkańców 

opracowuje wstępny plan inicjatywy, realizuje ją, rozlicza rzeczowo, wnosi wkład rzeczowy 

i/lub pracy lub finansowy. 

 

2. WSPÓLNIE I INTEGRACYJNIE - więcej inicjatyw integrujących mieszkańców  

i społeczności gminne 
2.1. „Dom z kulturą - utworzenie w DK kawiarni społecznej” jako miejsca spotkań np. rodziców 

dzieci przebywających na zajęciach lub spotkań organizacji społecznych (przykład: 

Klimatyczna Kawiarnia w MCK w Boguchwale); 

2.2. Miejsce integracji i rekreacji: „Park linowy z miejscem na piknik, wspólną kawę, herbatę - 

inicjatywa miejsca integracji dla mieszkańców wielu sołectw”; 

2.3. „Ulotka i wizytówka na powitanie” - każdemu meldującemu się nowemu mieszkańcowi 

wręczana jest publikacja o gminie zawierająca informację o lokalnych atrakcjach, kontaktach, 
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inicjatywach, organizacjach pozarządowych etc. - budowa pozytywnego wizerunku Gminy  

i tożsamości; 

2.4. „Objazdowe imprezy z aspektem integracyjnym i poznawczym” - cykliczne stałe imprezy  

o zasięgu gminnym, które na podstawie uzgodnionego kalendarza imprez odbywają się  

w różnych sołectwach Gminy. 

 

3. PROMOCJA I ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ - budowanie  

i pokazywanie pozytywnych przykładów praktyk obywatelskich 
3.1. W gminie Pysznica funkcjonuje system wsparcia dla organizacji społecznych  zakresie:  

3.1.1. Wsparcie w prowadzeniu księgowości i rozwiązywaniu problemów prawnych; 

3.1.2. Wsparcie w opracowaniu wniosków o dotację; 

3.1.3. Wsparcie edukacyjne i kształtowanie postaw prospołecznych: 

3.1.4. „Edukacja liderska” - wdrożona „Lokalna Akademia Liderów, Społeczników, Ochotników - 

pysznicki korpus liderów społecznych” - cykliczne szkolenia, spotkania, wyjazdy edukacyjne 

dla animatorów lokalnych; 

3.1.5. Opracowanie Mapy Zasobów Lokalnych jako fundament Inkubatora Przedsiębiorczości dla 

młodzieży - promocja aktywności społecznej i gospodarczej wśród młodzieży; 

3.2. Animowanie inicjatyw lokalnych -  wsparcie na poziomie aktywizacji, integracji,  budowania 

więzi, tożsamości, budowania kapitału społecznego, ludzkiego; 

3.3. Wzmocnienie zaufania mieszkańców do przedstawicieli instytucji publicznych i NGO oraz do 

aktywności poprzez promocję pozytywnych postaw i zrealizowanych działań osób aktywnych; 

3.4. Organizowanie w szkołach cyklicznych zajęć promujących aktywność obywatelską; 

 

4. NARZĘDZIA WSPÓŁPRACY -  rozwój sprzyjających warunków dla aktywności 

mieszkańców 
4.1. Utworzenie Gminnego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw 

Obywatelskich realizującego zadania w zakresie doradztwa, pomocy w aplikowaniu po środki 

finansowe oraz animacji na rzecz rozwoju inicjatyw obywatelskich; 

4.2. Wdrożenie i rozwój samorządowych narzędzi aktywizujących mieszkańców, poprzez 

funkcjonowanie m.in.: 

4.2.1.1. Funduszu sołeckiego, 

4.2.1.2. Regrantingu dla NGO, 

4.2.1.3. Budżetu obywatelskiego, 

4.2.1.4. Inicjatywy lokalnej. 

4.3. Opracowanie bazy danych lokalnych organizacji pozarządowych, wspólnot, grup nieformalnych 

mieszkańców oraz wdrożony mechanizm komunikacji oparty na gminnym newsletterze oraz 

powiadamianiu za pomocą SMSów; 

4.4. Stworzenie dobrej płaszczyzny pod spotkania i dialog JST/NGO. 
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Wskaźniki dla Celu strategicznego Nr 2 
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Tworzenie dobrej atmosfery 

dla współpracy i aktywności 

obywatelskiej 

 

 Średniorocznie w 

Gminie Pysznica 

realizowanych jest 

min. 10 inicjatyw lub 

funkcjonują stałe 

procedury współpracy 

JST/NGO 

umożliwiające 

wszystkim 

organizacjom 

społecznym i grupom 

nieformalnym 

korzystanie  

z warunków 

współpracy; 

 Corocznie 

wdrażanych jest min. 

10 inicjatyw 

finansowanych ze 

środków inicjatywy 

lokalnej. 

 Wartość inicjatyw 

lokalnych wdrażanych 

przez grupy 

nieformalne lub 

organizacje społeczne 

w 2022 r wyższa o 50%  

od roku bazowego; 

 Wartość inicjatyw 

związanych  

z zadaniami 

publicznymi 

zrealizowana przez 

organizacje społeczne 

lub grupy nieformalne 

mieszkańców w roku 

2022 wynosi 5% 

budżetu gminy. 

Więcej inicjatyw 

integrujących mieszkańców  

i społeczności gminnych 

 10% mieszkańców 

objętych działaniami 

wewnątrzintegracyj-

nymi; 

 

Budowanie i pokazywanie 

pozytywnych przykładów 

praktyk obywatelskich 

 

 Działania edukacyjne  

i animacyjne obejmują 

min. 10% docelowej 

grupy odbiorców; 

 Zwiększa się liczba 

organizacji 

społecznych 

działających  

w Gminie Pysznica o 

min. 5 podmiotów; 

 Zwiększa się liczba 

członków organizacji 

społecznych o min. 

10%. 
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Rozwój sprzyjających 

warunków dla aktywności 

mieszkańców 

 

 Gmina Pysznica 

powierza realizację 

zadań publicznych 

organizacjom 

społecznym na 

poziomie min. 1% 

rocznego budżetu; 

 Średni budżet 

organizacji z terenu 

Gminy Pysznica 

wyższy o 20% od 

analogicznych 

wskaźników dla kraju; 

 Gminne organizacje 

pozarządowe realizują 

projekty o wartości 

min. 500% 

przekazanych przez 

samorząd środków na 

realizację zadań 

publicznych. 
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7.3. Obszar III Społeczeństwo 

Cel:   Pobudzanie aspiracji społecznych oraz wysoka jakość usług kulturalnych, 

edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych świadczonych mieszkańcom 

 

1. EDUKACJA PRZEZ CAŁE ZYCIE - poprawa jakości i dostępności do instytucji 

oświatowych oraz cyklicznych spotkań o charakterze edukacyjnym 
1.1. Rozbudowa gminnego systemu oświaty przedszkolnej zapewniająca wystarczającą do potrzeb 

liczbę miejsc; 

1.2. Adaptacja budynku byłej szkoły na potrzeby pracy Domu Kultury w Pysznicy (modernizacja); 

1.3. Modernizacja obiektów oświatowych poprzez takie działania jak: termomodernizacja budynku 

Zespołu Szkół w Kłyżowie, Krzakach i Jastkowicach, prace w zakresie odwodnienia 

fundamentów budynków, oświetlenie zewnętrzne infrastruktury sportowej; 

1.4. Modernizacja drogi wewnętrznej przy szkole w Kłyżowie wraz ze zmianą zadaszenia budynku; 

1.5. Powstanie i rozwój Szkolnych Kół Zainteresowań i Pasji (na podstawie cyklicznej diagnozy 

potrzeb uczniów i ich rodziców); 

1.6. Prowadzenie przez szkoły cyklicznych imprez o charakterze patriotyczno-obywatelskim  

z udziałem innych organizacji, w uzgodnieniu z lokalnymi społecznościami (sołectwo, 

organizacja pozarządowa, parafia etc.); 

1.7. Powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) z centrum działań w Pysznicy oraz filiami  

w pozostałych sołectwach Gminy. 

 

2. KULTURA I INTEGRACJA - rozwój infrastruktury kultury oraz dostosowanie 

działań do oczekiwań mieszkańców 
2.1. Adaptacja budynku obecnego Domu Kultury na potrzeby pracy Biblioteki w Pysznicy 

(modernizacja oraz termomodernizacja); 

2.2. Modernizacja budynków bibliotek w Jastkowicach oraz Kłyżowie mająca na celu poprawę 

dostępu dla osób niepełnosprawnych i starszych; 

2.3. Modernizacja pracowni internetowych w szkołach w Kłyżowie, Jastkowicach, Krzakach oraz 

Pysznicy; 

2.4. Utworzenie Muzeum Ziemi Pysznickiej w Pysznicy (budynek + zasoby muzealne); 

2.5. Renowacja zabytkowego cmentarza żydowskiego (zbiorowe mogiły wojenne  z 1944 r.) 

zlokalizowanego w Pysznicy; 

2.6. Organizacja zajęć animacyjnych z zakresu kultury w świetlicach sołeckich (szkoły, strażnice, 

domy ludowe etc.); 

2.7. Koordynacja przez DK kluczowych konkursów i aktywności kulturowych poprzez organizację 

podsumowań, konkursów gminnych, pomoc merytoryczną, nagrody stypendialne dla 

utalentowanej artystycznie młodzieży;  

2.8. Utworzenie Gminnej Izby Pamięci Pożarnictwa w Kłyżowie; 

2.9. Naukowe opracowanie monografii Gminy Pysznica. 

 

3. SPORT  I REKREACJA - zwiększenie potencjału i zasobów przeznaczonych do  

uprawiania sportu i służących rekreacji mieszkańców 
3.1. Modernizacja obiektów sportowych w zakresie oświetlenia obiektów sportowych (uzupełnienie, 

wymiana na proekologiczne) oraz dostosowanie zaplecza sportowego do potrzeb sportowców; 

3.2. Utworzenie Gminnej Ligii Zespołowych Gier Sportowych (tenis, siatkówka, szachy etc.); 

3.3. Powstanie miejsca rekreacji dzieci w sołectwie Kłyżów; 

3.4. Wykorzystanie potencjału stadnin i hodowli koni na terenie Gminy Pysznica w kierunku ich 

rozwoju bazującego na rekreacji, hipoterapii oraz edukacji regionalnej; 

3.5. Utworzenie Gminnego Centrum Lekkoatletycznego wraz z zapleczem do treningu i rozwoju 

dyscyplin sportowych; 
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3.6. Rozwój siłowni na wolnym powietrzu w Pysznicy, Kłyżowie i Jastkowicach oraz w innych 

miejscowościach zgodnie z Planami Rozwoju Sołectw i współfinansowaniu z funduszu 

sołeckiego. 

 

Wskaźniki dla Celu strategicznego Nr 3 

Cel 

strategiczny 
Cel operacyjny 

Wskaźniki dla celów 

operacyjnych 

Wskaźniki 

celu strategicznego 
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Poprawa jakości i dostępności 

do instytucji oświatowych 

oraz cyklicznych spotkań  

o charakterze edukacyjnym 

 Gmina Pysznica  

w 2022 zapewnia 

pełną dostępność do 

przedszkoli, szkół 

podstawowych i 

gimnazjalnych oraz 

klubów seniorów 

(UTW) i kół 

zainteresowań. 

 Liczba osób 

korzystających z oferty 

instytucji 

edukacyjnych, 

kulturowych, sportowo-

rekreacyjnych wzrasta 

o 20% względem roku 

bazowego. 

Rozwój infrastruktury kultury 

oraz dostosowanie działań do 

oczekiwań mieszkańców 

 Zrealizowany w 100% 

plan modernizacji 

obiektów kultury; 

 Cykliczne zajęcia 

organizowane na 

poziomie sołectw 

obejmują 50% 

sołectw. 

Zwiększenie potencjału  

i zasobów przeznaczonych do  

uprawiania sportu i służących 

rekreacji mieszkańców 

 Sport i rekreacja staje 

się priorytetem dla 

lokalnych 

społeczności - 20% 

funduszu sołeckiego 

przeznaczany na 

rozwój infrastruktury 

sportowej i bieżącej 

działalności. 
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8 STRATEGIA ROZWOJU GMINY PYSZNICA A INNE PROGRAMY 

Odniesienie do 

dokumentów 

strategicznych  

Cele operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Pysznica 

TRANSPORT - 

układ 

komunikacyjny 

gminy 

dostosowany do 

potrzeb 

mieszkańców  

i 

przedsiębiorców 

WSPÓŁPRACA 

MIĘDZY-

GMINNA  

I MIĘDZY-

SEKTOROWA  

W ZAKRESIE 

PLANOWANIA 

ROZWOJU  

I PLANOWANIA 

PRZESTRZE-

NNEGO - 

wykorzystanie 

położenia gminy  

i współpracy dla 

rozwoju potencjału 

rozwojowego gminy 

 

OCHRO-

NA 

ŚRODO-

WISKA11 - 

zmniejsza-

nie 

negatywne-

go 

oddziaływa-

nia na 

środowisko 

ze strony 

instytucji, 

podmiotów 

gospodar-

czych  

i 

społecznych 

oraz 

gospodarstw 

domowych 

PRZEDSIĘBIOR-

CZOŚĆ - poprawa 

aktywności 

zawodowej  

i przedsiębiorczości 

mieszkańców gminy 

oraz generowanie 

korzystnych 

warunków dla 

rozwoju firm na 

terenie gminy 

KLIMAT 

DLA 

WSPÓŁ-

PRACY - 

tworzenie 

dobrej 

atmosfery dla 

współpracy  

i aktywności 

obywatel-

skiej oraz 

integracji 

społecznej 

WSPÓLNIE  

I 

INTEGRACY-

JNIE - więcej 

inicjatyw 

integrujących 

mieszkańców  

i społeczność 

gminną 

PROMOCJA 

I ROZWÓJ 

AKTYWNO-

ŚCI SPOŁE-

CZNEJ - 

budowanie  

i pokazywanie 

pozytywnych 

przykładów 

praktyk 

obywatelskich 

NARZĘ-

DZIA 

WSPÓŁ-

PRACY -  

rozwój 

sprzyjających 

warunków 

dla 

aktywności 

mieszkańców 

EDU-

KACJA 

PRZEZ 

CAŁE 

ŻYCIE - 

poprawa 

jakości  

i 

dostępności 

do 

instytucji 

oświato-

wych oraz 

cykli-

cznych 

spotkań  

o 

charakterze 

edukacyj-

nym 

KULTURA 

I 

INTEGRA-

CJA - 

rozwój 

infrastruktu-

ry kultury 

oraz 

dostosowa-

nie działań 

do 

oczekiwań 

mieszkań-

ców 

SPORT  

 I 

REKREA-

CJA – 

zwiększe-

nie 

potencjału  

i zasobów 

służących 

do 

uprawiania 

sportu  

i sprzyjają-

cych 

rekreacji 

mieszkań-

ców 

Europa 2020 

Zgodność z 

priorytetem 

rozwoju 

inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania 

naukowe i innowacje; 

zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki 

niskoemisyjnej 

włączenie społeczne, ze szczególnym naciskiem na tworzenie 

nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa 

włączenie społeczne, ze szczególnym 

naciskiem na tworzenie nowych miejsc 

pracy i ograniczanie ubóstwa 

Strategia 

Rozwoju Kraju 

do roku 2020 

II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 II.4.2. 

Poprawa 

jakości 

kapitału 

ludzkiego 

  

I.3.3. Zwiększenie bezpieczeństwa obywatela 

II.4.3. Zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych 

II.5.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu 

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela 

I.3.2. Rozwój kapitału społecznego 

Cel III.1. Integracja 

społeczna 

 

                                                           
11 szczegółowe działania zgodnie z przyjętym „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pysznica” 
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II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu 

II.7.1. Zwiększenie efektywności zarządzania w sektorze transportowym 

II.7.2. Modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko 

II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami 

II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej 

II.6.4. Poprawa stanu środowiska 

II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu 

III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych 

III.2.2. Zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług 

publicznych 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu 

 i określonych standardów usług 

publicznych 

III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności 

usług publicznych 

III.2.2. Zwiększenie efektywności systemu 

świadczenia usług publicznych 

Cel III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju 

oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych 

III.3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i finansowych dla 

realizacji działań rozwojowych w regionach 

III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, 

subregionalnych i lokalnych oraz wzmacniania potencjału obszarów 

wiejskich 

III.3.4. Zwiększenie spójności terytorialnej 

       

Strategia 

Rozwoju 

Województwa 

Podkarpackiego 

do roku 2020 

Priorytet 3.2. Dostępność 

technologii informacyjnych  
Cel: Rozbudowa wysokiej jakości 

sieci telekomunikacyjnej oraz 

zwiększenie wykorzystania 

technologii informacyjnych na terenie 

całego województwa  

  Priorytet 1.3. 

Turystyka  
Cel: Budowa 

konkurencyjnej, 

atrakcyjnej oferty 

rynkowej opartej na 

znacznym potencjale 

turystycznym 

regionu  

Priorytet 2.3. Społeczeństwo obywatelskie  
Cel: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich wpływu na 

życie publiczne  

Priorytet 

2.1. 

Edukacja  
Cel: 

Dostosowa

nie systemu 

edukacji do 

aktualnych 

potrzeb  

i wyzwań 

przyszłości  

Priorytet 

2.2. 

Kultura  

i 

dziedzictwo 

kulturowe  
Cel: 

Rozwinięty  

i efektywnie 

wykorzysta-

ny potencjał 

kulturowy 

regionu  

Priorytet 

2.6. Sport 

powszech-

ny  
Cel: 

Zwiększe=

nie 

aktywności 

ruchowej 

oraz 

rozwoju 

psychofi-

zycznego 

społecze-

stwa  

Priorytet 3.4. Funkcje obszarów wiejskich  
Cel: Obszary wiejskie – wysoka jakość przestrzeni do 

zamieszkania, pracy i wypoczynku  

Priorytet 4.2. Ochrona środowiska  
Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 

środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności poprzez 

zrównoważony rozwój województwa  

Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo energetyczne  

i racjonalne wykorzystanie energii  
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego  

i efektywności energetycznej województwa 

podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie 

paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów,  

w tym odnawialnych źródeł energii  
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8.1. Europa 2020 skrót  
 

Priorytety w skrócie12 

Unia Europejska dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć tzw. „kryzys” i stworzyć 

warunki dla bardziej konkurencyjnej gospodarki z wyższym poziomem zatrudnienia.  

 

Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie: inteligentny - 

dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje; zrównoważony - 

dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej oraz sprzyjający 

włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie 

ubóstwa. Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia, 

innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.  

 

Aby zagwarantować, że strategia „Europa 2020” przyniesie oczekiwane rezultaty, ustanowiono 

solidny i skuteczny system zarządzania gospodarczego, który ułatwi koordynowanie działań 

politycznych na szczeblu unijnym i krajowym. 

 

8.2. Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020 
 

Priorytety - Rozwój w trzech obszarach13 

Strategia proponuje podejście dwukierunkowe, polegające na usuwaniu barier i słabości polskiej 

gospodarki oraz wykorzystaniu jej mocnych stron. SRK wyznacza trzy obszary, na których powinny 

zostać skoncentrowane fundusze na politykę rozwoju: 

 konkurencyjna gospodarka, 

 spójność społeczna i terytorialna, 

 sprawne i efektywne państwo. 

 

Konkurencyjna gospodarka 

Główne zadania w tym obszarze to polepszenie sytuacji finansów publicznych oraz wypracowanie 

nowych przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki, opartych na wiedzy, kapitale intelektualnym, 

kapitale społecznym i rezultatach cyfryzacji. 

Należy również: 

 dalej rozwijać system transportowy (m.in. poprzez budowę oraz modernizację dróg i kolei), 

 poprawić system kształcenia, tak by odpowiadał na potrzeby współczesności, 

 upowszechnić model uniwersytetu trzeciej generacji, czyli łączącego edukację i badania  

z wdrażaniem innowacji i biznesem, 

 ułatwić finansowanie działalności przedsiębiorstw, 

 wspierać cyfryzację i rozwój nowoczesnych technologii. 

Spójność społeczna i terytorialna 

Spójność społeczna i terytorialna to przede wszystkim równomierny rozwój kraju i wyrównywanie 

szans jego mieszkańców. Dlatego do 2020 roku należy tak inwestować środki, aby zwiększyć 

aktywność i zmniejszyć ubóstwo grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem (np. poprzez 

zapewnienie dostępu do bardziej elastycznych form opieki nad dziećmi, promocję aktywności 

zawodowej seniorów). Trzeba także stale podnosić jakości usług publicznych. 

                                                           
12 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_pl.htm 
13 https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/strategia-rozwoju-

kraju/#Rozw%C3%B3j%20w%20trzech%20obszarach 
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Samorządy powinny być gospodarzami na swoim terytorium i realnie odpowiadać za jego rozwój. 

SRK w tym obszarze wskazuje także, że konieczne jest przygotowanie i realizacja polityki miejskiej 

(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pracuje aktualnie nad Krajową Polityką Miejską) oraz takie 

ukierunkowanie wsparcia, by żaden z obszarów Polski nie był zagrożony marginalizacją. 

SRK proponuje, by jednym z instrumentów uzgadniania przez rząd i samorząd wojewódzki 

wspólnych celów oraz najważniejszych inwestycji był Kontrakt Terytorialny. Ten postulat został już 

zrealizowany. W drugiej połowie 2014 r. rząd podpisał kontrakty ze wszystkimi województwami. 

Sprawne państwo 

W SRK przyjęto zasadę czterech P. Oznacza to, że sprawne państwo jest przejrzyste, przyjazne, 

pomocnicze i partycypacyjne (w większym stopniu umożliwia udział obywateli w dyskursie 

publicznym, stanowieniu prawa etc.). 

W tym obszarze SRK postuluje m.in., by stworzyć sprawny system zarządzania rozwojem (np. lepsza 

jakość prawa, większa efektywność instytucji, uporządkowanie i uaktualnienie dokumentów 

strategicznych oraz dopasowanie do nich odpowiednich programów rozwoju), zapewnić odpowiednią 

ilość środków na rozwój i inwestować je przede wszystkim w te dziedziny, które w największym 

stopniu przyczyniają się do zwiększania konkurencyjności gospodarki. 

 

8.3. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego do roku 

2020 
 

Prace nad aktualizacją Strategii14 rozpoczęły się już w 2011 r. - 30 maja 2011 r. Sejmik Województwa 

Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii. Na początku 2012 r. 

zostały przygotowane „Założenia do aktualizacji Strategii". Następnie dokument ten konsultowany był 

społecznie – spotkania odbyły się w każdym powiecie województwa. Założenia, uwzględniające 

zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi, zostały przyjęte przez Zarząd Województwa w dniu 6 czerwca 

2012 r. 

Część kierunkowa, jako podstawowy merytoryczny element aktualizowanej Strategii, opracowywany 

był od lipca 2012 r. do stycznia 2013 r. W tym celu powołano zespoły zadaniowe i podzespoły 

tematyczne, zajmujące się poszczególnymi dziedzinami działań strategicznych i priorytetami 

tematycznymi, wskazanymi we wspomnianych wcześniej Założeniach. Do pracy w tych gremiach 

zaproszono ekspertów, specjalistów merytorycznie właściwych dla poszczególnych dziedzin, którzy 

dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem czynnie uczestniczyli w wypracowaniu zapisów 

najważniejszej części Strategii – tj. części kierunkowej dokumentu. 

Pierwsza debata nad projektem Strategii prowadzona była w komisjach sejmikowych w marcu 2013 r. 

oraz podczas sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 25 marca 2013 r. 17 kwietnia Zarząd 

Województwa przyjął przygotowany projekt Strategii rozwoju województwa podkarpackiego wraz z 

Prognozą oddziaływania na środowisko. Następnie dokument Strategii został poddany konsultacjom 

społecznym (zgodnie z wymogiem ustawowym), które trwały od 22 kwietnia do 27 maja 2013 r. W 

trakcie konsultacji odbyły się 4 spotkania: w Przemyślu, Krośnie, Tarnobrzegu oraz Rzeszowie. 

Oprócz mieszkańców województwa, dokument Strategii konsultowany był także z wszystkimi 

sąsiadami regionu, w kraju i za granicą, oraz został uzgodniony ze Stroną Rządową w ramach Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 25 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa przyjął 

projekt Strategii rozwoju województwa wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, który 

uwzględniał wyniki konsultacji społecznych stosownie do rekomendacji Zarządu. Tak wypracowany 

dokument został przekazany pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Zgodnie  

z Regulaminem Sejmiku, Strategia przyjęta została  w trybie dwóch czytań. 

16 lipca 2013 r. na Sesji Sejmiku odbyło się pierwsze czytanie projektu Strategii. Większość uwag 

zgłoszonych za pośrednictwem radnych województwa przez przedstawicieli jednostek samorządu 

                                                           
14 http://www.podkarpackie.pl/index.php/strategia/2634-sejmik-wojewodztwa-podkarpackiego-przyjal-strategie-

rozwoju-wojewodztwa-podkarpackie-2020-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko 
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terytorialnego, przedstawicieli partnerów gospodarczych, partnerów społecznych oraz przedstawicieli 

instytucji naukowych, badawczych i rozwojowych,  uzyskała pozytywne rekomendacje Zarządu 

Województwa i została uwzględniona w zapisach Strategii. 

26 sierpnia 2013 r. na Sesji Sejmiku odbyło się tzw. „drugie czytanie projektu Strategii". Radni 

Województwa w głosowaniu nad zgłoszonymi uwagami przyjęli wszystkie poprawki 

zarekomendowane pozytywnie przez Zarząd Województwa.  Z uwag, które nie uzyskały pozytywnej 

rekomendacji Zarządu Sejmik przyjął tylko jedną – dotyczącą geotermii, pozostałe uwagi odrzucono. 

Finalnym punktem „drugiego czytania" było przyjęcie „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 

– PODKARPACKIE 2020", którą Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął jednogłośnie. 

Szczególną rolę w procesie wdrażania przyjętej Strategii odgrywać będzie samorząd województwa 

podkarpackiego jako podmiot odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu rozwoju regionalnego. 

Strategia wdrażana będzie poprzez instrumenty realizacyjne, między innymi, Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP 2014-2020) oraz inne programy 

strategiczne zintegrowane z przyjętą Strategią rozwoju województwa, takie jak: Program 

Strategicznego Rozwoju Bieszczad czy Program Strategiczny „Błękitny San". 

Dodatkowym instrumentem wspierającym realizację Strategii w zakresie przyjętych kierunków 

rozwoju województwa będzie powołane przez Marszałka Podkarpackie Forum Terytorialne (PFT), 

będące płaszczyzną dyskusji między innymi na temat planowania konkretnych przedsięwzięć 

realizacyjnych w ramach przyjętych w Strategii kierunków rozwoju, a także wymiany informacji 

dotyczących podstawowych obszarów aktywności województwa. 

Ponadto,  w ramach nowego podejścia do polityki rozwoju bardzo mocno rozbudowany zostanie 

element monitoringu i ewaluacji Strategii, którego głównym celem będzie ocena stopnia realizacji 

zakładanych w Strategii celów strategicznych i kierunków działań w przełożeniu na wskaźniki 

obrazujące w wymierny sposób uzyskane rezultaty. Podstawowym narzędziem w systemie 

monitoringu i ewaluacji będzie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (ROT) funkcjonujące  

w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, które stanowić będzie część 

systemu monitorowania polityki spójności w nowej perspektywie programowej UE, w ramach 

Krajowego Obserwatorium Terytorialnego (KOT). 

Regionalne Obserwatorium Terytorialne, oprócz monitorowania postępów realizacji Strategii, będzie 

miało za zadanie ocenę całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny w oparciu  

o utworzony system współpracy i wymiany informacji pomiędzy głównymi podmiotami publicznymi 

zaangażowanymi w realizację polityki regionu. 

Przyjęta Strategia wskazuje na cztery podstawowe obszary tj.: „Konkurencyjna i Innowacyjna 

Gospodarka", „Kapitał Ludzki i Społeczny"' „Siec Osadnicza"', „Środowisko i Energetyka", na 

których w pierwszej kolejności  koncentrować się będą działania samorządu województwa.  Zakładane 

w programach operacyjnych formy interwencji zewnętrznej kierowane do wskazanych wyżej 

obszarów służyć będą  wzmocnieniu przewag konkurencyjnych i niwelowaniu barier rozwojowych,  

a tym samym zmniejszeniu nadmiernych  dysproporcji wewnątrz regionu w poziomie społeczno- 

gospodarczego rozwoju. Konsekwencją tych działań w okresie wyznaczonym przez Strategię będzie 

wzmocnienie konkurencyjności regionu w stosunku do innych, bardziej rozwiniętych obszarów kraju, 

a także UE. 
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9. ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ 

9.1. Struktura zarządzania realizacją Strategii: 
I. Za proces wdrażania Strategii, w tym dostosowanie planów i programów bieżących (rocznych, 

dwuletnich etc.), zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, odpowiedzialny jest Wójt.  

Wójt odpowiada w szczególności za: 

o podejmowanie działań na rzecz wdrażania projektów i zadań wskazanych w dokumencie 

Strategii poprzez tworzenie krótkookresowych planów i programów działań (dalej 

dokumenty operacyjne) uwzględniających zapisy ujęte w Strategii. Dokumentami 

operacyjnymi są m.in.: projekt budżetu, Program Współpracy JST z NGO, Gminna 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, inne wynikające z przepisów prawa 

lub warunkowane koniecznością uszczegółowienia zapisów dokumentu Strategii lub 

związanych z planami pozyskiwania środków na realizację projektów; 

o powołanie Zespołu ds. Wdrażania Strategii; 

o wystąpienie do Rady Gminy z wnioskiem w sprawie aktualizacji Strategii; 

o przygotowanie sprawozdania z realizacji Strategii; 

o zamieszczanie informacji o efektach wdrażania Strategii w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

Wójt Gminy może udzielać jednostkom organizacyjnym  pełnomocnictw koordynacji obszaru/ 

celu/zadania strategicznego.  

 

II. Rada Gminy odpowiada za  bieżącą ocenę i aktualizację Strategii, w tym w szczególności za: 

o podejmowanie uchwał w sprawie aktualizacji Strategii; 

o organizację corocznej oceny wdrażania Strategii, w tym przyjęcie/odrzucenie 

sprawozdania z realizacji Strategii przedkładanej przez Wójta Gminy Radzie Gminy. 

Procedura aktualizacji dokumentu Strategii jest analogiczna do procedury podejmowania 

uchwał Rady Gminy - z wnioskiem o zmiany wystąpić może w szczególności: Wójt Gminy, 

komisja Rady Gminy, grupa radnych, klub radnych etc. Z wnioskiem o zmiany w Strategii  do 

ww. organów mogą wystąpić wszystkie zainteresowane zmianą podmioty prawne i osoby 

fizyczne. 

 

III. Działania bieżące: Wójt, w drodze zarządzenia  powołuje 5-12-osobowy Zespół ds. Wdrażania 

oraz wskazuje Koordynatora Zespołu. Do kompetencji Zespołu należy: 

a. bieżące monitorowanie wdrażania Strategii - analiza podejmowanych działań 

zgodnych z przyjętą Strategią i osiąganych wyników tych działań; 

b. zachęcanie instytucji i organizacji innych niż instytucje samorządu Gminy Pysznica 

do podejmowania działań zgodnych ze Strategią; 

c. dokonywanie analizy i diagnozy potrzeb, w tym zbieraniu opinii dotyczących zmian  

w Strategii; 

d. przygotowanie rocznych raportów z wdrażania Strategii i przedłożenie ich Wójtowi; 

e. przygotowaniu rekomendacji związanych z aktualizacją Strategii i przedłożenie ich 

Wójtowi. 

Zespół ds. Wdrażania dokonuje rocznej oceny realizacji Planu/Programu Działania oraz 

planuje działania na rok następny. Ocena obejmuje m.in. 

 zakres ilościowy wdrażanych zadań/projektów wskazanych w Strategii; 

 zakres ilościowy przedsięwzięć i działań innych niż zapisanych w  Strategii zbieżnych  

z celami operacyjnymi/strategicznymi; 

 osiągane wskaźniki realizacji Strategii. 

Ocena „Raport z realizacji strategii za rok …” zawierająca ponadto rekomendacje dotyczące 

Strategii przedkładana jest Wójtowi Gminy, który po akceptacji  przedstawia ją do akceptacji 

Radzie Gminy.  
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9.2. Procedura monitorowania wdrażania Strategii 
 Monitoring Strategii odbywa się min. dwa razy w roku i uwzględnia uczestnictwo partnerów 

społecznych - na etapie przygotowania „Raportu z realizacji strategii za rok …”  oraz w trakcie 

sesji Rady Gminy - w czasie dyskusji nad sprawozdaniem Wójta w sprawie realizacji Strategii”; 

 Zespół ds. wdrażania dysponuje raportem otwarcia - bazowe wskaźniki do oceny strategii są 

opracowane dla roku 2016; 

 W procesie oceny wdrażania Strategii mogą uczestniczyć wszystkie instytucje i podmioty, które 

mogą mieć wpływ na realizację działań zbieżnych ze Strategią lub są zainteresowane udziałem  

w jej ocenie; 

 Raporty z realizacji Strategii są zamieszczane w BIP Gminy Pysznica oraz są przekazywane do 

publikacji na portalach instytucji uczestniczących we wdrażaniu Strategii; 

 Wnioski z raportów stanowią podstawę aktualizacji dokumentu Strategii; 

 Spotkania monitorujące uwzględniają przegląd celów i działań strategicznych – ich adekwatności 

do bieżących potrzeb i uwarunkowań  oraz stopnia osiągania zaplanowanych rezultatów, a także 

trudności w realizacji Strategii (np. napotkane bariery, współpraca i komunikacja społeczna, 

skuteczność w zapewnieniu środków finansowych na wdrażanie kluczowych projektów, etc.); 

 Zespół ds. Wdrażania, dokonując monitoringu Strategii, uwzględnia wnioski i rekomendacje 

zawarte w poprzednim raporcie oraz wnioski ze sprawozdań dotyczących programów 

operacyjnych; 

 Zespół ds. Wdrażania rekomenduje Wójtowi zmiany konieczne do wprowadzenia w dokumencie 

Strategii oraz w procedurach związanych z wdrażaniem Strategii. 

9.3. Procedura aktualizacji i ewaluacji Strategii  
 Przegląd adekwatności celów i działań Strategii odbywa się min. jeden raz w roku; 

 Przegląd obejmuje analizę i zawiera rekomendacje dotyczące procesu realizacji celów, zakresu 

wdrażania działań/zadań, analizę harmonogramu realizacji oraz osiąganych wskaźników; 

 Przegląd zawiera ocenę aktywności instytucji, podmiotów gospodarczych i organizacji w zakresie 

zbieżnym z celami i działaniami Strategii;  

 Przegląd zawiera ocenę nowych okoliczności powodujących konieczność zmian w dokumencie - 

aktualizacji Strategii ze względu na czynniki zewnętrzne. 

 Zmiana celu strategicznego/operacyjnego wymaga wcześniejszej zmiany dokumentu poprzez 

podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy; 

 Rozszerzenie katalogu zadań/projektów realizujących cele operacyjne może zostać dokonana 

Zarządzeniem Wójta Gminy z późniejszym uaktualnieniem dokumentu Strategii Uchwałą Rady 

Gminy. 

 

Harmonogram 

Co 

Kto 

Do kiedy Rada 

Gminy 

Wójt 

Gminy 

Zespół 

ds. 

strategii 

Partnerzy 

społeczni 

Partnerzy 

społeczni 

Jednostki 

organizacyjne 

gminy 

Wnioski i uwagi 

aktualizacyjne/ewaluacyjne 
x x x x x x 30 września 

Wnioski i uwagi z realizacji 

strategii 
- - - x x x 15 grudnia 

Raport z monitoringu - - x - - - 15 stycznia 

Sprawozdanie z realizacji 

Strategii dla Rady Gminy 
- x - - - - 31 stycznia 

Ocena wdrażania za 

poprzedni rok - przyjęcie 

sprawozdania 
x - - - - - 28 lutego 

Aktualizacja dokumentu - 

uchwala Rady Gminy 
x x - - - - 31 marca 
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10. PROGNOZA - GMINA PYSZNICA 2027 

10.1. Wskaźniki ogólne 

Wyszczególnienie 2014 2022 2027 

Ludność ogółem 10 557 11432 11979 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym  2012 2092 2060 

Liczba osób w wieku produkcyjnym  6673 7374 7691 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym  1563 1966 2228 

Ludność na 1 km2 72 78 81 

Uczestnicy imprez ogółem 7600 9120 10032 

Imprezy kulturalne i inne dla ogółu mieszkańców 36 42 42 

Czytelnicy ogółem 1401 1680 1850 

Przedszkola (liczba potencjalnie uprawnionych) 221 252 297 

Szkoły podstawowe uczniowie (liczba potencjalnie uprawnionych) 501 530 602 

Szkoły gimnazjalne uczniowie (liczba potencjalnie uprawnionych) 285 231 248 

Klienci pomocy społecznej wraz z członkami rodzin  663 500 400 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 685 822 890 

 w tym NGO-s 21 25 27 

Infrastruktura gminna    

Wodociągi - % podłączonych gospodarstw domowych 95,3% 96% 96% 

Kanalizacja - % podłączonych gospodarstw domowych 38,7% 65% 96% 

Drogi utwardzone gminne w km 53,25 58,95 70,00 
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10.2. Wskaźniki celów strategicznych 

Cel strategiczny 
Wskaźniki celu strategicznego 

2022 2027 

Rozwój 

ukierunkowany na 

poprawę jakości 

życia 

W ocenie mieszkańców w 2022 r potrzeby 

komunikacyjne przestają być głównym 

problemem Gminy; 

W ocenie przedsiębiorców Gmina 

Pysznica w roku 2022 znajduje się w 

gronie 3 gmin  

o najlepszych warunkach do inwestowania 

w powiecie; 

Dochody budżetu gminy z tytułu udziału 

podatku PIT i podatku CIT oraz podatku 

od nieruchomości zajętych na działalność 

gospodarczą wzrastają w roku 2022 o 10% 

względem roku bazowego. 

Warunki zamieszkiwania powodują 

migracje mieszkańców z innych gmin oraz 

mniejszy odpływ młodzieży do ośrodków 

miejskich, czego efektem jest wyższa od 

wojewódzkich wskaźników dynamika 

wzrostu liczby mieszkańców. 

Wzmocnienie 

odpowiedzialności  

i zwiększanie 

uczestnictwa 

mieszkańców oraz 

ich organizacji w 

sprawach 

publicznych gminy 

Wartość inicjatyw lokalnych wdrażanych 

przez grupy nieformalne lub organizacje 

społeczne w 2022 r. wyższa o 50%  od 

roku bazowego; 

Wartość inicjatyw związanych z zadaniami 

publicznymi zrealizowanych przez 

organizacje społeczne lub grupy 

nieformalne mieszkańców w roku 2022 

wynosi 5% budżetu gminy. 

Udział grup nieformalnych mieszkańców 

oraz ich organizacji społecznych w realizacji 

bieżących zadań publicznych stanowi 

równowartość 10% budżetu gminy 

Pobudzanie 

aspiracji 

społecznych oraz 

wysoka jakość 

usług kulturalnych, 

edukacyjnych i 

sportowo-

rekreacyjnych 

świadczonych 

mieszkańcom 

Liczba osób korzystających z oferty 

instytucji edukacyjnych, kulturowych, 

sportowo - rekreacyjnych wzrasta o 20% 

względem roku bazowego. 

Dostosowany do potrzeb i oczekiwań model 

usług publicznych gminy skutkuje 

uczestnictwem 80% mieszkańców  w min. 

jednej imprezie organizowanej przez 

instytucje gminną, a 30% mieszkańców jest 

członkiem (uczestnikiem) stałych form 

zorganizowanej oferty edukacyjno-

kulturowej. 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

11.1. Karta odpowiedzialności - przykład 
Obszar i cel strategiczny Cel operacyjny Zadanie / projekt/przedsięwzięcia Koordynator 

zadania 

Partnerzy 

zadania 

Warunki wstępne 

warunkujące 

podjęcie działań 

SPOŁECZEŃSTWO 

Pobudzanie aspiracji społecznych oraz 

wysoka jakość usług kulturalnych, 

edukacyjnych i sportowo-

rekreacyjnych świadczonych 

mieszkańcom 

1. EDUKACJA PRZEZ CAŁE ZYCIE - 
poprawa jakości i dostępności do 
instytucji oświatowych oraz 
cyklicznych spotkań o charakterze 
edukacyjnym 
 

Powstanie przedszkoli i punktów 

przedszkolnych w Gminie 

Kierownik 

gminnego zespołu 

szkół i przedszkoli 

(przykład) 

  

Adaptacja budynku byłej szkoły na 
potrzeby pracy Domu Kultury w Pysznicy 
(modernizacja i termomodernizacja) 

Kierownik wydziału 

inwestycji gminy  

  

Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół w Kłyżowie, Krzakach i 
Jastkowicach dot. odwodnienia 
fundamentów budynków. 

Dyrektor szkoły   

Modernizacja drogi wewnętrznej przy 
szkole w Kłyżowie wraz ze zmianą 
zadaszenia budynku 

Dyrektor szkoły   

Powstanie i rozwój Szkolnych Kół 
Zainteresowań i Pasji (na podstawie 
diagnozy potrzeb uczniów i ich rodziców 

Dyrektor szkoły   

Powołanie Uniwersytetu III wieku z 
centrum działań w Pysznicy oraz filiami 
w pozostałych sołectwach 

Dyrektor DK   

2 .. ss    
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11.2. Karta wskaźników celów i przedsięwzięć - przykład    
Obszar i cel strategiczny Cel operacyjny Zadanie / 

projekt/przedsięwzięcia 

Wskaźniki dla zadania / 

projektu 

Planowane wskaźniki  Oddziaływanie cel 

strategiczny 

SPOŁECZEŃSTWO 

Pobudzanie aspiracji 

społecznych oraz wysoka 

jakość usług kulturalnych, 

edukacyjnych i sportowo-

rekreacyjnych świadczonych 

mieszkańcom 

1. EDUKACJA PRZEZ CAŁE 
ZYCIE - poprawa jakości i 
dostępności do instytucji 
oświatowych oraz 
cyklicznych spotkań o 
charakterze 
edukacyjnym 
 

Powstanie przedszkoli i punktów 

przedszkolnych w Gminie 

Do roku 2019 liczba miejsc w 

przedszkolach i punktach 

przedszkolnych wynosi xx % 

potencjalnego 

zapotrzebowania 

Gmina Pysznica w 

2022 zapewnia pełną 

dostępność do 

przedszkoli, szkół 

podstawowych  

i gimnazjalnych oraz 

klubów seniorów 

(UTW) i kół 

zainteresowań 

Liczba osób 

korzystających z oferty 

instytucji 

edukacyjnych, 

kulturowych, sportowo 

- rekreacyjnych 

wzrasta  

o 20% względem roku 

bazowego. 

Adaptacja budynku byłej szkoły 
na potrzeby pracy Domu Kultury 
w Pysznicy (modernizacja i 
termomodernizacja) 

Nowy budynek ośrodka kultury 

posiada zaplecze do 

prowadzenia działalności 

kulturowej o pow. xx m2 

Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół w Kłyżowie, 
Krzakach i Jastkowicach dot. 
odwodnienia fundamentów 
budynków. 

Do roku 2019 budynek Zespołu 

Szkół w Kłyżowie, Krzakach i 

Jastkowicach  został 

poddany termomodernizacji 

Modernizacja drogi 
wewnętrznej przy szkole w 
Kłyżowie wraz ze zmianą 
zadaszenia budynku 

Do roku 2019 została wykonana 

droga wewnętrzna o pow. xx m2 

Powstanie i rozwój Szkolnych 
Kół Zainteresowań i Pasji (na 
podstawie diagnozy potrzeb 
uczniów i ich rodziców 

W każdej szkole prowadzone są 

min 4 typy zajęć,  w których 

uczestniczy min. 20% uczniów 

Powołanie Uniwersytetu III 
wieku z centrum działań w 
Pysznicy oraz filiami w 
pozostałych sołectwach 

Centrach świetlicowych sołectw 

funkcjonują kluby seniora 

prowadzące cykliczna 

działalność dostosowana po 

aktywności lokalnego 

środowiska.  

Id: 9208C7F5-A473-47ED-B102-78D46D6911D1. Podpisany Strona 88



 88 

11.3. Karta monitoringu dla celu operacyjnego - przykład 
Obszar i cel strategiczny Cel operacyjny Planowane działania Zrealizowane 

działania 

Planowane wskaźniki  Zrealizowane 

wskaźniki 

SPOŁECZEŃSTWO 

Pobudzanie aspiracji 

społecznych oraz wysoka 

jakość usług kulturalnych, 

edukacyjnych  

i sportowo-rekreacyjnych 

świadczonych mieszkańcom 

1. EDUKACJA PRZEZ CAŁE ZYCIE - 
poprawa jakości i dostępności do 
instytucji oświatowych oraz 
cyklicznych spotkań o charakterze 
edukacyjnym 
 

Powstanie przedszkoli i punktów 

przedszkolnych w Gminie 

xxxxxxxxxxxxxx Do roku 2019 liczba miejsc w 

przedszkolach i punktach 

przedszkolnych wynosi xx % 

potencjalnego zapotrzebowania 

xxxxxxxxxxxx 

Adaptacja budynku byłej szkoły na 
potrzeby pracy Domu Kultury w 
Pysznicy (modernizacja i 
termomodernizacja) 

 

 
Nowy budynek ośrodka kultury posiada 

zaplecze do prowadzenia działalności 

kulturowej o pow. xx m2 

 

Termomodernizacja budynku 
Zespołu Szkół w Kłyżowie, Krzakach  
i Jastkowicach dot. odwodnienia 
fundamentów budynków 

. 

 
Do roku 2019 budynek Zespołu Szkół w 

Kłyżowie, Krzakach i Jastkowicach  

został poddany termomodernizacji 

 

Modernizacja drogi wewnętrznej 
przy szkole w Kłyżowie wraz ze 
zmianą zadaszenia budynku 

 

 

Do roku 2019 została wykonana droga 

wewnętrzna o pow. xx m2 

 

Powołanie Uniwersytetu III wieku  
z centrum działań w Pysznicy oraz 
filiami w pozostałych sołectwach 

 Centrach świetlicowych sołectw 

funkcjonują kluby seniora prowadzące 

cykliczna działalność dostosowana po 

aktywności lokalnego środowiska.  

 

2 .. ss    

ss    
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11.4. Karta ewaluacyjna - wzór 

Karta ewaluacyjna dla: 

Cel strategiczny xxx  

Cel operacyjny xxx 

Planowane działania (cele, zadania, 

efekty) 

Zrealizowane działania (cele, 

zadania, efekty) 
Analiza różnic  

1. xxx  
  

2. xxx  
  

3. xxx  
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11.5. Spis organizacji pozarządowych w Gminie Pysznica  

Animacja lokalna i organizacje wspólnotowe 

Stowarzyszenie Wspierania Internetu „nasznet.org.”  

w Pysznicy,  ul. Folwarczna 19 

37-403 Pysznica 

Powstało 2007 r. 

KRS15 0000275828 

Stowarzyszenie Kobiet Słomianej 

Słomiana, ul. Wolności 60 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000251405 

Towarzystwo Regionalne Ziemi Pysznickiej im. Ks. Władysława Szubargi 

ul. Wolności 277 

37-403 Pysznica 

KRS 0000307434 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej w Jastkowicach 

Jastkowice, ul. Armii Krajowej 18 

37-403 Pysznica 

KRS 0000308489 

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie Pysznica 

Adres do korespondencji: 

37-403 Pysznica, ul. Strażacka 3A 

KRS: 0000146952 

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Wspierania Zespołu Szkół w Pysznicy 

Pysznica, ul. Sportowa 1 

37-403 Pysznica 

KRS 0000318594 

Fundacja MISJOSTRADA 

Kłyżów, Mickiewicza 18 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000447294 

Fundacja Limen 

Piskorowy Staw 1G 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000476639 

Stowarzyszenie „W Dolinie Sanu Sudolanie” 

Ul. Sanowa 40 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000559577 

Spółdzielnia Socjalna "Pod Lipami" (w likwidacji) 

Wolności 295 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000435269 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Edukacji Dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej im. "Orła Białego" 

w Krzakach 

Krzaki, Nowa 15 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000585910 

Stowarzyszenia kultury fizycznej  

Gminny Zespół Sportowy “SAN” 

w Kłyżowie 

Kłyżów, ul. Strażacka 1 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000068654 

                                                           
15 KRS - Krajowy Rejestr Sądowy 
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Ludowy Zespół Sportowy “OLIMPIA” w Pysznicy 

ul. Kręta 11 

37-403 Pysznica 

KRS 0000587629 

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Piłki Nożnej Wśród Młodzieży - "Orlęta Stalowa Wola" 

Jasna Polana 28 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000268564 

Uczniowskie i międzyszkolne kluby sportowe 

 

Uczniowski Klub Sportowy “OLIMPIA – ORLĘTA” 

ul. Sportowa 1 

37-403 Pysznica 

Uczniowski Klub Sportowy "Kłyżów" 

Mickiewicza 70 

37-403 Pysznica 

Stowarzyszenia kultury fizycznej 

Ludowy Zespół Sportowy “BUKOWA” w Jastkowicach 

ul. Sosnowa 8 

37-403 Pysznica  

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Olszowiec 

Kłyżów, ul Mickiewicza 46 

37-403 Pysznica 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu 

Studzieniec 26 

37-403 Pysznica  

KRS: 0000033856 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pysznicy 

ul. Wolności 277 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000018218 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłyżowie 

ul. Mickiewicza 46 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000060321 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastkowicach 

ul. Armii Krajowej 20 

37-403 Pysznica 

KRS: 0000033830 
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12. ZEWNĘTRZNE PROGRAMY I WSPARCIE POZAFINANSOWE 

12.1. Przewodnik po źródłach finansowania inicjatyw 

społecznych 
1. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (www.filantropia.org.pl)  

Zakres działania: rozwój społeczności lokalnych, programy stypendialne, wsparcie aktywności osób starszych, 

działania wspierające zaangażowanie biznesu. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, grupy obywatelskie  

i przedsiębiorcy, samorządy, media. Główne programy: „Agrafka Agory”, Fundusz "Pozytywka”, Program 

Stypendialny „Agrafka", „Działaj Lokalnie”, „Lokalne Partnerstwa PAFW”, „Program Rozwoju Bibliotek”, „V4 

Community Foundation Maturity Program”, „City helps students. Students help locally”, „Dobry Biznes”, 

„Dobroczyńca Roku”, „Fundusz Stypendialny im. Grażyny Gęsickiej”. 

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)  

Zakres działania: płatności bezpośrednie, Wspólna Organizacja Rynku Owoców i Warzyw oraz Wspólna 

Organizacja Rynku Rybnego, dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, wdrażanie instrumentów 

pomocy finansowanej z nowych funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG), 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu 

Rybackiego. Beneficjenci: rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy, samorządy, podmioty sektora rybackiego. 

Główne programy: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Program Operacyjny - Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. 

3. EkoFundusz (www.ekofundusz.org.pl) 

Zakres działania: finansowanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska. Beneficjenci: samorządy, 

przedsiębiorcy, instytucje charytatywne i wyznaniowe, pozarządowe organizacje ekologiczne, dyrekcje parków 

narodowych i krajobrazowych, placówki oświatowe, edukacyjne, służby zdrowia, spółdzielnie mieszkaniowe, 

spółki wodne. Główne programy: dotacje dla typów projektów: Sektor I - Ochrona powietrza, Sektor II - 

Ochrona wód, Sektor III - Ochrona klimatu, Sektor IV - Ochrona przyrody, Sektor V - Gospodarka odpadami. 

4. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (www.eog.gov.pl) 

Zakres działania: wsparcie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS), innowacyjnego przemysłu 

przyjaznego środowisku, ochrony środowiska oraz badań naukowych i stypendiów, projekty z zakresu rozwoju 

zasobów ludzkich, wymiaru sprawiedliwości, Funduszu decent work i promocji trójstronnej współpracy, a także 

społeczeństwa obywatelskiego i ochrony dziedzictwa kulturowego. Beneficjenci: administracja rządowa  

i samorządowa, instytucje naukowe i badawcze, branżowe i środowiskowe, organizacje społeczne, podmioty 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Główne programy: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014. 

5. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (www.pozytek.gov.pl)  

Zakres działania: wspieranie działań organizacji pozarządowych w zakresie zadań publicznych, wspólnych 

inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno-społecznego, wspólnych działań w ramach partnerstw 

wewnątrz III sektora, prowadzonych w ramach 4 obszarów tematycznych: I - aktywni świadomi obywatele, 

aktywne wspólnoty lokalne, II - sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie, III - integracja  

i aktywizacja społeczna, zabezpieczenie społeczne, IV - rozwój przedsiębiorczości społecznej. Beneficjenci: 

organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów  

i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, spółdzielnie socjalne. Główne 

programy: Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 (PO FIO) 

6. Fundacja Bankowa im. Kronenberga (www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm) 

Zakres działania: finansowanie przedsięwzięć w obszarach: edukacja (innowacje w edukacji, edukacja 

ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży) i rozwój lokalny 

(priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości). Beneficjenci: fundacje, 

stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego. Główne programy: 

Granty dla organizacji pozarządowych na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej, 

Program Wolontariatu. 

7. Fundacja dla Polski (www.fdp.org.pl) 

Zakres działania: działania na rzecz innych organizacji, pomoc w realizacji zadań programowych  

i pozyskiwaniu dodatkowych funduszy, pomoc społeczna i integracja grup zagrożonych marginalizacją, 

kształtowanie postaw odpowiedzialności w życiu publicznym, wspieranie zrównoważonego rozwoju  

i wyrównywanie potencjału społeczno-ekonomicznego regionów Polski, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
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niezbędnych na rynku pracy. Beneficjenci: osoby prywatne, firmy i instytucje, organizacje społeczne. Główne 

programy: Fundusz Krzyś, Fundusz Serce, Fundusz Agentów Commercial Union, Program Dzieci Ulicy, 

Fundusz im. Andrzeja Bączkowskiego, Fundusz im. Edwarda J. Wende, Program Igła z Nitką, Program 

Rozwoju Regionalnego, Polsko-Francuski Fundusz Współpracy, Fundusz im. Małgorzaty Baczko i Piotra 

Zakrzewskiego. 

8. Fundacja Dobroczynności Atlas (www.atlas.com.pl) 

Zakres działania: wsparcie osób potrzebujących, organizacja konwojów z pomocą humanitarną, głównie dla 

Polaków na Wschodzie. Beneficjenci: dzieci ciężko chore, z ubogich rodzin, pomoc osobom nieuleczalnie 

chorym bez względu na wiek. Główne programy: wsparcie finansowe bezpośrednie. 

9. Fundacja Friedricha Eberta (www.feswar.org.pl) 

Zakres działania: rozwój stosunków polsko-niemieckich, pogłębianie integracji Polski z europejską wspólnotą 

interesów i wartości, wspieranie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, pogłębianie stosunków 

między Polską a sąsiadami. Pomoc głównie w postaci szkoleń, seminariów i warsztatów, treningów, wyjazdów 

studyjnych, ekspertyz, publikacji i badań społecznych. Beneficjenci: studenci, organizacje pozarządowe. 

Główne programy: wspieranie kształcenia politycznego i społecznego w różnych dziedzinach w duchu 

demokracji i pluralizmu, umożliwianie młodym ludziom dostępu do studiów i badań poprzez stypendia, wkład 

do współpracy i porozumienia międzynarodowego. 

10. Fundacja Friedricha Neumanna (www.fnst.pl)  

Zakres działania: realizacja seminariów, prelekcji, warsztatów i konferencji, dialog polityczny na płaszczyźnie 

krajowej, regionalnej i międzynarodowej, edukacja obywatelska (seminaria, konferencje, panele dyskusyjne, 

publikacje dotyczące ważnych i aktualnych wydarzeń), stypendia. Beneficjenci: studenci i doktoranci studiujący 

bądź planujący pobyt na niemieckich uczelniach. Główne programy: Program stypendialny. 

11. Fundacja im. dr Mariana Kantona (www.pekao.com.pl) 

Zakres działania: wspieranie działań dotyczących: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć 

naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, 

pomocy chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury (np. kolonie, wycieczki, 

stypendia, pomoce dydaktyczne dla szkół i bibliotek, turnusy rehabilitacyjne dla chorych i niepełnosprawnych 

dzieci, wspieranie dożywiania dzieci). Beneficjenci: dzieci, młodzież, osoby potrzebujące wsparcia z przyczyn 

losowych lub zdrowotnych, domy dziecka, organizacje i stowarzyszenia, szkoły wiejskie i przedszkola, parafie, 

domy samotnych matek, hospicja, szpitale, kliniki, przychodnie, placówki opiekujące się chorymi, 

uzależnionymi i niepełnosprawnymi.  

12. Fundacja im. Heinricha Boella (www.boell.pl) 

Zakres działania: wspieranie procesu integracji Europy i jej wschodnich sąsiadów w kwestiach polityki 

europejskiej, kształtowanie tożsamości i pielęgnowanie wspólnych wartości, promowanie rozwoju ruchu 

politycznego „Zielonych”, prowadzenie działań na rzecz ekologii, demokracji i praw człowieka. Beneficjenci: 

organizacje pozarządowe. Główne programy: „Forum Dialogowe Europa”, „Demokracja Płci / Polityka 

Kobiet”, Program regionalny „Polityka energetyczna i ochrona klimatu”, „Demokratyczna Ukraina”. 

13. Fundacja im. Stefana Batorego (www.batory.org.pl) 

Zakres działania: dotacje na projekty zwiększające udział obywateli i organizacji pozarządowych w życiu 

publicznym, dotacje dla koalicji organizacji pozarządowych z krajów wyszehradzkich, działających na rzecz 

zwiększania roli społeczeństwa obywatelskiego, dotacje na projekty wyrównywania szans edukacyjnych 

młodzieży z mniejszych miejscowości i niezamożnych środowisk oraz integracji społecznej dzieci 

niepełnosprawnych (wsparcie organizacji, które prowadzą lokalne programy stypendialne, zajęcia integracyjne  

i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych itp.), dotacje na międzynarodowe projekty realizowane w krajach 

Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej i Kaukazu. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, grupy 

nieformalne, koalicje organizacji pozarządowych działających w krajach wyszehradzkich. Główne programy: 

„Demokracja w działaniu”, „Koalicje obywatelskie”, „Równe szanse”, „Wschód-Wschód”. 

14. Fundacja J&S Pro Bono Poloniae (www.jsprobono.pl) 

Zakres działania: aktywizacja młodzieży - wspieranie wolontariuszy, rozwój kultury i instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów  

i młodych pracowników akademickich. Beneficjenci: grupy młodych wolontariuszy, organizacje 

pozarządowe. Główne programy: Konkurs grantowy „Aktywna Wiosna”, Program stypendialny „Otwarta 

Filharmonia Agrafki Muzycznej”, programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży i młodych 

pracowników naukowych, np. „Zostańcie z nami”. 

15. Fundacja Karpacka (www.carpathianfoundation.org) 

Zakres działania: wdrażanie programów i projektów aktywizujących samorządy i organizacje pozarządowe, 

działalność konsultingowa związana z pozyskiwaniem dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych UE, 

wspieranie osób wybitnie uzdolnionych poprzez stypendia indywidualne. Beneficjenci: wybitnie uzdolniona 
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młodzież z woj. podkarpackiego, której sytuacja materialna utrudnia podjęcie studiów, organizacje pozarządowe.  

Główne programy: „Dom Karpacki”, „Akademia Karpacka NGO”, „Karpacki Program Stypendialny”. 

16. Fundacja Konrada Adenauera (www.kas.de/proj/home/home/48/8/index.html) 

Zakres działania: wspieranie wysiłków na rzecz jedności Europy, wspieranie wzajemnych kontaktów i pomoc  

w procesie demokratyzacji i transformacji, prowadzenie kształcenia politycznego, badanie i dokumentacja 

historycznego rozwoju ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, opracowywanie naukowych założeń polityki 

opartej na zasadach chrześcijańskiej demokracji, popieranie młodzieży uzdolnionej (stypendia), edukacja 

polityczna poprzez organizację seminariów, konferencji i debat. Beneficjenci: osoby młode i wybitnie 

uzdolnione, absolwenci szkół wyższych i doktoranci poniżej 30. roku życia, społecznie i politycznie 

zaangażowani. Główne programy: międzynarodowe konferencje z cyklu „Rola Kościoła katolickiego  

w procesie integracji europejskiej”, polsko-niemieckie forum na temat kondycji mediów i zawodu dziennikarza 

„Media Night”, debaty na temat wspólnych wyzwań Polski, Niemiec i Europy. 

17. Fundacja Orange (www.fundacja.orange.pl) 

Zakres działania: finansuje i współfinansuje programy i projekty z zakresu edukacji, kultury, opieki zdrowotnej  

i wolontariatu, działalności charytatywnej na rzecz dzieci i młodzieży. Beneficjenci: dzieci, w tym z wadami 

słuchu i przebywające w szpitalach, młodzież, instytucje kultury (np. muzea, teatry, kina, galerie), domy kultury, 

szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, wyższe, gminne biblioteki, organizacje pozarządowe. 

Główne programy: Telefon do Mamy, Szkoła bez Przemocy, Dźwięki Marzeń, Edukacja z Internetem TP  

i Akademia Orange. 

18. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (www.epce.org.pl)  

Zakres działania: propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez pomoc finansową, 

doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfikację środowiskową, proponowanie innowacyjnych 

rozwiązań i upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska. Beneficjenci: 

organizacje pozarządowe.  

19. Fundacja Polsat (www.fundacjapolsat.pl) 

Zakres działania: wsparcie finansowe na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitację, działania profilaktyczne, 

remont i wyposażenie ośrodków medycznych, wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej. Beneficjenci: 

chore dzieci i ich rodzice, szpitale, ośrodki medyczne, samorządy. Główne programy: „Podaruj Dzieciom 

Słońce”, „Prosto do Europy”, „Rodzina – Dom Budowany Miłością” 

20. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi/Fundacja Polska Wieś 2000 im. M. Rataja 

(www.efrwp.com.pl) 

Zakres działania: rozwój polskiego rolnictwa, gospodarki żywnościowej i infrastruktury wiejskiej, wspieranie 

prywatnej przedsiębiorczości, demonopolizacji produkcji i usług poprzez budowę i modernizację dróg, 

modernizację i wyposażenie stacji i sieci wodociągowych, ochronę środowiska, zdrowia, działalność oświatową 

(także budowa, modernizacja i wyposażenie gminnych szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, zawodowych 

szkół rolniczych), wspomaganie publikacji dotyczących wsi i rolnictwa, wspomaganie integracji z Unią 

Europejską i działalności fundacji, rozwój pozarolniczej małej i średniej przedsiębiorczości oraz rozwój 

społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich. Beneficjenci: uczniowie, gminy wiejskie, organizacje 

pozarządowe, podmioty kolegialne z terenów wiejskich nieposiadające określonej formy prawnej, jak: rady 

sołeckie, parafialne i inne zorganizowane grupy lokalnych społeczności, hospicja. Główne programy: Program 

nauki języka angielskiego dla uczniów wiejskich gimnazjów, Program Wspierania Aktywności Lokalnej - 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ, Dotowanie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym dla hospicjów 

stacjonarnych na wsi, Program stypendialny Funduszu i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

21. Fundacja PZU (www.pzu.pl) 

Zakres działania: wspieranie inicjatyw wyrównujących szanse rozwoju intelektualnego, zawodowego  

i kulturalnego młodych ludzi, wspieranie działań upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, 

artystów, twórców i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wydarzeń artystycznych, wspieranie promocji  

i rozwoju aktywności niepełnosprawnych, działania w zakresie ochrony zdrowia. Beneficjenci: organizacje 

pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Główne programy: „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na 

terenach wiejskich i w małych miastach", „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci  

i młodzieży". 

22. Fundacja Ronalda McDonalda (www.frm.org.pl) 

Zakres działania: profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób (szczególnie onkologicznych) u dzieci, szkolenia 

dla lekarzy na temat wczesnych symptomów nowotworowych, organizowanie konferencji dla onkologów 

dziecięcych, a także finansowanie wydawnictw książkowych z tego zakresu, bezpłatne profilaktyczne badania 

USG małych dzieci. Beneficjenci: dzieci chore na raka, rodziny zmagające się z chorobą dziecka. Główne 

programy: „NIE nowotworom u dzieci” 

23. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (www.frse.org.pl)  
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Zakres działania: wspiera działania związane z reformą i rozwojem edukacji w Polsce, prowadzi Krajowe 

Punkty Kontaktowe ds. Programów UE: ERASMUS MUNDUS i TEMPUS, Krajowe Biuro Programu Eurodesk 

oraz Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu SALTO EECA, realizuje w Polsce inicjatywę 

wspólnotową European Language Label oraz program eTwinning, realizuje także Polsko-Litewski Fundusz 

Wymiany Młodzieży oraz prowadzi Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. Beneficjenci: dzieci, młodzież  

i dorośli, instytucje edukacyjne: od przedszkola po uniwersytety trzeciego wieku, osoby pracujące z młodzieżą, 

organizacje młodzieżowe, pozarządowe. Główne programy: „Uczenie się przez całe życie” (podprogramy: 

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyty studyjne, Wizyty przygotowawcze LLP), „Młodzież 

w działaniu”, „ERASMUS MUNDUS”, „TEMPUS”, „Eurodesk”, „SALTO EECA”, „European Language 

Label”, „eTwinning”, „Eurydice”, „Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy”, „Polsko - Litewski Fundusz 

Wymiany Młodzieży”, „Krajowe Centrum Europass”, „Fundusz Stypendialny Sciex-NMSch”, „Zespół 

Ekspertów Bolońskich” 

24. Fundacja Warta „Razem możemy więcej” (www.warta.pl) 

Zakres działania: promowanie i wspieranie kultury, nauki, oświaty i sportu, prowadzenie działalności 

charytatywnej, wspieranie ważnych inicjatyw społecznych i samorządowych. Beneficjenci: dzieci, młodzież, 

studenci, doktoranci, organizacje pozarządowe, chorzy i niepełnosprawni. Główne programy: Konkurs 

WARTY i Kredyt Banku na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z dziedziny ubezpieczeń, bankowości  

i bancassurance, "Moje wymarzone Boże Narodzenie". 

25. Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej (www.fwpn.org.pl)  

Zakres działania: wsparcie dla projektów partnerskich realizowanych na płaszczyźnie samorządowej, 

prowadzących do zacieśnienia współpracy naukowej, kulturalnej, służących pogłębianiu stanu wiedzy i jakości 

doniesień medialnych na temat Niemiec, propagowanie dialogu polsko-niemieckiego (dotacje, np. na spotkania, 

partnerstwa, krzewienie języka i kultury niemieckiej i polskiej, badania naukowe, konkursy wiedzy, działania 

edukacyjne, rozwój kontaktów gospodarczych, zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego). Beneficjenci: 

partnerstwa miast, gmin i powiatów, województw i krajów związkowych, uczelnie wyższe, stowarzyszenia, 

związki, partnerstwa szkół i grup młodzieżowych. Główne programy: Dotacja Fundacji Współpracy Polsko – 

Niemieckiej. 

26. Fundacja Wspomagania Wsi (www.fww.org.pl)  

Zakres działania: wspieranie inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych 

miast, inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej wsi, wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych 

źródeł energii. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, 

komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, kobiece, świetlice wiejskie, 

grupy odnowy wsi, sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Główne programy: 

konkursy: „Kultura bliska / kultura na prowincji”, „Zaplanuj swoją przyszłość”, „Pożyteczne wakacje”, E-Vita. 

27. Henkel - Zielone Granty (www.zielonegranty.blogspot.com) 

Zakres działania: edukacja ekologiczna oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów 

związanych z ochroną środowiska (np. projekty dotyczące ochrony zwierząt, roślin, bioróżnorodności, 

oszczędzania energii, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, promocji recyklingu). Beneficjenci: organizacje 

pozarządowe, szkoły, przedszkola. Główne programy: Konkurs „Henkel – Zielone Granty”. 

28. Krajowe Biuro ds. Narkomanii (www.narkomania.gov.pl) 

Zakres działania: inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań dotyczących narkomanii (badania, leczenie, 

rehabilitacja, szkolenia, informacje), w tym wsparcie merytoryczne oraz dotowanie w imieniu ministra zdrowia 

zadań w zakresie profilaktyki narkomanii, ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych związanych  

z używaniem nielegalnych substancji oraz integracji społecznej osób uzależnionych od narkotyków, 

prowadzenie współpracy z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami. Beneficjenci: organizacje 

pozarządowe. Główne programy: „FreD goes net”, „Programy edukacji rówieśniczej”,  „Programy 

profilaktyczne dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących z narkotykami”, „Programy ograniczania 

ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków”,  „Programy wsparcia dla osób 

uzależnionych utrzymujących abstynencję”, „Programy wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i 

używających narkotyków”. 

29. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (www.krus.gov.pl/krus/informacje-ogolne) 

Zakres działania: obsługa rolników (ubezpieczenia społeczne, opłata składek, wypłata świadczeń pieniężnych  

z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego, wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego), prowadzenie 

działalności prewencyjnej na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, 

prowadzenie nieodpłatnej rehabilitacji dla osób uprawnionych do świadczeń KRUS, wypłata tzw. krajowych 

rent strukturalnych,  świadczeń kombatanckich dla inwalidów wojennych, obsługa ubezpieczeń zdrowotnych 

rolników, ich domowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin. Beneficjenci działań: rolnicy i ich 

rodziny. Główne programy: turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. 

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl) 

Id: 9208C7F5-A473-47ED-B102-78D46D6911D1. Podpisany Strona 96

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315


 96 

Zakres działania: wypłata stypendiów, zasiłków, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 

motywacyjnym, wsparcie dla szkół przeznaczone na pomoce dydaktyczne, miejsc zabaw w szkole, wsparcie  

w ramach PO KL - podwyższanie jakości i efektywności systemu oświaty oraz ukierunkowanie kształcenia na 

dziedziny o znaczeniu kluczowym dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Beneficjenci: dzieci, młodzież, 

szkoły, administracja publiczna. Główne programy: „Radosna szkoła”, Stypendium prezesa Rady Ministrów, 

Stypendium ministra edukacji narodowej, „Pomoc państwa zakresie dożywiania”, „Wyprawka szkolna", 

„Owoce w szkole”, konkursy dla dzieci i młodzieży, „Otwarta szkoła”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  

31. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Programy Operacyjne (www.mkidn.gov.pl) 

Zakres działania: wsparcie w zakresie: wydarzeń artystycznych, edukacji kulturalnej, zasobów cyfrowych, 

dziedzictwa kulturowego, infrastruktury kultury, krzewienia kultury polskiej za granicą, wsparcie stypendialne 

dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i animacją kultury, opieką nad zabytkami, 

pomoc socjalna, dofinansowanie wydań z Funduszu Promocji Twórczości. Beneficjenci: organizacje 

pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze działające w sferze kultury, publiczne  

i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, jednostki samorządu 

terytorialnego. Główne programy: ogłaszane corocznie „Programy ministra”, program „Miłosz 2011”, „Polska 

Prezydencja 2011”,  „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, program „Fryderyk Chopin”. 

32. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) 

Zakres działania: Wsparcie poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, środowiska naturalnego  

i obszarów wiejskich, jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej, realizacja osi  

4 Leader (strategie rozwoju, projekty współpracy, lokalne grupy działania), wsparcie na rzecz dostosowania 

floty rybackiej, akwakultury, rybołówstwa śródlądowego, przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa  

i akwakultury, wsparcie działań polepszających sytuację sektora rybackiego, wsparcie zrównoważonego rozwoju 

obszarów zależnych od rybactwa, płatności bezpośrednie. Beneficjenci: podmioty z obszarów wiejskich, 

podmioty sektora rybackiego. Główne programy: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Program 

Operacyjny Ryby 2007-2013. 

33. Ministerstwo Sportu i Turystyki  (www.msport.gov.pl) 

Zakres działania: kierowanie działami administracji rządowej „kultura fizyczna i sport” oraz „turystyka”, 

inicjowanie, koordynacja i prowadzenie działań niezbędnych do przygotowania, organizacji oraz promocji 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, dofinansowanie działań związanych z turystyką  

i sportem. Beneficjenci działań: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe spoza sektora 

finansów publicznych, kluby sportowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom 

administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Główne programy: dotacje w zakresie sportu: 

kwalifikowanego, młodzieżowego, powszechnego, osób niepełnosprawnych, kształcenia i doskonalenia 

zawodowego, dofinansowanie zadań publicznych z zakresu rozwoju turystyki, konkurs o nagrodę Ministra 

Sportu i Turystyki, Moje boisko – Orlik 2012. 

34. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl) 

Zakres działania: szeroko rozumiane wsparcie w zakresie pomocy społecznej. Beneficjenci: jednostki 

samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów 

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania. Główne programy: 

„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia  

w środowisku gminnym”, „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Program Wspierający 

Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności”, „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, 

„Wspieranie Rozwoju Spółdzielczości Socjalnej”, „Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna”. 

35. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (www.mfa.gov.pl) 

Zakres działania: projekty informacyjne i edukacyjne skierowane do społeczności lokalnych oraz wybranych 

grup społecznych i zawodowych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. 

Beneficjenci: organizacje pozarządowe. Główne programy: Otwarte konkursy dotacyjne dla organizacji 

pozarządowych odnoszące się do priorytetów informacyjnych na dany rok, "Edukacja rozwojowa", "Wolontariat 

Polska Pomoc", „Program ds. Kultury Partnerstwa Wschodniego”, „Promocja wiedzy o Polsce”. 

36. Narodowe Centrum Kultury (www.nck.pl)  

Zakres działania: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja polskiego 

dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego, edukacja kulturalna oraz 

zwiększanie zainteresowania kulturą i sztuką. Beneficjenci: uczniowie i studenci szkół filmowych, młodzi 

artyści, filmowcy, fotograficy, literaci, krytycy, domy kultury, organizacje pozarządowe działające w obszarze 

kultury. Główne programy: „Kultura się liczy!”, „Dom Kultury+”, „Program stypendialny Młoda Polska”, 

Program Narodowego Centrum Kultury "Grunwald", „Obserwatorium kultury”, „Kurs na kulturę”, „Kadra 

kultury”, programy stypendialne i wymiany młodzieży. 

37. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska (www.nfosigw.gov.pl)  
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Zakres działania: wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe  

z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków NFOŚ, pożyczki i dotacje, a także 

inne formy dofinansowania, przeznaczone na dofinansowanie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim  

i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi, zadania z dziedziny geologii  

i górnictwa, monitoringu środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, 

profilaktyki zdrowotnej dzieci, a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz oraz inwestycji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii. NFOŚ pełnieni także rolę Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa, 

instytucje i urzędy, szkoły wyższe i uczelnie, jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, organizacje 

pozarządowe, administracja państwowa, osoby fizyczne. Główne programy: „Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko”, „System zielonych inwestycji”, „Dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji”, Instrument Finansowy ‘Life+”. 

38. Narodowy Bank Polski (www.nbp.pl) 

Zakres działania: dofinansowanie działań istotnych dla edukacji ekonomicznej. Beneficjenci: organizacje 

pozarządowe, instytucje zewnętrzne, studenci, uczniowie. Główne programy: stypendia NBP, konkursy na 

prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne, konkursy na prace pisemne, „Konkurs o Nagrodę im. Władysława 

Grabskiego”. 

39. Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności (www.pafw.pl) 

Zakres działania: umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce,  

w tym wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego, wspieranie procesów transformacji w 

innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, realizacja programów w zakresie edukacji, rozwoju społeczności 

lokalnych. Beneficjenci: uczniowie, nauczyciele i rodzice, szkoły, placówki pozaszkolne oraz nieformalne grupy 

młodzieży, studenci, absolwenci, uniwersytety trzeciego wieku, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, 

przedsiębiorcy. Główne programy: „Równać szanse”, „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, „Szkoła ucząca 

Się”, „Przedsiębiorczość w szkole”, „Stypendia pomostowe”, „Dla dzieci”, „Uniwersytety trzeciego wieku”, 

„Wspieranie organizacji pozarządowych”, „Działaj Lokalnie”, „Program Rozwoju Bibliotek”, „Lokalne 

Partnerstwa PAFW”, „Liderzy PAFW”, „Work In Poland”, Konkurs „Pro Publico Bono”, „Wieś Aktywna: 

budowanie społeczeństwa informacyjnego (e-Vita)”, „Obywatel i Prawo”, Stypendia im. L. Kirklanda. 

40. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (www.parpa.pl) 
Zakres działania: działalność usługowa (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych 

technologii oddziaływań, publikacje itp.), zadania administracyjno-koordynacyjne (prace legislacyjne, nadzór 

nad lecznictwem odwykowym, interwencje, opracowywanie standardów usług, zlecanie i finansowanie zadań, 

prowadzenie baz danych). Beneficjenci: osoby prywatne, instytucje i organizacje pozarządowe zajmujące się 

problematyką alkoholową.  

41. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (www.pcyf.org.pl) 

Zakres działania: wspieranie rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego dzieci i młodzieży, dotacje 

finansowe, organizowanie szkoleń dla przedstawicieli władz samorządowych, liderów organizacji 

pozarządowych i nieformalnych grup młodzieżowych, wychowawców. Beneficjenci: dzieci i młodzież, 

organizacje pozarządowe, administracja samorządowa, liderzy nieformalnych grup młodzieżowych, 

wychowawcy. Główne programy: Make a connection, Równać szanse, Lokalne fundusze młodych, Świetlica 

moje miejsce, Bank inicjatyw młodzieżowych, Edukacja konsumencka, Badaj i realizuj, Life skills - trening 

umiejętności społecznych, Youth empowerment partnership programme, Lokalny fundusz młodych – Warszawa. 

42. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl) 
Zakres działania: wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie 

osób niepełnosprawnych. Beneficjenci: osoby indywidualne, organizacje pozarządowe i jednostki administracji  

i samorządu. Główne programy: STUDENT, PEGAZ, KOMPUTER DLA HOMERA. 

43. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś” (www.pfpd.org) 

Zakres działania: pomoc biednym oraz niepełnosprawnym dzieciom (wydawanie żywności, odzieży, 

przyborów szkolnych, szkolenia, sympozja, seminaria, odczyty, profesjonalna pomoc psychologiczna, programy 

fundacji, działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą), organizowanie turnusów oraz obozów edukacyjnych  

i rehabilitacyjnych, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, zajęć rehabilitacyjnych oraz profilaktycznych, 

rzecznictwo interesów dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych społecznie, opracowywanie 

materiałów wydawniczych służących profilaktyce zagrożeń dzieci i młodzieży. Beneficjenci: dzieci, młodzież, 

w tym niepełnosprawne, szkoły. Główne programy: „Dobry jak chleb”. 

44. Program Danone (www.danone.pl) 

Zakres działania: walka z niedożywieniem, wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Beneficjenci: dzieci. 

Główne programy: „Podziel się posiłkiem”. 

45. Program Daphne III (www.mswia.gov.pl/daphne) 

Zakres działania: udzielanie dotacji operacyjnych oraz dotacji na konkretne projekty ponadnarodowe, walka  

z formami przemocy (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec dzieci, młodzieży i kobiet, w tym m.in.: 
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zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego, przemocy w rodzinie i w szkole oraz wsparcie 

ofiarom przemocy i grupom ryzyka. Beneficjenci: organizacje pozarządowe, władze lokalne, ośrodki naukowe  

i badawcze. Główne programy: Program Daphne III. 

46. Program eTwinning (www.etwinning.pl) 

Zakres działania: promocja wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach 

europejskich, wykorzystania Internetu we współpracy ponad granicami, współpracy i wymiany informacji  

i materiałów do nauki, poszerzanie zakresu pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, 

motywowanie do nauki i otwarcia na Europę. Beneficjenci: nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy szkół, 

bibliotekarze, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Główne programy: 

Program eTwinning, „Nasz projekt eTwinning”, „eTwinning w szkolnej bibliotece”, „Dyrektorzy szkół  

w eTwinning”. 

47. Erasmus + (www.frse.org.pl) 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Zintegrował dotychczasowe programy: „Uczenie się przez 

całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), „Młodzież 

w działaniu” oraz Jean Monnet, Erasmus Mundus, TEMPUS, ALFA, EDUlink. Po raz pierwszy 

w programach edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane są również inicjatywy związane ze sportem. 

Finansowanie programu zaplanowane jest na siedem lat, czyli do roku 2020. 

48. Program Europa dla Obywateli (www.europadlaobywateli.pl)   

Zakres działania: dotacje na projekty spotkań mieszkańców miast, stymulujące dialog między obywatelami  

a instytucjami Europy i rozwijające relacje między miastami/regionami i ich obywatelami, dotacje na realizację 

przedsięwzięć na szczeblu europejskim, angażujących obywateli do debaty publicznej, organizowanie wydarzeń 

medialnych, promujących program oraz przeprowadzanie badań i sondaży opinii publicznej, współfinansowanie 

realizacji projektów upamiętniających miejsca, archiwa i ofiary reżimów stalinowskiego i nazistowskiego. 

Beneficjenci: władze i organizacje lokalne, organizacje badające europejski porządek publiczny (zespoły 

ekspertów), grupy obywateli, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe, związki 

zawodowe, instytucje edukacyjne, organizacje skupiające wolontariuszy, działające w dziedzinie sportu 

amatorskiego. 

49. Program Uczenie się przez całe życie (www.llp.org.pl) 

Zakres działania: rozwój różnych form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między 

systemami edukacji i szkoleń w krajach Europy. Beneficjenci działań: dorośli, dzieci, uczniowie, studenci, 

przedszkola, szkoły, uczelnie. Główne programy: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig oraz 

program międzysektorowy i program Jean Monet. 

50. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (www.prow.rolnicy.com)  

Zakres działania: wsparcie w zakresie poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawy 

środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, podnoszenia jakości życia na wsi i różnicowania gospodarki 

wiejskiej, osi Leader. Beneficjenci: rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalne grupy działania, 

gminy lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej – nadleśnictwa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

Główne programy: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 

51. Fundusz Szwajcarski (Szwajcarsko - Polski Program Współpracy) (www.programszwajcarski.gov.pl) 

Zakres działania: wsparcie projektów w zakresie bezpieczeństwa, reform, wsparcie w obszarze środowiska  

i infrastruktury, wsparcie dla sektora prywatnego, finansowanie działań na rzecz rozwoju społecznego i zasobów 

ludzkich. Beneficjenci: instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe. Główne 

programy: Fundusz Szwajcarski, Fundusz na Przygotowanie Projektu. 

52. Urzędy Marszałkowskie  

Beneficjenci: wszystkie podmioty. Główne programy: Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020, Programy 

Pomocy Społecznej, Wojewódzki program profilaktyki alkoholowej, Wojewódzki Program Przeciwdziałania 

Narkomanii, Strategie Informatyzacji Województw, dotacje celowe, programy regionalne i konkursy na zadania 

zlecone organizacjom społecznym niemal w każdej dziedzinie funkcjonowania samorządu wojewódzkiego. 

53. Fundacja Komeńskiego (www.frd.org.pl)  

Zakres działania: zapewnienie optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dzieciom do 

10. roku życia, szczególnie z małych miejscowości i środowisk zaniedbanych. Beneficjenci: dzieci i ich rodzice, 

nauczyciele, organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje pomagające dzieciom. Główne programy: 

„Akademia Komeńskiego”, „Gdy nie ma przedszkola”, „Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych 

Dzieci”, „Obywatel i dziecko”, „Niewidzialne dzieci”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu małych dzieci”, „Dla 

Dzieci II”, „Monitorowanie gminnych strategii edukacyjnych”, „Program rozwoju małego dziecka”, 

„Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców”. 

54. Fundacja AXA (www.axa.pl) 
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Zakres działania: wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony dziedzictwa kulturowego, 

wolontariatu, wspieranie kobiet w okresie macierzyństwa. Beneficjenci: organizacje pozarządowe. Główne 

programy: AXA „Wspieramy mamy”. 

55. Polsko - niemiecka współpraca młodzieży (www.dpjw.org) 

Zakres działania: dofinansowanie polsko-niemieckich spotkań młodzieży, wymiana doświadczeń i organizacja 

szkoleń dla animatorów kursów dla tłumaczy grupowych oraz letniej akademii podejmującej tematy historii 

polsko-niemieckiej, opracowanie i wydanie materiałów przedstawiających różne aspekty wymiany młodzieży. 

Beneficjenci: młodzież, nauczyciele, szkoły, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych, 

organizacje pozarządowe. Główne programy: dotacje: na polsko – niemieckie spotkania młodzieży, podróże do 

miejsc pamięci, praktyki w kraju sąsiada, programy specjalistyczne dla organizatorów wymiany.  

56. Federacja Inicjatyw Oświatowych (www.fio.org.pl)  

Zakres działania: wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie, zakładanie lokalnych 

stowarzyszeń rozwoju wsi, przejmowanie szkół, przedszkoli i innych placówek, którym grozi likwidacja, 

podnoszenie poziomu nauczania i dostosowywanie metod do indywidualnych potrzeb uczniów, przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Beneficjenci: podmioty reprezentujące środowisko wiejskie. 

Główne programy: „Z Małej Szkoły w wielki świat”. 

57. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (www.system.junior.org.pl ) 

Zakres działania: realizacja programów przygotowujących młodzież do wejścia na rynek pracy, pozwalających 

lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu. Beneficjenci: młodzież szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkoły. Główne programy: Programy ponadgimnazjalne: „Banki  

w akcji”, „Być przedsiębiorczym na rynku pracy”, „Dzień przedsiębiorczości”, „Ekonomia stosowana”, 

„Młodzieżowe mini-przedsiębiorstwo”, „Moje finanse”, „Przekonujemy się do prywatyzacji”, „Zarządzanie 

firmą”, Programy gimnazjalne: „Ekonomia na co dzień”, „Przedsiębiorczość”, Programy podstawowe: „Od 

grosika do złotówki”, „Szkoła przedsiębiorczości”. 

58. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" (www.tit.home.pl) 

Zakres działania: realizacja projektów społeczno-kulturalnych, które pozwalają uczestnikom odkryć własne 

pasje, uczą twórczego myślenia, zwiększają kompetencje kulturowe, wspieranie przygotowania młodych ludzi, 

animatorów kultury i seniorów do uruchamiania własnych projektów, wydawanie publikacji, organizacja 

pokazów filmowych i wystaw, realizacja inicjatyw angażujących osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, 

promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat starszych. Beneficjenci: fundacje, stowarzyszenia, domy 

kultury, biblioteki, spółdzielnie mieszkaniowe, młodzi ludzie, animatorzy kultury, seniorzy. Główne programy: 

„Redakcja międzypokoleniowa”, „Seniorzy w akcji”, „Młodzi menedżerowie kultury”, Animatornia”, „Zoom na 

domy kultury”. 

12.2. Użyteczne portale informacyjne  
www.ngo.pl   

Ogólnopolski portal organizacji pozarządowych. Dział „Fundusze” zawiera aktualne informacje  

o możliwościach finansowania organizacji pozarządowych. Portal ten informuje także na bieżąco o szkoleniach, 

zmianach w prawie, zamieszcza wzory dokumentów (np. umów), można stąd pobrać materiały, broszury, 

raporty itd. Umożliwia otrzymywanie za pośrednictwem neswlettera bieżących (dwa razy w tygodniu) 

informacji z działów tematycznych: administracja, biblioteka, badania-civicpedia, fundusze strukturalne, ludzie 

sektora, mediateka, nowe technologie, pomoc społeczna, poradnik dla NGO, pozytek.ngo.pl, równość, Unia 

Europejska, wydawnictwa.ngo.pl, sklep.ngo.pl  

www.eurodesk.pl  

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – 

finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+" 

Eurodesk to sieć działająca w 33 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z 

młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, 

w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska . 

Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, 

szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców. A tym samym i nasze. 

www.pozytek.gov.pl  

Strona zarządzana przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Można tu 

uzyskać bieżące informacje o inicjatywach społecznych oraz informacje dla organizacji wykonujących zadania  

z zakresu pożytku publicznego. Serwisy zawierają następujące działy: organizacje pozarządowe, np. wykaz 

organizacji 1%, fundusze dla ngo, prawo - w tym bieżące zmiany w ustawie o pożytku publicznym  
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i wolontariacie oraz inne akty prawne związane z ngo, monitoring, np. działalności lokalnych instytucji 

publicznych/ badania i analizy dotyczące III sektora, PO Kapitał Ludzki, czyli najświeższe informacje dotyczące 

możliwości finansowania projektów z tego programu, wolontariat, czyli np. jak zawrzeć umowę  

z wolontariuszem, FIO – opis rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, ekonomia społeczna, 

czyli jak z organizacji społecznej uczynić podmiot samofinansujący się, RDPP – informacje o funkcjonowaniu 

Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

www.pafw.pl    

Strona główna Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, największej prywatnej organizacji wspierającej 

działania organizacji pozarządowych i innych instytucji w Polsce. Fundacja finansuje konkursy grantowe 

realizowane i rozliczane przez polskie organizacje pozarządowe. Na stronie można zapoznać się ze wszystkimi 

programami dotacyjnymi oraz kalendarzem wydarzeń. 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl   

Portal Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Można się z niego dowiedzieć m.in., jak realizować projekty  

z funduszy, jakie są możliwości uzyskania wsparcia na swój projekt, znaleźć informacje o zainicjowanej przez 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego akcji „Proste fundusze”, informacje o konkursach promujących fundusze, 

materiały promocyjne oraz logotypy poszczególnych programów.  

www.witrynawiejska.org.pl  

Witryna Wiejska jest częścią programu "Wieś Aktywna Budowanie społeczeństwa informacyjnego, e-VITA". 

Partnerami programu są Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Wspomagania Wsi. Tworzona 

i redagowana jest przez zespół Fundacji Wspomagania. Na stronie można znaleźć informacje o wszystkim, 

czego potrzebuje lider organizacji wiejskiej. Portal umożliwia także zamieszczanie informacji o swojej wsi, 

organizacji, wydarzeniu w ramach projektu pn. „Atlas inicjatyw”.  

www.wies.com.pl  

Rolniczy serwis internetowy: Wieś Polska, a w nim tematy dotyczące turystyki. Umożliwia bezpłatną reklamę 

oraz sprzedaż w sklepach internetowych produktów z zakresu rzemiosła i sztuki. Grupy i osoby indywidualne 

mogą wystawiać tam swoje produkty. Dodatkiem jest Forum Rolne.  

www.wrota.podkarpackie.pl    

Strona podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego prezentuje informacje o regionie, funduszach strukturalnych, 

działaniach finansowanych przez samorząd oraz udostępnia dokumenty dotyczące rozwoju. Wrota 

Podkarpackie to jeden z elementów Programu Informatyzacji Województw wpisujący się w koncepcję "e-

Government – Wrota Polski", zainicjowaną przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a mającą na celu 

budowanie społeczeństwa informacyjnego przez zapewnienie lepszego dostępu do sektora publicznego, 

podniesienie efektywności funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz szeroko rozumianą 

promocję regionów. Podobne portale znajdują się w pozostałych 15 województwach Polski. 

www.polskawue.gov.pl  

Informacje zawarte na tym portalu dotyczą wszystkiego, co wiąże się z członkostwem Polski w UE, w tym: 

bieżące wydarzenia w dziale Aktualności, dział Polska w UE, zawierający np. dokumenty związane z integracją, 

historia członkostwa, dział „Informacje o UE”: UE w pigułce/ prawo/ warto wiedzieć/ 

Centrum Informacji Europejskiej/ źródła informacji o UE/ szkolenia europejskie/ 

moja szkoła w Unii Europejskiej. To też bardzo użyteczny portal w zakresie wyszukiwania stron www polskich  

i europejskich instytucji publicznych. Portal zarządzany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, włączony 

w struktury Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  

www.cdr.gov.pl  

Wspólna strona ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce, zawiera kontakty do ośrodków oraz linki do instytucji 

rządowych, uczelni rolniczych, instytutów, organizacji i innych. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą  

w Brwinowie, wraz z oddziałami w Krakowie, Poznaniu i Radomiu, rozpoczęło działalność 1 stycznia 2005 r.  

w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Na tej 

stronie można uzyskać informację związaną z ekonomicznymi sprawami wsi. 

www.agroinfo.pl  

Portal dostarcza bieżącej informacji związanej z obszarami wiejskimi. Można tu odnaleźć linki do instytucji  

wg podziału na: urzędy i instytucje/stowarzyszenia agroturystyczne/fundacje/izby rolnicze/giełdy rolne/ośrodki 

doradztwa rolniczego/instytuty/szkoły wyższe. Oprócz tego komunikaty, informacje o programach 

pomocowych, linki do innych stron internetowych. 

www.agro-info.org.pl   

Na stronach serwisu "Agro-Info" prowadzonym przez  Biuro Programów Wiejskich Fundacji Fundusz 

Współpracy  znajdują się dane na temat bieżących działań programów funkcjonujących w ramach Biura 
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Programów Wiejskich, a także informacje o aktualnych przedsięwzięciach i wydarzeniach związanych  

z funkcjonowaniem polskiej wsi, o konkursach i konferencjach. Ciekawym źródłem informacji jest tu Baza 

danych o prowadzonej przez rolników działalności gospodarczej będącej dla nich alternatywnym źródłem 

dochodów oraz publikacje "Pomysły na przedsiębiorczość na wsi"  (www.agrinpol.pl). Na  Forum 

dyskusyjnym można wziąć udział w dyskusjach na tematy związane z problematyką wiejską. W serwisie można 

znaleźć też Informator zawierający dane o funkcjonowaniu rynków produktów rolnych w warunkach integracji 

oraz informacje przydatne z punktu widzenia rozwoju obszaru wiejskich.  

www.faow.org.pl  

Strona zarządzana przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - ogólnopolskie porozumienie organizacji 

działających na rzecz wsi. Organizacje uczestniczące w FAOW współdziałają na rzecz lepszego funkcjonowania 

polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich 

udziału w procesie przemian na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Na 

stronie można zapoznać się z aktualnymi kierunkami programowania rozwoju wsi, w tym również w kontekście 

WPR, poznać przykłady dobrych praktyk programów Leader + oraz znaleźć informacje na temat szkoleń, 

konferencji, seminariów związanych z problematyką wsi. 

www.ppr.pl  

Pierwszy Portal Rolny, a w nim informacje o: produkcji roślinnej i zwierzęcej, rolnictwie ekologicznym, 

Unii Europejskiej, finansach, PROW 2007-2013 oraz 2014-2020, dopłatach i rentach strukturalnych, targach, 

konferencjach, spotkaniach, szkoleniach i seminariach, baza hoteli i agroturystyki wiejskiej, rolnicze oferty 

pracy, KRUS, targi, konferencje, seminaria.  

 

Id: 9208C7F5-A473-47ED-B102-78D46D6911D1. Podpisany Strona 102

http://www.faow.org.pl/
http://www.ppr.pl/


 102 

13. GALERIA ZDJĘĆ GMINY PYSZNICA 

  

Kąpielisko „Nasze Piaski” w Pysznicy Rezerwat „Imielity - Ług” 

  

Centrum Edukacji Ekologicznej - zielona pracownia Rezerwat „Jastkowice” 

  

Sport - bieżnia i skocznia w dal w Pysznicy Sport - boisko wielofunkcyjne w Krzakach 
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Gminne Centrum Sportowo-Rekreacyjne i Kulturalne Gminna ścieżka rowerowa w Jastkowicach 

  

Integracja - dzień dla rodziny 2015 Tożsamość - głośne czytanie tradycji i zwyczajów  

  

Wesele jastkowickie - inscenizacja Wesele jastkowickie - inscenizacja 
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Miejsce dla turystów Przejażdżki bryczką ze stadniny Polonia 

  

Połączenia komunikacyjne ze Stalową Wolą Lekcja w autobusie energetycznym 

  

Nowe podmioty gospodarcze Nowe podmioty gospodarcze 
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