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1. Wstęp. 

 Obecnie wzrasta zainteresowanie mieszkańców Stalowej Woli osiedlaniem 
się na terenach wiejskich położonych w pobliżu miasta. Ten stały napływ 
nowych mieszkańców oddziałuje na całość lokalnej wspólnoty. Pojawiają się 
nowe potrzeby, które mogą być zaspokojone jedynie poprzez wspólne działania 
mieszkańców i władz gminy przy finansowym wsparciu z zewnątrz. W związku 
z tym, rada sołecka wspólnie z mieszkańcami opracowała plan odnowy 
miejscowości. 

Plan odnowy miejscowości ma pobudzić mieszkańców do wspólnego 
działania na rzecz miejscowości Jastkowice. Plan określa najważniejsze 
przedsięwzięcia, które sami zainteresowani uznali za istotne dla Jastkowic. 
Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do 
zrealizowania, przy założeniu ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu 
lokalnego samorządu. Plan odnowy miejscowości pozwala także na 
uświadomienie mieszkańcom ich roli w tworzeniu pomysłów na rozwój 
własnych miejscowości i poprawę warunków życia. 

Plan ma charakter otwarty, bowiem istnieje możliwość dopisywania zadań, 
które w opinii społeczności Jastkowic, wpłyną korzystnie na jego rozwój 
i przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

Plan odnowy miejscowości będzie stanowił załącznik do projektów 
zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach funduszy Unii 
Europejskiej. Plan odnowy miejscowości Jastkowice dotyczy lat 2009 - 2016. W 
okresie tym podejmowane będą określone - z uwagi na zaplanowane cele 
i priorytety rozwojowe - działania inwestycyjne, a także inne przedsięwzięcia 
o charakterze szkoleniowym i rekreacyjno – wypoczynkowym (np. imprezy 
kulturalne i sportowe).  
 

2. Charakterystyka. 

Położenie 

Miejscowość Jastkowice jest największą obszarowo miejscowością gminy 
Pysznica, położona jest w północno-wschodniej części gminy Pysznica, wzdłuż 
jej wschodniej części przebiega granica województwa podkarpackiego 
z województwem lubelskim. 
W jej skład wchodzi wieś Jastkowice, oraz przysiółki: Ruda Jastkowska, 
Lipowiec, Kochany, Dębowiec, Radeczyna, Ludjan, Majdan, Moskale, Zaonie.  
 
Powierzchnia:  7 102,40 ha. 

Ludność: 2786 osób, w tym poniżej 18 lat – 564 osoby, 19 do 55 lat – 1536 
osób, powyżej 55 lat – 686 osób (stan na dzień 20 stycznia 2009 r. wg danych z 
ewidencji ludności). 
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Ważniejsze drogi: przez Jastkowice biegną drogi powiatowe: Zarzecze – 
Rzeczyca Długa, Jastkowice – Chłopska Wola, Brandwica – Jastkowice, 
Spokojna – Studzieniec – Jastkowice. 

Instytucje 

W Jastkowicach działa Zespół Szkół. W szkole podstawowej uczy się 193 
uczniów, w gimnazjum 113 uczniów, natomiast w 2 oddziałach przedszkolnych 
„0” – 34 uczniów. Do szkół ponadpodstawowych młodzież dojeżdża najczęściej 
do Stalowej Woli i Niska. 

Na terenie Jastkowic znajduje się parafia rzymskokatolicka pw. 
Przemienienia Pańskiego, nie jest to natomiast jedyna parafia w Jastkowicach, 
gdyż działa tu też parafia polskokatolicka oraz zbór Świadków Jehowy. 

W Jastkowicach funkcjonuje filia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pysznicy, ośrodek zdrowia, agencja pocztowa, Ochotnicza Straż Pożarna, LZS. 
 

Działalność kulturalna i sportowa 

Na terenie sołectwa rzadko odbywają się imprezy kulturalne, w których 
mogą uczestniczyć mieszkańcy. Częściej takie imprezy organizowane są 
w pobliskiej Pysznicy oraz w Stalowej Woli.  

Działa tu natomiast Ludowy Zespół Sportowy „Bukowa” Jastkowice. Klub 
ma własną stronę internetową: www.users.interblock.pl/~bukowa/. W sezonie 
piłkarskim na stadionie odbywają się mecze, organizowane są też od czasu do 
czasu turnieje piłki nożnej. Przy Zespole Szkół działa Szkolny Klub Sportowy, 
który również ma własną stronę internetową: www.sksjastkowice.friko.pl 

Na szczególną uwagę zasługuje działalność właściciela „Karczmy Zacisze” 
położonej w Jastkowicach. Corocznie włącza się on w organizację akcji 
charytatywnych na rzecz dzieci, udostępniając obiekty i teren, gdzie 
organizowany jest Rowerowy Cross oraz Turniej Piłki Siatkowej dla Amatorów. 
Imprezy te weszły na stałe do kalendarza imprez sportowych w naszym regionie. 
Na terenie „Karczmy” stworzone jest też swoiste „muzeum rolnictwa” – 
zgromadzone tam zostały narzędzia i maszyny rolnicze, które jeszcze 
kilkanaście lat temu były w powszechnym użyciu w każdym gospodarstwie.  
W okresie od wiosny do jesieni działa tu również szkółka jazdy konnej. 

Środowisko przyrodnicze 

Dużą powierzchnię miejscowości stanowią malownicze lasy – pozostałości 
Puszczy Sandomierskiej. Na terenie Jastkowic leży część parku krajobrazowego 
„Lasy Janowskie” z rezerwatem przyrody „Jastkowice” oraz częścią rezerwatu 
„Imielty Ług”. W rezerwacie „Jastkowice” występuje wielogatunkowy las 
wysokopienny, gdzie ilościowo przeważa dąb, lipa, jodła, a w dość gęstym 
podszyciu – grab. Największą osobliwością rezerwatu są stare, nawet 300-letnie 
jodły, a także dęby jawory i lipy osiągające w obwodzie 4-5 m. Rezerwat „Imielty 
Ług” jest rezerwatem wodno – torfowiskowym, został utworzony dla ochrony 
obszarów leśnych, bagien i stawów. 
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Położenie komunikacyjne 

Gospodarka 

Na terenie Jastkowic zarejestrowanych jest około 40 podmiotów 
gospodarczych. Są to firmy produkcyjne (stolarka aluminiowa, makaroniarnia, 
tartak), usługowe (transportowe, budowlano-remontowe, wykończeniowe, 
instalacyjne, mechanika pojazdowa, medycyna rodzinna, stomatologia, 
ubezpieczeniowe, informatyczne, usługi leśne, pośrednictwo finansowe, 
serwisowanie urządzeń biurowych i RTV, naprawa sprzętu AGD, kształcenie 
ustawiczne), handlowe (sklepy ogólnospożywcze, sklep z artykułami 
przemysłowymi i rolnymi, sklep GS „Samopomoc Chłopska”, punkt apteczny). 
Część mieszkańców zajmuje się rolnictwem, ale nie jest to podstawowe źródło 
utrzymania. Większość pracuje w pobliskich miejscowościach, głównie  
w Stalowej Woli i Nisku. 

Z kart historii 

 Z powstaniem Jastkowic wiąże się pewna legenda: „Dawno, dawno temu, 
kiedy cały nasz kraj pokryty był nieprzebytymi puszczami, w których żyły tury, 
żubry, niedźwiedzie, łosie, jelenie, sarny, wilki, rysie, żbiki. W rzekach, jeziorach 
pływały łososie, jesiotry, karpie, karasie, okonie, węgorze, a było ich tak dużo, 
że można było wejść do wody i łapać je rękoma. W gałęziach potężnych, 
olbrzymich drzew kryło się ptactwo - kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki. 
Królowie polscy, książęta, drużyny rycerskie urządzali polowania, które były ich 
rozrywką. Zapuszczali się w te ogromne obszary puszczy, która dawała 
pożywienie dla ludzi, ale ze względu na dzikie zwierzęta była też groźna, 
tajemnicza i zarazem piękna. Właścicielami tej wspaniałej puszczy byli królowie 
polscy i tylko im wolno było polować - chłopi mieli zakaz wstępu do lasu. W 
tych odległych czasach na tronie Polski zasiadał król Władysław Łokietek, który 
miał córkę Elżbietę. Elżbieta od małego dziecka zazdrościła chłopcom, że mogą 
wyruszać na polowania w puszczę - chciała chociaż przez chwilę pooglądać 
zwierzęta, o których opowiadała jej niania. Po długich prośbach ojciec zgodził 
się zabrać ją na taką wyprawę. Z całym orszakiem królewskim wyruszono na 
wyprawę zatrzymując się w zamkach królewskich i książęcych grodach. Po 
siedmiu dniach dotarli do wspaniałej Puszczy Sandomierskiej. Kiedy król 
i książęta udali się na polowanie, Elżbieta w otoczeniu przybocznej straży udała 
się w głąb puszczy podziwiając po drodze pierzchające ptactwo, przemykające 
między drzewami i zaroślami rysie, sarny, dumnie kroczące łosie. Nagle ujrzała 
bawiące się niedźwiedzie - nie przeczuwając niczego zeskoczyła  
z konia, aby z bliska przyjrzeć się tej wspaniale bawiącej się gromadzie. Kiedy 
niedźwiedzie poczuły zapach konia i ludzi zaczęły biec w ich stronę. Przyboczna 
straż księżniczki Elżbiety przerażona zaczęła kryć się w zarośla, wdrapywać się 
na najwyższe drzewa. Drapieżne zwierzęta zaczęły pędzić - jedne za końmi, inne 
osaczały drzewa, na których kryli się ludzie. Jeden największy podążał 
w kierunku księżniczki Elżbiety - księżniczka stała jak skamieniała, przerażona 
zamknęła oczy. I nagle u jej boku pojawił się wierny giermek - Jasiek, który 
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własnym ciałem osłonił księżniczkę i stoczył zaciętą walkę z drapieżnym 
niedźwiedziem. Kiedy przybył król Władysław z orszakiem  
i dowiedział się o całym zdarzeniu był przerażony, a zarazem szczęśliwy, że jego 
córce Elżbiecie nic złego się nie stało. W dowód podziękowania za ocalenie życia 
księżniczka swojemu giermkowi Jaśkowi dała duży obszar lasów i pozwoliła 
założyć własną wieś. Księżniczka zwróciła się do Jaśka (jak mówi legenda) 
z tymi słowami: "Imię twoje Jan - Jasiek w języku hebrajskim oznacza - "Bóg 
jest łaskawy" i Bóg jest łaskawy dla mnie  
i dla ciebie". Jasiek przez wiele lat karczował las, założył rodzinę, synowi nadał 
imię Jan, sprowadzał do swojej wsi - Jaśkowice ludzi, którzy tam się osiedlali, 
chłopcom nadawano imię Jasiek, przede wszystkim dlatego, że był to lud 
wierzący i dobrze pamiętali tłumaczenie imienia Jan - "Bóg jest łaskawy". 
Nazwa wsi przez wiele pokoleń ulegała przeobrażeniom od Jaśkowic przez 
Jaszkowice, aż do dzisiejszej Jastkowice”.  

 Tyle mówi legenda, zaś źródła historyczne potwierdzają, iż 
najwcześniejsze ślady królewskiej ingerencji na tych terenach to rok 1375, jak 
znajdujemy w dokumentach zapisanych przez Jana Długosza. W tym roku 
królowa Węgier i Polski Elżbieta nadała przywilej lokacyjny Jastkowic na prawie 
niemieckim. Od XIV wieku wieś Jastkowice zaczęła się rozwijać jako duży 
ośrodek hutniczy. W 1515 roku zbudowano  
w Jastkowicach kuźnię, która wykorzystywała do produkcji żelaza bogate w tej 
okolicy pokłady rudy darniowej. Istniały tutaj również piece dymarkowe. Rudę 
wytapiano  
z limonitu, czyli rudy darniowej, zwanej też błotną, która zawierała od 18% do 
40 % żelaza. Już w 1515 i w 1523 roku, król Zygmunt Stary wydał przywilej 
wytapiania rudy  
w Rudzie Jastkowskiej na rzecz Piotra - rudnika z Jastkowic. Był to zaczątek 
niewielkiej huty i kuźni produkującej wyroby żelazne przez około 250 lat aż do 
roku 1763. Na uwagę zasługiwało także dobrze rozwinięte bartnictwo. 
Pracowało tutaj kilkanaście smolarni i maziarni. W XVI wieku dań miodową 
płacono pieniędzmi. W Jastkowicach np. na 9 łanach siedziało 79 kmieci, 
którzy uiszczali po dwie grzywny dani miodowej z łanu, a sołtys płacił ratione 
mellis na każdy rok ponad 3 złote polskie. Akcja osadnicza doprowadzała 
niekiedy do konfliktów pomiędzy ludnością żyjącą z lasu a rolniczą. Wyrąb 
lasów, karczunek pod pola uprawne i wytapianie żelaza przyczyniły się do 
zmniejszania powierzchni leśnych, niszczenia barci i wypłaszania zwierzyny 
łownej. 
Przez Jastkowice wzdłuż prawej strony Sanu przebiegała ważna droga handlowa 
tzw. Gościniec Lubelski.  

 Pierwsze wzmianki na temat utworzenia szkoły w Jastkowicach można 
odnaleźć w Archiwum w Krakowie (Teki Schneidra). Jest to pismo odręczne 
z 1793 r., w którym gmina wiejska zwraca się z prośbą o zezwolenie na otwarcie 
szkoły elementarnej. Następne odnalezione w archiwum dokumenty pochodzą 
z 1878 r. i mówią o istnieniu "Szkoły Zimowej", gdzie zatrudniony był jeden 
nauczyciel, który pobierał „1 zł, wikt i mieszkanie”. W 1878 r. zorganizowano 
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jednoklasową szkołę etatową, a w 1894 r. szkołę dwuklasową. W 1922 r. 
rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy szkoły, albowiem wcześniej nauka 
odbywała się w wynajętym domu. W 1923 r. miało miejsce poświęcenie 
kamienia węgielnego pod budowę budynku szkolnego. W 1924 r. 
przemianowano Szkołę Powszechną dwuklasową na szkołę trzyklasową, 11 
listopada oddano budynek szkolny, który składał się z 4 sal lekcyjnych, 
kancelarii, mieszkania kierownika. Od dnia 1 lutego 1926 r. kierownikiem 
szkoły został Adam Gorczyca, który pełnił tę funkcję do 1962 r. W 1927 roku 
Kurator Okręgu Szkolnego Lwowskiego wydał dekret o przemianowaniu szkoły 
na szkołę pięcioklasową. 1 lutego 1929 r. otwarto jednoklasową szkoły w Rudzie 
Jastkowskiej - do tej szkoły uczęszczały dzieci z przysiółków: Ruda Jastkowska, 
Zaonie, Radeczyna, Majdan i Moskale. 11 marca 1932r. zostaje wprowadzona 
ustawa o obowiązku szkolnym każdego dziecka. W roku szkolnym 1933/34 do 
szkoły uczęszczało 306 dzieci. W 1939r. z powodu wybuchu drugiej wojny 
światowej naukę rozpoczęto dopiero po świętach Bożego Narodzenia. Kierownik 
szkoły Pan Adam Gorczyca, wielki patriota nie zawahał się i z narażeniem życia 
ukrył przed Niemcami mapy i podręczniki szkolne, by móc nauczać dzieci 
w ojczystym języku historii, geografii. W roku szkolnym 1948/49 wprowadzono 
7 klasową szkołę podstawową. Lata pięćdziesiąte były okresem rozbudowy 
zakładów przemysłowych na terenie Stalowej Woli, a co za tym idzie całej 
infrastruktury miejskiej (m.in. nowe szkoły) i w związku z tym coraz więcej 
dzieci z okolicznych wsi (w tym z Jastkowic) kontynuowało naukę w szkołach 
średnich. Pracę w szkole w Jastkowicach podjęli nauczyciele pochodzący z tej 
wsi - Jan Dziuba, Stefan Jestal, Mieczysława Kuziora-Jestal, Helena Dziuba-
Butryn, Władysława Kuziora-Warszocha, Czesława Piotrowska-Sęk, Kazimiera 
Czuba-Gorczyca, Rozalia Skrzypek-Krudys, Zofia Paleń, Barbara Sokołowska-
Sowa, Maria Pasztaleniec-Świętoniowska, Zofia Szczepankiewicz-Piskorowska. 
W 1961 r. została utworzona ośmioklasowa szkoła podstawowa. W 1962 r. 
zmarł Adam Gorczyca długoletni kierownik szkoły, zasłużony nauczyciel 
i pedagog, wielki patriota, działacz społeczny. Funkcję kierownika przejął Stefan 
Jestal pochodzący z Jastkowic. W 1996 roku przy szkole w Jastkowicach 
została oddana do użytku nowoczesna sala gimnastyczna z pełnym 
wyposażeniem i zapleczem socjalnym. W roku szkolnym 1998/99 została 
ukończona nowa część dydaktyczna szkoły. Od 1999 roku Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Jastkowicach w związku z wprowadzoną reformą edukacji 
została przekształcona w Zespół Szkół, w skład którego wchodzą: Publiczna 
Szkoła Podstawowa (sześcioklasowa) i Publiczne Gimnazjum.  

 Parafia w Jastkowicach powstała w 1925 r. z macierzystej parafii 
Pysznica. Istnieją źródła historyczne, które mówią, iż już w XVI wieku była 
kaplica Jastkowicach, ale nie była ona w regularny sposób wykorzystywana 
jako miejsce kultu. W latach 1903 -1907 wybudowano murowany kościółek 
jako kaplicę dojazdową z parafii Pysznica, powstał on dzięki ofiarom parafian, 
księcia Lubomirskiego i emigrantów z Ameryki. „(...) szerokość kościoła wynosi 
10 m, a wysokość 7,5 m. Do kościoła prowadzą drzwi główne dębowe, 
dwuskrzydłowe, od południa drzwi jednoskrzydłowe, sosnowe. (...) Kościół 
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posiada trzy ołtarze. Ołtarz główny ustawiony w prezbiterium został wykonany 
w stylu pseudogotyckim z drzewa dębowego o skromnych rzeźbach. W ołtarzu 
mieści się obraz Przemienienia Pańskiego na górze Tabor namalowany przez N. 
Kotowicza, ucznia Jana Matejki." 5 kwietnia 1923 roku mieszkańcy Jastkowic 
wystosowali prośbę do Kurii diecezji w Przemyślu o utworzenie parafii. Prośbę 
swoją mieszkańcy motywowali faktem, że posiadają kościół murowany prawie 
w pełni wyposażony, zaś droga do kościoła w Pysznicy jest bardzo utrudniona - 
wsie te rozdziela rzeka Bukowa, na której ludność robi kładki często niszczone 
przez wezbrane wody. Utrudnia to bardzo posługę kapłańską wobec chorych 
i celebrowanie pogrzebów. Na utrzymanie księdza gmina zabezpieczyła dom 
o trzech pokojach i kuchni, zabudowania gospodarcze, 2 morgi łąki. Książę 
Jerzy Lubomirski przekazał pola orne. Pismo do kurii podpisał naczelnik gminy 
Marcin Skrzypek. 20 sierpnia 1923 r. biskup ordynariusz Diecezji w Przemyślu 
Anatol Nowak wydał dekret o ustanowieniu parafii w Jastkowicach wyłączając 
ją z parafii Pysznica. W tym samym dniu bp Anatol Nowak przesłał pismo do ks. 
Kazimierza Kwaśnego - wikariusza z Pysznicy i oddelegował go do Jastkowic na 
stanowisko proboszcza usuwalnego. Pismo to dało ks. Kwaśnemu pełną 
jurysdykcję przysługującą według Kodeksu Prawa kościelnego na terenie całej 
gminy katastralnej Jastkowice w skład której wchodziły: Jastkowice, Ruda 
Jastkowska, Moskale, Kuziory, Palenie i Radeczyna. Ponadto pismo to zawierało 
szczegółowy zakres obowiązków ks. Kwaśnego m.in.: wejścia w pertraktacje 
z właścicielem obszaru dworskiego, aby z gruntu uposażył parafię, 
zobowiązywało księdza do wyznaczenia cmentarza parafialnego i przygotowanie 
do poświęcenia przez dziekana z Rozwadowa. Równocześnie pismo otrzymał 
proboszcz parafii Pysznica ks. Ignacy Pyzik. Zawiadamiano się w nim, że na 
skutek próśb mieszkańców Jastkowic i z powodu zaburzeń religijnych gmina 
Jastkowice została wyjęta spod jego jurysdykcji duszpasterskiej. Jednocześnie 
ks. Pyzik zobowiązany został do przekazania ksiąg metrykalnych dla Jastkowic. 
W 1973 r. rozpoczęto rozbudowę świątyni. Zostali zatrudnieni architekci 
z Krakowa: Bolesław Marchwica, Bogusław Brągiel, Henryk Schoen. 
Dobudowano prezbiterium, boczne wejścia, wewnętrzną antresolę, 
w podziemiach prezbiterium kaplicę św. Jana. Ołtarz główny wykonany jest 
z jasnego granitu z ambonką, nad ołtarzem obraz Przemienienia Pańskiego 
namalowany przez ucznia J. Matejki – Kotowicza. Freski to Ostatnia Wieczerza, 
stacje Drogi Krzyżowej, Zmartwychwstanie, w przedsionku głównym Sąd 
Ostateczny a w bocznych fresk Maryi ze scenami z Jej życia i fresk Chrystusa ze 
scenami z Ewangelii. Na antresoli znajduje się ołtarzyk Matki Bożej Różańcowej 
z dawnego wystroju kościoła i dwa główne obrazy: Serca Pana Jezusa i Matki 
Bożej Częstochowskiej. Witraże są w kształcie małych medalionów z obrazami 
świętych. Nietypowe, bo umieszczone w prezbiterium szesnastogłosowe organy 
zostały wykonane przez Wolanina i Karpeckiego.  

 Mieszkańcy Jastkowic w sposób bardzo dotkliwy odczuli skutki działań 
wojennych zarówno I jak i II wojny światowej. Podczas I wojny światowej na tym 
terenie armia austriacka gromadziła swoje wojska przygotowując się do walki 
z Rosjanami. Austriacy łącznie z Niemcami prowadzili w tej okolicy krwawe 
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działania frontowe. Tutaj we wrześniu 1939 roku miał miejsce odwrót polskich 
wojsk z linii Wisły w okolice Janowa Lubelskiego. Na tym terenie działali 
partyzanci (Niemcy mawiali o tej stronie Sanu: „Banditenland"). 
Prawdopodobnie w 1944 roku istniał w okolicy obóz NKWD. 

 
W Rudzie Jastkowskiej niedaleko mostu na rzece Bukowej stoi 

kapliczka z figurką św. Jana. Kapliczka powstała bardzo dawno temu. Najstarsi 
ludzie opowiadają, że pierwotna figurka św. Jana miała prawdopodobnie 
przypłynąć rzeką Bukową i tu ją ludzie wyłowili. Skąd przypłynęła i kto ją zrobił 
tego nikt nie wie. Przy kapliczce od dawien dawna zbierali się ludzie modląc się 
szczególnie w czasie nabożeństw majowych i październikowych. W czasie II 
wojny światowej Rosjanie wrzucili figurkę do rzeki Bukowej i odstrzelili rękę. 
Całe to zdarzenie obserwował Pan Jan Kaczor, który kilka metrów dalej wyłowił 
ponownie figurkę. Po zakończeniu wojny figurkę św. Jana zawieziono do księdza 
z Domostawy, który utrzymywał kontakt z artystami i rękę odnowiono. 
Ponownie św. Jan spoczął w kapliczce. W czasie rozbudowy kościoła 
w Jastkowicach pracujący tam malarz – artysta stwierdził, że figurka ta jest 
cenna i powinno się ją bardziej chronić, gdyż według historyków sztuki 
z Krakowa figurka św. Jana pochodzi z epoki renesansu. W latach 80 – tych 
w obawie przed kradzieżą figurkę przeniesiono do podziemi kościoła 
w Jastkowicach. Stąd nazwa kaplicy w podziemiach kościoła - kaplica św. Jana. 
Na miejsce figurki drewnianej umieszczono w kapliczce w Rudzie Jastkowskiej 
figurkę gipsową. Wkrótce figurkę tą skradziono z kapliczki. Mieszkańcy Rudy 
Jastkowskiej wraz z miejscowym proboszczem postanowili postawić w kapliczce 
jeszcze jedną gipsową postać św. Jana, która znajduje się tam do dnia 
dzisiejszego. 
 
Kochany 
 Wieś ta powstała w XVIII wieku. W XIX wieku właściciele Lubomirscy 
zbudowali w tej części puszczy wytwórnie terpentyny i mazi.  
 Szczególnym piętnem odcisnęły się w historii tej wioski wydarzenia 
z czasów II wojny światowej. W związku ze swoim położeniem wśród lasów 
Kochany były dobrym zapleczem dla działalności partyzanckiej. W pobliżu wsi 
znajduje się cmentarz dla uczczenia pamięci mieszkańców wsi Kochany 
i Dębowiec zamordowanych przez hitlerowców 30 września 1942 roku w odwet 
za udzieloną pomoc partyzantom.  
W październiku 1943 roku pod Kochanami doszło do jednej z większych bitew 
partyzanckich. Przeważające siły hitlerowców otoczyły zgrupowanie 
partyzanckie, jednak po ciężkiej walce partyzantom udało się wyjść z okrążenia, 
zadając Niemcom straty. W czasie tych walk został ranny jeden z dowódców 
BCH Antoni Paleń „Jastrząb”, który trzy dni później zmarł. Bezpośrednio po 
bitwie Kochany, jak również sąsiednie wioski, zostały przez hitlerowców 
spalone. Obecnie Kochany to mocno wyludniona wieś, ale niezwykle urokliwa, 
nadająca się do wypoczynku. Leży w centrum lasów lipowskich nad Dębowcem. 
Dębowiec to malownicza rzeczka, która płynie wąskim, głęboko wciętym 
korytem, silnie meandrując. Wody tej rzeki są czyste, choć mają barwę rudawą, 
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ponieważ zawierają związki żelaza. Urokiem Dębowca jest piaszczysto – żwirowe 
dno oraz położona w pobliżu piękna kapliczka wyrzeźbiona, w starym dębie. 
Wzdłuż doliny rosną piękne lasy z przewagą grabu, dębu i lipy. Od zachodniej 
strony wzdłuż wsi rozciągają się stawy, które dodają okolicy niepowtarzalnego 
piękna. Należy wspomnieć, iż Kochany to teren stawów hodowlanych. Można je 
oglądać, kierując się ubitą drogą, wzdłuż wsi na północ. 
 

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 
miejscowości 

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych 
miejscowości, które mogą być wykorzystane w działaniach na rzecz jej odnowy. 
 

Rodzaj zasobu Opis zasobu, jakim miejscowość dysponuje 

Zasoby przyrodnicze  

Walory krajobrazu 

Teren Jastkowic jest terenem równinnym. Większą 
część stanowią lasy, które wchodzą w skład Parku 
Krajobrazowego Lasy Janowskie. W okolicach 
Jastkowic przeważają pola uprawne i łąki. Na terenie 
parku krajobrazowego znajduje się rezerwat leśny 
„Jastkowice” o powierzchni 46ha utworzony w 1959 r. 
W rezerwacie występuje wielogatunkowy las mieszany 
- dęby, buki, jodły, sosny i lipy. Wśród nich znajduje 
się dużo drzew starych, pochodzących sprzed trzech 
wieków. Ich obwody sięgają nawet pięć metrów. W 
Lipowcu znajduje się dąb, który jest pomnikiem 
przyrody. Ma on 5 m obwodu i ok. 380 lat. 

Walory klimatu 

Warunki klimatyczne są korzystne dla 
zamieszkiwania i wypoczynku. Panuje tu klimat 
o umiarkowanej wilgotności, okres wegetacyjny trwa 
około 205 dni. 

Walory szaty roślinnej, 
świat zwierzęcy 

W rezerwatach „Jastkowice” i „Imielty Ług” występuje 
szereg rzadkich roślin chronionych, m.in. wawrzynek 
wilczełyko, bluszcz pospolity, widłaki, rosiczka, 
płucnica islandzka, brodawka kępowa, wierzba 
borówkolistna. Stwierdzono występowanie orła 
bielika, puszczyka, głuszca i cietrzewia. „Imielty Ług” 
to także miejsca lęgowe ptaków wodnych i błotnych. 
W Lipowcu, przy drodze, w pobliżu rzeki Dębowiec 
rośnie dąb uznany za pomnik przyrody. W 
Kochanach, na skraju wydmy przy drodze leśnej, na 
stromym stoku oraz obok mostku na skraju lasu w 
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pobliżu stawów (działka nr 1733a), rosną dęby 
szypułkowe uznane za pomniki przyrody.  
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. 

Wody - podziemne 
i powierzchniowe 

Rzeka Bukowa (IV klasa jakości wód – 2005 r.), rzeka 
San (III klasa jakości wód – 2005 r.), rzeki Dębowiec, 
Łukawica. 
Stawy w Kochanach 
Zbiornik wód podziemnych GZWP 425 (III klasa 
jakości wód – 2005 r.) 

Gleby, kopaliny, budowa 
geologiczna 

Gleby od rędzinnych wysokich klas bonitacyjnych – II 
do IV w okolicach Jastkowic po piaszczyste w Rudzie 
Jastkowskiej. W Jastkowicach występują też 
podmokłę łąki zarastające olchą. 
Na terenie Jastkowic przeważają gleby kwaśne. 

Sąsiedztwo 
Bliskość Stalowej Woli, park krajobrazowy i rezerwaty 
przyrody 

Dziedzictwo kulturowe  

Walory architektury 
wiejskiej, zabytki 

Na terenie Jastkowic praktycznie brak już 
charakterystycznej dla wsi zabudowy drewnianej. 
W miejscowości Kochany jest zabytkowy cmentarz 
ofiar pacyfikacji Kochan z 1942 r. wpisany do rejestru 
zabytków w 1993 r. 

Walory ukształtowania 
przestrzeni publicznej 

Na terenie Jastkowic w 2008r. wybudowano 
ogólnodostępny kompleks boisk sportowych w 
ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, 
natomiast istniejące miejsca zabaw dla dzieci nie 
posiadają odpowiedniego wyposażenia. 

Osobliwości, tradycje, 
miejsca i przedmioty kultu, 
miejsca pamięci 

Kultywowane są  tradycje związane głównie ze 
świętami kościelnymi: przygotowywanie wieńców 
dożynkowych, palm wielkanocnych, szopek 
bożonarodzeniowych, chodzenie „po kolędzie 
z Herodem”, pełnienie warty przez strażaków przy 
Grobie Pańskim, procesje Bożego Ciała ulicami 
Jastkowic, procesje do przydrożnych krzyży w tzw. 
„Dni krzyżowe”, przystrajanie domów lipą i 
tatarakiem na „Zielone świątki”, święcenie ziół i 
kwiatów. 
Miejscami kultu są przydrożne kapliczki i krzyże, 
których na terenie sołectwa jest bardzo dużo – 
w maju przy kapliczkach odprawiane są nabożeństwa 



 12 

majowe. 
Przy kościele parafialnym w Jastkowicach stoi 
pomnik papieża Jana Pawła II, za kościołem znajduje 
się tzw. „Grota Maryjna” z figurką Matki Bożej. 
W sołectwie znajduje się kilka miejsc pamięci: 
•••• krzyż poświęcony pamięci ofiar NKWD na Zaoniu, 
•••• pomnik na cmentarzu parafialnym 

upamiętniający ofiary faszyzmu i komunizmu, 
•••• miejsce w Kochanach, gdzie śmiertelnie ranny 

został Antoni Paleń, ps. „Jastrząb”, 
•••• miejsce śmierci żołnierzy AK (T. Puki i Z. Hirnika), 
•••• pomnik w Lipowcu poświęcony pamięci żołnierzy 

z oddziału T. Gajdy, ps. „Tarzan”, 

Znani ludzie 

•••• Adam Gorczyca – kierownik szkoły w 
Jastkowicach w latach 1926 – 1962 

•••• Stefan Jestal – dyrektor szkoły w Jastkowicach w 
latach 1962 – 1984  

•••• Jan Markut – żołnierz AK 

Specyficzne nazwy 
Wśród mieszkańców używane są jeszcze dawne nazwy 
części wsi: Węgry, Odmoście, Oręda, Nad Kępą, 
Zagonie, Kolonia. 

Obiekty i tereny  

Tereny mieszkaniowe 

Napływ ludności z pobliskiej Stalowej Woli 
i zainteresowanie osiedlaniem się na terenach 
wiejskich spowodowały, że na terenie sołectwa 
powstały całkiem nowe osiedla domów 
jednorodzinnych. Ze względu na brak planów 
zagospodarowania przestrzennego rozrastają się we 
wszystkich kierunkach. 

Tereny dla funkcji 
rekreacyjno - turystycznej 

Istnieje możliwość zagospodarowania działek 
wiejskich na rekreacyjne. Tereny atrakcyjne pod 
względem turystycznym to obszar parku 
krajobrazowego. 

Tereny dla działalności 
gospodarczej 

Nie są wyznaczone. 

Miejsca tradycyjnych 
spotkań, place i miejsca 
publiczne 

Teren przy stadionie, tzw. „Sadzonka”, boiska 
sportowe Orlik 2012, teren „Karczmy Zacisze”, Dom 
Ludowy, szkoła, parafialny Dom św. Józefa 

Miejsca sportu i rekreacji 
Stadion piłkarski z szatnią, hala sportowa przy ZS 
w Jastkowicach, boiska sportowe Orlik 2012 

Szlaki turystyczne, ścieżki 
dydaktyczne itp. 

W okolicach Jastkowic biegnie powiatowa ścieżka 
rowerowa, z wiatą przystankową w Lipowcu. 
Istnieje możliwość realizacji ścieżek pieszych 
i rowerowych szlaków turystyki konnej oraz 



 13 

narciarstwa biegowego. 

Infrastruktura techniczna  

Drogi, dostępność 
komunikacyjna 

Jastkowice mają dobrze rozwiniętą sieć dróg, ale w 
dużej mierze o złej nawierzchni.  
Mieszkańcy Jastkowic korzystają z komunikacji 
autobusowej MKS i PKS, natomiast mieszkańcy Rudy 
Jastkowskiej z komunikacji PKS. Problemem dla 
części mieszkańców jest znaczna odległość do 
przystanków autobusowych, oraz mała ilość 
kursujących autobusów. Sprawia to, że dojazd do 
pobliskiej Stalowej Woli nie zawsze jest łatwy, 
szczególnie w okresie wakacji lub ferii, gdy 
zmniejszane są liczby kursujących autobusów. 
MKS – 3 przystanki, PKS – 3 przystanki 

Inne 

Cała miejscowość  posiada sieć energetyczną, 
wodociągową, gazowniczą, telefoniczną, funkcjonuje 
system selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie 
Jastkowic znajduje się oczyszczalnia ścieków, 
rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna (obecnie ok. 
48 km) 

Gospodarka, rolnictwo  

Miejsca pracy 
Mieszkańcy pracują przeważnie w Stalowej Woli 
i Nisku, niewiele  osób utrzymują się z pracy 
w rolnictwie. 

Zakłady produkcyjne Stolarka aluminiowa, tartak, młyn,  

Zakłady usługowe 

Zakład fryzjerski, usługi transportowe, mechanika 
samochodowa, ubezpieczenia, naprawa sprzętu AGD, 
skład budowlany, punkt apteczny, prywatny gabinet 
stomatologiczny, gabinet kosmetyczny 

Miejsca noclegowe, 
hotelowe, gastronomia itp. 

„Karczma Zacisze” w Jastkowicach, „Bar Wodnik” 
w Rudzie Jastkowskiej, 2 gospodarstwa 
agroturystyczne,  

Inne 
Część mieszkańców uprawia ziemię, hoduje drób 
i trzodę chlewną, ale przeważnie produkcja ta odbywa 
się na własne potrzeby. 

Mieszkańcy, kapitał 
społeczny 

 

Kim są, jak są 
zorganizowani? 

Większość to rdzenni mieszkańcy, natomiast nowi 
mieszkańcy to ludność napływowa, słabo 
zintegrowana z gminą i obszarami wiejskimi, ale 
o korzystnej strukturze wiekowej (młoda), dość 
zamożna, o odmiennych od wiejskich wzorcach 
spędzania czasu, silnie związana z miejskim rynkiem 
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pracy i miejską ofertą usługową. 
Na terenie Jastkowic działają  

•••• OSP w Jastkowicach, 
•••• LZS „Bukowa” Jastkowice, 
•••• Koło Gospodyń Wiejskich, 
•••• Koło Łowieckie „Cietrzew”, 
•••• grupy parafialne: Rada Parafialna, ministranci, 

oaza, schola, Towarzystwo Przyjaciół 
Seminarium Duchownego, chór kościelny, 
zgromadzenie Sióstr Wspólnoty Niepokalanej 
Oblubienicy Ducha Świętego, Stowarzyszenie 
Ziemi Jastkowickiej 

Sołtys i Rada Sołecka przy wsparciu działających 
organizacji mają być koordynatorami działań na rzecz 
odnowy Jastkowic. 

 

4. Analiza SWOT. 
 
SILNE STRONY - ATUTY ODNOWY i ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI 

• duża atrakcyjność zasobów przyrodniczych i walorów turystycznych 
(duża powierzchnia lasów, rzeka Bukowa, park krajobrazowy „Lasy 
Janowskie”), 

• dobre położenie geograficzne sołectwa – bliskość Stalowej Woli, 
• możliwość zagospodarowania terenów w centrum Jastkowic, terenu 

przy byłej szkole w Rudzie Jastkowskiej, 
• walory krajobrazowe otoczenia – lasy, łąki, pastwiska, 
• duże zasoby terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 
• czyste środowisko, 
• bliskość rzek (Bukowa, San), 
• dobre wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną: 

wodociąg, gazociąg, sieci energetyczne, sieć telefoniczna, system 
selektywnej zbiórki odpadów, oczyszczalnia ścieków, rozbudowywana 
jest kanalizacja sanitarna, 

• nowopowstały kompleks boisk Orlik 2012 
• stały wzrost liczby mieszkańców, migracja z miasta na teren sołectwa. 

 
SŁABE STRONY - CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI 
 

• niezagospodarowane rzeki, 
• brak dogodnej komunikacji publicznej, 
• brak na terenie gminy odpowiedniej infrastruktury turystycznej 

(oznakowania tras, miejsc atrakcyjnych, tablic informacyjnych, miejsc 
wypoczynku, małej gastronomi, miejsc noclegowych itp.), 
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• brak placów zabaw oraz terenów rekreacyjno-sportowych, 
• niewystarczające połączenie komunikacją publiczną, 
• brak miejsc dla integracji, wypoczynku i rekreacji mieszkańców, 
• pogarszający się stan dróg lokalnych – zniszczenia po robotach 

kanalizacyjnych, 
• brak chodników. 

 
SZANSE I OKAZJE - MOŻLIWOŚCI DLA ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

 
• dostępność do środków pomocowych, w tym pochodzących  

z Unii Europejskiej, pozwalająca uzyskać dofinansowanie na realizację 
pomysłów mieszkańców, 

• sprzyjająca polityka regionalna, w tym adresowana do rozwoju 
obszarów wiejskich, 

• możliwość wykorzystania potencjału walorów przyrodniczych w tym 
dla rozwoju turystyki, ze względu na bliskość Stalowej Woli, rzek 
i parku krajobrazowego, 

• możliwość utworzenia atrakcyjnego krajobrazowo, wygodnego 
i bliskiego naturze miejsca zamieszkania. 
 

ZAGROŻENIA - CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE 
• migracja zarobkowa młodzieży do krajów UE, 
• niewystarczający poziom integracji mieszkańców,  
• brak alternatywy spędzania czasu wolnego i zagrożenie patologią 

szczególnie wśród młodzieży, 
• niewystarczające fundusze na rozwój infrastruktury społecznej, 

komunikacyjnej i turystycznej, a także na właściwe zagospodarowanie 
terenów ważnych dla wizerunku sołectwa i funkcjonowania jego 
społeczności, 

• ekonomiczne rozwarstwienie i ubożenie społeczeństwa, 
• zmiana funkcji sołectwa z rolniczej na „mieszkaniową” – wzrost liczby 

nieużytków szpecących krajobraz, 
• wzrost natężenia ruchu samochodowego. 
 

5. Nasza wizja. 
 
Dlaczego chcemy odnowy Jastkowic? 

• Jastkowice rozwijają się niezwykle dynamicznie, ale nieco żywiołowo, 
rozwój demograficzny i przestrzenny nie idą w parze z odpowiednim 
zagospodarowaniem i urządzeniem przestrzeni publicznych, 
infrastruktury społecznej i technicznej, 

• chcemy poprawić warunki codziennego życia, pobudzić aktywność 
mieszkańców, 



 16 

• chcemy zapewnić dobre warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży, 
• chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych pomysłów np. 

poprzez pomoc unijną, 
• chcemy żyć w pięknym, estetycznym otoczeniu, aktywnie spędzać 

czas. 
 
Jakie ma być nasze życie? 
 
Jastkowice będą: 

• nowoczesne, bezpieczne i wygodne – z kanalizacją, dobrymi drogami, 
chodnikami, oświetlonymi ulicami, bezpiecznymi przejściami, 

• zadbane, czyste, ekologiczne - z dobrze zagospodarowanymi terenami 
publicznymi , zielenią, 

• aktywne – z licznymi miejscami na wypoczynek, sport i rekreację dla 
dzieci i młodzieży (ścieżki rowerowe, place zabaw dla dzieci, boiska, 
tereny sportowe różnego rodzaju, basen), z różnymi formami życia 
społecznego, 

• zintegrowane, z nowoczesną społecznością, wykształconą, 
zaangażowaną w życie i rozwój sołectwa. 

 
Dla realizacji naszej wizji konieczne będzie zaangażowanie i współdziałanie 

władz samorządowych Gminy Pysznica, zwłaszcza w działaniach wymagających 
znacznego wkładu finansowego. Jastkowice dzięki działaniom własnym, 
wspomaganym przez Urząd Gminy oraz fundusze zewnętrzne może stać się 
modnym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania. 

6. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. 
 
Co chcielibyśmy zrobić? 

• poprawić stan techniczny dróg i ulic, wybudować chodniki dla pieszych, 
doprowadzić do rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie całych 
Jastkowic 

• stworzyć dogodne warunki do uprawiania sportu i rekreacji dla 
mieszkańców oraz ludzi odwiedzających Jastkowice – remont i rozbudowa 
stadionu sportowego w Jastkowicach, wytyczenie ścieżek rowerowych, 
budowa infrastruktury turystycznej, urządzenie placów zabaw dla dzieci, 

• zaktywizować mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży do działań na 
rzecz odnowy swojej miejscowości,  

• zagospodarować budynek Domu Ludowego i plac wokół niego tak, aby 
służył jak najszerszej części społeczeństwa, 

• oczyścić i zagospodarować brzeg rzeki Bukowa, 
• organizować na terenie Jastkowic coroczne imprezy kulturalne 

i sportowe, 
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• odnowić i wyeksponować miejsca pamięci znajdujące się na terenie 
Jastkowic. 

 
Najważniejsze jest to, iż w realizacji części tych zadań mieszkańcy mogą 

brać aktywny udział, co przyczyni się do integracji społeczności. Może być to 
pomoc w wykonywaniu prac porządkowych, przy urządzaniu terenów zielonych, 
zadbanie o czystość i porządek w miejscowościach, poprawa estetyki miejsc 
wspólnych, ale także domostw prywatnych, uczestnictwo w organizowanych 
spotkaniach, kursach, imprezach. 

 
 

7. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w ramach 
odnowy miejscowości. 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Termin 
realizacji 

Źródła 
finansowania 

Szacunkowy koszt 
inwestycji 

1 
„Przyjazne środowisko” -
kanalizacja sołectwa 
Jastkowice – kolejny etap 

2010-2012 
budżet gminy, 
środki unijne, 
FOŚ, PROW 

5 000 000 zł 

2 
„Szybko i bezpiecznie” - 
drogi asfaltowe  

2009-2013 
budżet gminy, 
środki unijne, 
udział własny 

2 000 000 zł 

3 
„Bezpieczna droga” - 
chodnik przy ul. Armii 
Krajowej 

2009-2010 
budżet gminy, 
budżet powiatu,  

300 000 zł 

4 

„Przytulna szkoła” - 
kapitalny remont starej 
części szkoły 
w Jastkowicach 

2010  
budżet gminy, 
środki unijne 

100 000 zł 

5 
„Mały sportowiec” - 
wykonanie boiska 
sportowego przy szkole 

2012 
udział własny, 
budżet gminy, 
PROW 

100 000 zł 

6 

„Z kulturą na Ty” - 
zagospodarowanie budynku 
Domu Ludowego i placu 
wokół niego oraz organizacja 
corocznych imprez 
kulturalnych 

2010 
budżet gminy, 
udział własny, 
PROW 

150 000 zł 

7 
„Zawsze czujni” - remont i  
rozbudowa remizy OSP 
w Jastkowicach 

2009 –2013 
budżet gminy, 
środki unijne, 
udział własny 

200 000 zł 
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8 
„Wesołe dzieci” - remont oraz 
wyposażenie placu zabaw 
w Jastkowicach 

2009 
Udział własny, 
budżet gminy, 
PROW 

60 000 zł 

9 

„W zdrowym ciele zdrowy 
duch” - remont stadionu 
sportowego (płyta główna 
z nawadnianiem, parking, 
kryte trybuny, bieżnie, korty 
tenisowe, basen) oraz 
organizacja corocznych 
imprez sportowych 

2010-2016 
udział własny, 
budżet gminy, 
RPO 

600 000 zł 

10 
 trasy rowerowe, budowa 
infrastruktury turystycznej 
w sołectwie, 

2010– 2011 
udział własny, 
budżet gminy, 
RPO 

150 000 zł 

11 
„Czysta woda” – oczyszczenie 
i zagospodarowanie brzegu 
rzeki Bukowa 

2009 

Wojewódzki 
Zarząd Melioracji 
i Urządzeń 
Wodnych 

 

12. 

Odnowienie 
i wyeksponowanie pomnika 
upamiętniającego żołnierzy 
z oddziału Tadeusza Gajdy 
ps. „Tarzan” znajdującego 
się w Lipowcu 

2010 
PROW 
budżet gminy 
 

2 000 zł 

13. 

Konserwacja 
i wyeksponowanie 
elementów zabytkowego 
cmentarza w Kochanach 

2016 
PROW 
budżet państwa 

10 000 zł 

14. 

Organizacja cyklicznych 
imprez lokalnych: 
• maj/czerwiec – „Dni 

Rodziny” 
• 6 sierpnia – odpust 

parafialny 
• 15 sierpnia – 

„Dożynkowa 
potańcówka” 

2009-2016 
budżet gminy, 
udział własny, 
PROW 

7 000 zł 

15. 

Organizacja turniejów 
i konkursów sportowych 
• „Turniej piłki siatkowej 

dla amatorów” 
• „Rowerowy Cross” 

2009-2016  3 000 zł 

 
 



 19 

8. Powiązania Planu odnowy miejscowości z innymi 
dokumentami. 

 
Opracowany Plan odnowy miejscowości Jastkowice na lata 2009 – 2016 
jest spójny z: 
 
a) Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –  2013   

Działaniami osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej  

b) Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 
– przyjęta przez Sejmik Województwa Podkarpackiego dnia 20 
października 2006r. a w szczególności z celami: 

• cel 1, priorytet 4, kierunek działania 3 – (…) rozwijanie partnerstwa 
publiczno-prywatnego oraz służącego pozyskiwaniu środków 
z funduszy europejskich i innych zewnętrznych źródeł 
wspierających bezpośrednio lub pośrednio rozwój turystyki, 

• cel 2, priorytet 4, kierunek działania 1 – rozbudowa i modernizacja 
sieci telekomunikacyjnej szczególnie na obszarach małych miast 
i wsi, 

• cel 2, priorytet 4, kierunek działania 2 – zapewnienie powszechnego 
dostępu do cyfrowych technik komunikacyjnych, 

• cel 3, priorytet 2 – odnowa wsi oraz modernizacja przestrzeni 
wiejskiej, 

• cel 4, priorytet 5 – podniesienie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, 

• cel 5, priorytet 3 – rozwój kultury, 
• cel 5, priorytet 4 - wspieranie rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego , 
• cel 8, Priorytet 4 – propagowanie i rozwijanie obywatelskiego 

uczestnictwa  
w zaspokajaniu ludzkich potrzeb. 

c) Strategią Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2007-2013 uchwaloną prze 
Radę Gminy Pysznica dnia 28 grudnia 2007r. 

d) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pysznica – zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XXXI/275/2002 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 sierpnia 2002 r. z późn. 
zm. 


