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Podjęcie się realizacji danego zadania poprzedzone zostanie przygotowaniem niezbędnych opisów i uzasadnień
realizacji zadania, opracowaniem zakresu rzeczowego, określeniem kosztów i terminów realizacji. Tak przygotowane
i określone zadania będą przyjmowane przez zebrania wiejskie i będą stanowić kolejne załączniki do planu.

Plan odnowy miejscowości stanowi załącznik do projektów zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej
w ramach funduszy Unii Europejskiej. Plan odnowy miejscowości Kłyżów 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 aktywizującym społ. lokalną (np. imprezy kulturalne i sportowe).

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

Plan odnowy miejscowości ma zachęcić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Kłyżowa. Plan określa
najważniejsze przedsięwzięcia, które sami zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, możliwe do
zrealizowania, przy założeniu także ich własnej aktywności oraz przy zaangażowaniu lokalnego samorządu. Plan
odnowy miejscowości ma pomóc uświadomić mieszkańcom jak istotna rolę odgrywają oni w tworzeniu pomysłów na
rozwój i poprawę warunków życia.

Niełatwo jest znaleźć źródła finansowania wszystkich potrzeb mieszkańców. Jedną z możliwości poprawy jakości życia
oraz tworzenia nowych źródeł utrzymania jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym ze środków Unii
Europejskiej. W związku z tym, rady sołeckie z sołectw wchodzących w skład miejscowości Kłyżów wspólnie
z mieszkańcami opracowała plan odnowy miejscowości.

Mieszkańcy Kłyżowa chcą żyć w ładnej i przyjaznej wsi, podejmując działania na rzecz poprawy warunków swojego
miejsca zamieszkania i rozwoju swojej miejscowości, atrakcyjnej turystycznie, bezpiecznej i dobrze wyposażonej
w infrastrukturę techniczną.

Kłyżów należy do trzech największych miejscowości gminy Pysznica. W jego skład wchodzą sołectwa Kłyżów
i Krzaki-Słomiana.

1. Wstęp.
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Kłyżów to wieś leżąca na obrzeżach dawnej Puszczy Sandomierskiej, przy biegnącym tędy kiedyś tzw. Gościńcu
Lubelskim. Miejscowość położona jest w pewnej odległości od Sanu, poza zwartą zabudową ciągną się piaszczyste
tereny porośnięte sosnowym lasem. Według podań przekazywanych z pokolenia na pokolenie Kłyżów miał takie
początki: „Dawno temu, kraj pokrywały ogromne, nieprzebyte puszcze, pełne dzikiej zwierzyny. Tylko gdzieniegdzie
znajdowały się niewielkie osady ludzkie. W Puszczy Sandomierskiej odbywały się wielkie łowy królewskie. Podczas
łowów goniący za zwierzyną myśliwi dotarli do miejsca gdzie rzeka San swymi licznymi rozlewiskami czyniła
niedostępne knieje jeszcze trudniejszymi do przebycia. Przez kilka dni myśliwi kluczyli szukając drogi powrotu.
Przedzierając się przez zarośla widzieli bardzo dużo żółwi, które w sprzyjających warunkach rozmnożyły się bardzo
licznie. Zmęczeni myśliwi dotarli wreszcie do niewielkiej osady ludzkiej, w której zatrzymali się aby odpocząć. Spali
przez kilka godzin, a kiedy się zbudzili wypoczęci, jeden ze sług zaprowadził ich do odkrytego w zaroślach dziwnego
znaleziska. Zdziwieni myśliwi ujrzeli wielkie kły, były tak wielkie, że z trudem mogło je podnieść dwóch silnych
mężczyzn. Gdy myśliwi dowiedzieli się, że osada nie ma nazwy, przewodzący grupie myśliwych powiedział: - Niech ta

Z kart historii dotyczących miejscowości

Liczba ludności: 2 228 osób, w tym poniżej 18 lat – 463 osób, 19 do 55 lat – 1239 osób, powyżej 55 lat – 526 osób
(stan na dzień 20 stycznia 2009 r. wg danych z ewidencji ludności).

Powierzchnia: 1338,47 ha

Miejscowość Kłyżów znajduje się w południowej i południowo-wschodniej części gminy Pysznica, graniczy
z miastem i gminą Nisko oraz miastem i gminą Ulanów.
Część tej miejscowości będącą sołectwem Krzaki – Słomiana, choć położona na gruntach należących do obrębu
ewidencyjnego wsi Kłyżów (Krzaki, Słomiana, Spokojna) oraz obrębu ewidencyjnego wsi Pysznica (Piskorowy Staw)
cechuje się dużą samodzielnością, a mieszkańcy postulują utworzenie odrębnej miejscowości. Krzaki - Słomiana
położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lasów. Swoje źródło ma tutaj rzeka Pyszenka płynąca dalej przez Pysznicę
i wpadająca do Sanu. Sołectwo Krzaki - Słomiana jest dość specyficznym obszarem, gdyż w jego środkową część
wąskim pasem „wcina się” teren gminy i miasta Ulanów, dzieląc tym samym obszar sołectwa na niemalże na dwie
części.

Położenie miejscowości i przynależność administracyjna

2. Charakterystyka.
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osada nazywa się Kłyżółw na pamiątkę tych dwóch niezwykłych zjawisk jakie tutaj ujrzeliśmy - i tak też się stało. Z
biegiem lat osada się rozrosła, a nazwa została przekształcona na Kłyżów”.
Najstarsza wzmianka o istnieniu Kłyżowa pochodzi z roku 1604 r. (Archiwum Metropolitarne w Krakowie - Acta
visitationis 1604 r.) Z kolejnego dokumentu Villa Klyzow (1606r.) dowiadujemy się, 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.
Pierwszą
wzmiankę o istnieniu szkoły etatowej - jednoklasowej znajdujemy w „Słowniku geograficznym i przyrodniczym powiatu
tarnobrzeskiego”, z którego wynika, że istniała ona już w XVIII w. Pierwszy budynek szkoły był drewniany,
a kierownikiem i nauczycielem w szkole był Pan Gutka. W 1905 r. powstała nowa, murowana szkoła. Mieszkańcy wsi
sprzedali las, tzw. „Borek” i za te pieniądze wybudowali szkołę, która po pewnych przeróbkach służyła do niedawna
jako dom nauczyciela. W 2007 roku budynek ten został rozebrany. Niestety, z XIX wieku nie zachowały się żadne
szkolne dokumenty - zachowana kronika szkolna rozpoczyna się od lipca 1914 roku.
Wieś Kłyżów znajdowała się wtedy w zaborze austriackim, a tuż obok (8 km) przebiegała granica z zaborem
rosyjskim. W kronice znajdujemy oprócz zapisków wydarzeń z życia szkoły i wsi, również ważne wydarzenia dla kraju.
We wrześniu 1914 r. po wycofaniu się wojsk austriackich, wkroczyły do wsi wojska rosyjskie. Większość
mieszkańców uciekła ze swoich domów. W budynku szkolnym Rosjanie umieścili kancelarię wojskową i szpital.
Przebiegająca wzdłuż Sanu linia frontu spowodowała ogromne zniszczenia. W roku 1920/21 przez tę miejscowość
przeszło wojsko, tym razem polskie, oraz tysiące ludzi uciekających przed bolszewikami.
Po Panu Gutce kierowniczką szkoły została Pani Maria Dec, a po niej Pan Andrzej Pokój. 18 lipca 1924 r. szkoła
2-klasowa została przekształcona w 3-klasową. W tym okresie powstała też biblioteka szkolna.
Lata okupacji niemieckiej podczas drugiej wojny światowej również nie oszczędziły Kłyżowa.
Od 1 października 1940 r. zatrudniony został nauczyciel Pan Józef Zybura - budowniczy obecnej szkoły,
długoletni kierownik, a później dyrektor szkoły.
25 lipca 1944 roku wkroczyły na tutejsze tereny wojska bolszewickie. Od 1945 roku rozpoczęły działalność
szkoły 7 - klasowe. W 1946 na placu gromadzkim postawiono barak szkolny i zbudowano boisko.
Obecna szkoła została wybudowana w latach 1959 – 1962. Uroczyste otwarcie roku szkolnego w nowym
budynku odbyło się 6 września 1962r. W roku szkolnym 1965/66 część uczniów kontynuowała naukę dalej, po raz
pierwszy w historii polskiej szkoły - w klasie VIII.
W
roku
szkolnym
1997/98
stanowisko
dyrektora
objął
mgr
Stanisław
Maziarz
i pełni je do dnia dzisiejszego. W roku szkolnym 1999/2000 zaczął obowiązywać nowy system organizacji szkół –
wprowadzono gimnazja. W skład Zespołu Szkół w Kłyżowie wchodzą: oddział sześciolatków (tzw. „zerówka”), Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Gimnazjum Publiczne.
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Parafia Kłyżów została wydzielona z parafii Pysznica w 1974 r. dekretem bp Ignacego Tokarczuka, otrzymując
wezwanie Matki Boskiej Wniebowziętej oraz św. Maksymiliana Kolbe. Wcześniej mieszkańcy chodzili do kościoła
w Pysznicy - ok. 7 km. Tam odbywały się chrzty, komunie, bierzmowania, śluby oraz pogrzeby. W latach 70-ych,
rozpoczęto wożenie dzieci na naukę religii do kościoła w Pysznicy. Ta znaczna odległość w połączeniu z trudnościami,
które występowały w zimie w istotny sposób utrudniały dzieciom z Kłyżowa naukę religii. Mieszkańcy postanowili więc
wynająć lokal na punkt katechetyczny do którego przyjeżdżał ksiądz. Wówczas władze nałożyły karę na właścicielkę
wynajętego pomieszczenia. Mieszkańcy zorganizowali zbiórkę pieniędzy i zapłacili karę, ale władze szantażowały ją dalej
i wymówiła lokal. Poszukiwano następnego lokum, aby dzieci mogły pobierać naukę religii na miejscu. Rozwiązania
szukali zarówno ksiądz jak i rodzice. Znaleziono dom do sprzedania, którego właścicielka - Aniela Świeca mieszkała za
granicą. Nawiązano z nią kontakt i kupiono dom z przyległym placem. Ale mieszkały tam dwie rodziny. Na szczęście
jedna z nich wkrótce wyprowadziła się i tam został otwarty punkt katechetyczny. Obok tego domu mieszkał sąsiad,
któremu zawalał się dach. Mieszkańcy porozumieli się z nim i zaproponowali, aby w zamian za przeprowadzenie
remontu przekazał część moieszkania na kaplicę. W jego pokoju został postawiony nowy piec, wymieniono okno,
podłogę, kobiety wybieliły ściany. W rekordowym czasie obito płytami ściany przyszłej kaplicy, zrobiono oświetlenie
oraz ołtarz. Ks. Prałat Wł. Szubarga poświęcił kaplicę i co niedzielę odbywały się w niej nabożeństwa. Ówczesne władze
wezwały właściciela na rozmowę. Żądały, aby zlikwidował kaplicę, bo w przeciwnym razie zabiorą mu rentę. Człowiek
ten, pod wpływem gróźb, dał wymówienie, ale pozwolił zabrać wszystkie sprzęty z kaplicy. Wówczas na zebraniu
postanowiono, że skoro jest własny dom, to nie potrzeba tułać się po cudzych kątach. Właśnie lokatorzy opuścili drugą
część domu. Podniesiono dom o 70 cm, wymieniono dach, drzwi, podłogi. Gdy wszystko było gotowe zaproszono
Biskupa Ordynariusza. 3 maja 1973 r. bp Ignacy Tokarczuk poświęcił kaplicę. Roboty posuwały się szybko naprzód,
ale przeważnie wieczorami, ponieważ mężczyźni pracowali zawodowo w okolicznych zakładach – HSW, Elektrowni,
Nimecie. Ks. Andrzej Sekulski zamieszkał w Kłyżowie. Msze św. były odprawiane codziennie, dzieci cieszyły się z religii
na miejscu. Ksiądz wkrótce dostał wezwanie na kolegium do Niska, ale wraz z nim pojechało wielu parafian, aby
zademonstrować swoje poparcie dla niego. Ksiądz został skazany, ale karę umorzono. Nowo wybudowana kaplica nie
miała dzwonów. Zorganizowano więc zbiórkę złomu szlachetnego i 15 kwietnia 1978 r. bp Ignacy Tokaczuk poświęcił
nowe dzwony. Ksiądz mieszkał w znacznej odległości od kaplicy, więc mieszkańcy postanowili wybudować plebanię.
Niestety nie mogli dostać pozwolenia na budowę, więc wybudowali ją bez pozwolenia. Doniesiono o tym fakcie
władzom, które wraz z milicją zorganizowały niespodziewaną kontrolę, strasząc rozbiórką. Założyli plomby, ale
miejscowe kobiety po ich odjeździe zerwały je. Prace posuwały się szybko do przodu, tak, że 15 sierpnia 1978 r. bp
Bolesław Taborski poświęcił plebanię. Z początku tylko nieliczna grupa skupiała się wokół księdza, ale z każdym dniem
przybywało ofiarodawców, którzy kupowali materiał budowlany na przyszły kościół. W roku 1980 rozpoczęto budowę
obecnego kościoła, trwała ona dwa lata. Z czasem wystrój kościoła był wzbogacany, trwały prace wykończeniowe.
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Do dnia pierwszego grudnia 1925 r. w przysiółku Krzaki istniała szkoła prowadzona przez nauczycieli pokątnych.
Z dniem pierwszego grudnia 1925 r. z inicjatywy inspektora szkoły Longinusa Pyza zorganizowano w Krzakach klasę
eksponowaną z polskim językiem wykładowym i zamianowano przy niej nauczyciela Michała Paściaka. W dniu
pierwszym września 1926 r. zlikwidowano klasę eksponowaną, a zorganizowano jednoklasową szkołę powszechną

W czasie obchodów Wielkiego Jubileuszu (rok 2000) kościół został konsekrowany przez ks. bp Wacława
Świerzawskiego.
W południowo-wschodniej części Kłyżowa znajduje się cmentarz parafialny. Na terenie wsi można znaleźć również
pozostałości po dawnych cmentarzach - na Podkorzeńcu spoczywają prochy 70 żołnierzy rosyjskich, poległych
w walkach na rzece San w 1914 r. i na Borku, gdzie są pochowani mieszkańcy Kłyżowa (17 osób), którzy zmarli na
cholerę w 1878 r.
We wschodniej części Kłyżowa wznosiła się rozległa piaszczysta wydma, porośnięta sosnowym lasem, otoczona od
południowego wschodu podmokłymi łąkami i płynącym strumykiem. Szczyt wydmy nasłoneczniony i suchy, wybrany
został przez mieszkających przed wiekami w tej okolicy ludzi na miejsce pochówku. To cmentarzysko kultury łużyckiej
jest datowane na 650 – 300 lat p.n.e., zostało przypadkowo odkryte w 1974 r. podczas wybierania piasku pod nasyp
kolejowy podczas budowy linii kolejowej Nisko – Biłgoraj. Zebrano około 40 urn.
Początki parafii Krzaki to rok 1972, kiedy została ona wyodrębniona z parafii Pysznica jako samodzielna
jednostka administracyjna. Miejsce na sprawowanie kultu Bożego obiecał księdzu prałatowi Władysławowi Szubardze
Paweł Krzal, a jego córka Teresa Ragan ofiarowała plac wraz z budynkami przy ul. Misorowe w Krzakach. Najpierw był
to punkt duszpasterski w domu, a później kaplica w specjalnie przygotowanej stodole. 1 stycznia 1974 r. kaplicę tę
p.w. Bożego Narodzenia poświęcił ks. Bp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz Diecezji Przemyskiej. Pierwszym proboszczem
został mianowany ks. Henryk Borcz - dotychczasowy wikariusz parafii Pysznica, który bardzo przyczynił się do
powstania tego ośrodka duszpasterskiego. Podobnie o rozwój parafii zabiegał następny proboszcz ks. Kazimierz
Drelinkiewicz. O kaplicę w Studzieńcu, wchodzącą w skład parafii Krzaki, zabiegał szczególnie, kolejny proboszcz ks.
Kazimierz Szurlej. W 1981 roku probostwo objął obecny proboszcz ks. Andrzej Bobola. Zaczęto wtedy myśleć o budowie
nowego kościoła parafialnego i plebani, ale już w nowym miejscu, przy ulicy Nowej. Ofiarodawczyni odkupiła więc od
parafii swą wcześniejszą własność i sprzedała mieszkającej tam obecnie rodzinie. Sięgając do początków parafii należy
podkreślić ogromny zapał, zaangażowanie i odwagę tak wiernych, księdza proboszcza jak i prześladowanej z tego
powodu ofiarodawczyni. Nowy kościół został zaprojektowany przez inż. Romana Orlewskiego z Rzeszowa. Dzięki
ofiarności wiernych z kraju i z zagranicy prace przy budowie postępowały bardzo szybko. Kamień węgielny pod budowę
kościoła poświęcił ks. bp Bolesław Taborski 25 lipca 1982 roku, a już 18 sierpnia 1985 roku nowy kościół p.w. Piotra
i Pawła poświęcił ks. bp Stefan Moskwa.

Drogi gminne: Kłyżów – Krzaki, Kłyżów – Spokojna, Słomiana – Piskorowy Staw, Misorowe – Polna.
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Przez Kłyżów biegnie droga powiatowa Zarzecze – Rzeczyca, przez Krzaki-Słomiana droga powiatowa: Spokojna –
Studzieniec – Jastkowice.

Miejscowość ta składa się z wsi Kłyżów oraz przysiółków: Krzaki, Słomiana oraz osady Kniejka. Zauważyć trzeba że
życie mieszkańców tak naprawdę toczy się w dwóch odrębnych ośrodkach: Kłyżów i Krzaki. Wieś Kłyżów jest o zwartej
zabudowie w domy przeważającej mierze położone są wzdłuż drogi powiatowej i dróg gminnych. Przysiółek Krzaki
posiada zabudowę rozproszoną.

Przestrzenna struktura miejscowości

z polskim językiem wykładowym. Z tym dniem pani Stefania Kupiszówna została mianowana samoistną nauczycielką
tej szkoły. W szkole uczyły się dwa roczniki w liczbie 130 dzieci. Lekcje odbywały się w budynku mieszkalnym u pana
Jakuba Maślacha. Od 7 października 1930r. w szkole zatrudniona została pani Maria Stecówna jako nauczycielka
kontraktowa – była więc to szkoła z dwoma nauczycielami. Wiosną 1933r. rozpoczęto budowę Domu Ludowego
w przysiółku Krzaki, dom ten gmina przeznaczyła na cele szkolne. Zajęcia odbywały się od 16 grudnia 1934 r. Okres
wojny był okresem prześladowań miejscowej ludności. Ludzi zmuszano do ciężkiej pracy na rzecz okupanta.
Prześladowania nie ominęły także kierowniczki szkoły pani Stefanii Łupickiej. W okresie powojennym nauka odbywała
się w bardzo ciężkich warunkach. Brak było podręczników, pomocy naukowych, książek w bibliotece, które uległy
zniszczeniu podczas działań wojennych. Dzieci korzystały z opieki miejscowych władz. Ze względu na zwiększenie
liczby uczniów od 1 września 1954 r. w tutejszej szkole pracowało trzy nauczycielki, a najwyższą klasą była klasa
szósta. Od roku 1956 funkcjonowała szkoła siedmioklasowa i zatrudnionych było czterech nauczycieli. W roku
szkolnym 1960/61 nauka odbywała się w oddanym na potrzeby szkoły baraku. Do szkoły uczęszczało 148 uczniów.
1 września 1965r. kierownikiem szkoły została pani Stanisława Maziarz. W tym czasie szkoła realizuje program
ośmioletniej szkoły podstawowej. W roku 1968 obowiązki kierownika przyjęła pani Stanisława Pałka. Dzięki staraniom
kierownika szkoły, Wydziału Oświaty w Nisku oraz miejscowej ludności w 1968r. podjęta została decyzja o budowie
nowego obiektu szkolnego. Inauguracja nowego roku szkolnego 1971/72 odbyła się już w nowym budynku szkolnym.
W roku szkolnym 1974/75 szkoła została Zbiorczą Szkołą Podstawową. Po raz pierwszy do szkoły tej zaczęli uczęszczać
uczniowie ze Studzieńca, byli to uczniowie klas V-VIII. W czerwcu 1991 roku na emeryturę odeszła długoletnia
dyrektorka szkoły pani Stanisława Pałka. Od września 1991 r. do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest Tadeusz
Kowalik. W roku 1999 na podstawie wprowadzonej w kraju reformy oświaty połączone zostają Szkoła Podstawowa
w Krzakach i Studzieńcu, a ówczesna ośmioklasowa szkoła została przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.

- Nowoczesny budynek szkoły w Krzakach wraz z salą gimnastyczną

Elementy charakterystyczne dla miejscowości:

Brak jest uporządkowanej, zorganizowanej przestrzeni wiejskiej służącej mieszkańcom w różnym wieku.

Za przestrzeń wiejską służącą mieszkańcom w różnym wieku w sołectwie Krzaki-Słomiana uznać można
kompleks tworzony przez tereny:
• szkoła w Krzakach i jej otoczenie
• kościół parafialny
• tzw. „Błonie”
• świetlica w Słomianej i jej otoczenie

Za przestrzeń wiejską służącą mieszkańcom w różnym wieku w sołectwie Kłyżów uznać można kompleks
tworzony przez tereny:
• otoczenie szkoły wraz z placem zabaw i boiskiem szkolnym (zła jakość)
• położony w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, w lasku sosnowym „teren festynów”
• boisko piłkarskie będące pod opieką Gminnego Zespołu Sportowego „San” Kłyżów
• remiza strażacka w której znajdują się: świetlica wiejska z kuchnią, biblioteka, punkt lekarski i gabinet
dentystyczny
• kościół parafialny
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W trochę innej sytuacji są mieszkańcy z sołectwa Krzaki – Słomiana, którzy mają utrudniony dostęp do korzystania ze
środków transportu publicznego. Jedynym przewoźnikiem na tym terenie jest PKS ze Stalowej Woli, obejmujący tu
8 kursów. Mieszkańcy zamieszkujący tereny w pobliżu drogi krajowej Lublin - Rzeszów, mogą korzystać również
z usług przewoźników kursujących tą drogą.

Część miejscowości Kłyżów będąca sołectwem Kłyżów jest położony korzystnie względem szlaków komunikacyjnych.
Teren tego sołectwa obejmuje komunikacja autobusowa MKS i PKS. Wzdłuż granicy z Zarzeczem przebiegają tory
kolejowe. Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku w Kłyżowie był przystanek kolejowy, gdzie zatrzymywały się pociągi
osobowe kursujące na trasie Stalowa Wola – Zamość. Obecnie tor ten jest wykorzystywany do przewozów towarowych,
kursują tędy również pociągi pospieszne.

Położenie komunikacyjne

Opis (nazwanie) zasobu, jakim wieś dysponuje

Dziedzictwo kulturowe

Sąsiedztwo

Drogi, dostępność
komunikacyjna

Walory krajobrazu

MKS – 3 przystanki, PKS – 7 przystanki
Rowerem lub pieszo można dostać się do Niska przez most kolejowy.
Bliskość Stalowej Woli, Niska, Janowa Lubelskiego w pobliżu park krajobrazowy „Lasy
Janowskie”i rezerwaty przyrody
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Niepowtarzalny krajobraz tworzą pasma gruntów rolnych, łąk, zadrzewień i bagien. Lasy
mieszane i iglaste kryją w sobie malownicze pola i łąki.
Lasy te obfitują w owoce runa leśnego.
Bardzo wysoki stopień nasłonecznienia (cała Kotlina Sandomierska) o umiarkowanej
Walory klimat
wilgotności. Okres wegetacyjny trwa około 205 dni.
Korzystne warunki klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku.
Walory szaty roślinnej, świat Na terenie występują przeważnie użytki
zwierzęcy
i nieużytki rolne, kompleksy leśne. Skupiska drzew i krzewów wzdłuż rzek.
Wody - podziemne
Rzeka San (III klasa jakości wód – 2005 r.), rzeka Pyszenka, Chodźca, strumyk Korzonki.
i powierzchniowe
Zbiornik wód podziemnych GZWP 425 (III klasa jakości wód – 2005 r.)
Utwory piaszczyste pochodzenia rzeczno-lodowcowego na których wykształciły się gleby
bielicowe
Gleby, kopaliny, budowa
Gleby od rędzinnych wysokich klas bonitacyjnych – II do IV po piaszczyste. W południowogeologiczna
wschodniej części gleby niskich klas bonitacyjnych – IV do VI.
Na terenie miejscowości przeważają gleby kwaśne

Zasoby przyrodnicze

Rodzaj zasobu

3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych miejscowości, które mogą być
wykorzystane dla jego rozwoju.

Osobliwości, tradycje,
miejsca i przedmioty kultu

Tereny mieszkaniowe

Obiekty i tereny

Specyficzne nazwy

Historia, znani ludzie,
wydarzenia

Na tym terenie kultywowane są tradycje związane głównie ze świętami kościelnymi:
przygotowywanie wieńców dożynkowych, palm wielkanocnych, szopek bożonarodzeniowych,
chodzenie „po kolędzie z Herodem”, procesje Bożego Ciała, przystrajanie domów lipą
i tatarakiem na „Zielone świątki”, święcenie ziół.
Miejscami kultu są przydrożne kapliczki i krzyże – w maju przy kapliczkach odprawiane są
nabożeństwa majowe.

Obiekty zabytkowe, obiekty
o wartościach historycznych
lub sentymentalnych
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Coraz częściej mieszkańcy sprzedają tereny stanowiące kiedyś grunty rolne pod budownictwo
mieszkaniowe.

Andrzej Pokój dyrektor szkoły w Kłyżowie - (do 1931r.)
Bazyli Jackiewicz kierownik szkoły w Kłyżowie (1933 -1942)
Józef Zybura dyrektor szkoły w Kłyżowie (1942 – 1975 r.)
Stefania Łupicka – długoletnia kierowniczka szkoły w Krzakach
Stanisława Maziarz - kierownik szkoły w Krzakach (1965 – 1968)
Stanisława Pałka – kierownik szkoły w Krzakach (1968 – 1991)
Józef Tofil – współinicjator budowy obecnej drogi powiatowej Pysznica – Piskorowy Staw
Jan Pałka – długoletni sołtys
Podkorzeniec, Zagóra, Borek
Przysiółek Spokojna (kiedyś Mordownia), osada Kniejka

Kapliczki i krzyże przydrożne w sołectwie Krzaki-Słomiana: ul. Polna 4,10,13,19, 30; ul. Leśna
17, 25; ul. Sosnowa 12, 16; ul. Wolności 3, 25; ul. Piskorowy Staw 3,19; ul. Podleśna 7, 17

Na terenie Kłyżowa nie ma zabytków, są jednak miejsca ważne dla mieszkańców związane
z lokalną historią
• cmentarz żołnierzy rosyjskich z czasów I wojny światowej – Kłyżów, ul. Podkorzeniec
• cmentarz choleryczny na Borku
• mogiła trzech żołnierzy Gwardii Ludowej w Kniejsce
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Tereny dla funkcji rekreacyjno Istnieje możliwość zagospodarowania działek wiejskich na rekreacyjno – turystyczne.
- turystycznej
Tereny dla działalności
Nie są wyznaczone.
gospodarczej
Miejsca tradycyjnych spotkań, Świetlica wiejska w remizie OSP, teren festynów, szkoła w Kłyżowie
place i miejsca publiczne
Dom Ludowy w Słomianej, szkoła w Krzakach, boisko i szatnia GZS „San” Kłyżów
Boiska na placu szkolnym oraz pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, asfaltowe boisko
Miejsca sportu i rekreacji
szkolne
Przez teren Kłyżowa przebiega powiatowa ścieżka rowerowa biegnąca w kierunku Krzaków.
Istnieje również możliwość utworzenia ścieżek pieszych i rowerowych oraz szlaków turystyki
Szlaki turystyczne, ścieżki
konnej i narciarstwa biegowego.
dydaktyczne, ścieżki rowerowe Okolice sołectwa Krzaki - Słomiana to doskonałe miejsce dla wyznaczenia ścieżek pieszych
itp.
i rowerowych oraz szlaków turystyki konnej.
Przez sołectwo przebiega trasa powiatowej ścieżki rowerowej, a przy ul. Leśnej usytuowana jest
wiata postojowa dla turystów.
Infrastruktura społeczna
W Kłyżowie działa jeden z trzech w gminie Zespołów Szkół. W sumie uczęszcza tutaj ponad
350 uczniów z Kłyżowa, Krzaków, Studzieńca i Słomianej. W Zespole Szkół w Kłyżowie pracuje
33 nauczycieli i 8 osób obsługi. Działa stołówka szkolna, świetlica, dwie pracownie
komputerowe, kółko teatralne, uczniowie wydają gazetkę szkolną, działa Szkolne Koło
Szkoły
Sportowe.
Na terenie miejscowości działa również Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzakach, do której
uczęszcza ponad 100 dzieci w tym do klasy „0” - 20.
Do szkół ponadpodstawowych młodzież dojeżdża najczęściej do Stalowej Woli i Niska.
Na terenie miejscowości Kłyżów działa parafia rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej
Wniebowziętej i Św. Maksymiliana Marii Kolbe obejmująca swym zasięgiem Kłyżów i część
Pysznicy oraz parafia rzymskokatolicka pw. Piotra i Pawła w Krzakach obejmująca Krzaki,
Parafie
Słomianą, Piskorowy Staw oraz Studzieniec.
Parafie posiadają kościoły, plebanie, sale katechetyczne. Zarówno Kłyżów jak i Krzaki mają
swój cmentarz parafialny.

W budynku OSP w Kłyżowie działa kafejka internetowa – 6 stanowisk komputerowych

Imprezy kulturalne i sportowe, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy Kłyżowa
odbywają się na miejscowym boisku sportowym lub terenie, na którym organizowane są
festyny. Mieszkańcy Kłyżowa biorą udział w imprezach i uroczystościach organizowanych
w miejscowościach sąsiednich Stalowej Woli, Nisku jak i w Pysznicy. Na stadionie GZS „San”
w sezonie piłkarskim odbywają się mecze, organizowany jest także turniej piłkarski o Puchar
Wójta Gminy. W Zespole Szkół działa SKS

Kafejka internetowa

Wydarzenia kulturalne

Gospodarstwa rolne

Miejsca pracy

Gospodarka i rolnictwo
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W samym Kłyżowie najwięcej miejsc pracy zapewniają szkoła i sklepy.
Mieszkańcy w większości nie utrzymują się z samej pracy w rolnictwie, ale zajmuje się
rolnictwem i korzystają z dopłat unijnych. Mieszkańcy pracują przeważnie w Stalowej Woli
i Nisku.
W sezonie letnim mieszkańcy zarabiają na sprzedaży jagód, a w jesiennym na sprzedaży
grzybów. Na terenie sołectwa Krzaki-Słomiana funkcjonuje się obwoźny punkt skupu jagód
i grzybów.

Na terenie miejscowości Kłyżów zarejestrowanych jest kilka podmiotów gospodarczych. Są to
podmioty jednoosobowe lub tzw. rodzinne – usługi transportowe, budowlane, leśne, stolarskie,
ubezpieczeniowe, pośrednictwo handlowe. Część mieszkańców, ale nie jest to podstawowe
źródło utrzymania. Większość pracuje w pobliskich miejscowościach, głównie w Stalowej Woli
i Nisku.

Całe sołectwo Kłyżów posiada sieć elektryczną, wodociągową, gazowniczą, telefoniczną,
funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, zaś pozostała część miejscowości nie ma
sieci gazowniczej oraz częściowo wodociągowej

Punkt lekarski oraz gabinet dentystyczny w budynku OSP w Kłyżowie.

Ochrona zdrowia

Infrastruktura techniczna

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy ma swoją siedzibę w budynku remizy OSP
w Kłyżowie

Biblioteka
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Na terenie miejscowości Kłyżów działa Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Zespół Sportowy
„San” Kłyżów, oraz Stowarzyszenie Kobiet Słomianej oraz koła i grupy parafialne oraz rady
sołeckie.
Wśród mieszkańców widać coraz większą chęć do działania na rzecz wspólnej integracji
i poprawy warunków życia, we wsi panują dobre stosunki sąsiedzkie.

Większość to rdzenni mieszkańcy, pojawia się jednak coraz więcej osób nowych kupujących
działki i budujących tutaj swoje domy. Małe doświadczenie we wspólnym działaniu

SILNE STRONY MIEJSCOWOŚCI
•
atrakcyjne położenie w pobliżu Stalowej Woli i Niska
•
czyste środowisko
•
duża powierzchnia lasów
•
dobre wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną: wodociąg, gazociąg (nie ma go sołectwo
Krzaki-Słomiana), sieci energetyczne, sieć telefoniczna, system selektywnej zbiórki odpadów
•
rezerwy terenowe pod rozwój mieszkalnictwa i działalności gospodarczej
•
duża atrakcyjność zasobów przyrodniczych i walorów turystycznych w okolicy
•
walory krajobrazowe otoczenia – atrakcyjne dla osób zmęczonych miejskością
•
atrakcyjne tereny inwestycyjne
•
dobre położenie geograficzne – malowniczy krajobraz: łąki, pastwiska, lasy

4. Analiza SWOT.

Inne

Organizacje działające na
terenie miejscowości

Kim są mieszkańcy, jak są
zorganizowani?

Kapitał społeczny i ludzki

Zakłady produkcyjne
Nie występują
i warsztaty rzemieślnicze
Miejsca noclegowe, hotelowe, Nie występują.
gastronomia itp.
Inne
10 sklepów

•

SZANSE
•
•

wzrastające zainteresowanie mieszkańców zaangażowaniem w działania na rzecz wsi,
dostępność do kapitału i środków pomocowych, w tym pochodzących z Unii Europejskiej, pozwalająca
uzyskać dofinansowanie na realizację pomysłów mieszkańców,
sprzyjająca polityka regionalna, skierowana na rozwój obszarów wiejskich,
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nowoczesna sala gimnastyczna przy PSP w Krzakach, która może być wykorzystywana nie tylko na zajęcia
szkolne, ale również do organizowania zawodów o zasięgu regionalnym,
dostęp do internetu.

SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI
•
słabe zorganizowanie społeczności lokalnej
•
niewystarczające zagospodarowanie terenów wiejskich
•
niezagospodarowane rzeki
•
pogarszający się stan dróg lokalnych
•
brak łatwego i taniego dostępu do szerokopasmowego internetu,
•
brak na terenie gminy odpowiedniej infrastruktury turystycznej (oznakowanie tras, miejsc atrakcyjnych,
tablice informacyjne, miejsca wypoczynku, mała gastronomia, miejsca noclegowe itp.).
•
bardzo słaba infrastruktura rekreacyjno-sportowa dla potrzeb dzieci i młodzieży jak i dorosłych,
•
słaba komunikacja publiczna na terenie sołectwa Krzaki-Słomiana
•
peryferyjne położenie części wsi w stosunku do centrum gminy i wynikające z tego negatywne skutki
w dotychczasowym rozwoju społeczno-gospodarczym
•
niski poziom wykształcenia mieszkańców
•
mała aktywności ekonomiczna społeczeństwa
•
brak miejsc dla integracji, wypoczynku i rekreacji mieszkańców
•
pogarszający się stan urządzeń melioracyjnych
•
brak sieci gazowej w sołectwie Krzaki-Słomiana, kanalizacyjnej w całej miejscowości
•
brak chodników
•
niedostateczne oświetlenie ulic

•

•

popyt w Polsce i Europie na usługi turystyczne, oparte o zasoby przyrodnicze oraz walory kulturowe,
możliwość wykorzystania potencjału walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki, z jednej strony ze
względu na zainteresowanie turystyką a z drugiej bliskość miasta, rzek i pięknych lasów,
możliwość stworzenia atrakcyjnego krajobrazowo, wygodnego i bliskiego naturze miejsca zamieszkania.
obecność w Unii Europejskiej
dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa
rozwój edukacji
wzrost gospodarczy kraju i województwa
istnienie warunków do tworzenia gospodarstw agroturystycznych

brak alternatywy spędzania czasu wolnego i zagrożenie patologią szczególnie wśród młodzieży,
niewystarczające fundusze na rozwój infrastruktury społecznej i komunikacyjnej, a także na właściwe
zagospodarowanie terenów ważnych dla wizerunku miejscowości i funkcjonowania jego społeczności,
migracja młodych mieszkańców za granicę i do dużych ośrodków miejskich
wzrost natężenia ruchu samochodowego
starzenie się społeczeństwa
ekonomiczne rozwarstwienie i ubożenie społeczeństwa,
zmiana funkcji miejscowości z rolniczej na „mieszkaniową” – wzrost liczby nieużytków szpecących
krajobraz
zmienność prawa i niewystarczająca jego znajomość
mały przyrost naturalny
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Dlaczego chcemy odnowy naszej miejscowości ?
•
chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z większymi miejscowościami naszej
gminy,

5. Nasza wizja.

•
•

•
•
•
•
•

•
•

ZAGROŻENIA

•
•
•
•
•
•

•
•

chcemy zapewnić dobre warunki dla rozwoju dzieci i młodzieży,
chcemy stworzyć nowe miejsca pracy na terenie miejscowości,
chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych pomysłów np. poprzez pomoc unijną,
chcemy żyć w pięknym, estetycznym otoczeniu,
chcemy przygotować ofertę kulturalną i turystyczną na odpoczynek weekendowy dla osób zmęczonych
„miejskością”
chcemy utworzyć dodatkowe źródła dochodu na wsi,
chcemy zachować nasze tradycje i zwyczaje oraz promować je na zewnątrz
chcemy się lepiej poznać i zintegrować.
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Dla realizacji naszej wizji konieczne będzie zaangażowanie i współdziałanie władz samorządowych Gminy Pysznica,
zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu finansowego. Miejscowość Kłyżów dzięki działaniom
własnym, wspomaganym przez Urząd Gminy oraz fundusze zewnętrzne może stać się modnym i atrakcyjnym miejscem
zamieszkania.

Miejscowość Kłyżów będzie miejscowością:
•
nowoczesną, bezpieczną i wygodną, zadbaną, czystą z estetycznymi domami, ładnymi ogrodami, dobrze
zagospodarowanym terenem,
•
dającą szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla całej wsi i osób przyjezdnych (place zabaw dla dzieci
i boiska jako miejsce wypoczynku dla całej społeczności),
•
zintegrowaną, z aktywną i otwartą społecznością
•
dbającą o dzieci i młodzież, a także integrującą wszystkich nowo przybyłych, tak by każdy mieszkaniec
miał jak najlepsze warunki do życia,
•
dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych, eksponującą je innym,
•
dbającą o edukację kolejnych pokoleń, tak, aby wraz z rozwojem umiały zachować i docenić dorobek
przodków.

Jakie ma być nasze życie?

•
•
•

•
•
•
•
•

Zagospodarowanie placu przy szkole
w Kłyżowie – wybudowanie
kompleksu boisk

Zaprojektowanie sieci kanalizacyjnej
oraz rozbudowa sieci wodociągowej
w sołectwie Krzaki-Słomiana

Budowa kaplicy na cmentarzu
w Kłyżowie

Remont i wyposażenie świetlicy
w Słomianej na lokalne centrum
aktywności i kultywowanie tradycji

Remont szkoły w Kłyżowie, wymiana
dachu

2.

3.

4.

5.

Nazwa

1.

Lp.

Poprawa warunków
kształcenia na obszarach
wiejskich

Wzrost aktywności
społeczności lokalnej,
podniesienie jakości życia
na obszarach wiejskich

Poprawa warunków życia
na obszarach wiejskich

Podniesienie jakości życia
ludności i poprawa jakości
środowiska naturalnego

Podniesienie standardu
życia oraz wzbogacenie
oferty w zakresie sportu i
rekreacji

Cel

2012

2009-2012

2009-2013

2009-2010

2009-2010

Czas realizacji

Koszt
inwestycji
/działania

PROW 20072013, budżet
gminy,
praca
mieszkańców,

Źródła
finansowania

środki unijne,
praca
mieszkańców,

wkład parafii,
środki unijne
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1 000 000 zł Budżet gminy

30 000 zł

500 000 zł

1 000 000 zł budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

700 000 zł

6. Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną

6.

- droga od ul. Polnej wzdłuż ul. Leśna
nr 13, 16, 26 do posesji nr 25 P. I.
Siembida
- droga od posesji przy ul. Leśna P. K.
Molawka do drogi powiatowej
- droga do posesji nr 2,3,4,5 przy ul.
Leśnej
- droga przy ul. Sosnowej od nr 12
wzdłuż 7,6,5,3,1,9
- droga do posesji nr 17 przy ul.
Sosnowej

przejęcie terenów pod drogi gminne
Podniesienie jakości życia
oraz wybudowanie dróg
ludności na terenach
z uwzględnieniem nawierzchni trwałej wiejskich
(bitumicznej).
- od P. S. Tofil wzdłuż ulicy Podleśnej
i Sosnowej do drogi gminnej KrzakiKłyżów na wysokości posesji Sosnowa
16 P. K. Surowaniec
- droga od Kłyżowa (Borek) wzdłuż
Polnej do posesji Polna 4 P. J. Szwedo
- droga od posesji Polna 15 P.
Młynarska do posesji Polna 16 P. T.
Sobiło
- droga wzdłuż ulicy Zielonej od P. R.
Mazur do posesji P. Madurskiej
- droga wzdłuż ulicy Knieja od
Kapliczki do posesji P. J. Molawki
- droga do posesji przy ul. Knieja 5
- droga do posesji przy ul. Knieja 7
2009-2016
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1 500 000 zł budżet gminy,
praca
mieszkańców,

Organizacja cyklicznych imprez
kulturalnych i sportowych

Organizacja jarmarku Słomianego
jako lokalnej imprezy kultywującej
folklor i kulturę lasowiacką w tym
produktu regionalne.

Turniej sołectw (organizacja i udział)
– aktywizacja i integracja
mieszkańców.

Uporządkowanie terenów
przeznaczonych na organizację
imprez kulturalnych

Lekcja pieczenia chleba – jak to
dawniej bywało. Stowarzyszenie
Kobiet Słomianej dla kolejnych
pokoleń.

7.

8.

9.

10.

11.

- droga od posesji przy ul. Nowej do
posesji nr 12 przy ul. Leśnej (wykup
gruntów i budowa)
- droga od ulicy Sosnowej 12 do
kościoła 17a

zachowanie dziedzictwa
kulturowego
i historycznego

Rozwój aktywności
i integracja społeczności
lokalnej

Rozwój aktywności
i integracja społeczności
lokalnej

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego

Rozwój aktywności i
integracji społeczności
lokalnej

2010-2016

2010

2009-2016

2009-2016

2009 -2016

10 000 zł

5 000 zł

20 000 zł

30 000 zł

100 000 zł
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praca
mieszkańców,
sponsorzy

budżet gminy,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki
zewnętrzne,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki
zewnętrzne,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż Podniesienie jakości życia
istniejących i nowopowstałych dróg
ludności na terenach
wiejskich

Zaprojektowanie i budowa sieci
kanalizacji sanitarnej

Ogrodzenie i rozbudowa boiska
w Krzakach

Przeprowadzenie remontu boiska
sportowego w Kłyżowie, założenie
nowych ławek, wyremontowanie
ogrodzenia i wyposażenie szatni,

14.

15.

16.

17.

Podniesienie jakości życia
ludności poprzez
zwiększenie dostępu do
nowoczesnej
infrastruktury sportowej
i organizację znaczących
imprez sportowych na
obszarach wiejskich

Podniesienie jakości życia
ludności i zwiększenie
dostępu do nowoczesnej
infrastruktury sportowej
na obszarach wiejskich

Podniesienie jakości życia
ludności i jakości
środowiska naturalnego

Projekt i budowa nowoczesnej sali
Poprawa warunków
gimnastycznej przy szkole w Kłyżowie kształcenia i działalności
sportowej na obszarach
wiejskich

13.

Podniesienie jakości życia
ludności na terenach
wiejskich

Budowa chodnika wzdłuż drogi
powiatowej od szkoły do cmentarza
w Krzakach

12.

2011 - 2013

2010

2010-2014

2009-2016

2009-2016

2012

budżet
gminy,budżet
powiatu,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,

90 000 zł

100 000 zł
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budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

4 000 000 zł budżet gminy,
środki unijne,

300 000 zł

1 000 000 zł budżet
państwa,
budżet gminy,
środki unijne,

100 000 zł

Budowa zbiornika retencyjnego na
rzece Pyszanka i przeznaczenie
terenów otaczających zbiornik do
celów rekreacyjnych

Budowa chodnika i parkingu przy ul. Podniesienie jakości życia
A. Mickiewicza,
i bezpieczeństwa ludności

Budowa parkingu przed cmentarzem Podniesienie jakości życia
parafialnym w Krzakach
i bezpieczeństwa ludności

Utworzenie „parku rozrywki”
w Kłyżowie przy ul. M. Konopnickiej,

Budowa stopni wodnych na rowie
Podkorzeniec i pozostałych rowach
melioracyjnych

19.

20.

21.

22.

23.

Podniesienie jakości życia
i bezpieczeństwa ludności

Wzrost atrakcyjności
turystycznej wsi, rozwój
aktywności społeczności
lokalnej, poprawa jakości
życia,

Wzrost atrakcyjności
turystycznej wsi, rozwój
aktywności społeczności
lokalnej, poprawa jakości
życia,

Opracowanie planu
Uporządkowanie układu
zagospodarowania przestrzennego na przestrzennego wsi
terenie wsi Kłyżów
i określenie kierunków jej
rozwoju

18.

2010 – 2013

2010

2011

2012-2-15

2010

2010

budżet gminy,

50 000 zł

200 000 zł

50 000 zł

500 000 zł
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budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

1 000 000 zł budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

20 000 zł

Organizacja szkoleń i kursów
dokształcających ( agroturystyka,
rolnictwo ekologiczne,
przedsiębiorczość itp.).

Poprawa stanu dróg gminnych przez Podniesienie jakości życia
położenie nawierzchni asfaltowej na
ludności na terenach
ul. Borek, Błońska-Boczna, Zagórska, wiejskich
Słoneczna, M. Konopnickiej-Boczna

Zapewnienie dostępu do
szerokopasmowego internetu dla
mieszkańców

Odnowienie i wyeksponowanie mogiły Zachowanie dziedzictwa
3 żołnierzy „GL” w Kniejce
kulturowego
i historycznego

25.

26.

27.

28.

Podniesienie jakości życia
ludności na terenach
wiejskich

Rozwój lokalnej aktywności
i współpracy gospodarczej
poprzez inicjowanie
powstawania, rozwoju,
przetwarzania,
wprowadzenia na rynek
oraz podnoszenia jakości
produktów i usług
bazujących na lokalnych
zasobach, w tym
naturalnych surowcach
i produktach rolnych
i leśnych oraz tradycyjnych
sektorach gospodarki

Budowa placu targowego „Okrzyczne” Rozwój aktywności
przy ul. A. Mickiewicza,
społeczności lokalnej,
poprawa jakości życia

24.

2011

2011 - 2013

2009-2013

2009-2016

2010

10 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

100 000 zł

23

budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,

Zmiana charakteru sołectwa Krzaki - Rozwój aktywności
Słomiana i utworzenie nowego
społeczności lokalnej,
obrębu ewidencyjnego
poprawa jakości życia

Remont dróg transportu rolnego

31.

32.

2009 - 2016

2009 – 2016

2009 - 2016

2013-2016

200 000 zł

100 000 zł

budżet gminy

budżet gminy,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
praca
mieszkańców,

budżet gminy,
środki unijne,
praca
mieszkańców,
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Istotne jest to, iż w realizacji większości tych zadań mieszkańcy mogą brać aktywny udział, a to przyczyni się do
integracji społeczności i uzyskania spodziewanych przez mieszkańców efektów. 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, współorganizacja i uczestnictwo w organizowanych
szkoleniach, imprezach.

Poprawa jakości życia
ludności

starania przyjęcia gruntów od gminy Rozwój aktywności
Ulanów, z którymi nierozerwalnie
społeczności lokalnej,
związani są mieszkańcy Gminy
poprawa jakości życia
Pysznica, propozycja przyjęcia
gruntów ograniczonych granicami
obrębów geodezyjnych Zdziary Zarzecze wzdłuż drogi krajowej nr 19
strona zachodnia

30.

Zachowanie dziedzictwa
kulturowego
i historycznego

Wykupienie gruntu na którym
położony jest cmentarz żołnierzy
rosyjskich, uporządkowanie,
odpowiednie zagospodarowanie
i wyeksponowanie tego terenu,

29.

25

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 XXXI/275/2002 Rady Gminy Pysznica z dnia 29 sierpnia 2002 r. z późn. zm.

Opracowany Plan odnowy miejscowości Kłyżów na lata 2009 – 2016 jest spójny z:

7. Powiązania Planu odnowy miejscowości z innymi dokumentami.

