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Wstęp
Każde działanie powinno odbywać się w sposób zaplanowany oraz zmierzać do osiągnięcia
wcześniej zaplanowanego celu lub grupy celów. Niniejszy dokument stanowi kontynuację przyjętej
w 2000 roku Strategii rozwoju gminy Pysznica na lata 2000-2006. Wiele spraw poruszonych
w tamtym dokumencie pozostaje wciąż aktualnych. Choć minęło kilka lat, cele wyznaczone
wcześniej, mimo że wymagają modyfikacji, wciąż wskazują nam drogę rozwoju. Do osiągnięcia
zamierzonego stanu rzeczy trzeba dążyć wytrwale, często zaś droga jest dłuższa niż początkowo
mogło się to wydawać. Niektóre sprawy i poglądy sprzed lat zdążyły się zdezaktualizować i warto
spojrzeć na nie krytycznym okiem. W ich miejsce należy postawić nowe cele bardziej adekwatne
do rzeczywistości.
W pracy nad strategią wykorzystano uznane jako standardowe metody analizy strategicznej,
a w warsztatach roboczych techniki wizualizacji, werbalizacji i burzy mózgów oraz przemiennie
inne techniki pobudzania kreatywnego myślenia. Dokonano wnikliwej analizy poprzedniej strategii
rozwoju gminy Pysznica oraz przeprowadzono konsultacje społeczne, w których współuczestniczyli
radni, sołtysi, rady sołeckie oraz mieszkańcy gminy. Opracowano również pomocniczo ankiety,
które zostały skierowane do mieszkańców gminy tworzących i przynależących do różnych grup
społecznych. Analiza zebranych ankiet pozwoliła na zebranie informacji, które stały się kluczowe
dla określenia potrzeb i wskazania kierunków rozwoju gminy Pysznica do roku 2013. Podstawą do
określania wizji strategicznej były wnioski wynikłe z analizy SWOT. Wiązkę celów strategicznych
określono po sformułowaniu misji i priorytetów w obszarach działalności gminy.
Celem opracowania niniejszej Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2007 – 2013 jest
przygotowanie takiego dokumentu, dzięki któremu władze gminy będą mogły racjonalnie
organizować swoje przyszłe działania.
Tak sformułowanemu celowi podporządkowany został układ niniejszego opracowania, które
składa się z sześciu rozdziałów oraz załączników.
W rozdziale pierwszym wskazano na znaczenie planowania strategicznego dla rozwoju
gminy. Podjęto też próbę analizy założeń „Strategii Rozwoju Gminy na lata 2000-2006”. Rozdział
drugi to charakterystyka gminy Pysznica wraz ze szczegółową inwentaryzacją jej zasobów:
naturalnych, ludzkich, infrastrukturalnych, finansowych, instytucjonalnych oraz kulturowy. Kolejny
rozdział zawiera analizę przeprowadzonych badań ankietowych, analizę mocnych i słabych stron
gminy Pysznica oraz wskazuje na szanse oraz na zagrożenia, z jakimi można się będzie spotkać
w trakcie realizacji zamierzeń. Rozdział czwarty ma najistotniejsze znaczenie dla przyszłego
planowanego rozwoju gminy Pysznica. Określone w nim zostały obszary rozwoju gminy, jej misja,
cele strategiczne, cele operacyjne oraz zadania do realizacji. W kolejnym rozdziale wskazano na
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powiązania niniejszego dokumentu z innymi dokumentami planistycznymi o znaczeniu lokalnym
oraz ponadlokalnym.
Aby Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2007 – 2013 osiągnęła zamierzony cel, musi
być prawidło wdrożona, a jej realizacja monitorowana, o czym mówi rozdział ostatni. Ponadto
integralną częścią niniejszego opracowania są wykazy inwestycji technicznych, planowanych
cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych, miejsc historycznych oraz organizacji i grup
nieformalnych działających na rzecz lokalnej społeczności.
Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2007-2013 dzięki zastosowaniu metody
aktywnego przygotowywania strategii oraz bogatej merytorycznie treści zapewnia sobie należytą,
nadrzędną pozycję wśród innych dokumentów o charakterze planistycznym. Wszelkie kolejne
działania podejmowane na rzecz rozwoju gminy powinny być zgodne z jej zapisami, gdyż stanowi
ona spójny jednolity program rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki temu jest ona również
dokumentem posiadającym walory edukacyjne.
Powstała Strategia, mimo żmudnego i wymagającego sporego wysiłku procesu tworzenia, jest
w swojej

konstrukcji

dokumentem

prostym.

Został

on

opracowany

zgodnie

z zasadą

programowości oraz zasadą partnerstwa społecznego przyjętymi i ogólnie akceptowanymi dla tego
rodzaju dokumentów strategicznych.
Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy współuczestniczyli w przygotowaniu tego
dokumentu.
Zespół redakcyjny w składzie:
Beata Biały
Renata Skrzypek
Krzysztof Skrzypek
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1. Znaczenie planowania strategicznego i analiza dotychczasowej
strategii
1.1 Znaczenie planowania strategicznego dla rozwoju gminy
Zmiany ustrojowe, jakie miały miejsce w Polsce na przełomie lat 80/90-tych XX wieku
wpłynęły na wykreowanie nowej roli samorządów lokalnych. Otrzymały one faktyczną
samodzielność w prowadzeniu działań i w podejmowaniu decyzji na rzecz lokalnej społeczności.
Potrzeba było jednak czasu by władze wypracowały wzorce do działania.
Na tym etapie rządzący skupili się na realizowaniu zadań bieżących. Bardzo szybko jednak
okazało się, iż dobre zarządzanie nie obędzie się bez planowania długoterminowego. Nowe zadania
i sposoby zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i podnoszenia jakości ich życia sprawiły,
że konieczne było opracowanie narzędzi, które stanowiłyby podstawę do działania przy
jednoczesnym ograniczeniu środków finansowych. Dla efektywnych działań władz samorządowych
pomocne stało się w tej sytuacji planowanie strategiczne.
Plan działania określający zasoby, misję, cele i sposoby ich osiągnięcia nazwany został
strategią rozwoju.
Tak opracowany plan:
•

wyznacza kierunek, w którym powinna rozwijać się gmina czyli jest podstawowym
dokumentem długofalowej polityki lokalnej,

•

daje możliwość nie tylko przewidywania, ale także kształtowania przyszłości,

•

oszczędza czas, określa zadania i przewiduje problemy mogące pojawić sie w przyszłości,

•

wskazuje mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia,

•

daje możliwość optymalnego rozdysponowania posiadanych zasobów,

•

uwzględnia uwagi i wnioski mieszkańców,

•

pozwala na lepszy przepływ informacji i większą efektywność podejmowania decyzji,

•

pozwala na zintegrowanie i koordynację działań tworzących platformę współpracy
wszystkich zainteresowanych podmiotów tj. samorządu, administracji rządowej, instytucji
pozarządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców,

•

informuje innych partnerów o pożądanych kierunkach rozwoju i planowanych decyzjach
władz oraz ich oddziaływaniu na procesy gospodarcze i społeczne, tak by przebiegały one
zgodnie z celami polityki rozwoju,

•

stanowi element polityki promocyjnej gminy skierowanej zarówno do mieszkańców oraz
sektora prywatnego, jak również adresatów spoza regionu, w tym inwestorów,

•

jest narzędziem motywacyjnym i kreującym nowe impulsy rozwojowe.
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Nie ulega wątpliwości, że sukces gminy zależy od skutecznego i efektywnego zarządzania.
Jest ono możliwe tylko wówczas, gdy gmina realizuje cele i zadania podporządkowane jasnej
i akceptowalnej społecznej strategii rozwoju. Dogłębne poznanie danej gminy, a przede wszystkim
poznanie otoczenia oraz zrozumienie zachodzących w nim procesów i przewidywanie kierunków
zmian jest konieczne do budowania strategii rozwoju.
Z uwagi na ograniczone środki finansowe samorządów bardzo ważne stało się przemyślane
i zaplanowane działanie, które w optymalny sposób pozwoliłoby te środki wykorzystać. Określenie
potrzeb społeczności lokalnej i sposobów ich zaspokajania, zawartych w takim dokumencie, jakim
jest strategia rozwoju, dla lokalnych władz stanowi podstawę dla podejmowanych przedsięwzięć.

Cykl projektu wg Unii Europejskiej
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1.2 Analiza realizacji „Strategii rozwoju gminy Pysznica na lata 2000 - 2006”
Strategii rozwoju gminy Pysznica na lata 2000-2006 była pierwszym dokumentem
planistycznym przygotowanym w 1999 roku na zamówienie władz gminy Pysznica przez
Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Strategia rozwoju gminy Pysznica została
przygotowana na miarę ówczesnych możliwości, wiedzy i umiejętności opracowujących.
Strategia ta składa się z dwóch części. W pierwszej opisującej stan gminy zawarte zostały: ogólna
charakterystyka gminy, ludność i zagadnienia społeczne, warunki socjalno-bytowe, gospodarka,
infrastruktura techniczna, kultura i turystyka. W drugiej programująco – strategicznej znalazły się:
analiza uwarunkowań rozwojowych gminy Pysznica, misja, obszary strategiczne, cele i zadania
realizacyjne, wdrażanie strategii oraz powiązania ze strategia narodową i wojewódzką.
Stan gminy i jej zasoby w ciągu ostatnich ośmiu lat w znacznej mierze zmieniły się, szczegółowy
raport na ten temat zawiera rozdział II Strategii na lata 2007 - 2013.
Analiza realizacji założeń przyjętych w części programująco – strategicznej dotychczasowej
strategii dotyczy tego, co w ostatnich latach zostało na terenie gminy wykonane. Założenia przyjęte
w tej strategii były jak najbardziej trafne. Określenie trzech funkcji rozwoju: usługowej,
rekreacyjnej i rolniczej odpowiadało bowiem posiadanym zasobom. W roku 2007 można
stwierdzić, iż proces przekształcania się gminy Pysznica z gminy typowo rolniczej na usługowo –
turystyczno – rolniczą powoli następuje. W ciągu ostatnich lat najbardziej rozwinęła się jednak
sfera budownictwa mieszkaniowego i to obecnie szczególnie charakteryzuje gminę Pysznica.
Przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane w latach 2000 – 2006 wpisywały się w przyjęte
w strategii rozwoju obszary strategiczne:
1) infrastruktura techniczna i rozwój gospodarczy,
2) infrastruktura społeczna i rekreacja,
3) rolnictwo,
4) rozwój przedsiębiorczości i usług.
W obszarze 1 za cele strategiczne przyjęte zostały: pełne wyposażenie infrastrukturalne gminy
i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej. Z określonych w tym zakresie siedmiu celów szczegółowych
w pełni udało się osiągnąć dwa: stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego
oraz poszerzenie terenów uzbrojonych pod budownictwo usługowe i mieszkaniowe. W części
osiągnięto również cele: poprawa i budowa dróg, poprawa uzbrojenia podziemnego w zakresie
urządzeń kanalizacyjnych, zapewnienie wysokiej sprawności elektroenergetyki dla potrzeb ludności
oraz pozyskiwanie inwestorów i stworzenie im dogodnych warunków do inwestowania.
Niezrealizowany został cel: budowa zbiorników retencyjnych w Pysznicy – Targowisko, Kłyżów –
Krzaki, co wpłynęło niekorzystnie na rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy, a także na stan

Strategia rozwoju gminy Pysznica na lata 2007 – 2013

8

zagrożenia powodziowego w gminie.
W obszarze 2 za cele strategiczne przyjęte zostały: aktywizacja gospodarcza gminy
i przeciwdziałanie bezrobociu. Z przyjętych w tym zakresie pięciu celów szczegółowych,
z powodu, w jaki zostały one sformułowane, nie można określić stopnia ich zrealizowania.
W oparciu o określone zadania realizacyjne i komentarz można stwierdzić, że w wyniku przyjętych
założeń utworzone zostało w urzędzie gminy stanowisko pracy ds. promocji gminy, podjęte zostały
działania na rzecz reklamy usług w gminie i poza nią wraz z wydawaniem materiałów promocyjnoinformacyjnych o gminie oraz zastosowano preferencje i ulgi w zamian za zatrudnianie miejscowej
ludności. Nie została przygotowana oferta inwestycyjna wraz wyznaczeniem obszarów pod
działalność usługową.
W obszarze 3 za cele strategiczne przyjęte zostały: poprawa standardu życia mieszkańców
oraz zaspokojenie szerokich potrzeb bytowych. Z przyjętych w tym zakresie sześciu celów
szczegółowych w pełni zrealizowany został jeden: zwiększenie nakładów na rozwój sportu
i kultury. W części osiągnięto również cele: uaktywnienie kulturalne mieszkańców, dalszy rozwój
świadczeń w zakresie edukacji, służby zdrowia i kultury oraz podniesienie poziomu i zakresu usług
medycznych. Nie udało się zrealizować celów: umożliwienie zdobycia co najmniej średniego
wykształcenia na terenie gminy oraz wskazania terenów pod rekreację i wypoczynek.
W obszarze 4 za cele strategiczne przyjęte zostały: poprawa rentowności rolnictwa oraz
nowe źródła dochodu na wsi. Z przyjętych w tym zakresie pięciu celów szczegółowych żaden nie
został w pełni zrealizowany. Na terenie gminy Pysznica coraz trudniej jest mówić o rolnictwie, jako
głównym źródle utrzymania, bowiem uprawa ziemi i hodowla zwierząt w większości ogranicza się
do produkcji na własne potrzeby. Dlatego też nie była możliwa pełna realizacja celów:
dostosowywanie rolnictwa do wymagań rynku oraz tworzenie miejscowych rynków zbytu i małych
przetwórni. W części zrealizowane zostały cele: promowanie upraw zdrowej żywności,
wykorzystywanie własnych produktów, rozwój agroturystyki i innych form wypoczynku na wsi
oraz wzrost świadomości ekonomicznej rolników.
Strategia rozwoju gminy Pysznica powstała w 1999 roku i z pewnością trudno było
przewidzieć wszystkie zmiany społeczno - gospodarcze, jakie wystąpią w przyszłości i określić
wszystkie potrzeby mieszkańców. Jej autorzy nie mogli mieć szczegółowej wiedzy na temat
pozyskiwania środków przedakcesyjnych czy akcesyjnych, bowiem tempo zmian było o wiele
szybsze niż wtedy przypuszczano. Z powodu ograniczonych możliwości kadrowych i finansowych
strategia nie była również odpowiednio często aktualizowana – zmieniany był tylko załącznik.
W związku z powyższym można stwierdzić, iż dokument ten odegrał istotną rolę zaraz po
uchwaleniu jednak brak pełnego monitoringu i aktualizacji w trakcie spowodował minimalizację
jego znaczenia.
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2. Charakterystyka i analiza zasobów gminy Pysznica
Gmina Pysznica leży na terenie powiatu stalowowolskiego,
w północnej części województwa podkarpackiego, przy jego granicy
z województwem lubelskim. Graniczy 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.
Północno-wschodnia granica Gmina Pysznica jest również granicą
powiatu stalowowolskiego i województwa podkarpackiego. Na tym
odcinku gmina Pysznica graniczy z gminami Potok Wielki,
Modliborzyce oraz Janów Lubelski położonymi na terenie powiatu
janowskiego w województwie lubelskim.
Powierzchnia gminy wynosi 14 782 ha, zamieszkuje ją 9 683
mieszkańców (stan na 22.10.2007).
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Teren gminy podzielony jest na 10 sołectw.
Sołectwo

Stali mieszkańcy

Powierzchnia (ha)*

Bąków

167

150,70

Brandwica

516

356,00

Chłopska Wola

167

92,08

Jastkowice

2496

7102,40

Kłyżów

1257

745,20

Krzaki - Słomiana

1069

593,27

Olszowiec

518

648,00

Pysznica

2650

2301,28

Studzieniec

334

2256,76

Sudoły

379

418,20

Źródło: Urząd Gminy Pysznica 2007
*) różnica pomiędzy powierzchnią ogólną gminy, a powierzchnią poszczególnych sołectw stanowi powierzchnię
wyrównawczą wynoszącą 118,11 ha

2.1 Zasoby naturalne
Morfologicznie gmina leży w obrębie Kotliny Sandomierskiej, położona jest w zlewni rzeki
San i jej prawego dopływu - rzeki Bukowa. Obie rzeki w roku 2005 miały III klasę czystości ze
względu na zawartość fosforu i stan sanitarny. Mimo to Bukowa jest rzeką stosunkowo czystą,
niektóre parametry odpowiadają II, a nawet I klasie czystości. O nienajgorszym stanie wody może
świadczyć też fakt, że nad Bukową spotkać można bobry i wydry. Na sieć rzeczną gminy składają
się jeszcze Gilówka (dopływ Bukowej), Pyszanka, Chodźca (dopływy Sanu), Łukawica
i Dębowiec. Na szczególną 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
powodziowe. Na terenie gminy obszary potencjalnie zagrożone powodzią położone są wzdłuż dolin
rzecznych. Wały przeciwpowodziowe ciągną się wzdłuż Sanu chroniąc Sudoły, Brandwicę
i częściowo Chłopską Wolę, gdyż brak tam obwałowania cofkowego wzdłuż Bukowej.
Gmina Pysznica leży w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego 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
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oraz dość długimi zimami. W porównaniu z sąsiadującymi regionami występuje tutaj większa 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 oC,
• średnia temperatura lipca: + 18 oC,
• 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 szatą śnieżną: 80 dni.
Przeważają wiatry zachodnie, północno 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, 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 zalegają mgły.
Specyficzny mikroklimat występuje w obrębie kompleksów leśnych, cechuje się on podwyższoną
wilgotnością

względną,

wyrównaną

termiką,

osłabienie

promieniowania

słonecznego,

bakteriostatycznym oddziaływaniem olejków eterycznych.
Gmina Pysznica zaliczana jest do obszarów o korzystnych warunkach przyrodniczo –
środowiskowych, gdyż środowisko naturalne nie zostało w znaczącym stopniu przekształcone przez
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 kopalniach w Pysznicy i Jastkowicach.
Gleby na terenie gminy Pysznica charakteryzują się raczej niską klasą bonitacyjną. Wzdłuż
rzek występują gleby klas II-IV (rędzinne, mady), ale na pozostałym terenie przeważają gleby V
i VI klasy (piaszczyste, słabogliniaste i gliniaste w typie pseudobielicowym i brunatnym) oraz
niesklasyfikowane gleby pod lasami.
Udział powierzchni użytków rolnych w ogólnej powierzchni gminy wynosi 35%, około 10,3%
powierzchni gminy zajmują łąki i pastwiska o dużym stopniu naturalności.
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Niewątpliwym bogactwem naturalnym gminy są lasy i grunty leśne, które zajmują aż 59,2
% powierzchni gminy, co stawia gminę Pysznica na drugim miejscu w powiecie za gminą
Zaklików.
W granicach gminy Pysznica znajduje się część Parku
Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, który został utworzony
w 1984 r. Powierzchnia parku wynosi 39 150 ha, a strefy
ochronnej (otuliny) 60 500 ha. Jest on elementem strefy
chronionego

krajobrazu

obejmującego

Puszczę

Solską

i Sandomierską oraz dolinę Sanu i Wisły. Na terenie Parku

Rezerwat „Jastkowice”

istnieje 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 3 948 ha. W granicach gminy jest położony
rezerwat leśny „Jastkowice” o powierzchni 45,76 ha oraz część rezerwatu wodno – torfowiskowego
„Imielty Ług”.
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 grądu Tilio – Carpinetum, tworzącego liczne podzespoły oraz warianty troficzne
i wilgotnościowe. Wyróżnia się on pięknym starodrzewem w wieku 150 – 200 lat. W rezerwacie
występuje ok. 250 gatunków roślin naczyniowych. Na szczególna 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 też 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

wysokotorfowiskowa,

znaczny

dominuje
udział

roślinność
mają

też

zbiorowiska torfowisk przejściowych oraz roślinność
wodna
Rezerwat „Imielty Ług”

i szuwarowa.

Torfowisko

otoczone

jest

roślinnością leśną, tworzoną przez zespoły boru
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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 notowany był szmaciak
gałęzisty. Wiele grzybów spotkanych w rezerwacie znajduje się na
„Liście roślin zagrożonych w Polsce”, m. in. sarniak dachówkowaty,
lakownica lśniąca, szczecinkowiec jodłowy, czyreń sosnowy. Z porostów
chronionych odnaleziono brodaczkę kędzierzawą, brodaczkę kępkową, Wawrzynek wilczełyko
a z „Listy porostów zagrożonych w Polsce” - żółtlicę chropowatą, płucnicę islandzką, płucnicę
żółtą i mąklę tarniową. Teren rezerwatu daje dogodne warunki bytowania dla wielu gatunków
zwierząt – głównie ptaków wodnych, błotnych i drapieżnych. Należy tu wymienić takie gatunki jak:
żuraw, rybołów, łabędź niemy, orzeł bielik, bocian czarny, głuszec. W rezerwacie stwierdzono
obecność wydry, w obrębie rezerwatu lub jego najbliższej okolicy pojawia się wilk oraz łoś.
Lasy Janowskie są obszarem specjalnej ochrony ptaków (OSO), natomiast rezerwat „Imielty
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.
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
Dąb w Lipowcu

okrągłolistną

i widłaka

torfowego

w miejscowości Pysznica (dawna żwirownia).

rosnące
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2.2 Zasoby ludzkie
2.2.1

Demografia
W gminie Pysznica, według danych z ewidencji ludności, w dniu 22 października 2007 r.

zameldowanych było 9683 mieszkańców, w tym 4787 mężczyzn, oraz 4869 kobiet. Gęstość
zaludnienia, to 65 osób/km2, co stawia gminę na trzecim miejscu w powiecie za Stalową Wolą
i Zaleszanami.
W Gminie Pysznica daje się zauważyć systematyczny wzrost liczby mieszkańców, w latach 1999 –
2006 liczba ludności zwiększyła się o 691 osób, co stanowi wzrost o ok. 7,7 % w tym samym czasie
liczba osób w powiecie stalowowolskim zmalała o ok. 1,7 %.
Liczba ludności w latach 1999 - 2006
Liczba ogółem
Rok
8 925
1999
8 969
2000
9 086
2001
9 130
2002
9 223
2003
9 345
2004
9 516
2005
9 616
2006

mężczyźni
4 471
4 487
4 539
4 569
4 602
4 666
4 742
4 778

kobiety
4 454
4 482
4 547
4 561
4 621
4 679
4 774
4 838

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
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Badanie struktury wieku mieszkańców Gminy Pysznica wskazuje, iż najliczniejszą grupę
wiekowa stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 62 %. Zdecydowanie mniej liczne są grupy
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wiekowe ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. Należy jednak podkreślić, że
rosnącą liczba osób w wieku produkcyjnym, połączona z malejącym odsetkiem liczby osób
w wieku przedprodukcyjnym świadczy o postępującym procesie starzenia się społeczeństwa, co
stanowi problem na skalę nie tylko krajową, ale także ogólnoeuropejską.
Struktura ludności gminy Pysznica wg wieku w latach 1999 - 2006
Ludność
Wiek
Rok
ogółem przedprodukcyjny
produkcyjny
8 879
2 378
26,8%
5 144
57,9%
1999
8 950
2 371
26,5%
5 200
58,1%
2000
9 030
2 338
25,9%
5 294
58,6%
2001
9 071
2 304
25,4%
5 372
59,2%
2002
9 166
2 247
24,5%
5 511
60,1%
2003
9 273
2 209
23,8%
5 656
61,0%
2004
9 461
2 207
23,3%
5 821
61,5%
2005
9 531
2 167
22,7%
5 910
62,0%
2006

poprodukcyjny
1 357
15,3%
1 379
15,4%
1 398
15,5%
1 395
15,4%
1 408
15,4%
1 408
15,2%
1 433
15,1%
1 454
15,3%

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
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Analiza statystyczna obciążenia demograficznego ludności pozwala określić wskaźnik
procentowy liczby ludności w wieku produkcyjnym w stosunku do liczby osób w wieku
nieprodukcyjnym. Wskaźnik otrzymany dla gminy Pysznica wskazuje, iż na 100 pracujących
mieszkańców gminy przypada statystycznie 61,3 osoby w wieku nieprodukcyjnym, z czego 24,6 to
mieszkańcy w wieku emerytalnym.
Tendencję do starzenia się społeczeństwa potwierdza również analiza przyrostu naturalnego, który
już od kilku lat maleje.
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Ruch naturalny ludności w gminie Pysznica w latach 1999 - 2006
Rok Małżeństwa Urodzenia Zgony
Przyrost naturalny
43
103
92
11
1999
42
93
88
5
2000
28
95
79
16
2001
35
90
89
1
2002
38
66
72
-6
2003
40
72
86
-14
2004
48
74
81
-7
2005
43
74
95
-21
2006
Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie
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Analiza salda migracji dla gminy Pysznica potwierdza fakt, iż wzrost liczby ludności wiąże
się z napływem ludności z miasta - głównie ze Stalowej Woli. Odpływ ludności do miasta
utrzymuje się na podobnym poziomie, wzrasta natomiast liczba mieszkańców wymeldowujących
się za granicę.
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Napływ ludności
Odpływ ludności
ogółem z miasta ze wsi z zagranicy ogółem do miasta na wieś za granicę
119
89
30
0
77
46
31
0
106
77
25
4
67
48
19
0
159
108
48
3
58
35
23
0
128
109
17
2
85
42
31
12
180
153
19
8
81
37
28
16
204
160
39
5
68
49
17
2
238
193
42
3
60
49
10
1
190
153
30
7
69
37
14
18
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Źródła utrzymania mieszkańców, rynek pracy
Przeważająca część ludności czynnej zawodowo, znajduje zatrudnienie w firmach

w pobliskiej Stalowej Woli i Nisku, gdyż na terenie gminy działają przeważnie małe, rodzinne
firmy. W 2006 roku na ogólną liczbę 410 podmiotów gospodarczych na terenie gminy Pysznica 349
to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON wg sekcji PKD w 2006 r.
Rodzaj działalności (REGON)
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
Rybactwo
Górnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,
wodę
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku
osobistego i domowego
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne
ubezpieczenie zdrowotne
Edukacja
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Działalność usługowa komunalna, społeczna
i indywidualna, pozostała
Razem

Liczba
podmiotów
16
1
1
36

Sektor
publiczny
0
0
0
0

Sektor
prywatny
16
1
1
36

1

1

0

37

0

37

143

0

143

16
32
22

0
0
0

16
32
22

36

1

35

6

2

4

15
22

11
2

4
20

26

2

24

410

19

391

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2007

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie Pysznica systematycznie
rośnie, rośnie też liczba branż, w których działają. Są to firmy produkcyjne (tartak, produkcja
stolarki okiennej, makaroniarnie, piekarnia), usługowe (usługi bankowe, transportowe, budowlanoremontowe,

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, kiosk
Ruchu S.A., dom handlowy G.S. „Samopomoc Chłopska” w Nisku, hurtownie materiałów
budowlanych, apteka)
Spora grupa mieszkańców gminy pracuje też poza granicami kraju. Przed wejściem Polski
do Unii Europejskiej były to głównie wyjazdy do USA, natomiast obecnie najwięcej ludzi,
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szczególnie młodych, wyjeżdża do krajów Europy Zachodniej, które otworzyły dla Polski swoje
rynki pracy.
Mimo tego, iż jeszcze kilkanaście lat temu Pysznica była gminą typowo rolniczą, obecnie
z rolnictwa utrzymuje się niewielka liczba osób – 49 gospodarstw domowych wg danych
Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. Duża grupa mieszkańców pracuje zawodowo i jest
równocześnie właścicielem gospodarstwa rolnego, ale produkcja żywności prowadzona jest dla
zaspokojenia własnych potrzeb lub też ziemia nie jest uprawiana.
Gospodarstwa wg rodzaju i celu produkcji
Gospodarstwa rolne

Ilość

Udział procentowy

nie prowadzące produkcji rolniczej

945

42,8 %

produkujące wyłącznie na potrzeby własne

925

41,9 %

produkujące głównie na potrzeby własne

287

13,0 %

produkujące głównie na rynek

53

2,4 %

2210

100 %

Razem gospodarstw

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Powszechny Spis Rolny 2002 r.

Brak zainteresowania mieszkańców rolnictwem wynika również ze spadku opłacalności
produkcji rolnej, rozdrobnienia gospodarstw oraz rosnącego popytu na tereny pod budownictwo
mieszkaniowe.
Po wejściu do Unii Europejskiej, ze względu na dopłaty do produkcji rolnej zmniejszyła się
liczba nieużytków gdyż, aby właściciel mógł korzystać z dopłat ziemia nie może leżeć odłogiem.
Sytuacja na lokalnym rynku pracy została zdiagnozowana w oparciu o informacje uzyskane
z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli. Analiza poziomu bezrobocia w gminie Pysznica
pozwala stwierdzić, iż liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych systematycznie spada.
Szczególnie zauważalny spadek odnotowano w 2006 roku w stosunku do roku poprzedniego, tj. ok.
15%. Na przestrzeni lat 2000 – 2006 liczba bezrobotnych spadła o 232 osoby, tj. o ok. 37 %,
a w roku 2007 ta spadkowa tendencja jest jeszcze wyraźniejsza. Na koniec 2006 roku jako
bezrobotni zarejestrowanych było 6,5 % mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym.
Zdecydowana większość to osoby bez prawa do zasiłku.
Obserwuje się, że liczba bezrobotnych kobiet przekracza liczbę bezrobotnych mężczyzn. Omawiane
tendencje obrazują tabele i wykresy zamieszczone poniżej.
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Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Pysznica w latach 1999-2007
LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH
z prawem do
bez prawa do
ze zwolnień
Ogółem Kobiety
zasiłku
zasiłku
grupowych
Rok
O
K
O
K
O
K
O
K
1999
567
303
114
33
453
270
21
16
2000
619
317
144
44
475
273
35
20
2001
618
314
42
14
576
300
60
35
2002
537
255
97
36
440
219
45
29
2003
556
257
37
12
519
245
34
22
2004
513
252
30
16
483
236
26
17
2005
445
230
39
17
406
213
18
12
2006
387
206
28
13
359
193
15
11
09-2007
301
182
23
8
278
174
11
9
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, 2007

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Pysznica w latach 1999-2007
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, 2007

Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w latach 1999 - 2007
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, 2007
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W ciągu ostatnich trzech lat na terenie gminy Pysznica zmniejszyła się znacznie liczba osób
zarejestrowanych jako bezrobotne dłużej niż 12 miesięcy.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg wieku w latach 1999-2007
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0
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60 i więcej lat
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, 2007

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg wykształcenia w latach 1999-2007
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Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, 2007

Spadek bezrobocia na terenie gminy jest wynikiem ogólnokrajowego spadku stopy
bezrobocia, jak również emigracji mieszkańców za granicę w celach zarobkowych. Niepokojąca
jest tendencja wzrostu bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem. Częściowo wiąże się to
z większą ilością osób decydujących się na naukę w szkołach wyższych. Wpływ ma również profil
szkół wyższych w regionie, które kształcą studentów głównie na kierunkach ekonomicznych
i społecznych, podczas gdy na terenie powiatu, a szczególnie w stalowowolskiej podstrefie
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Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działa wiele firm z branży metalurgicznej i obróbki
metali, które poszukują kadry z wykształceniem technicznym.
Osoby mające problem ze znalezieniem pracy mogą ubiegać się o skierowanie przez
Powiatowy Urząd Pracy na bezpłatne szkolenia lub kursy w celu zmiany lub podwyższenia
kwalifikacji zawodowych.
Powiatowy Urząd Pracy może - na wniosek lub za zgodą absolwenta - skierować go
do odbycia stażu. Staż odbywany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy PUP, a pracodawcą.
Absolwentom w okresie odbywania stażu przysługuje wypłacane przez PUP stypendium, od
którego jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Pomoc dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej zapewnia Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pysznicy. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy
z roku na rok się zmienia, nie wykazuje natomiast tendencji wzrostowej.
Liczba osób korzystających z pomocy OPS w Pysznicy
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Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy, 2007

Głównym powodem przyznawania pomocy w gminie jest ubóstwo. Jest ono dominującą
przyczyną trudnej sytuacji życiowej objętych pomocą rodzin. W grupie tej są takie rodziny, które
charakteryzuje permanentny brak środków do życia. Rodziny te od dawna żyją w niedostatku i stale
korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
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2.3 Zasoby infrastrukturalne
2.3.1

Drogi
Przez teren gminy przebiega 1 droga wojewódzka, 7 dróg powiatowych i 26 dróg gminnych.

Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez gminę wynosi 45,688 km, w tym 37,593
km jest utwardzonych asfaltem i masą bitumiczną, a 8,095 km stanowią drogi o nawierzchni
nieutwardzonej. Drogi gminne łącznie mają 58,95 km długości, składa się na nie 53,25 km dróg
utwardzonych oraz 5,7 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. w dużej ilości materiały budowlane oraz drewno
z lasów państwowych.
Sieć dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy Pysznica, wg danych na rok 2007
Lp.

Nr drogi

Długość ogółem
w km

Nazwa drogi

O nawierzchni
ulepszonej

Drogi wojewódzkie
1

855

Olbięcin – Stalowa Wola

Razem drogi wojewódzkie

2,1

2,1

2,1

2,1

12,966

11,366

Drogi powiatowe
1

1019 R

Zarzecze – Pysznica- Rzeczyca Długa

2

1021 R

Jastkowice – Stalowa Wola

2,737

2,344

3

1024 R

Stalowa Wola – Pysznica

2,240

2,240

4

1020 R

Brandwica – Jastkowice

3,111

3,111

5

1022 R

Spokojna- Jastkowice

15,232

9,130

6

1023 R

Pysznica – Piskorowy Staw

6,240

6,240

7

2505 R

Ziarny – Sudoły – Stalowa Wola

3,162

3,162

45,688

37,693

47,788

39,793

Razem drogi powiatowe
Razem
Źródło: Urząd Gminy Pysznica 2007

Sieć dróg gminnych na terenie gminy Pysznica, wg danych na rok 2007
Lp.

1

Nr drogi
gminnej

101 200 R

Miejscowość

Jastkowice

Ulica
Ludian
Wolności
Lipowiec
Kochany
Dębowiec

Nr geodezyjny
działki
3230/1
3230/1
3230/2
3456
3967

Ogólna długość
drogi w km

12,6
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3

101 203 R

101 204 R

Jastkowice
Jastkowice

4
5
6

101 205 R
101 206 R
101 207 R

Pysznica
Bąków
Brandwica
Jastkowice

7

101 208 R

Jastkowice

8

101 209 R

Chłopska Wola

9

101 210 R

Jastkowice

10

101 211 R

Jastkowice

11

101 214 R

Studzieniec

12

13

101 216 R

101 218 R

14

101 220 R

15

101 224 R

16

101 227 R

17
18

101 228 R
101 230 R

19

101 231 R

20

101 232 R

21

101 233 R

22

101 234 R

23

101 235 R

Pysznica

Pysznica

3 – Go Maja
Majdan
Moskale
Ruda
Kuziory
Targowisko
Bąków
Wałowa
Wałowa
Bukowa
Kopernika
Poprzeczna
Boczna
Fedorowskiego
Podleśna
Chopina
Cicha
Szewska
Jedności
Narodowej
Wiejska
Kościelna
Podborek
Zadole
Kolonia

Hutnicza
Zadole
Pysznica
Strażacka
Sikorskiego
Folwarczna
Podorenda
Pysznica
Kaczyłów
Kręta
Pysznica
Kaczyłów
Wolności
Pysznica
Podlesie
Krzaki
Leśna
Sosnowa
Krzaki
Podleśna
Knieja
Krzaki
Leśna
Konopnickiej
Kłyżów
Podsanie
Błońska
Kłyżów - Krzaki Borek
Polna
Kłyżów
Podkorzeniec

3273/2
3271/2
3271/2
3254, 3309
3901, 3857, 3822
114
882, 642/1, 860/1
960, 377
3258, 1056
3301
3268
3270/2
212
3306
3271/1
3272/2
3277
3227
327, 348/1
702
699
684, 1233
470, 430, 251,
431, 186/1
186/1cz,
99, 100cz, 101/1,
132cz, 139cz,
131
186/1
131, 132
523
500
3379, 3378,
1880, 1883,
3090
3074, 2596
1926
1715, 1357, 1358
2433
2257/2,
2257
909
808, 990
2058
116, 116/1, 1297
2577
2577
2578
537

0,75
5,00

3,00
0,35
1,40
2,30
0,50
2,15

2,5
1,45
1,05

1,65

1,90

1,20
1,30
1,00
1,20
2,20
5,45
1,50
4,90
0,65
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Zagórska
24

101 237 R

2024, 2022/24,
2022/27
2015
3652, 3923,
4299, 4317,
4921/1
Razem drogi gminne

Kłyżów
Strażacka

25

102 523 R

Pysznica

Rędziny

24

1,30

1,65
58,95

Źródło: Urząd Gminy Pysznica 2007

Sieć dróg w gminie jest dobra. Drogi prowadzą do najodleglejszych przysiółków. Z ogólnej
długości dróg gminnych, 90,33 % to drogi utwardzone. Dróg o nawierzchni nieutwardzonej jest
około 5,7 km. Ogólny stan dróg jest zły mimo dużych nakładów finansowych gminy na ich
utrzymanie i poprawę nawierzchni, gdyż wzmożony ruch kołowy powoduje pogarszanie się ich
stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W latach 2000 – 2007 utwardzono asfaltem 4
ulice: Bukowa (1500 mb) i Fedorowskiego (800 mb)
w Jastkowicach, oraz Rędziny (900 mb) i Kolonia
(826 mb) w Pysznicy.
W zakresie komunikacji drogowej o znaczeniu
regionalnym w gminie Pysznica przewiduje się

Modernizacja ul. Fedorowskiego w Jastkowicach

budowę i modernizację następujących dróg: budowę drogi ekspresowej „S-74” relacji Piotrków
Trybunalski – Nisko oraz modernizację drogi wojewódzkiej nr 855 relacji Olbięcin – Zaklików –
Stalowa Wola.
Znacząca dysproporcja pomiędzy wydatkami na drogi publiczne gminne w roku 2004
(1 017 755zł) i 2005 (567 224 zł) wynika z tego, że w roku 2004 r. poza bieżącym utrzymaniem
dróg, kwotę 725 833 zł przeznaczono na budowę ulicy Bukowej w Jastkowicach prowadzącej do
oczyszczalni ścieków. Z kolei w 2006 roku na utrzymanie i modernizację dróg gminnych wydano
z budżetu gminy środki finansowe w wysokości 769 749,61zł, z czego 279 164,69 zł to koszt
przebudowy drogi gminnej nr 101218R oraz odwodnienia ulicy Folwarcznej i M. Bourdon.
Nakłady finansowe na publiczne drogi gminne w latach 2004 - 2007
1 017 755 zł
769 750 zł

815 941 zł

567 224 zł

2004

Źródło: Urząd Gminy w Pysznicy 2007r.

2005

2006

2007 (listopad)
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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 mb i nośności 10 ton,
• most drewniany, przyczółki żelbetowe pokład drewniany na starym dorzeczu Sanu
o długości 4 mb,
• most mieszany, na żelbetowych przyczółkach, z pomostem z drewna dębowego na rzece
Dębowiec, o długości 12 mb,
• 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 znajdują 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 38,6m 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 12,1m 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 30,2m i szerokości 4,5 m oraz nośności 10 T.
2.3.2

Telefonizacja
Gmina znajduje się w tarnobrzeskim okręgu telekomunikacyjnym. Mieszkańcy mają

bezpośrednie połączenie z całym powiatem stalowowolskim oraz ze wszystkimi miejscowościami
położonymi w byłym województwie tarnobrzeskim. Chcąc dodzwonić się do Rzeszowa - stolicy
województwa należy wykonać rozmowę zamiejscową, co znacznie wpływa na wzrost kosztów
połączeń. Wszystkie wsie gminy posiadają sieć telefoniczną. Zdecydowana większość
mieszkańców gminy korzysta z usług Telekomunikacji Polskiej SA, mniej z usług MNI Telecom
(poprzednia nazwa: Telefonia Pilicka). Obecny rozwój usług sieci komórkowej powoduje, że
mieszkańcy częściowo rezygnują z usług operatorów stacjonarnych na rzecz telefonii komórkowej.
Powoduje to spadek abonentów telefonów stacjonarnych przy ciągle rosnącej liczbie posiadaczy
telefonów komórkowych.
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2.3.3 Informatyzacja
Spadające od kilku lat ceny sprzętu komputerowego spowodowały, że wśród mieszkańców
gminy komputer przestał być luksusem – stał się narzędziem do pracy i do nauki. Wszystkie szkoły
na terenie gminy posiadają pracownie komputerowe z dostępem do internetu:
•

ZS w Pysznicy – dwie pracownie, w 2008 roku planowane jest utworzenie trzeciej,

•

ZS w Jastkowicach – dwie pracownie, w 2008 roku planowane jest utworzenie trzeciej,

•

ZS w Kłyżowie – dwie pracownie, w 2008 roku planowane jest utworzenie trzeciej,

•

PSP w Krzakach – jedna pracownia.

Oprócz zajęć lekcyjnych, uczniowie mogą korzystać z pracowni po lekcjach i w czasie ferii.
Na terenie gminy Pysznica działa kilku dostawców internetu. Do roku 2004 wiodącym
dostawcą tego typu usług była Telekomunikacja Polska S.A., natomiast w ostatnich trzech latach
duży udział w rynku zdobyli lokalni dostawcy internetu w technologii przesyłu radiowego.
Spowodowało to znaczny spadek cen i szerszy dostęp do sieci internetowej. Ponadto na terenie
Pysznicy i Olszowca działają trzy sieci utworzone przez mieszkańców.
Dla osób, które nie mają komputera, bądź dostępu do internetu istnieje możliwość
skorzystania z komputera w bibliotekach w Pysznicy (3 stanowiska) i Kłyżowie (1 stanowisko),
oraz w Domu Kultury w Pysznicy (1 stanowisko).
W ramach projektu pn. „Strategia informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej
infrastruktury informatycznej”, finansowanego ze środków unijnych, Stowarzyszenie „Miasta
w Internecie"

wspólnie

z Departamentem

Społeczeństwa

Informacyjnego

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Politechniką Rzeszowską przygotowują
Strategię Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Studium Rozwoju Sieci
Szerokopasmowej oraz koncepcję Systemu Informacji Przestrzennej Podkarpacia. Dokumenty te
mają być m.in. podstawą do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz utworzenia nowoczesnej
infrastruktury sieci internetowej. Szerokopasmowa Sieć Regionalna ma objąć swym zasięgiem
wszystkie miejscowości powiatowe i gminne oraz te miejscowości, które znajdą się na trasie
przebiegu planowanych linii światłowodowych. Według wstępnych ustaleń na trasie przebiegu sieci
światłowodowej znajdą się Kłyżów, Pysznica i Jastkowice. Do pozostałych miejscowości Internet
ma być dostarczany za pomocą technologii radiowej WiMAX. Uruchomienie tej sieci przewiduje
się na lata 2011-2013.
2.3.4

Gospodarka wodno – ściekowa
Gmina leży na terenie zróżnicowanym jeśli chodzi o zasoby wodne. Są one najbogatsze

w dolinie Sanu i nieco mniejsze w dolinie rzeki Bukowa. Na terenie gminy Pysznica występuje sieć
rzeczna o długości 62,1 km (w tym rz. San 13,3km), rowy melioracyjne (54,3 km), sieć drenarska
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(385 ha) oraz wały przeciwpowodziowe (6,42 km).
Aktualnie mieszkańcy gminy Pysznica, z wyjątkiem sołectwa Sudoły które podłączone jest 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 wynosi
128,3 km, a korzysta z niej 2008 gospodarstw domowych. Ujęcie posiada wygrodzoną strefę
ochrony bezpośredniej, a pozwolenie na pobór wód podziemnych do końca 2012 r. Wody
podziemne występujące na obszarze zbiornika GZWP nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów”
powinny być wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby bytowo – gospodarcze oraz
w produkcji artykułów żywnościowych i farmaceutycznych.
W roku 2004 oddano do eksploatacji
oczyszczalnię

ścieków

w miejscowości

Jastkowice o przepustowości Qśr.dobowe =
325 m3/dobę oraz rozpoczęto budowę sieci
kanalizacyjnej.
Oczyszczalnia ścieków w Jastkowicach to

Oczyszczalnia ścieków w Jastkowicach

zblokowana mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia oparta na procesie recylkulacji 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 pompowania osadu nadmiernego,

•

stacja reagentu PIX,

•

stacja mechanicznego odwadniania osadu z urządzeniami systemu Draimad – Tekoag.
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na zrzut ścieków obowiązujące do końca

2012 r.
Dotychczas wybudowano 9,34 km sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pysznica – Podborek
i na ulicy Bukowej w Jastkowicach. Do sieci podłączonych jest aktualnie 114 gospodarstw
domowych w Pysznicy i 10 w Jastkowicach. Do oczyszczalni ścieków dowożone są ścieki ze
zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenu gminy.
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Obecnie w trakcie budowy jest
kolejne 39,77 km sieci kanalizacyjnej
w miejscowości
i Chłopska

Pysznica,

Wola.

inwestycji

liczba

podłączonych

do

sanitarnej
gospodarstw,

Jastkowice

Po

ukończeniu
gospodarstw

sieci

zwiększy

kanalizacji
się

natomiast

o 931
liczba

wybudowanych przepompowni o 16 szt.
Budowa kanalizacji w Pysznicy

w związku z tak dużą rozbudową sieci

kanalizacyjnej planowana już jest modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jastkowicach
do przepustowości Qśr.dobowe = 700 m3/dobę.
Mieszkańcy pozostałej nieskanalizowanej część gminy Pysznica korzystają z usług Gminnego
Zakładu Komunalnego lub prywatnych właścicieli pojazdów do wywozu nieczystości płynnych.
Kwestie związane z ochroną środowiska na terenie gminy Pysznica reguluje Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica.
2.3.5

Gospodarka odpadami
Na terenie gminy Pysznica gospodarkę odpadami prowadzi Gminny Zakład Komunalny

w Pysznicy, który zarządza składowiskiem odpadów oraz Zakładem Segregacji Odpadów
w Pysznicy. Dodatkowo GZK w Pysznicy jest też jednym z operatorów w gminie Nisko na
podstawie umów cywilno – prawnych z mieszkańcami. Kierunki gospodarki odpadami wyznacza
Plan Gospodarki Odpadami na lata 2005 – 2014 dla Gminy Pysznica. Do końca 2006 roku Dyrektor
Gminnego Zakładu Komunalnego podpisał 1904 umowy na terenie gminy Pysznica na odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców, wyposażając posesje w pojemniki na śmieci. Ze względu
na specyfikę gminy (zabudowa jednorodzinna) wprowadzono system segregacji „u źródła”
w systemie workowo – pojemnikowym. Każde gospodarstwo mające umowę na wywóz odpadów
komunalnych otrzymuje komplet 3 kolorowych worków na odpady gromadzone selektywnie:
•

żółty na tworzywa sztuczne,

•

niebieski na makulaturę,

•

zielony na szkło,
Worki i pojemniki o pojemności 120 l z gospodarstw domowych na zmieszane odpady

komunalne opróżniane są co trzy tygodnie wg ustalonego harmonogramu wywozu przez Gminny
Zakład Komunalny w Pysznicy. Podmioty gospodarcze i instytucje posiadają 30 pojemników na
odpady o pojemności 1100 l. Odbiór odpadów z gospodarstw domowych, firm i instytucji odbywa
się za pomocą samochodu specjalistycznego WUKO, ładowność 16 m3 – dla odpadów
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niesegregowanych, oraz skrzyniowego samochodu Star o ładowności 15 ton dla odpadów
posegregowanych. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady balastowe z selektywnej zbiórki są
gromadzone

na

składowisku

odpadów. Posegregowane odpady
są

kierowane

do

Zakładu

Segregacji, gdzie następuje ich
podział na poszczególne frakcje
i są

przygotowywane

do

Zakład Segregacji Odpadów w Pysznicy

sprzedaży. Stację segregacji odpadów stanowi hala o wymiarach 32 m x 8,5-16 m, w której
znajduje się:
•

przenośnik zasypowy, kanałowy z koszem zasypowym,

•

przenośnik wznoszący ze stanowiskiem do wybierania odpadów wielkogabarytowych,

•

sito bębnowe z przenośnikami frakcji podsitowej,

•

przenośnik sortowniczy 4-stanowiskowy z wyprowadzonym poza halę wysypem balastu,

•

kabina sortownicza ogrzewana i wyposażona w wentylację,
prasa o nacisku 25 ton.

W roku 2006 zebrano selektywnie 25 ton makulatury, 122,24 tony szkła, 29,7 ton tworzyw
sztucznych, 5,73 tony metali żelaznych i nieżelaznych. Całkowita ilość odpadów komunalnych
w ciągu 2006 roku wyniosła 775,75 ton. Wynika z tego, że udało się odzyskać 23,6 % zebranych
odpadów.

Do najważniejszych inwestycji w dziedzinie gospodarki odpadami w gminie Pysznica należą:
1. Wybudowanie składowiska odpadów w Pysznicy – rok 1993.
2. Zakup specjalistycznego sprzętu do zbiórki i transportu odpadów – samochodu śmieciarki typ
SM-200 produkcji WUKO Łódź, koparko-ładwarki kołowej WB92-R2 Komatsu do
utrzymywania porządku na składowisku odpadów oraz zakup 1500 pojemników typ SM 120L
na odpady komunalne dla gospodarstw indywidualnych z terenu naszej gminy. Rok zakupu
2001 (współfinansowanie ze środków Phare).
3. Zakup samochodu skrzyniowego STAR z dźwigiem HDS przystosowanego do opróżniania
pojemników typu dzwon, służących do selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup prasy do
odpadów i 30 pojemników SM 1100l wykorzystanych do obsługi placówek usługowohandlowych i instytucji użyteczności publicznej. Rok zakupu 2003 (finansowanie ze środków
PFOŚiGW).
4. Opracowanie projektu technicznego budowy zakładu segregacji odpadów – rok 2003.
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5. Wybudowanie zakładu segregacji przy składowisku odpadów w Pysznicy i dostosowanie
składowiska odpadów do obowiązujących przepisów ochrony środowiska. Rok 2004
(finansowanie ze środków programu SAPARD i PFOŚiGW).
6. Zakup kompaktora dla składowiska odpadów w Pysznicy – koniec roku 2004 (finansowanie
ze środków PFOŚiGW).
2.3.6

Gazownictwo
Źródłem zasilania gazowego jest gazociąg średnioprężny, podłączony do gazociągu

wysokoprężnego „Jarosław –Puławy”. Wsie gminy Pysznica posiadają gazociąg gazu ziemnego
średnioprężnego podłączony do sieci średnioprężnej terenów osadniczych miasta Stalowej Woli,
gminy Radomyśl i gminy Nisko. Według dany z PGNiG liczba odbiorców gazu na terenie gminy
w latach 2004 – 2007 kształtowała się następująco:

2004

Liczba odbiorców gazu
z terenu gminy Pysznica
1145

2005

1219

2006

1263

2007 (listopad)

1325

Rok

Źródło: PGNiG, 2007

Liczba odbiorców systematycznie rośnie ze względu na rozwój budownictwa mieszkaniowego na
terenie gminy. W gminie rozwinięta jest też dobrze sieć punktów dystrybucji gazu propan-butan.
Przebiegający przez gminę gazociąg o znaczeniu krajowym Ø 700 relacji: granica państwa
(Ukraina) – Jarosław – Rozwadów – granica województwa – Puławy ma zostać zmodernizowany
zgodnie z opracowanym krajowym programem modernizacji sieci gazowych magistralnych.
W ostatnich latach ze względu na trudną sytuację materialną mieszkańców gminy obserwuje
się tendencję do odchodzenia od ogrzewania budynków gazem i przechodzenia na inne paliwa
(drewno i jego odpady, węgiel i inne).
2.3.7

Elektroenergetyka i reelektryfikacja

Gmina Pysznica prawie w całości jest zelektryfikowana i zasilana energią elektryczną
o napięciu 15 kV i 30 kV z czterech linii magistralnych napowietrznych:
1. 30 kV „Rozwadów – Brandwica – Chwałowice” zasilająca północno – zachodni obszar
gminy;
2. 30 kV „Stalowa Wola – Janów ” zasilająca środkowy obszar gminy;
3. 15kV „Stalowa Wola – Jastkowice” zasilająca środkowo – zachodnie tereny;
4. 15 kV „Nisko – Wólka Tanewska” zasilająca południowo zachodni obszar gminy.
Odgałęzienia w/w linii stanowią sieć rozdzielczą doprowadzającą napięcie do stacji trafo, które
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z kolei stanowią źródło zasilania dla wiejskich sieci niskiego napięcia. Obszar gminy pod
względem

administracyjno

gospodarczym

podlega

obecnie

Rzeszowskiemu

Rejonowi

Energetycznemu oddział w Stalowej Woli. Przez obszar gminy przebiegają tranzytem linie
wysokich napięć krajowego systemu elektroenergetycznego 220 kV i 110 kV. Sieć rozdzielcza,
częściowo wymaga modernizacji i rozbudowy, szczególnie z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój
mieszkalnictwa jednorodzinnego na terenie gminy Pysznica.
Drogi w gminie Pysznica oświetlane są przez 724 lampy uliczne. Zdecydowaną większość
nakładów finansowych na oświetlenie uliczne stanowi zużycie energii. Koszty te rosną z każdym
rokiem ze względu na budowę nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy oraz na rosnące
ceny energii.
Wydatki na oświetlenie uliczne w latach 2004 – 2006
250 000 zł

200 000 zł

150 000 zł

2004
2005
2006

100 000 zł

50 000 zł

- zł
zużycie energii

konserwacja

budowa oświetlenia
ulicznego

Źródło: Urząd Gminy w Pysznicy, 2007

2.3.8

Gospodarka mieszkaniowa
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne jest bardzo prężnie rozwijającą się dziedziną

w sferze społecznej i gospodarczej w gminie Pysznica. O standardzie życia w znaczącym stopniu
decydują warunki mieszkaniowe. Większość mieszkań wyposażonych jest we wszystkie media:
sieć gazową, energetyczną, wodociągową i częściowo w kanalizację. Liczba wydawanych decyzji
o warunkach zabudowy oraz liczba wydanych pozwoleń na budowę stale utrzymuje się na wysokim
poziomie.
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Liczba wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz liczba oddanych do użytku
mieszkań w latach 2003 - 2006
160

152

144

144

140

129

120
100

87

80
60

55
40

47

40
20
0
2003

2004

wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

2005

2006

mieszkania oddane do użytkowania

Źródło: Urząd Gminy w Pysznicy, 2007

W roku 2004 liczba oddanych do użytku mieszkań była ponad dwukrotnie wyższa niż rok
później. Sytuacja ta była efektem zapowiedzi wprowadzenia kar za nielegalne użytkowanie
obiektów budowlanych bez zawiadomienia lub bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
a jednocześnie wprowadzono sześciomiesięczny okres przejściowy, kiedy to można było dokonać
tej legalizacji bez żadnych sankcji karnych.
Pomimo stale rosnących cen działek budowlanych oraz materiałów budowlanych nie
zmniejsza się zainteresowaniem mieszkańców Stalowej Woli i okolic kupnem działek pod budowę
bądź już wybudowanych domów na terenie gminy Pysznica. Szczególnym powadzeniem cieszą się
działki we wsi Pysznica i Jastkowice. Liczba składanych w urzędzie gminy wniosków o uzyskanie
decyzji o warunkach zabudowy w każdym roku jest coraz wyższa. W 2006 r. złożono 129
wniosków, w związku z czym uznać można, iż budownictwo mieszkaniowe na terenie będzie nadal
bardzo dobrze się rozwijać, co daje szanse dalszego społeczno – gospodarczego rozwoju gminy
Pysznica.
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2.4 Zasoby finansowe
Budżet jest podstawą gospodarki finansowej gminy, w którym w sposób właściwy dla niego
ujmowane są dochody i wykonywane zadania przewidziane ustawami. Tabela poniżej przedstawia
planowane i zrealizowane dochody oraz wydatki gminy Pysznica w latach 2004-2007.
Zestawienie planów oraz wykonania dochodów i wydatków budżetowych w latach 2004 – 2007
Rok

2004

Opis

Dochody

planowane na 1 stycznia

14 596 867 zł

18 244 305 zł

planowane na 31grudnia

13 603 081 zł

19 086 249 zł

zrealizowane w 2004 r.

13 345 837 zł

17 717 753 zł

98,11 %

92,83 %

planowane na 1 stycznia

19 218 447 zł

16 464 079 zł

planowane na 31 grudnia

20 054 299 zł

17 452 209 zł

zrealizowane w 2005 r.

16 072 033 zł

13 192 773 zł

75,59 %

75,59 %

planowane na 1 stycznia

14 932 139,00

16 920 906,00

planowane na 31 grudnia

15 734 845,74

18 000 934,21

zrealizowane w 2006 r.

15 626 214,15

16 106 328,61

99,31%

89,47%

planowane na 1 stycznia

16 665 288,00

18 941 898,00

planowane na 30 czerwca

17 038 523,12

19 315 133,12

8 974 940,83

9 689 414,01

52,67%

50,16%

% wykonania

2005

% wykonania

2006

% wykonania

2007

Wydatki

zrealizowane w i półroczu 2007 r.
% wykonania

Dochody budżetowe w latach 2004 – 2007 w podziale na działy:
Dział
010
Rolnictwo
i łowiectwo

400
Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energię
elektryczną, gaz
i wodę

600
Transport i łączność

Opis

2007

2004

2005

2006

(wykonanie do
30 czerwca)

plan

19 580,00

1 000,00

4 337,00

5 531,12

wykonanie

19 830,00

3 120,00

5 601,42

5 031,12

plan

14 487,00

580 948,00

-

-

wykonanie

6 950,00

581 541,00

-

-

plan

55 093,00

487 907,00

25 000,00

-

0,00

487 907,00

25 000,00

wykonanie

700

plan

209 179,00

3 836 021,00

291 586,00

274 252,00

Gospodarka
mieszkaniowa

plan

208 197,00

42 646,00

198 081,46

55 429,17
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710
Działalność
usługowa

750
Administracja
publiczna

plan

-

2 000,00

-

-

wykonanie

-

2 000,00

-

-

plan

102 200,00

185 719,00

99 140,00

89 343,00

wykonanie

122 891,00

182 099,00

98 912,00

46 104,92

plan

33 678,00

53 348,00

25 420,00

1 595,00

wykonanie

33 677,00

52 634,00

24 885,00

857,00

plan

9 806,00

6 545,00

18 000,00

-

wykonanie

9 806,00

6 454,00

18 000,00

-

plan

2 827 926,00

3 508 504,00

3 555 120,00

4 494 507

wykonanie

2 805 156,00

3 374 624,00

3 547 101,91

2 129 334,31

plan

7 565 544,00

7 923 241,00

8 525 626,00

8 779 210,00

wykonanie

7 565 874,00

7 931 657,00

8 538 207,20

4 987 850,86

plan

99 366,00

107 197,00

80 332,00

77 030,000

wykonanie

87 427,00

82 865,00

75 987,92

48 503,69

plan

-

7 790,00

54 954,74

0,00

wykonanie

-

7 790,00

49 765,02

52 074,49

plan

1 194 177,00

1 943 891,00

2 929 951,00

3 248 470,00

wykonanie

1 180 528,00

1 930 234,00

2 920 878,65

1 584 166,79

plan

-

125 642,00

117 787,00

66 399,00

wykonanie

-

102 571,00

115 074,60

58 336,60

plan

1 568 545,00

1 274 046,00

7 262,00

2 186,00

wykonanie

1 302 001,00

1 273 300,00

8 418,07

7 251,88

plan

3 500,00

10 500

300,00

-

wykonanie

3 500,00

10 500

300,00

-

751
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa oraz
sądownictwa

754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

756
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki
związane z ich
poborem

758
Różne rozliczenia

801
Oświata
i wychowanie

851
Ochrona i zdrowia

852
Pomoc społeczna

854
Edukacyjna opieka
wychowawcza

900
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska

921
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

34
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Wydatki budżetowe w latach 2004 – 2007 w podziale na działy:
Dział
010
Rolnictwo
i łowiectwo

020
Leśnictwo

400
Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w energię
elektryczną, gaz
i wodę

600
Transport i łączność

700
Gospodarka
mieszkaniowa

750
Administracja
publiczna

Opis

2007

2004

2005

2006

(wykonanie do
30 czerwca)

plan

61 400,00

20 500,00

31 673,00

24 711,12

wykonanie

53 990,00

16 241,00

29 654,77

14 125,81

plan

13 000,00

-

11 000,00

12 500,00

wykonanie

6 522,00

-

9 580,12

12 260,86

1 080 307,00

499 071,00

235 502,00

121 000,00

917 799,00

442 871,00

221 545,48

7 000,00

plan

1 061 127,00

3 095 606,00

817 311,00

882 105,00

wykonanie

1 047 755,00

567 224,00

774 749,61

250 060,68

plan

38 000,00

51 180,00

23 000,00

63 000,00

wykonanie

29 528,00

17 244,00

16 853,84

16 180,55

plan

1 726 691,00

1 925 935,00

1 990 891,00

1 924 550,66

wykonanie

1 559 264,00

1 765 152,00

1 827 428,36

890 377,31

plan

33 678,00

53 348,00

25 420,00

1 595,00

wykonanie

33 677,00

52 634,00

24 885,00

514,00

plan

129 495,00

152 210,00

204 733,47

139 714,00

wykonanie

112 818,00

138 479,00

192 217,27

71 615,99

plan

25 000,00

26 500,00

26 500,00

26 000,00

wykonanie

17 547,00

19 214,00

17 800,06

13 009,88

plan

145 000,00

138 601,00

41 500,00

105 000,00

wykonanie

54 392,00

116 553,00

38 273,05

26 826,56

plan

2 328,00

-

-

20 263,00

0,00

-

-

0,00

plan

6 473 146,00

7 661 363,00

6 850 948,00

6 989 887,00

wykonanie

5 947 909,00

6 532 825,00

6 347 794,44

3 290 905,80

plan

136 000,00

133 540,00

198 484,74

142 435,34

wykonanie

135 258,00

78 529,00

179 921,11

105 501,33

plan

1 447 159,00

2 298 099,00

3 338 872,00

3 687 448,00

wykonanie

1 413 276,00

2 260 880,00

3 321 831,03

1 758 036,96

plan
wykonanie

751
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa oraz
sądownictwa

754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

756
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej
oraz wydatki
związane z ich
poborem

757
Obsługa długu
publicznego

758
Różne rozliczenia

801
Oświata
i wychowanie

851
Ochrona i zdrowia

852
Pomoc społeczna

wykonanie

35
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854
Edukacyjna opieka
wychowawcza

900
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska

921
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego

926
Kultura fizyczna
i sport

plan

124 085,00

245 014,00

272 465,00

224 617,00

wykonanie

113 101,00

206 715,00

264 318,86

94 552,69

plan

6 214 172,00

751 077,00

3 521 975,00

4 496 842,00

wykonanie

5 899 256,00

590 279,00

2 428 816,61

2 949 709,59

plan

286 911,00

308 165,00

297 965,00

352 465,00

wykonanie

286 911,00

308 165,00

297 965,00

138 236,00

plan

88 750,00

90 000,00

112 694,00

101 000,00

wykonanie

88 750,00

86 768,00

112 694,00

50 500,00
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Okres pomiędzy rokiem 2004, a pierwszym półroczem roku 2007 to czas naznaczony
wieloma zmianami, jakie zostały dokonane przede wszystkim w infrastrukturze gminy Pysznica.
Pomimo tego, że 11 listopada 2006 r. w wyniku wyborów samorządowych nastąpiły zmiany
w składzie rady gminy i na stanowisku wójta, to podjęte wcześniej plany i działania są w miarę
możliwości finansowych, sukcesywnie realizowane.
W 2004 roku wydatki zostały wykonane w kwocie 17 717 753 zł, co stanowi 92,83 % kwoty
planowanej. Z tej kwoty wydatki i zakupy inwestycyjne stanowiły 44,31 %, wynagrodzenia
i pochodne 31,74 %, obsługa długu 0,31 %, pozostałą cześć tj. 23,64 % stanowiły pozostałe
wydatki bieżące. Do głównych inwestycji realizowanych w 2004 r. należą:
• budowa oczyszczalni ścieków we wsi Jastkowice i kanalizacji sanitarnej i etap
w miejscowości Jastkowice i Pysznica – 3 652 774,00zł w tym dofinansowanie z programu
SAPARD 1 226 665,59zł,
• modernizacja ujęcia wody w Pysznicy – Podborku oraz budowa sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Jastkowice ul. Zaonie i 100-lecia – 1 004 592,00 zł, w tym
dofinansowanie z programu SAPARD – 580 141,47zł,
• budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pysznica, Jastkowice, Krzaki, Studzieniec –
80 123,00 zł,
• modernizacja drogi gminnej w miejscowości Jastkowice, ul. Bukowa – 714 875,00 zł, w tym
dofinansowanie z programu SAPARD – 471 907,31 zł,
• modernizacja składowiska odpadów w Pysznicy i budowa stacji segregacji odpadów –
1 942 144,00 zł, w tym dofinansowanie z programu SAPARD – 1 043 846,10 zł,
• wykonanie chodnika przy urzędzie gminy -17 318,00 zł,
• dalszy etap budowy gimnazjum w Pysznicy (segment C, zakończenie stanu surowego) –
1 002 546,49 zł
• modernizacja dróg transportu rolnego – 40 118,00 zł
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• remont i wyposażenie świetlicy przy Zespole Szkół w Jastkowicach – 51 385,61 zł, w tym
PAOW – Bank Światowy – 15 929,54 zł,
• remont budynku Zespołu Szkół w Kłyżowie – 99 929,16 zł, w tym PAOW – Bank
Światowy – 41 969,83 zł,
• remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzakach – 42 192,00 zł, w tym PAOW
– Bank Światowy – 17 720,64 zł,
Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych w postaci:
• sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminnego Centrum Reagowania w Pysznicy,
• sprzętu komputerowego do urzędu gminy oraz sprzętu komputerowego dla Ośrodka Opieki
Społecznej w Pysznicy.
W/w wydatki znalazły swoje pokrycie w dochodach wykonanych w 98,11 % w 2004 r. tj.
w kwocie 13 345 837 zł. Kwotę dochodów stanowiły: subwencje – 56,99 %, dotacje na realizację
zadań własnych i zleconych – 20,16 %, dochody własne z podatków i opłat od osób prawnych i od
osób fizycznych – 13,57 % oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób
fizycznych - 9,58 %.
Wynik finansowy w roku 2004 z uwzględnieniem roku 2003 zamyka się niedoborem
w kwocie 4 829 865 zł. Niedobór ten to wynik prefinansowania inwestycji, które w 2005 r. zostały
dofinansowane z programu SAPARD.
W 2005 r. wydatki zostały wykonane w kwocie 13 192 773 zł, co stanowi 75,59 % planu.
Z tej kwoty przypada na: inwestycje i zakupy inwestycyjne 8,11 %, wynagrodzenia i pochodne
47,76 %, obsługę długu 0,89%, pozostałe wydatki bieżące 43,24%. Z uwagi na realizację w 2004
roku kosztownych inwestycji i konieczność zaciągania kolejnych kredytów na ich szybką realizację,
rok 2005 obfitował głównie w spłatę zobowiązań roku 2004 i jedynie w niewielkie inwestycje
bieżące. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek zamknęła się kwotą 2 754 368 zł. Realizacja
dochodów w kwocie 16 072 033zł, co stanowi 80,14 % planu i wydatków w kwocie 13 192 773 zł
określiła dodatni wynik finansowy w kwocie 277 170 zł. Główne źródła dochodów w roku 2005r.
przedstawiają się następująco: subwencje – 49,17 %,dochody własne- 11,13 %, dotacje celowe –
28,18 %, udział w podatku dochodowym – 11,52 %.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. wyniosło 2 136 648 zł.
W 2006 r. wydatki budżetu gminy wykonano w kwocie 16 106 328,61 zł, co stanowi 89,47%
planu. Realizowane były głównie zadania bieżące zlecone i własne w zakresie: rolnictwa,
transportu, gospodarki mieszkaniowej, administracji samorządowe, OSP, oświaty i wychowania,
ochrony środowiska, kultury fizycznej i sportu, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie
alkoholizmowi, OPS oraz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Z poniesionych
wydatków inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowią kwotę 2 551 676,26 zł, co daje 15,84%
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całości wydatków. Inwestycje takie jak budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pysznica
i Jastkowice, przebudowa ul. Kolonia i Strażackiej oraz odwodnienie ul. Folwarcznej i M. Bourdon
w Pysznicy – 279 164,69zł zostały sfinansowane ze środków własnych, gdyż dofinansowanie
z funduszu ZPORR i budżetu państwa nastąpiło dopiero w II połowie 2007 r. Plan wydatków
przedstawiony w tabeli powyżej został zrealizowany maksymalnie do możliwości.
W kwietniu 2006r. rozpoczęto realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.m.
Pysznica i Jastkowice jako czynnik restrukturyzacji regionu”, którego realizację zaplanowano na
lata 2006-2007 – 4 782 864,07 zł.
Inne ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2006 r.:
• oświetlenie ulicy Majdan w Jastkowicach – 13 098,05 zł,
• oświetlenie ulicy Armii Krajowej - Boczna w Jastkowicach oraz ul Poprzecznej i Sanowej
w Pysznicy – 6 107,72 zł,
• budowa sieci wodociągowej w Kuziorach – 100 000,00 zł,
• przebudowa drogi gminnej nr 101218 w m. Pysznica – 253 417,91 zł,
• wykonanie ogrodzenia w Olszynkach – 55 000,00 zł.
Dochody w 2006 r. zostały wykonane w kwocie 15 626 214,15 zł, co stanowiło 99,31% planu.
Na koniec roku 2006 gmina posiadała zadłużenie w kwocie 2 587 648 zł, co stanowi 16,55%
wykonanych dochodów. Wynik finansowy w 2006 r. zamknął się niedoborem w kwocie
480 114,46 zł.
W 2007 r. wydatki budżetu gminy na dzień 30 czerwca wykonano w kwocie 9 689 414,01 zł,
co stanowi 50,16 % planu. Realizowane były głównie zadania bieżące zlecone i własne w zakresie:
rolnictwa, transportu, gospodarki mieszkaniowej, administracji samorządowe, OSP, oświaty
i wychowania,

ochrony

środowiska,

kultury

fizycznej

i sportu,

zwalczanie

narkomanii

i przeciwdziałanie alkoholizmowi, OPS oraz spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Realizację wydatków w działach przedstawia tabela powyżej.
Na dzień 30 czerwca 2007 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 3 319 648 zł z tytułu
zaciągniętych pożyczek w latach 2004 – 2007, co stanowi 19,48% planowanych dochodów.
Dochody budżetu gminy za i półrocze 2007r. zostały wykonane w kwocie 8 974 940,83 zł, co
stanowi 52,67% planu. Głównymi źródłami dochodów są: subwencje – 4 982 020zł, dochody
własne – 1 130 564,16 zł, dotacje celowe – 1 691 333,12 zł, udział w podatku dochodowym –
1 168 023,55 zł.
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2.5 Zasoby instytucjonalne
2.5.1

Urząd Gminy
Urząd Gminy w Pysznicy jest podstawową jednostką organizacyjną gminy, która realizuje

szereg zadań wyznaczanych gminom przez akty prawne. W urzędzie zatrudnionych jest
31 pracowników. W budynku, w którym mieści się urząd ma też swoją siedzibę Dom Kultury
i pysznicka OSP. Warunki lokalowe są zadowalające, do dyspozycji urzędu jest 12 pomieszczeń
biurowych oraz pomieszczenie socjalne. Wszystkie urzędnicze stanowiska pracy wyposażone są
w komputer, gmina posiada własną stronę internetową www.pysznica.pl, oraz Biuletyn Informacji
Publicznej. W najbliższych latach konieczna jest przebudowa parkingu przy budynku Urzędu
Gminy.
2.5.2

Ośrodek Pomocy Społecznej
Opieką społeczną zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pysznicy zatrudniający

14 pracowników na umowę o pracę oraz radcę prawnego na umowę zlecenie. Na koniec 2006 r.
z pomocy świadczonej przez OPS skorzystało 495 osób. OPS realizuje zadania własne, własne
o charakterze obowiązkowym oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należy
m.in.: wypłata zasiłków okresowych, dożywianie, usługi opiekuńcze, wypłata zasiłków celowych
z tytułu zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, wypłata zasiłków celowych i zasiłków
w naturze, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, wypłata zasiłków stałych, zasiłków
celowych na pokrycie skutków klęski żywiołowej, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłata
zasiłków rodzinnych i świadczeń, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki
alimentacyjne. Warunki lokalowe ośrodka są bardzo dobre, zajmuje on 6 pomieszczeń po
generalnym remoncie, dobrze wyposażonych w sprzęt biurowy. Pracownicy ośrodka mają dostęp
do Internetu, w trakcie tworzenia jest własna strona internetowa.
2.5.3

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
GZOSiP w Pysznicy zapewnia obsługę administracyjno – księgową wszystkich szkół oraz

przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Pysznica. Do zadań GZOSiP należy
prowadzenie kompleksowej obsługi finansowo-księgowej, prowadzenie sprawozdawczości,
opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych, opracowywanie zbiorczych
projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz informacji w zakresie zadań oświaty i wychowania,
sprawy remontów i napraw oraz zadań inwestycyjnych, sprawy wyposażenia szkół i przedszkoli
w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, wychowania
i innych zadań statutowych, sprawy organizacji dowozu uczniów do szkół, pomoc i doradztwo
w tych sprawach dla kierowników jednostek obsługiwanych. GZOSiP zatrudnia 4 pracowników.
W 2006 roku w GZOSiP został przeniesiony do wyremontowanych pomieszczeń, wskutek czego
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warunki lokalowe uległy znacznej poprawie.
2.5.4

Gminny Zakład Komunalny
Gminny Zakład Komunalny wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej,

w zakresie wodociągów i kanalizacji, gospodarki odpadami, zakładania, utrzymania i pielęgnacji
terenów zielonych, utrzymania dróg, prowadzenia prac remontowo – budowlanych na obiektach
użyteczności publicznej, administrowania komunalnych zasobów mieszkaniowych i gospodarki
wodnej.
GZK zatrudnia 36 osób, w tym: administracja – 4 osoby, zakład segregacji odpadów – 28
osób, stacja ujęcia wody – 3 osoby, oczyszczalnia ścieków – 1 osoba. Warunki lokalowe GZK są
bardzo dobre. Obecnie na bazę lokalową GZK składają się 3 pomieszczenia biurowe oraz archiwum
w Pysznicy, pomieszczenia przy stacji uzdatniania wody w Pysznicy – Podborku, hale zakładu
segregacji odpadów wraz z pomieszczeniami socjalnymi w Pysznicy oraz 4 garaże i pomieszczenie
socjalne przy oczyszczalni ścieków w Jastkowicach. GZK dysponuje 3 samochodami osobowymi, 5
pojazdami specjalistycznymi, ciągnikiem oraz kompaktorem.
2.5.5

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

w zakresie upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej.
Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w indywidualnych zajęciach w Ognisku Muzycznym,
w Ognisku Rękodzieła Artystycznego „Supełek”, w Ognisku Plastycznym oraz w Klubie Plastyka
Amatora, a także w zajęciach Zespołu Tańca „KIK” i Zespołu Wokalnego „TAKT” oraz
w zajęciach wokalnych dla dzieci.
Warunki lokalowe Domu Kultury w Pysznicy nie są wystarczające – brakuje sal na
prowadzenie zajęć. W budynku jest niewielka sala widowiskowa, pomieszczenie z przeznaczeniem
dla Ogniska Muzycznego oraz pomieszczenie biurowe i gospodarcze. Dom Kultury posiada sprzęt
muzyczny i nagłaśniający. Zatrudnienie w Domu Kultury w Pysznicy znajduje łącznie 8 osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
2.5.6

Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Pysznicy działa w sposób zapewniający mieszkańcom

dogodny 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 GBP to 44 400 pozycji, natomiast liczba czytelników utrzymuje się na stałym
poziomie ok. 1700 osób. Ponadto w bibliotekach mieszkańcy gminy mogą korzystać z komputerów
z dostępem do Internetu.

Strategia rozwoju gminy Pysznica na lata 2007 – 2013

2.5.7

41

Opieka zdrowotna
Podstawowe świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej zapewnia Niepubliczny Zakład

Opieki Zdrowotnej „Zdrowie Rodziny" zatrudniający 3 lekarzy, 5 pielęgniarek i 2 pracowników
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 w Nisku. Najbliższy punkt Pogotowia Ratunkowego znajduje
się w Stalowej Woli. Na terenie gminy funkcjonuje apteka w Pysznicy i punkt apteczny
w Jastkowicach.
Bazę lokalową służby zdrowia tworzą:
•

w Pysznicy: gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenie rejestracji,
pomieszczenie biurowe, 2 gabinety stomatologiczne, gabinet pielęgniarek środowiskowych,
gabinet położnej oraz rozpoczynający swoją działalność gabinet rehabilitacji leczniczej
„OL-MEG”

•

w Jastkowicach: gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenie rejestracji oraz
gabinet stomatologiczny.

•

punkt lekarski w Kłyżowie, znajdujący się w budynku Domu Strażaka.

Wszystkie pomieszczenia i gabinety są wyremontowane i posiadają wyposażenie konieczne do
zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom gminy Pysznica.
2.5.8

Ochotnicza Staż Pożarna
Na terenie gminy Pysznica działają 4 jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej – w Pysznicy,

Jastkowicach, Kłyżowie i w Studzieńcu. W ramach OSP działa 156 ochotników. W jednostkach
tych zatrudnionych jest przez Urząd Gminy 5 kierowców. Zaplecze lokalowe OSP nie jest
najgorsze, ale remizy w Jastkowicach i Studzieńcu wymagają remontu. Dobre natomiast jest
wyposażenie jednostek w sprzęt. OSP Pysznica posiada
3 samochody bojowe, w tym jeden lekki, 3 boksy garażowe
i pomieszczenie socjalne. W budynku znajduje się wieża
z suszarnią węży. OSP Jastkowice posiada 1 samochód bojowy
i 1 samochód osobowy, 2 boksy garażowe, świetlicę oraz
pomieszczenie gospodarcze. OSP Kłyżów posiada 1 samochód
bojowy, 1 boks garażowy, pomieszczenie gastronomiczno –
kuchenne, 2 świetlice, a także 2 inne pomieszczenia – w jednym

Wóz strażacki OSP w Pysznicy

z nich urządzona jest biblioteka, a w drugim gabinet lekarski. OSP w Studzieńcu jest najsłabiej
wyposażone, posiada bowiem 1 lekki samochód bojowy, 1 boks garażowy, pomieszczenie socjalne
i świetlicę.
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Poczta Polska
Usługi pocztowe dla mieszkańców gminy Pysznica świadczy Poczta Polska Centrum Sieci

Pocztowej Urząd Pocztowy Pysznica. Placówka ta czynna jest od poniedziałku do piątku i świadczy
następujące usługi: realizacja wpłat i wypłat, sprzedaż znaczków oraz towarów handlowych,
przyjmowanie przesyłek za pobraniem i paczek, usługi banku pocztowego oraz ubezpieczenia.
Usługi te świadczy 5 listonoszy, 3 asystentów oraz naczelnik.
Ponadto pracę Urzędu Pocztowego w Pysznicy wspierają Agencja Pocztowa w Jastkowicach
i w Kłyżowie, gdzie można dokonać wpłaty, wypłaty oraz nadać przesyłki, listy i paczki.
2.5.10 Bank
Na terenie gminy Pysznica znajduje się jedna placówka bankowa, którą jest filia Banku
Spółdzielczego w Tarnobrzegu, oddział Nisko. Bank ten prowadzi obsługę finansową Urzędu
Gminy i wszystkich jednostek organizacyjnych. W tej placówce pracuje 3 osoby, są dwa
stanowiska kasowe, obsługa kredytowa, walutowa, przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat
(renty, emerytury, świadczenia rodzinne, zasiłki i inne).
2.5.11 Posterunek Policji
O bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie gminy dba 6 policjantów z Posterunku Policji
w Pysznicy. Warunki lokalowe tutejszego posterunku są złe w związku z małą powierzchnią
poszczególnych pomieszczeń. Policja dysponuje 2 samochodami służbowymi.
2.5.12 Przedszkole
Na terenie gminy Pysznica funkcjonuje jedno przedszkole, w którym pracuje 6 nauczycieli i 5
pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszcza w roku szkolnym 2007/2008 72 dzieci w wieku
od 3 – 6 lat.
2005/2006

2006/2007

2007/2008

3 – 5 latki

52

50

50

Odział „0”

32

31

22

Razem

84

81

72

Źródło: GZOSiP w Pysznicy, 2007 r.

Przedszkole ma do dyspozycji 3 sale, 2 łazienki, szatnię, gabinet dyrektora, kuchnię,
przygotowalnię, magazyn, pokój intendenta, kotłownię oraz łazienkę dla personelu Baza lokalowa
przedszkola jest niewystarczająca, co sprawia, że nie wszystkie chętne dzieci są do przedszkola
przyjmowane.
W przedszkolu poza podstawowym programem nauczania dzieci uczestniczą w zajęciach
z rytmiki, języka angielskiego, prowadzona jest katecheza. Do przedszkola wielokrotnie zapraszane
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są różnego rodzaju teatrzyki, a także przedstawiciele różnych zawodów (np. policjant, leśniczy).
Ponadto w trakcie roku szkolnego dzieci przygotowują liczne przedstawienia i pokazy.
2.5.13 Szkoły
W gminie Pysznica działają 3 Zespoły Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) – w Pysznicy,
Jastkowicach i Kłyżowie, a w Krzakach działa Publiczna Szkoła Podstawowa. W roku szkolnym
2007/2008 naukę pobiera w nich 1036 uczniów, zatrudnionych jest 120 nauczycieli.
W Jastkowicach, w Kłyżowie i w Krzakach oddziały „0” znajdują się przy szkołach, a w Pysznicy
w Przedszkolu. W Pysznicy zajęcia dydaktyczne odbywają się w dwóch budynkach. W tzw. „starej
szkole” zajęcia mają oddziały I – III, pozostałe klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum mieszczą
się w budynku szkoły przy ulicy Wolności 324.
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w rozbiciu na lata
2005/2006
2006/2007
Szkoła
oddział
ZS
w Pysznicy
ZS
w Jastkowicac
h
ZS
w Kłyżowie
PSP
w Krzakach
Łącznie

2007/2008

Gim.

I - VI

oddział
„0”

-

113

198

-

107

197

-

214

39

109

209

29

117

199

28

154

151

20

147

141

14

136

121

20

-

108

13

-

92

16

-

94

17

392

675

72

369

640

59

360

611

65

Gimn

I - VI

132

202

106

1139

„0”

Gim.

I - VI

oddział
„0”

1068

1036

Źródło: GZOSiP w Pysznicy, ZS w Pysznicy, ZS w Jastkowicach, ZS w Kłyżowie, PSP w Krzakach 2007r.

Każda ze szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie, a także wynikające z programu szkoły.
W szkołach odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne np.: koła polonistyczne, matematyczne,
fizyczne, chemiczne, plastyczne, geograficzne, taneczne, informatyczne, SKS, gimnastyka
korekcyjna, chór szkolny.
Baza lokalowa w ciągu ostatnich 7 lat uległa zdecydowanej poprawie. Każda ze szkół posiada
1 lub 2 dobrze wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu.
Sale gimnastyczne w ZS w Jastkowicach oraz w PSP w Krzakach są pełnowymiarowe
z zapleczem sanitarnym oraz siłownią. Przebudowy wymagają natomiast wszystkie boiska
przyszkolne.
Na terenie gminy znajdują się również budynki po byłych szkołach – w Sudołach, Brandwicy,
Rudzie Jastkowskiej oraz Studzieńcu. Obecnie wszystkie te budynki wykorzystywane są
sporadycznie, najczęściej jako lokale wyborcze lub miejsce przeprowadzenia zebrań wiejskich.
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Do najważniejszych inwestycji w zakresie szkolnictwa na terenie gminy należy dokończenie
budowy gimnazjum w Pysznicy (obecnie jest ono w stanie surowym, zamkniętym).
2.5.14 Sport i rekreacja
Na terenie gminy Pysznica z zakresie sportu i rekreacji działają czynnie, jako
stowarzyszenia kultury fizycznej, 4 kluby sportowe – LZS „Olimpia” Pysznica, LZS „Bukowa”
Jastkowice, GZS „San” Kłyżów, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia – Orlęta” Pysznica. Kluby
te działają na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu, a w szczególności piłki nożnej wśród
mieszkańców, a także propagowania aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego.
W ten typ działalności wpisuje się także działalność właścicieli Karczmy „Zacisze”
w Jastkowicach.
LZS „Olimpia” Pysznica
Klub reaktywowany w 2000 roku po blisko 12 latach przerwy, początki klubu sięgają połowy
lat sześćdziesiątych. W klubie działa tylko sekcja piłki nożnej (1 drużyna seniorów, 1 drużyna
juniorów). Klub współpracuje z UKS "Olimpia Orlęta" Pysznica, szkolącym drużyny młodzików
i orlików. Zawodnicy rozgrywają mecze na boisku (obok SKR Pysznica) o wymiarach 70 x 100 m,
miejsca siedzące dla ok. 200 osób.
Zawodnicy zarejestrowani na dzień 1 stycznia 2007: juniorzy - 27 osób, seniorzy - 29 osób.
Do sukcesów LZS „Olimpia” Pysznica należy: w 2001 awans do "B" klasy, w 2003 awans do "A"
klasy, w 2005 awans do klasy "O" PZPN Rzeszów.
LZS „Bukowa” Jastkowice
Klub został założony w 1956r. Obecnie zarejestrowanych jest w nim: 28 seniorów i 35
juniorów. Zawodnicy występują w barwach zielono – biało – niebieskich. Mecze oraz treningi
odbywają się na stadionie sportowym o wymiarach 70,00 m x 100,00 m, miejsca siedzące dla ok.
250 osób. Ponadto klub dysponuje szatnią wraz z zapleczem sanitarnym dla „gości” i „gospodarzy”.
Do największych sukcesów LZS „Bukowa” należą: w 2004 awans do klasy "O" PZPN Rzeszów,
w 2005r. zajęcie 3 miejsca w tabeli w klasie „O” oraz udział w półfinale rozgrywek o Puchar Polski
na szczeblu podokręgu piłkarskiego Stalowa Wola.
GZS „San” Kłyżów
Klub powstał 1974 r. Działa tu sekcja piłki nożnej w klasie „A”: 1 drużyna seniorów i 1
drużyna juniorów. Klub dysponuje boiskiem o wymiarach 96,0 m x 60,0 m. Zawodnicy występują
w barwach żółto – czarnych.
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UKS „Olimpia – Orlęta” Pysznica
Klub działa przy ZS w Pysznicy od 1996r. Zgodnie ze swoim statutem planują i organizują
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 turniei na różnym szczeblu. Klub był również
kilkakrotnie organizatorem Turnieju „Coca Cola – CUP” na szczeblu rejonowym w piłce nożnej,
powiatowego turnieju Unihokeja i turnieju młodych talentów w piłce nożnej dziewcząt i chłopców.
Karczma „Zacisze”
Karczma jest firmą rodzinną, a swoją działalność rozpoczęła w 1993 r. jako bar
gastronomiczny. Z czasem właściciele zaczęli rozszerzać profil swojej działalności, szczególnie
w kierunku popularyzacji aktywnych form odpoczynku. I tak od 2000 r. działalność sportowa
i rekreacyjna stała się jedną z podstawowych funkcji Karczmy „Zacisze”. Karczma posiada 6 ha
terenów rekreacyjnych, 2 boiska do siatkówki plażowej, tor do crossu rowerowego.
Tradycją są już organizowane przez Karczmę crossy rowerowe, turnieje siatkówki plażowej,
jak również Jarmark kultury lokalnej. W trakcie jarmarku odbywa się pieczenie chleba
w tradycyjnym piecu, młócenie cepami oraz wykonywanie innych czynności związanym
z lokalnymi tradycjami i zwyczajami rolniczymi.
Karczma „Zacisze” stała się również bardzo atrakcyjnym miejscem spotkań integracyjnych
dla pracowników różnych zakładów pracy z terenu gminy i okolic (przede wszystkim ze Stalowej
Woli), a także dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. W sezonie letnim
odbywa się tu wspólne grillowanie, a zimą organizowane są kuligi. Ponadto Karczma prowadzi
własną szkółkę jeździecką dla dzieci i dorosłych, posiada 7 koni i 2 kucyki. Dla osób już dobrze
przygotowanych do jazdy konnej organizowane są rajdy konne w Lasy Janowskie.
Inną atrakcją, w szczególności dla dzieci jest „Mini zoo”, w którym mogą zobaczyć różne
gatunki zwierząt domowych.
Część gastronomiczna Karczmy „Zacisze” oferuje dania kuchni tradycyjnej - prosiaki
faszerowane, udźce pieczone, grochówkę, bigos, golonkę w kapuście, smalec, ogórki kiszone
i wiele innych specjałów przygotowywanych również pod specjalne zamówienia klientów.
Bar posiada w pełni urządzone zaplecze kuchenne, 2 pomieszczenia dla klientów, taras,
ogródek piwny z ok. 300 miejscami siedzącymi, zadaszonym miejscem do grilowania oraz
zadaszoną sceną i podestem do tańca. W sezonie letnim występują tu lokalne zespoły muzyczne.
Dodatkową atrakcją jest również zbiór narzędzi i maszyn rolniczych wykorzystywanych
jeszcze do niedawna na terenie Jastkowic i okolic do pracy na roli i w gospodarstwie. Eksponaty te
tworzą lokalne muzeum pracy na roli.
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2.6 Zasoby kulturowe
Zasoby kulturowe to „ślady przeszłości” zamknięte w historii, w tradycji, w dokonaniach
żyjących tu ludzi, w przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Zasoby kulturowe to również obecna
działalność mieszkańców w tej dziedzinie.
Środowisko, w którym człowiek żyje, jest w znacznym stopniu efektem jego działalności.
Człowiek buduje domy, infrastrukturę, uprawia ziemię, wykorzystuje do swoich potrzeb walory
naturalne. Człowiek kształtuje również zwyczaje i wzory zachowań oparte na tradycjach
i wartościach kulturowych. Zarówno środowisko przyrodnicze jak i kulturowe wpływa na rozwój
społeczności. W związku z tym należy pamiętać o przestrzeganiu zasady zrównoważonego
rozwoju, czyli by rozwój gospodarczy „szedł w parze” z dbałością o środowisko naturalne
i dziedzictwo kulturowe.
2.6.1

Historia
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, przy obecnej ulicy ks. Wł. Szubargi, odkryto 772 groby.
Przebadane groby zawierały:
•

naczynia (wazowate, garnkowate, 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 Pana 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 przebadane 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 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.
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„Korzenie” miejscowości wchodzących w skład gminy Pysznica do tej pory nie zostały
dokładnie zbadane, a historia opisana. Tematyka ta ciągle czeka na kogoś, kto uporządkuje
i uzupełni fakty. Nieoceniony wkład w obecną wiedzę na temat lokalnej historii wniosły
opracowania Pana Bronisława Cmeli, Pani Grażyny Kołacz – Antosik oraz Pani Marii Ragan.
Oprócz dokumentów źródłowych powstanie Jastkowic, Pysznicy oraz Studzieńca opisują
legendy.
W dokumentach historycznych znaleźć można informację, iż Jastkowice powstały na mocy
przywileju lokacyjnego na prawie niemieckim wydanego przez królową Węgier i Polski Elżbietę
w 1375 roku. Dzisiejsza Pysznica powstałą 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 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.
W źródłach historycznych jest wzmianka, że w1602 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, jakie
przeżyli podczas obu wojen światowych. O ucieczce przed wkraczającym wojskiem carskim we
wrześniu 1914 roku, o walkach frontowych, o zabłąkanych kulach, od których ginęła ludności
cywilna, o drożyźnie 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. Wiele można się dowiedzieć też o czasach PRL-u i o tym, jak ludzie starali się odnaleźć
w trudnej rzeczywistości nowego ustroju.
Dzięki tej wiedzy o historii lokalnej, mieszkańcy mogą poznać swoje korzenie i życie swoich
przodków.
2.6.2 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. Do trzeciego wyznania, którego aktywność można zauważyć,
zaliczyć można Świadków Jehowy posiadających swój zbór w Jastkowicach.
Jeśli chodzi o parafie rzymskokatolickie to najstarszą jest parafia Pysznica istniejąca od
1569 roku, kolejną parafia Jastkowice od 1923 roku, następnie powstała w 1972 roku parafia
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Krzaki i powstała w 1974 roku parafia Kłyżów. W 1977 roku w Studzieńcu została wybudowana
kaplica filialna, a w 1999 roku kościół filialny parafii Krzaki. Mieszkańcy Chłopskiej Woli,
Brandwicy i Bąkowia należą do parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej
w Rozwadowie, gdyż te miejscowości do 1977 wchodziły roku w skład gminy Charzewice.
Parafia polskokatolicka powstała w Jastkowicach w 1925 roku, w wyniku sporu
mieszkańców wsi z władzami kościoła rzymskokatolickiego, które zwlekały z utworzeniem
odrębnej parafii.
Ważnymi miejscami kultu świadczącym o religijności mieszkańców są kapliczki i krzyże
przydrożne. Jest ich na terenie gminy bardzo dużo. Zaznaczyć należy, iż pochodzą one z różnych
okresów, miejscowa ludność dba o nie, odnawia, jak również buduje nowe.
Na szczególną uwagę zasługuje zabytkowa kaplica w Olszowcu, kaplica NMP w Studzieńcu,
kapliczka Św. Józefa przy ul. Rędziny, kapliczka Św. Jana Nepomucena w Sołtysach, kapliczka
Św. Jana w Rudzie Jastkowskiej, kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej w Chłopskiej Woli.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku do niniejszego opracowania.
2.6.3

Cmentarze i miejsca pamięci
Najstarszym cmentarzem jest cmentarz parafialny

w Pysznicy,

następnie

powstał

cmentarz

parafialny

w Jastkowicach, w Kłyżowie, a w roku 2007 w Krzakach. Swój
cmentarz parafialny mają również wyznawcy polskokatoliccy
w Jastkowicach.
Oprócz tego na terenie gminy są dwa cmentarze wpisane do

Pomnik przy cmentarzu w Kochanach

rejestru zabytków: żydowski w Pysznicy oraz ofiar terroru
hitlerowskiego w Kochanach. Można również odnaleźć ślady istnienia cmentarza żołnierzy
rosyjskich w Kłyżowie oraz cmentarze choleryczne w Jastkowicach i Kłyżowie – Borku.
Mogiła żołnierzy GL w Krzakach

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.

2.6.4

Tradycja 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 tego
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jak to jest obecnie. Niemniej jednak i teraz kultywowane są tradycje
takie

jak:

przygotowywanie

wieńców

dożynkowych,

palm

wielkanocnych, szopek bożonarodzeniowych, chodzenie „po kolędzie
z Herodem”, pełnienie warty przez strażaków przy Grobie Pańskim,
procesje Bożego Ciała ulicami wsi, przystrajanie domów lipą
i tatarakiem na „Zielone świątki”, święcenie ziół i kwiatów.
W Pysznicy podtrzymywana jest tradycja noszenia stroju
ludowego.

Wieniec dożynkowy z Pysznicy

2.6.5 Znane postacie
Ks. Jan Tokarski – proboszcz parafii Pysznica w latach 1821-1841. Honorowy kanonik kapituły
przemyskiej. Zasłynął tym, że w 1822r. uwłaszczył swoich podanych 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 1963 r. Zmarł nagle 2 lutego 1872 r.
w święto Matki Boskiej Gromnicznej. Pochowany został 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 trud budowy nowego murowanego kościoła w Pysznicy w miejsce drewnianego, który
spłonął podczas I Wojny Światowej.
Ks. Wadysław 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 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.
Maria Wanda Bourdon - zasłużona nauczycielka i działaczka społeczna w Pysznicy, obdarzona
wieloma uzdolnieniami, humanistka o szerokich zainteresowaniach intelektualnych, władała
kilkoma językami europejskimi, posiadła też znajomość greki i łaciny, 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.
Henryk Chochorowski – Sekretarz gminy i organista w Kościele Parafialnym w Pysznicy. Przed
I Wojną Światową jak i w okresie międzywojennym prowadził szeroką działalność kulturalną
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ożywiając życie wsi w tym zakresie. W dni rocznic narodowych organizował uroczyste
wieczornice, wystawiał przedstawienia o treści patriotycznej z udziałem prowadzonego przez siebie
chóru. Po jego śmierci pracę tę kontynuowała współpracująca z nim od 1909r. nauczycielka Pani
Maria Wanda Bourdon. Pan Henryk Chochorowski wraz z żoną spoczywają na tutejszym
cmentarzu.
Jan Ziarno - Gospodarz pysznicki, był pierwszym kasjerem założonej jeszcze przed I wojną
światową Kasy Stefczyka. Był również przewodniczącym 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 poświęcenia krzyża osadzonego na usypanym kopcu. W ten sposób Pysznica włączyła
się w uroczystości obchodów w/w rocznicy ogłoszone przez patriotów polskich we wszystkich
trzech zaborach.
Porucznik Jan Rostek (1918-1943) - urodzony w Pysznicy, powiat niski, syn Walentego rolnika
i Zofii Haliniak. Początkowo uczył się w Szkole Powszechnej w Pysznicy, a następnie uczęszczał
do Gimnazium Państwowego w Nisku, gdzie w 1936r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze
wstąpił jako ochotnik do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii gdzie zdobył stopień
podporucznika 1 sierpnia 1939 r. 1 września 1939 r. w składzie Wołyńskiej Brygady Kawalerii
został ranny w ciężkiej bitwie pod Mokrą. Odstawiony do szpitala w Łodzi, 4 września został
ewakuowany razem z całym szpitalem. Na wiadomość o przekroczeniu granicy przez bolszewików
został zabrany do samochodu przez przyjaciół i przewieziony przez granicę węgierską. Następnie
udał się do Paryża, gdzie znajdywał 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 27/28 marca 1942 r. podczas operacji lotniczej „Boot”, odbył skok na placówkę
odbiorczą „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 1889r. 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
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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 –
1992 był Przewodniczącym Komitetu Gazyfikacji Wsi Pysznica. W 1988 roku został wybrany
Radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu. Pełnił funkcję 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.
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 roku
Andrzej Pokój – dyrektor szkoły w Kłyżowie do 1931
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
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 doktorska
i habilitacyjną, które obronił na uniwersytecie Warszawskim – pierwszą w 1929 r., a drugą 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
znakomity matematykiem. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 50 prac naukowych. Zmarł
3 stycznia 1972 r. we Wrocławiu.
2.6.6 Współczesne instytucje kultury
Do obecnie działających instytucji kultury zaliczyć można:
•

Dom Kultury w Pysznicy, który prowadzi zajęcia muzyczne, plastyczne, wokalne, tanecznie
i teatralne. Oprócz tego organizuje spektakle, koncerty, wystawy, konkursy oraz imprezy
plenerowe. Przy Domu Kultury działa również zespól ludowy „Pyszniczanie”.

•

Gminną Bibliotekę Publiczną z filiami w Jastkowicach i Kłyżowie, która zapewnia
mieszkańcom dogodny dostęp do zbiorów bibliotecznych i informacji.
Szeroko zakrojoną działalność kulturalna prowadzą również szkoły. Każdego roku

wyznaczona szkoła organizuje gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz
Święta Niepodległości. Uroczystości te zawsze są przygotowane w sposób niezwykle staranny,
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a ich nasycenie patriotyczne i nawiązanie do dorobku przodków jest imponujące.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pysznicy

Uroczysta akademia w ZS w Pysznicy

zdobyła I miejsce w kategorii szkół podstawowych
w Ogólnopolskim Konkursie "Szkoła z Tradycją" za
wieloletnia pracę społeczności szkolnej w zakresie
wzrastania

z Patronem,

edukacji

patriotycznej

i regionalnej.
Od 2001 roku społeczność szkolna Zespołu
Szkół w Pysznicy jest inicjatorem integracji szkół
noszących imię Jana Pawła II w Diecezji Sandomierskiej, poprzez organizację corocznego
Diecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Przegląd ten daje szerokie możliwości
w zakresie propagowania pracy patriotyczno – wychowawczej opartej o wartości płynące
z nauczania Jana Pawła II, w zakresie promowania talentów dzieci i młodzieży oraz wymiany
doświadczeń między szkołami noszącymi imię Wielkiego Rodaka.
Zespół

Szkół

w Jastkowicach

w 2004

r.

otrzymał imię Armii Krajowej. Wybór patrona nie był
przypadkowy.

Jastkowice

i okolice

były

terenem

działań żołnierzy Armii Krajowej. W okolicznych
lasach toczyły się walki partyzantów z okupantem.
Pobliska wieś Kochany została spacyfikowana przez
Niemców za pomoc niesioną partyzantom. Ta tragiczna,

Zespół Szkół w Jastkowicach

ale jednocześnie wspaniała historia żołnierzy Armii
Krajowej stanowi dla kolejnych pokoleń wzór patriotyzmu, męstwa, bohaterstwa. Szkoła
kultywując tradycję patrona organizuje obchody Święta Szkoły w rocznicę nadania szkole imienia
i poświęcenia sztandaru, gromadzi w Izbie Pamięci materiały historyczne, książki, dokumenty,
dotyczące Armii Krajowej oraz pamiątki z okresu II wojny światowej, współpracuje ze szkołami
noszącymi imię Armii Krajowej i Szarych Szeregów, organizuje konkursy plastyczne
i recytatorskie o tematyce patriotycznej, organizuje spotkania z żołnierzami Armii Krajowej,
eksponuje informacje i materiały o patronie w formie gazetek ściennych i na tablicach
informacyjnych, otacza opieką miejscowe pomniki upamiętniające ofiary II wojny światowej,
organizuje wycieczki w miejsca pamięci narodowej i na groby nieżyjących już żołnierzy Armii
Krajowej walczących na tym terenie.
W Zespole Szkół w Kłyżowie szczególny nacisk położony jest na podtrzymywanie tradycji
poprzez organizowanie konkursów m.in.: najładniejsza szopka bożonarodzeniowa, najpiękniejszy
różaniec. Proces wychowawczy opiera się o naukę patrona szkoły kardynała Stefana
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Wyszyńskiego.
Informacje na temat wydarzeń kulturalnych z terenu gminy, jak i całego regionu
mieszkańcy znajdują w lokalnych czasopismach takich jak „Sztafeta”, „Echo Dnia”, „Tygodnik
Nadwiślański”, „Nowiny” oraz wydawanym przez Stalowowolskie Towarzystwo Kultury
miesięczniku pt. „Nasz czas” Pismo Regionu Nadsańskiego.
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3. Analiza SWOT
Wszystkie czynniki, zjawiska i procesy wpływające na skalę oraz tempo rozwoju społeczno
– gospodarczego danej jednostki samorządowej można podzielić na zewnętrzne (zmiany
zachodzące w otoczeniu) i wewnętrzne. Klasycznym narzędziem stosowanym od wielu lat
w analizie strategicznej jest zestawienie mocnych i słabych stron analizowanego podmiotu oraz
określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych w tzw. analizie SWOT. Nazwa SWOT pochodzi
z języka angielskiego i oznacza:
•

S – Strengths (silne strony),

•

W – Weeknesses (słabości, czyli słabe strony),

•

O – Opportunities (możliwości, szanse),

•

T – Threats (zagrożenia).

Przyjęta metoda pozwala na zebranie i uszeregowanie (usystematyzowanie) informacji o potencjale
rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych barierach. Jednocześnie, zwraca uwagę na pojawiające
się zewnętrzne szanse i zagrożenia.
W trakcie prac nad strategią, aby przeprowadzić analizę SWOT i określić cele strategiczne
mieszkańcy zostali poproszeni o wypełnienie ankiet na temat aktualnego stanu gminy i kierunków
jej rozwoju. Ankiety dystrybuowali radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy, była także
możliwość pobrania ankiety ze strony internetowej. Wśród wypełniających ankietę było 62 %
kobiet, średnia wieku osób wypełniających ankiety wyniosła 39 lat, 29 % respondentów miała
poniżej 30 lat.
Zdecydowana większość ankietowanych posiada wykształcenie średnie (53 %) oraz wyższe
(28%). w pytaniu dotyczącym zatrudnienia – pracę najemną wskazało 66 % ankietowanych, 7 %
stanowili emeryci lub renciści, 8 % prowadzący własną działalność gospodarczą, 10 % osoby
pobierające naukę. Ankieta została wypełniona przez 4 % grupę rolników oraz 5 % grupę
bezrobotnych.
Ankiety zawierały 8 pytań dotyczących podstawowych kwestii związanych z gminą.
Pierwsze cztery pytania dotyczyły aktualnego stanu gminy. W pytaniu dotyczącym warunków życia
w gminie ankietowani określali stan poszczególnych dziedzin jako bardzo dobry, dobry, przeciętny,
zły lub bardzo zły.
Respondenci ocenili dziedziny następująco:
a) bardzo dobre – brak
b) dobre:
•

poziom kształcenia (szkoły podstawowe)

– 62 % wskazań;

•

poziom kształcenia (gimnazjum)

– 56 % wskazań;
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dostęp do szkół ponadgimnazjalnych

– 53 % wskazań;

•

pomoc społeczna

– 43 % wskazań;

•

opieka zdrowotna

– 43 % wskazań;

•

warunki mieszkaniowe

– 59 % wskazań;

•

bezpieczeństwo mieszkańców

– 43 % wskazań;

•

wodociągi i jakość wody

– 64 % wskazań;

•

stan środowiska naturalnego

– 44 % wskazań;

•

placówki handlowe

– 44 % wskazań;
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c) przeciętne:
•

lokalny rynek pracy

– 41 % wskazań;

•

dostępność do sportu i rekreacji

– 40 % wskazań;

•

szlaki turystyczne

– 42 % wskazań;

•

placówki usługowe

– 47 % wskazań;

•

dostępność do kultury i rozrywki

– 42 % wskazań;

•

kanalizacja

– 28 % wskazań;

•

stan dróg i komunikacji lokalnej

– 31 % wskazań;

d) złe:

e) bardzo złe:
•

gastronomia

– 51 % wskazań;

W uwagach do tego pytania znalazły się następujące wpisy:
•

brak sklepu 24h, stacji paliw, gastronomii, profesjonalnych obiektów sportowych,

•

zaśmiecone lasy i pobocza dróg.
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 50 % ankietowanych uznało za

zadowalające. W uwagach przy określeniu tych warunków jako złych pojawiły się informacje
o zbyt wysokich podatkach, braku ulg dla rozpoczynających działalność oraz braku wyznaczonych
miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej.
Za największe atuty gminy ankietowani uznali położenie blisko Stalowej Woli (85 %
wskazań) i duże zasoby terenów pod budownictwo mieszkaniowe (65 %), proekologiczne
inwestycje gminy (segregacja odpadów, oczyszczalnia – 61 % wskazań) oraz walory przyrodnicze
gminy (55 % wskazań). W uwagach do tego pytania jako atut wskazane zostały jeszcze: względnie
wysoki stopień bezpieczeństwa w porównaniu z innymi regionami oraz brak zakładów
przemysłowych i innych obiektów niszczących „wiejski klimat”.
Słabą stroną gminy jest, według ankietowanych, przede wszystkim brak stałych inicjatyw
dla młodzieży (78 % wskazań), brak chodników (71 % wskazań), słabo rozwinięte usługi dla
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obsługi ruchu turystycznego (miejsca noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne – 70 % wskazań)
oraz zły stan dróg lokalnych (68 % wskazań). W uwagach do tego pytania jako słaba strona gminy
wskazane zostały: brak szlaków turystycznych, szerokopasmowego internetu, brak stacji
benzynowej ze sklepem 24h, restauracji, pubu oraz brak oznakowania ulic.
Zdaniem mieszkańców, aby poprawić warunki życia społeczności lokalnej, gmina powinna
w najbliższym czasie zająć się realizacją zadań z zakresu:
a) poprawy infrastruktury drogowej,
b) budowy infrastruktury przy drogach (parkingi, chodniki, oświetlenie, zatoki i wiaty
przystankowe),
c) rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
d) budowy, modernizacji i adaptacji budynków użyteczności publicznej,
e) inwestycji

sprzyjających

rozwojowi

turystyki

(budowa

infrastruktury

sportowej

i rekreacyjnej).
Według

ankietowanych,

Pysznica

decydować

o rozwoju

będzie

rozwój

gminy

Praca nagrodzona w konkursie „Gmina moich marzeń”

małej

wytwórczości i rzemiosła, rozwój turystyki oraz
rozwój handlu i usług. W otwartych pytaniach
o czynniki wpływające na rozwój gminy lub go
hamujących pojawiały się głównie wskazania na
poprawę infrastruktury na terenie gminy, większe
wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy,
korzystanie

ze

środków

pomocowych

i poszukiwanie inwestorów. Ale pojawiały się także i takie jak: aktywizacja i integracja
mieszkańców, warunki dla kształcenia ustawicznego, przeciwdziałanie rozwojowi patologii
społecznych.
W opracowaniu skoncentrowano się na ocenie wewnętrznych zasobów gminy, atutów
i problemów, a także relacji między tymi elementami. Gmina nie jest samoistnym tworem, lecz
funkcjonuje w określonym otoczeniu, które tworzą inne jednostki samorządowe, administracja
rządowa i różne służby. Ich wzajemne powiązania o charakterze społecznym, ekonomicznym,
organizacyjnym czy środowiskowym mają znaczący wpływ na funkcjonowanie gminy.
Uwarunkowania zewnętrzne, które pozostają niezależne od decyzji władz lokalnych, w istotny
sposób determinują rozwój danej społeczności, a wpływ ten może być pozytywny lub negatywny.
Władze gminy mogą jedynie monitorować zmiany zachodzące w jej otoczeniu, co pozwoli na
identyfikację istniejących oraz przyszłych szans i zagrożeń rozwoju, jak również zminimalizuje
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wpływ ewentualnych, negatywnych skutków. Znajomość uwarunkowań gminy umożliwia podjęcie
działań sprzyjających rozwojowi potencjału lokalnego i wykorzystaniu nadarzających się okazji.
Analizie tej poddano główne obszary funkcjonowania gminy, a mianowicie: społeczeństwo,
gospodarkę i środowisko naturalne.

OBSZAR – SPOŁECZEŃSTWO
Mocne strony
•
•
•
•
•
•
•

położenie blisko Stalowej Woli
migracja mieszkańców ze Stalowej Woli na
teren gminy
duży udział osób w wieku produkcyjnym
w ogólnej liczbie ludności
rozwój budownictwa mieszkaniowego
działalność organizacji pozarządowych
(kluby sportowe, OSP)
działalność instytucji kultury (biblioteka,
dom kultury)
względnie wysoki stopień bezpieczeństwa
w porównaniu z innymi regionami

Słabe strony
•
•
•
•
•
•

•
Szanse
•
•
•
•
•

pobudzenie aktywności społecznej
mieszkańców
wyłonienie lokalnych liderów
rozwój samorządności lokalnej
dostosowanie kierunków kształcenia
ustawicznego do potrzeb lokalnego rynku
pracy
zagospodarowanie budynków po byłych
szkołach na potrzeby mieszkańców
.

brak stałych, atrakcyjnych inicjatyw dla
młodzieży
niewykorzystanie istniejących budynków
dla potrzeb kulturalnych mieszkańców
brak ogólnodostępnych obiektów
rekreacyjno - sportowych
niedostateczne wykorzystanie sal
gimnastycznych przy szkołach w czasie
pozalekcyjnym
słaby dostęp do oferty kulturalnej
słabość infrastruktury drogowej (zły stan
techniczny dróg, brak parkingów, brak
chodników i wydzielonych tras dla
rowerów)
brak umiejętności budowania partnerstwa
Zagrożenia

•
•
•
•

wzrost patologii społecznych
brak znaczących inicjatyw integrujących
społeczność lokalną
nadmierny fiskalizm państwa
niski poziom zaufania obywateli do
instytucji państwa oraz bierność społeczna
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OBSZAR – GOSPODARKA
Mocne strony
•
•
•
•
•
•

teren gminy wyposażony w infrastrukturę
techniczną
bliskość Stalowej Woli
napływ przedsiębiorczych mieszkańców
rozwój budownictwa mieszkaniowego
istniejące rezerwy terenowe dla różnych
funkcji zagospodarowania przestrzennego
korzystne warunki przyrodnicze dla
rozwijania agroturystyki i turystyki
wiejskiej oraz rekreacji

Słabe strony
•
•
•

•
•
•
•

Szanse
•
•
•
•
•
•
•

rozwój sektora usług
dopłaty unijne dla rolników
dostępność środków unijnych dla
przedsiębiorców
rozwój rolnictwa ekologicznego
i agroturystyki
wzrost popytu zewnętrznego na ofertę
turystyczno-wypoczynkową w ciągu całego
roku
wykorzystanie kontaktów z Polonią
(z mieszkańcami lub ich potomkami
pochodzącymi z naszej gminy)
wykorzystanie imprez sportowych
i kulturalno-folklorystycznych do
promowania walorów gospodarczych
i wypoczynkowych gminy

skomplikowana struktura własnościowa
gruntów – duże rozdrobnienie
mały potencjał finansowy podmiotów
gospodarczych
słabość infrastruktury drogowej (zły stan
techniczny dróg, brak parkingów, brak
chodników i wydzielonych tras dla
rowerów)
brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy
brak produktu turystycznego
niewystarczający stan infrastruktury
turystycznej
słabo rozwinięte usługi dla obsługi ruchu
turystycznego (miejsca noclegowe,
gospodarstwa agroturystyczne, mała
gastronomia)
Zagrożenia

•
•
•
•
•
•
•

brak tradycji wykorzystania istniejących
walorów turystyczno-krajobrazowych
kształcenie w regionie niedostosowane do
potrzeb rynku pracy
odpływ wykształconej młodzieży
istnienie „szarej strefy” na rynku pracy
niespójny i niestabilny system prawny
nadmierny fiskalizm państwa
przekazywanie kompetencji gminom bez
zapewnienia środków finansowych na ich
realizację
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OBSZAR – ŚRODOWISKO NATURALNE
Mocne strony
•
•
•

•

czyste środowisko naturalne
walory przyrodnicze gminy
proekologiczne inwestycje gminy
(oczyszczalnia ścieków, zakład segregacji
odpadów, sieć wodociągowa
i kanalizacyjna)
funkcjonowanie systemu selektywnej
zbiórki odpadów

Słabe strony
•

•
•
•

Szanse
•
•
•
•

finansowanie inwestycji ze środków
unijnych
wprowadzenie nowoczesnych metod
składowania odpadów i recyklingu
wzrost zainteresowania terenami
atrakcyjnymi pod względem czystości
środowiska
podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa

niewystarczająca promocja postaw
proekologicznych wśród mieszkańców
gminy, a w szczególności wśród dzieci
i młodzieży
zagrożenie powodziowe
zły stan urządzeń melioracyjnych
brak zainteresowania korzystaniem
z odnawialnych źródeł energii
Zagrożenia

•
•
•
•
•

rosnące koszty składowania odpadów
rosnące ceny gazu i powrót do ogrzewania
domów paliwami stałymi
ograniczona możliwość pozyskania środków
zewnętrznych na inwestycje z uwagi na
wysoką konkurencyjność innych gmin
wzrastające natężenie ruchu drogowego
przekazywanie kompetencji gminom bez
zapewnienia środków finansowych na ich
realizację
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4. Obszary rozwoju gminy Pysznica
Misja gminy Pysznica wskazuje nadrzędny kierunek jej rozwoju. Stanowi czynnik integracji
lokalnej społeczności wokół zasadniczych dla rozwoju gminy spraw. Jest to przesłanie, wokół
którego skupiają się działania społeczności gminy, zmierzające do jej rozwoju, wzrostu społecznogospodarczego i poprawy jakości życia.

Chcemy być gminą mieszkaniowo – usługowo – rekreacyjno – rolniczą.
Naszym bogactwem jest czyste środowisko, szacunek dla tradycji, historii
oraz dla dokonań przodków.
Warto jest mieszkać w gminie Pysznica i warto tu przyjeżdżać,
bowiem każdy może tu znaleźć miejsce dla siebie.

Na podstawie określonej wyżej misji i przeprowadzonej analizy problemowej zostały
określone obszary, cele strategiczne, cele operacyjne i zadania wskazujące kierunki rozwoju gminy
Pysznica na najbliższe lata. Przedstawiona kolejność celów nie jest wynikiem przeprowadzonej
hierarchizacji, każdy z nich traktować należy na równi z innymi, bez wartościowania ważności.
Dokładne określenie celów pozwoli na odpowiednią koordynację działań przez osoby i instytucje,
które będą miały wpływ na realizację strategii. Działania objęte strategią pozwalają na
kompleksowe ujecie zrównoważonego rozwoju gminy w dziedzinie społecznej, gospodarczej oraz
ochrony środowiska.
Cele operacyjne stanowią rozwinięcie celów strategicznych i charakteryzują się bliższym od
nich horyzontem czasowym. Realizacja celów operacyjnych warunkuje osiągnięcie strategicznych
celów rozwoju. Zostały one sformułowane w taki sposób, aby były osiągalne i mierzalne. Do
każdego z celów operacyjnych przypisano zadania, których realizacja planowana jest w latach
2007-2013. Zadania to konkretne zamierzenia i przedsięwzięcia, które w całości lub w części
realizują cele operacyjne.
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Obszar I – Społeczeństwo
Cel strategiczny: Pobudzenie aktywności społecznej oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
edukacyjnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców.
I.1. Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Zadania:
I.1.1. Rozszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych.
I.1.2. Organizowanie rajdów pieszych, rowerowych, zajęć sportowych.
I.1.3. Budowa i modernizacja placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych.
I.1.4. Opracowanie systemu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów oraz organizacja
wymiany młodzieży.
I.2. Cel: Aktywizacja i integracja mieszkańców.
Zadania:
I.2.1. Współorganizacja imprez kulturalnych i sportowych na zasadach partnerstwa.
I.2.2. Organizacja „Turnieju Sołectw” przez poszczególne sołectwa.
I.2.3. Organizacja gminnego konkursu na „Najładniejszy ogródek przydomowy”.
I.2.4. Opracowanie oferty przekazania niezagospodarowanych budynków gminnych na rzecz
stowarzyszeń lokalnych.
I.2.5. Organizacja corocznych imprez lokalnych w każdym sołectwie.
I.2.6. Zaangażowanie w działalność Lokalnej Grupy Działania „SANŁĘG”.
I.2.7. Organizacja szkoleń dla osób chcących podjąć działalność „dziennej mamy” lub
opiekunki osób starszych.
I.2.8. Zorganizowanie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych.
I.3. Cel: Zwiększenie dostępności do edukacji, kultury, rozrywki i sportu.
Zadania:
I.3.1. Modernizacja i rozbudowa bazy edukacyjnej.
I.3.2. Dostosowanie oferty kulturalnej Domu Kultury do potrzeb mieszkańców.
I.3.2.1. Prowadzenie zajęć w różnych miejscowościach gminy.
I.3.2.2. Poszerzenie bazy lokalowej na działalność Domu Kultury.
I.3.3. Organizacja cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych.
I.3.4. Promocja imprez kulturalnych i sportowych w prasie lokalnej i publikacjach o tematyce
kulturalnej.
I.3.5. Utworzenie na terenie gminy muzeum kultury i tradycji.
I.3.6. Zagospodarowanie terenów wiejskich dla celów kulturalno – rekreacyjnych.
I.3.7. Modernizacja i rozbudowa stadionów sportowych wraz z zapleczem.
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I.3.8. Upowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców gminy.
I.3.8.1. Komputeryzacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy – wyposażenie filii
biblioteki w sprzęt komputerowy, udostępnienie części katalogów w Internecie.
I.3.8.2. Opracowanie strony internetowej biblioteki, uruchomienie systemu zamawiania
książek przez Internet.
I.3.8.3. Powiększenie księgozbioru regionalnego.
I.3.8.4. Powiększenie lokalu biblioteki – utworzenie odrębnej czytelni.
I.4. Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Zadania:
I.4.1. Wpisanie do rejestru zabytków „starej plebanii” w Pysznicy i najstarszych nagrobków na
cmentarzach parafialnych.
I.4.2. Renowacja i wyeksponowanie obiektów zabytkowych, pomników i miejsc pamięci.
I.4.3. Podejmowanie działań zmierzających do zachowania tożsamości lokalnej: folkloru,
kultury, tradycji i lokalnej historii.
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Obszar II – Gospodarka
Cel strategiczny: Rozwój gospodarczy gminy i poprawa warunków życia mieszkańców.
II.1.

Cel: Rozwój systemu komunikacji na terenie gminy.

Zadania:
II.1.1. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie gminy.
II.1.1.1. Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych, gminnych, i dróg transportu
rolnego.
II.1.1.2. Budowa nowych dróg na terenie gminy.
II.1.2. Poprawa bezpieczeństwa drogowego.
II.1.2.1. Rozbudowa sieci chodników, tras dla rowerzystów i parkingów przy drogach.
II.1.2.2. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
II.1.2.3. Utrzymanie poboczy dróg.
II.2.

Cel: Zagospodarowanie przestrzenne gminy.

Zadania:
II.2.1. Opracowanie Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Pysznica.
II.2.2. Oznakowanie ulic i numeracji posesji.
II.2.3. Opracowanie operatów pomiarowych z nazewnictwa ulic.
II.2.4. Opracowanie rejestru właścicieli posesji.
II.3.

Cel: Wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej.

Zadania:
II.3.1. Organizacja szkoleń dla osób zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie
agroturystyki, rolnictwa ekologicznego i innych pozarolniczych źródeł dochodu.
II.3.2. Wytyczenie i oznakowanie gminnej ścieżki rowerowej.
II.3.3. Opracowanie i publikacja mapy turystycznej gminy.
II.3.4. Oznakowanie zabytków i miejsc pamięci.
II.3.5. Wykorzystanie naturalnych walorów do uprawiania turystyki kwalifikowanej (np.
spływy kajakowe, narciarstwo biegowe).
II.3.6. Budowa leśnej ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej.
II.4.

Cel: Promocja gminy.

Zadania:
II.4.1. Opracowanie i publikacja foldera i filmu promocyjnego na temat walorów
gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych gminy.
II.4.2. Budowa nowej witryny internetowej.
II.4.3. Prowadzenie polityki informacyjnej gminy.
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Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie gminy.

Zadania:
II.5.1. Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw przez internet i wdrożenie elektronicznego
systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy.
II.5.2. Zwiększenie liczby Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) na terenie
gminy.
II.5.3. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców gminy.

Strategia rozwoju gminy Pysznica na lata 2007 – 2013

65

Obszar III – Środowisko naturalne
Cel strategiczny: Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.
III.1. Cel: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej.
Zadania:
III.1.1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków.
III.1.2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
III.1.3. Opracowanie

mechanizmu

wsparcia

gospodarstw

zachęcającego

do

budowy

przydomowych oczyszczalni ścieków tam, gdzie budowa kanalizacji jest niemożliwa lub
bardzo kosztowna.
III.1.4. Odwiert nowych studni przy ujęciu wody.
III.1.5. Budowa rezerwowego połączenia wodociągu gminnego z wodociągiem Stalowej Woli.
III.1.6. Budowa zbiorników retencyjnych.
III.2. Cel: Zmniejszenie ilości produkowanych odpadów.
Zadania:
III.2.1. Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami.
III.2.2. Funkcjonowanie w ramach ZZO „Stalowa Wola-Nisko-Tarnobrzeg”.
III.2.3. Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy
III.3. Cel: Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.
Zadania:
III.3.1. Propagowanie idei korzystania z odnawialnych źródeł energii.
III.3.2. Termomodernizacja budynków.
III.3.3. Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia
powietrza.
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5. Powiązania z innymi dokumentami strategicznymi
Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2007 – 2013 wpisuje się w misje, cele, obszary
strategiczne i priorytety następujących dokumentów planistycznych:
1. Narodowy Plan Rozwoju – „Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy
i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost
zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską
na poziomie regionalnym i krajowym”.
2. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego – „Zapewnienie wzrostu jakości życia przy
zachowaniu
stymulowaniu

konkurencyjności
i utrwalaniu

kraju

i regionów,

pozytywnych

przy

tendencji

jednoczesnej
rozwojowych

koncentracji

na

w województwach

z wykorzystaniem ich endogenicznych zasobów”.
3. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013 – „Tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost
zatrudnienia oraz wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 –
„Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności
przestrzennej Podkarpacia”.
5. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 –„Podniesienie
krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej
innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia
zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności”.
6. Strategia Rozwoju

Powiatu Stalowowolskiego

– „Powiat

stalowowolski rejonem

przemysłowo – usługowo – rolniczym o zrównoważonym rozwoju gospodarczym opartym na
istniejących

przedsiębiorstwach,

a także

sprzyjający

rozwojowi

małych

i średnich

przedsiębiorstw to atrakcyjny i niezawodny partner gospodarczy, zamieszkany przez
wykwalifikowaną kadrę, przyjazny dla inwestorów. Jest miejscem dobrego rozwoju dla
każdego i gwarantuje bezpieczne i godne życie mieszkańcom”.
7. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego „Przyśpieszony
rozwój społeczno – gospodarczy województwa podkarpackiego w harmonii ze środowiskiem
naturalnym”.
8. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego:
a) Pole strategiczne: Ochrona i poprawa jakości środowiska.
b) Pole strategiczne: Racjonalne użytkowanie zasobów środowiska.
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c) Pole strategiczne: Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji i poszerzenie dialogu
społecznego.
9. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pysznica.
10. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Pysznica na lata 2005 – 2014.
11. Studium

Uwarunkowań

i Kierunków

Zagospodarowania

Przestrzennego

Gminy

Pysznica.
12. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pysznica.
13. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pysznica na lata
2005 – 2010.
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6. Wdrażanie i ewaluacja strategii oraz monitoring realizacji celów
Strategia jest jednym z warunków ukierunkowanego rozwoju gminy. Sam dokument nie jest
jednak receptą na sukces, aby mógł przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest sukcesywne jego
wdrażanie, czuwanie nad jego realizacją, kontrolowanie jego przebiegu oraz obiektywna ocena
(ewaluacja).
Realizując strategię ważna jest stała kontrola tego procesu oraz ocena uzyskanych efektów
społecznych i gospodarczych, a także zmian w środowisku przyrodniczym, innymi słowy
konieczny jest jej monitoring.
Monitoring pozwoli na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości przy realizacji
założonych celów. Dzięki przeprowadzonej kontroli będzie możliwe także określenie stopnia
wdrożenia strategii, tzn. czy w przewidzianym przedziale czasowym zostały zrealizowane
zaplanowane działania. Zatem powinien on obejmować: ocenę przebiegu realizacji strategii tj. jej
celów,

programów

i zadań

oraz

ocenę

uzyskiwanych

efektów

rozwoju

społecznego

i gospodarczego, a także stanu środowiska, co w sumie traktować i uznać można za efekty realizacji
strategii. Taki monitoring realizacji strategii ma zatem dwie funkcje: sprawdzającą i korygującą.
Funkcja sprawdzająca to systematyczne zestawienie wykonanych przedsięwzięć w relacji do
zapisanych programów. Należy tu określić zadania (wykonane i niewykonane), a także podać
przyczyny opóźnień i innych odstąpień od zapisów. Chodzi oczywiście nie tylko o zadania
rzeczowe, ale również o zadania organizacyjno-finansowe.
Funkcja korygująca to wprowadzanie do zapisów strategii zmian wynikających ze szczególnie
istotnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w fazie tworzenia strategii lub co do
których przyjęto niewłaściwe założenie.
Wykorzystując efekty prowadzonego monitoringu, możemy dokonać bieżącej ocenę realizacji
programów i zadań oraz osiągania celów, zaprogramować ewentualne zmiany warunków realizacji,
dokonać bieżących korekt i poprawek, podjąć działania zabezpieczające i naprawcze oraz
informować społeczność lokalną o uzyskanych wynikach.
W kwestii realizacji strategii niezwykle ważną rolę odgrywają władze samorządowe,
a w szczególności Wójt Gminy. Kierując bieżącą działalnością gminy ma on największy wpływ na
opracowanie strategii, jej wdrażanie oraz ocenę jej realizacji. Jest on również kluczową postacią
w procesie monitoringu. To właśnie do Wójta będzie należał bezpośredni nadzór nad wdrażaniem
strategii. Dlatego, też przeprowadzenie ewaluacji strategii rozwoju gminy na wszystkich jej etapach
tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów, powinno dostarczyć rzetelnych i przydatnych
informacji w procesie decyzyjnym.
Ocena skuteczności realizacji strategii powinna być dokonywana raz na dwa lata.
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Załączniki
1. Wykaz planowanych działań i inwestycji wskazanych w planach rozwoju sołectw na lata
2007 - 2013.
2. Wykaz planowanych cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych.
3. Wykaz miejsc istotnych ze względu na dużą wartość historyczną.
4. Wykaz organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz lokalnej społeczności.

71

Chłopska Wola

Chłopska Wola
Chłopska Wola

Chłopska Wola

Chłopska Wola

Chłopska Wola

Chłopska Wola

Brandwica
Brandwica
Brandwica
Brandwica
Chłopska Wola
Chłopska Wola

Brandwica

Brandwica

Bąków
Bąków
Bąków

Bąków

Sołectwo
Bąków

Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na świetlicę wiejską
(ew. budowa nowej świetlicy).
Organizacja szkoleń, kursów, zajęć dla dzieci w świetlicy.
Odnowienie kapliczki.
Urządzenie miejsca wypoczynku na terenie wsi Chłopska Wola,
wykorzystując działkę nad rzeką Bukowa.

Nazwa przedsięwzięcia
2007
Budowa placu zabaw dla dzieci i zagospodarowanie centrum wsi
x
Naprawa dróg dojazdowych w tym poszerzenie drogi
dojazdowej od strony Jastkowic, położenie asfaltu, oświetlenie
ulic
Budowa oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej
Budowa boiska przy placu zabaw
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Remont i adaptacja budynku byłej szkoły na wiejskie centrum
x
kulturalne.
Zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły x
urządzenie boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla dzieci.
Organizacja imprez integrujących mieszkańców.
Poprawienie stanu technicznego dróg lokalnych.
Organizacja szkoleń, kursów, zajęć dla dzieci w świetlicy.
Budowa kanalizacji sanitarnej.
Urządzenie placu zabaw dla dzieci.
x
Organizacja imprez integrujących mieszkańców.
Poprawienie stanu technicznego drogi i przedłużenie asfaltowej
nawierzchni do końca wsi.
Uruchomienie kursów komunikacji publicznej do Stalowej Woli.
Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku
byłej szkoły - boisko do siatkówki i piłki nożnej.
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

2008 2009 2010 2011 2012 2013
x

Wykaz planowanych działań i inwestycji wskazanych w planach rozwoju sołectw na lata 2007 - 2013

50 000 zł

20 000 zł
3 000 zł

150 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

80 000 zł

20 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
1 000 000 zł
18 000 zł
7 000 zł

18 000 zł

60 000 zł

100 000 zł
10 000 zł
1 000 000 zł

500 000 zł

Koszt
28 500 zł
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Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Sołectwo
Jastkowice
Jastkowice
Jastkowice

Budowa rowerowego placu manewrowego, połączona z
miejscem rekreacji dla dzieci
Czysta woda - oczyszczenie i zagospodarowanie brzegu rzeki
Bukowa
Bliżej Boga - zagospodarowanie budynku po byłej szkole w
Rudzie Jastkowskiej dla Zgromadzenia Sióstr Zakonnych

Organizacja turniejów i konkursów sportowych: Turniej piłki
siatkowej dla amatorów, Rowerowy Cross
Przytulna szkoła - kapitalny remont starej części szkoły w
Jastkowicach
Z kulturą na Ty - zagospodarowanie budynku Domu Ludowego i
placu wokół niego oraz organizacja corocznych imprez
kulturalnych
Wesołe dzieci - remont oraz wyposażenie placu zabaw w
Jastkowicach (Mali Lokalni IV)

Nazwa przedsięwzięcia
Przyjazne środowisko -kanalizacja sołectwa Jastkowice
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach
Szybko i bezpiecznie - drogi asfaltowe (całość sołectwa)
Bezpieczna droga - chodnik i ścieżka dla rowerzystów przy ul.
Armii Krajowej
Mały sportowiec - wykonanie boiska sportowego przy szkole
Zawsze czujni - rozbudowa i remont remizy OSP w
Jastkowicach
W zdrowym ciele zdrowy duch - remont stadionu sportowego
(płyta główna z nawadnianiem, parking, kryte trybuny, bieżnie,
korty tenisowe, basen) oraz organizacja corocznych imprez
sportowych
Organizacja cyklicznych imprez lokalnych integrujących
mieszkańców

2007

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100 000 zł

500 000 zł

50 000 zł

30 000 zł

150 000 zł

100 000 zł

3 000 zł

7 000 zł

600 000 zł

200 000 zł

500 000 zł

400 000 zł

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Koszt
x
x
x
2 700 000 zł
x
x
4 000 000 zł
x
x
x
x
x
x
1 500 000 zł
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Kłyżów
Kłyżów
Kłyżów
Kłyżów
Kłyżów
Kłyżów
Kłyżów
Kłyżów
Kłyżów

Kłyżów

Kłyżów
Kłyżów

Kłyżów

Kłyżów

Kłyżów

Kłyżów

Kłyżów

Jastkowice

Jastkowice

Jastkowice

Sołectwo

Organizacja cyklicznych imprez lokalnych integrujących
mieszkańców
Budowa boiska szkolnego
Rozbudowa, ogrodzenie i modernizacja basenów strażackich
Budowa chodnika i trasy dla rowerzystów przez m. Kłyżów przy
ul. Mickiewicza
Remont nawierzchni boiska sportowego w Kłyżowie
Wymiana ławek na trybunach, na boisku sportowym
Budowa dachu na budynku szkoły
Ogrodzenie boiska sportowego
Remont, rozbudowa szatni na boisku
Budowa kanalizacji na terenie wsi Kłyżów
Budowa parkingu przy ul. Mickiewicza
Organizacja "parku rozrywki" w Kłyżowie przy ul. Konopnickiej
Budowa placu targowego "Okrzyczne" przy ul. Mickiewicza

Nazwa przedsięwzięcia
Zdrowy wypoczynek - park wiejski obok boiska sportowego,
trasy rowerowe, budowa infrastruktury turystycznej w sołectwie
Odnowienie i wyeksponowanie pomnika upamiętniającego
żołnierzy z oddziału Tadeusza Gajdy ps. "Tarzan" znajdującego
się w Lipowcu
Konserwacja i wyeksponowanie elementów zabytkowego
cmentarza w Kochanach
Projekt i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w
Kłyżowie
Budowa na terenie przyszkolnym placu zabaw dla dzieci (Mali
lokalni II)
Zagospodarowanie placu szkolnego-architektura zieleni
Asfaltowanie dróg gminnych: Borek, Błońska-Boczna, Rzeczna,
Zagórska, Podkorzeniec, Słoneczna, Konopnickiej-Boczna

2007

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

2008 2009 2010 2011 2012 2013

30 000 zł
40 000 zł
1 000 000 zł
20 000 zł
20 000 zł
3 000 000 zł
50 000 zł
20 000 zł
10 000 zł

400 000 zł

500 000 zł
20 000 zł

6 000 zł

100 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

1 000 000 zł

10 000 zł

2 000 zł

150 000 zł

Koszt
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Budowa kanalizacji i rozbudowa sieci wodociągowej
Budowa dróg na terenie sołectwa
Budowa stopni wodnych na rowie Podkorzeniec i pozostałych
rowach melioracyjnych

Krzaki-Słomiana
Krzaki-Słomiana

Olszowiec

Olszowiec

Krzaki-Słomiana

Krzaki-Słomiana

Krzaki-Słomiana

Krzaki-Słomiana

Krzaki-Słomiana
Krzaki-Słomiana
Krzaki-Słomiana
Krzaki-Słomiana

Organizacja cyklicznych imprez lokalnych integrujących
mieszkańców
Objęcie komunikacją miejską całego sołectwa
Ogrodzenie boiska i jego rozbudowa
Budowa parkingu przed cmentarzem parafialnym w Krzakach
Budowa placu zabaw dla dzieci (Mali lokalni I)
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż istniejących i
nowopowstałych dróg
Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Pyszanka i rozwój
terenów otaczających zbiornik do celów rekreacyjnych
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej od szkoły do
cmentarza
Odnowienie i wyeksponowanie mogiły 3 żołnierzy "GL"
położonej w Kniejce
Pozyskanie działki i urządzenie na niej placu zabaw (Mali
Lokalni II)
Budowa sieci kanalizacyjnej
x

x

x
x
x

x

x

Zmiana charakteru miejscowości Krzaki - Słomiana i utworzenie
nowego obrębu ewidencyjnego

Krzaki-Słomiana

Krzaki-Słomiana

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Podjęcie wysiłku na rzecz przyjęcia gruntów od gminy Ulanów
wzdłuż drogi Zdziary-Zarzecze

2007

Krzaki-Słomiana

Krzaki-Słomiana

Kłyżów

Kłyżów

Nazwa przedsięwzięcia
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na terenie
wsi
Wykup gruntu na którym położony jest cmentarz żołnierzy
rosyjskich wraz z uporządkowaniem , odpowiednim
zagospodarowaniem i wyeksponowaniem tego terenu

Sołectwo

2 000 000 zł

60 000 zł

5 000 zł

100 000 zł

1 000 000 zł

300 000 zł

30 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
30 000 zł

7 000 zł

100 000 zł

2 000 000 zł
150 000 zł

60 000 zł

10 000 zł

Koszt
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Działkę "Słotwiny" przeznaczyć na osiedle domów
jednorodzinnych, jednocześnie wyznaczyć tam teren pod
budowę boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci

Pysznica

Pysznica

Pysznica
Pysznica

Pysznica

Pysznica

Pysznica

Modernizacja dróg
Budowa sieci kanalizacyjnej na Podlesiu, do granicy z
sołectwem Olszowiec oraz na osiedlu Jasna Polana
Budowa chodników i ścieżki dla rowerzystów wzdłuż drogi
powiatowej
Wytyczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej (trasa Centrum Kaczyłów - Podlesie - Centrum - Ziarny - Sudoły - Podborek)
Wybudowanie szatni przy boisku sportowym
Modernizacja i budowa placów zabaw (Mali Lokalni III)

x

Zagospodarowanie terenu w centrum wsi będącego własnością
gminy na centrum kulturalno-rekreacyjne

Pysznica

Pysznica

x

x

Dokończenie budowy i wyposażenie nowego budynku
gimnazjum oraz hali sportowej na potrzeby Zespołu Szkół

Pysznica

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Organizacja konkursów o charakterze lokalnym i regionalnym
(m.in. Międzydiecezjalnego Przeglądu Twórczości Dzieci i
Młodzieży Szkół Noszących imię Jana Pawła II

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2008 2009 2010 2011 2012 2013
x
x

x

2007

Organizacja cyklicznych imprez lokalnych integrujących
mieszkańców

Nazwa przedsięwzięcia
Zadaszenie przystanków autobusowych
Wytyczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej
Budowa chodnika i śceżki dla rowerzystów wzdłuż ulicy
Wolności
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach Piaskowa, Krótka
i Żwirowa
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla
mieszkańców

Pysznica

Olszowiec

Olszowiec

Olszowiec

Sołectwo
Olszowiec
Olszowiec

100 000 zł
60 000 zł

10 000 zł

400 000 zł

2 000 000 zł

250 000 zł

70 000 zł

200 000 zł

5 000 000 zł

5 000 zł

20 000 zł

100 000 zł

180 000 zł

Koszt
10 000 zł
50 000 zł
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Studzieniec

Studzieniec

Studzieniec

Studzieniec
Studzieniec

Studzieniec

Studzieniec

Studzieniec

Pysznica
Pysznica

Pysznica

Pysznica

Pysznica

Pysznica

Pysznica

Pysznica

Sołectwo
Pysznica

Zagospodarowanie terenów pastwiska w centrum wsi - budowa
boiska piłkarskiego
Rozbudowa infrastruktury technicznej - budowa oświetlenia w
Kuziorach

Przekształcenie budynku szkoły przy ul. Wolności 324 na
centrum administracyjno-handlowo-usługowe
Remont parkingu przy budynku Urzędu Gminy
Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym
Organizacja cyklicznych imprez lokalnych integrujących
mieszkańców
Organizacja szkoleń
Rozbudowa infrastruktury drogowej - I Etap - remont drogi
gminnej nr 101 214 R
Modernizacja sali zebrań przy remizie strażackiej
Urządzenie placu zabaw dla dzieci (Mali Lokalni I)
Zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej - budowa
boiska do siatkówki

Renowacja nagrobków o dużej wartości historycznej na
cmentarzu parafialnym

Remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza wraz z nową
aranżacją otoczenia (zaprojektowanie i wykonanie zieleni)
Odnowienie i wyeksponowanie pomnika upamiętniającego
M.W. Bourdon
Adaptacja budynku tzw. "starej szkoły" na dom dziennego
pobytu dla emerytów i rencistów

Nazwa przedsięwzięcia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Pysznicy
Adaptacja budynku starej plebanii na centrum kultury i tradycji
wraz z muzeum w budynku starej plebanii

2007

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2008 2009 2010 2011 2012 2013
x

50 000 zł

150 000 zł

15 000 zł

40 000 zł
20 000 zł

200 000 zł

7 000 zł

7 000 zł

60 000 zł
200 000 zł

3 000 000 zł

30 000 zł

20 000 zł

10 000 zł

150 000 zł

250 000 zł

Koszt
500 000 zł
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Sudoły

Sudoły

Sudoły

Sudoły

Sudoły

Sudoły

Sudoły

Studzieniec

Studzieniec

Studzieniec

Studzieniec

Sołectwo

Aktywni - zaprojektowanie oraz wykonanie boiska do
koszykówki oraz do siatkówki na terenie byłej szkoły
Kultura- remont i adaptacja budynku byłej szkoły na cele
kulturalne wsi

Zdrowe płuca- zwiększenie dofinansowania w celu wymiany i
likwidacji eternitu poszczególnych gospodarstwach
Organizowanie cyklicznych imprez lokalnych integrujących
mieszkańców
Słoneczna zabawa - urządzenie placu zabaw dla dzieci i
młodzieży oraz jego ogrodzenie na terenie byłej szkoły (Mali
Lokalni III)
Zielona droga - dokończenie budowy drogi na ulicy Błonie
(utwardzenie), położenie asfaltu na ulicy Poprzecznej oraz
wykonanie przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkoły

Nazwa przedsięwzięcia
Zagospodarowanie budynku byłej szkoły - urządzenie świetlicy
dla młodzieży
Organizacja szkoleń, kursów, zajęć w świetlicy
Odnowienie grobu partyzanta, wykonanie ogrodzenia wokół
grobu i aranżacja zieleni
Rozbudowa infrastruktury drogowej - II Etap - remont
nawierzchni drogi gminnej na odcinku od posesji nr 1do remizy
strażackiej
Ściek - rura - wykonanie dokumentacji dotyczącej kanalizacji
sanitarnej wsi oraz zrealizowanie

2007

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2008 2009 2010 2011 2012 2013

120 000 zł

10 000 zł

50 000 zł

20 000 zł

6 000 zł

2 000 000 zł

50 000 zł

4 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

Koszt
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Koncert kolęd
w wykonaniu
uczniów Ogniska
Muzycznego

Zabawa choinkowa

Wieczór kolęd

Dzień Babci
i Dziadka

Spotkanie z
seniorami

Turniej piłki halowej styczeń/luty

2.

3.

4.

5.

6.

7.

styczeń

21 stycznia

styczeń

styczeń

styczeń

styczeń

Spotkania opłatkowe

1.

Termin

Nazwa

Lp.

Szkoła
w Krzakach

Zespół Szkół
w Pysznicy

Przedszkole
w Pysznicy
Zespół Szkół
w Kłyżowie

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Szkoły na
terenie gminy
Pysznica

Dom Kultury
w Pysznicy

Dom Kultury
w Pysznicy
Urząd Gminy
w Pysznicy

Miejsce
i organizator

Gminne rozgrywki uczniów szkół podstawowych.

Tradycyjnie organizowane są spotkania z seniorami noszącymi pysznickie stroje
ludowe. Spotkania te odbywają się w ramach obchodów Dnia Seniora. Starsi
mieszkańcy Pysznicy chętnie biorą w nich udział. Jest to doskonała okazja do snucia
ciekawych opowieści, śpiewania dawnych przyśpiewek czy kolęd , przekazywania
młodym dawnych tradycji i zwyczajów.

Uroczystość dla babć i dziadków.

Choinka szkolna dla uczniów i rodziców.

Dla osób działających i pracujących w administracji oraz prowadzących działalność
gospodarczą.

Krótki opis

Wykaz planowanych cyklicznych uroczystości kulturalnych i imprez sportowych
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marzec

marzec

marzec

13. Szkolny Konkurs
Wiedzy o Zdrowiu

14. Dzień Kobiet na
sportowo

15. Konkurs
Matematyczny

17. Pierwszy Dzień
Wiosny

marzec

21 marzec

luty

12. Konkurs
informatyczny

16. Europejski Dzień
Wiosny

Zespół Szkół
w Kłyżowie

luty

11. Szkolny konkurs
Ekologiczny

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Zespół Szkół
w Pysznicy

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Zespół Szkół
w Pysznicy

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Zespół Szkół
w Kłyżowie

10. Dzień Patrona Szkoły luty

Zespół Szkół
w Pysznicy

Miejsce
i organizator

Dom Kultury
w Pysznicy

„Bawmy się
muzyką”

9.

styczeń/luty

Termin

luty

Bezpieczne Ferie

Nazwa

8.

Lp.

Konkurs na marzannę wiosenną.

Od czterech lat szkoła bierze udział w unijnym projekcie obchodów Dnia Wiosny
"Spring Day in Europe". Poprzez aktywny udział w projekcie szkoła świętuje pierwszy
dzień wiosny wspólnie z 2203 szkołami w całej Europie. Udział w tym europejskim
projekcie podkreśla naszą obecność w Europie, przybliża uczniom tematykę związaną z
innymi krajami. Podsumowaniem pracy nad projektem jest impreza szkolna
organizowana każdego roku 21 marca, na którą składają się występy artystyczne,
konkursy wiedzy o różnych krajach europejskich.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny.

Sportowy charakter ma świętowanie Dnia Kobiet. Na imprezę składają się: pokaz mody
szkolnej, występ kabaretu uczniowskiego, nietypowe gry i zabawy na wesoło, konkurs
wiedzy i sprawności, w którym rywalizują uczniowie i nauczyciele.

Różne konkurencje z nagrodami.

Konkurs szkolny.

Konkurs dla uczniów gimnazjum.

Konkursy wiedzy o Patronie, konkursy plastyczne i sportowe.

- konkurs piosenki
- współorganizator Państwowa Szkoła Muzyczna w Stalowej Woli.

W szkole organizowane są zajęcia sportowo – rekreacyjne, zajęcia w pracowni
internetowej oraz koła zainteresowań, uczniowie wyjeżdżają na basen. Środki na zajęcia
pozyskiwane są z GKRPA. Uczniowie biorą udział w konkursach: plastycznym
i literackim organizowanych cyklicznie przez KP Policji w Stalowej Woli.

Krótki opis
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Nazwa

Zespół Szkół
w Kłyżowie
Zespół Szkół
w Kłyżowie
Zespół Szkół
w Pysznicy

kwiecień

kwiecień

kwiecień

22. Dzień Ziemi

23. Szkolny konkurs
ekologiczny w kl.
IV-VI

24. Konkurs plastyczny
„Cztery pory roku”

25. Konkursy czytelnicze kwiecień

26. Obchody rocznicy
2 kwietnia
śmierci Patrona
szkoły - papieża Jana
Pawła II

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Zespół Szkół
Z udziałem całej społeczności szkolnej.
w Jastkowicach

marzec/
kwiecień

21. Misterium
Wielkanocne

W rocznicę odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca, w jedności z Kościołem
Powszechnym i ludźmi dobrej woli na całym świecie, społeczność szkolna oddaje hołd
Patronowi. Dzień 2 kwietnia obchodzony jest w jedności z "Rodziną Szkół Papieskich"
w całej Polsce, a także jako symbol wdzięczności za dar Jana Pawła II. Tego dnia cała
społeczność szkolna uczestniczy we Mszy św. sprawowanej w intencji Wielkiego

Konkurs szkolny.

Konkurs szkolny.

Konkurs szkolny.

Konkurs przyrodniczy dla kl. IV-VI, nagrody dla uczniów I, II, III miejsce.

Od jedenastu lat odbywa się w Szkolne Konkurs na Palmę i Koszyk Wielkanocny.
Uczniowie pod opieką rodziców i nauczycieli wykonują wspaniałe palmy i koszyczki
wielkanocne. Na szkolnej wystawie zostały wyeksponowane rękodzieła zdobione
w bazie, bukszpan, kolorowe bibuły i suszone kwiaty. Oryginalne, wykonane z
różnorodnych materiałów, pełne twórczej inwencji koszyczki wielkanocne dodają
wystawie swoistego kolorytu i świątecznego blasku. Co roku palmy wielkanocne
niesione są przez uczniów podczas procesji w Niedzielę Palmową w kościele
parafialnym, a także biorą udział w konkursach wojewódzkim i diecezjalnym.

Zespół Szkół
w Pysznicy

Krótki opis

20. Wystawa palm
marzec/
i koszyczków
kwiecień
wielkanocnych.
Warsztaty rękodzieła
ludowego z udziałem
starszych
mieszkańców ozdoby do palm

Konkurs dla uczniów.

Zespół Szkół
Wiosenny Turniej Klas.
w Jastkowicach

Miejsce
i organizator

Zespół Szkół
w Kłyżowie

marzec

Termin

19. Szkolny konkurs na marzec
palmę wielkanocna

18. Dzień Samorządu
Szkolnego

Lp.
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30. Rocznica uchwalenia 3 maja
Konstytucji 3 Maja”

miesiące
wiosenne

29. Turniej Piłkarski
„Coca Cola Cup”
I etap
PysznicaKłyżów-

Zespół Szkół
w Pysznicy

kwiecień/maj Zespół Szkół
w Pysznicy

Miejsce
i organizator

28. Dni promocji
zdrowia

Termin

kwiecień/maj Zespół Szkół
w Pysznicy

Nazwa

27. Wystawa
podsumowująca
projekt „Ocalić od
zapomnienia”

Lp.

Gminne obchody święta organizowane kolejno przez szkoły i parafie przy współpracy z
urzędem gminy .

Od kilku lat szkoła jest organizatorem I etapu Ogólnopolskiego Turnieju „Coca Cola
Cup”. W zawodach uczestniczą najlepsze drużyny z powiatu stalowowolskiego
i niżańskiego. Celem turnieju jest popularyzacja piłki nożnej, integracja
międzypowiatowa, wyłonienie mistrza.

W związku z przynależnością szkoły do WSSz PZ w woj. podkarpackim w ciągu
każdego roku szkolnego realizowane są zadania programu promocji zdrowia. Finałem są
dni promocji zdrowia przebiegające w różnych formach: pokazy ratownictwa
medycznego, przedstawienia teatralne, badania prawidłowej postawy ciała, pokazy
zdrowej żywności, aktywne sposoby spędzania czasu wolnego np. cross, wycieczki
rowerowe, piesze po okolicy, turnieje rodzinne.

W szkole realizowany jest projekt „Ocalić od zapomnienia, którego celem jest
poszukiwanie wiadomości dotyczących sposobu życia mieszkańców, gromadzenie
eksponatów do Szkolnej Izby Tradycji. Pozostające dokumenty, zdjęcia, do tej pory,
często uznawane były za bezwartościowe i niszczone. Część z nich jest rozproszona,
teraz odnajdywane, ukazują swoje piękno. Tłem dydaktycznym projektu jest
organizowana co roku wystawa. Uroczystości otwarcia wystawy towarzyszy zawsze
degustacja kuchni regionalnej, np. razowego chleba, masła z maśniczki, powideł
śliwkowych, ciasta drożdżowego i kruchych ciasteczek. Ich zapach i smak wprowadza
w miłą atmosferę. Po każdej edycji wydawany jest folder z najciekawszymi pracami.
Dotychczas opublikowano foldery: Śladami naszych przodków, Ocalić od zapomnienia,
Opowieści z życia wsi, Wspomnienia z dzieciństwa.

Rodaka. Uczniowie przygotowują na ten dzień prace plastyczne i literackie, w których
wyrażają swoje myśli i uczucia związane z osobą Patrona. Prezentowany jest program
słowno - muzyczny ilustrowany prezentacją multimedialną. Przed frontonem szkoły,
przy Drzewku Papieskim zasadzonym 16 maja 1999r. oraz pod obeliskiem
upamiętniającym rocznicę śmierci Jana Pawła II, zapalone są symboliczne znicze W
uroczystości każdego roku bierze udział cała społeczność szkolna, przedstawiciele
samorządu lokalnego oraz mieszkańcy Pysznicy.

Krótki opis
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maj

maj

maj

maj

32. Mini Olimpiada dla
dzieci kl. I – III
z terenu gminy

33. „Ekologicznie
poproszę”

34. Festiwal Piosenki
Dziecięcej

35. Konkurs wiedzy
„Moja mała
ojczyzna”

Termin

maj

Nazwa

31. Dzień Strażaka

Lp.

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Zespół Szkół
w Pysznicy

Zespół Szkół
w Pysznicy

Zespół Szkół
w Kłyżowie

JastkowiceKrzaki

Miejsce
i organizator

Konkurs szkolny.

Konkurs szkolny.

W ramach edukacji ekologicznej w maju obchodzony jest uroczyście Dzień Ziemi. Tym
obchodom towarzyszą zajęcia o tematyce ekologicznej, wycieczki edukacyjne, konkursy
plastyczne. Podsumowaniem działań jest impreza artystyczna, która gromadzi
społeczność szkolną i zaproszonych gości. Dotychczas odbył się cykl imprez pod
hasłami:
„Ziemia to ogród – rządź nią z mądrością”
„Co z tym śmieciem”
„Ziemia – planetą popiołu”.

W roku olimpijskim szkoła organizuje mini - olimpiady dla uczniów z terenu gminy.
Dotychczas odbyły się one pod hasłem „Z Pysznicy do Sydney 2000” oraz „Z Pysznicy
do Aten 2004” W 2008r. w maju zaplanowana jest Gminna Olimpiada „Z Pysznicy do
Pekinu 2008”. Celem tych olimpiad jest organizacja mistrzostw gminy
w poszczególnych konkurencjach olimpijskich, zwiększenie wiedzy o ruchu olimpijskim
i przestrzeganie zasad „fair play” w sporcie.

Konkurs plastyczny.

Radosne, majowe świętowanie skupia społeczność szkolną i mieszkańców Pysznicy. Po
Mszy św. i wspólnej modlitwie prezentowany jest program literacko – muzyczny, który
przybliża widzom okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także jej doniosłą rolę
w tworzeniu konstytucji II i III Rzeczpospolitej. Chór szkolny prezentuje
okolicznościowe pieśni, jakie powstały pod wpływem tego historycznego wydarzenia, a
recytatorzy prezentują wiersze poetów, którym nieobce były sprawy wiary i Ojczyzny.
Dziecięcy zespół taneczny prezentuje tańce narodowe, które wzbogacają całość
programu.

Krótki opis
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ZSw Pysznicy
PSP
w Krzakach
ZS
w Jastkowicach
ZSw Kłyżowie

Przedszkole
w Pysznicy

czerwiec

czerwiec

40. Pożegnanie kl. III

41. Zakończenie roku
szkolnego

Szkoły na
terenie gminy
Pysznica

Zespół Szkół
w Kłyżowie

I niedziela po Studzieniec
oktawie
Bożego Ciała

39. Uroczystość lokalna

Olimpiada
Przedszkole
Przedszkola- w Pysznicy
ka

Dzień Sportu
Szkolnego
Dzień
Dziecka
Dzień Matki
Dzień Ojca

maj/czerwiec Szkoły
na W każdej miejscowości (przy szkole, parafii) organizowane będą spotkania, warsztaty.
terenie
całej
gminy
Dzień Matki Dom Kultury
Koncert w wykonaniu artystów z DK w Pysznicy.
w Pysznicy

38. „Dni Rodziny”

Msza św. i akademia szkolna.

Akademia – program artystyczny.

Odpust parafialny.
Impreza kulturalna dla mieszkańców.

W czerwcu każdego roku organizowany jest Dzień Sportu Szkolnego, połączony z
Międzynarodowym Dniem Dziecka. Program imprezy zawiera podsumowanie
sportowego roku szkolnego i osiągnięć uczniów, wybór najlepszego
i najpopularniejszego sportowca szkoły, podsumowanie sukcesów sportowych
reprezentantów Polski, rozgrywki międzyklasowe w ramach Szkolnych Igrzysk
Sportowych, gry i zabawy dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Teren Karczmy Impreza charytatywna.
„Zacisze”

3 etapowy konkurs szkół z obszaru gminy, nagrody dla uczestników.

Krótki opis

I niedziela
czerwca

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Miejsce
i organizator

37. „Rowerowy cross”

Termin

maj

Nazwa

36. Gminny Konkurs
Wiedzy o Zdrowiu

Lp.
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ostatnia
niedziela
lipca

6 sierpnia

14-15
sierpnia

sierpień

45. „Turniej Piłki
Siatkowej dla
Amatorów”

46. Uroczystość lokalna

47. Uroczystość lokalna

48. „Dożynkowa
potańcówka”

Odpust parafialny.
Impreza kulturalna dla mieszkańców.

Odpust parafialny.
Impreza kulturalna dla mieszkańców.

Impreza charytatywna.

Impreza kulturalna dla mieszkańców.

wrzesień

52. Akcja Sprzątanie

Wyznaczone

Szkoły na
terenie gminy
Pysznica

wrzesień

51. Uroczyste
rozpoczęcie roku
szkolnego

Akcja ogólnokrajowa.

Msza św. i akademia szkolna.

Szkoły z terenu Upamiętnienie tych ważnych rocznic odbywa się w formie apelu o tematyce
gminy Pysznica historycznej, w którym bierze udział społeczność szkolna. Przez cały miesiąc wrzesień
tablice tematyczne na korytarzach szkolnych przypominają o tych ważnych
wydarzeniach z naszej historii.

Teren Karczmy Impreza folklorystyczna.
„Zacisze”

Teren Karczmy Impreza folklorystyczna.
„Zacisze”

Kłyżów

Jastkowice

teren Karczmy
„Zacisze”

Sudoły

Krótki opis
Odpust parafialny.
Gminna impreza kulturalna dla mieszkańców.

Krzaki,
Odpust parafialny.
Słomiana,
Impreza kulturalna dla mieszkańców.
Piskorowy Staw

Pysznica

Miejsce
i organizator

50. Rocznica wybuchu II wrzesień
wojny światowej
oraz agresji Związku
Radzieckiego na
Polskę

kultury sierpień

lipiec

44. Uroczystość lokalna

49. Jarmark
lokalnej

29 czerwca

43. Uroczystość lokalna

Termin

24 czerwca

Nazwa

42. Wianki/Powitanie
lata/ Noc
świętojańska

Lp.
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Świata

Nazwa

Zespół Szkół
w Kłyżowie
Szkoła
w Krzakach

56. Pasowanie na ucznia październik

57. Pasowanie na ucznia październik
kl. I

Akademia z udziałem całej społeczności szkolnej.

Akademia – program artystyczny.

Konkurs szkolny – nagrody dla uczniów.

Odpust parafialny.
Impreza lokalna.

Krótki opis

61. Konkurs recytatorski październik
poezji patriotycznej

październik

60. Święto Szkoły

Święto Szkoły obchodzone jest każdego roku w rocznicę wyboru Patrona szkoły Jana
Pawła II na papieża. Uroczystość ta rozpoczyna się Mszą św. W kościele parafialnym
w Pysznicy, po której uczniowie prezentują społeczności szkolnej i zaproszonym
gościom część artystyczną poświęconą Patronowi. Następnie uczniowie kształcenia
zintegrowanego biorą udział w uroczystym pasowaniu na ucznia klas pierwszych.
Pozostali uczniowie uczestniczą w „warsztatach papieskich” przygotowanych na ten
dzień przez wychowawców i nauczycieli. Szkolne świętowanie poprzedzają konkursy
wiedzy o papieżu, konkurs plastyczny i poetycki.

Zespół Szkół
Konkurs związany z obchodami Święta Szkoły.
w Jastkowicach

Zespół Szkół
Uroczysta akademia z okazji rocznicy nadania szkole imienia, złożenie kwiatów pod
w Jastkowicach Pomnikiem Ofiar Faszyzmu i Komunizmu, spotkanie z żołnierzami Armii Krajowej.

16
Zespół Szkół
października w Pysznicy

59. Święto Szkoły

58. Dzień Komisji
14
Szkoły z terenu Uroczyste akademie z udziałem uczniów, nauczycieli i rodziców.
Edukacji Narodowej października gminy Pysznica

Zespół Szkół
w Kłyżowie

październik

55. Konkurs na
najpiękniejszy
różaniec

Teren Karczmy
„Zacisze”

trasy szkoły z
terenu gminy
Pysznica

Miejsce
i organizator

Pysznica

Początek
września

Termin

54. „Jesienne spotkania” 14-15
września

53. „Święto ziemniaka”

Lp.
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11 listopada

listopad

65. „Święto
Niepodległości”

66. Finał
„Międzydiecezjalnego Przeglądu
Twórczości Dzieci
i Młodzieży szkół
noszących imię Jana
Pawła II”

Zespół Szkół
w Pysznicy

W 2001r.w Zespole Szkół w Pysznicy powstała inicjatywa integracji społeczności szkół
noszących imię Jana Pawła II poprzez organizację Przeglądu Twórczości Dzieci
i Młodzieży, który odbywa się każdego roku i jest ciekawą formą realizacji zadań
programu wychowawczego szkoły w duchu wartości chrześcijańskich. Jest on również
płaszczyzną rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów, prezentowania ich
osiągnięć, wymiany doświadczeń oraz służy zgłębianiu nauczania i poznawaniu
twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Przegląd ten aktywizuje uczniów do
uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. W ramach przeglądu
organizowane są konkursy: poetycki, recytatorski, plastyczny. Podsumowanie
konkursów odbywa się zawsze przy licznym udziale delegacji poszczególnych szkół
oraz zaproszonych gości. Uroczystość ta rozpoczyna się Mszą św., następnie
prezentowany jest program literacko – muzyczny o tematyce związanej z hasłem

JastkowiceGminne obchody święta niepodległości organizowane kolejno przez szkoły i parafie
Krzaki-Kłyżów- przy współpracy z urzędem gminy.
Pysznica
Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę jest każdego roku uroczyście
obchodzona przez społeczność szkolną. Uroczystość rozpoczyna Msza św. odprawiana
w intencji Ojczyzny, następnie odbywa się uroczysta akademia, podczas której
uczniowie słowem i muzyką przypominają piękne i bolesne karty naszej historii. W
uroczystości biorą udział uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także przedstawiciele
samorządu gminnego i zaproszeni goście. W przeddzień święta składane są wieńce pod
Krzyżem Grunwaldzkim w Pysznicy postawionym przez tutejszą społeczność 15 lipca
1910r. w ramach obchodów 500-lecia bitwy pod Grunwaldem.
Uroczystość środowiskowa: Msza św. w intencji ojczyzny, złożenie kwiatów pod
Pomnikiem Ofiar Faszyzmu i Komunizmu.

ZS
Chłopcy i dziewczęta.
w Jastkowicach

październik

64. Koszykówka

Krótki opis

Zespół Szkół
Z udziałem rodziców i zaproszonych gości.
w Jastkowicach

Miejsce
i organizator

63. Pasowanie na ucznia październik
Gimnazjum

Termin
Zespół Szkół
Z udziałem rodziców i zaproszonych gości.
w Jastkowicach

Nazwa

62. Pasowanie na ucznia październik
Szkoły Podstawowej

Lp.
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grudzień

grudzień

69. Przedszkolaki
Mikołajowi

70. Spotkanie
Mikołajkowe

Zespół Szkół
w Pysznicy

grudzień

grudzień

72. Jasełka

73. Akademia z okazji
Świąt Bożego

Szkoła
Podstawowa

Zespół Szkół
w Pysznicy

71. Pokonkursowa
grudzień
wystawa kartek
świątecznych
i szopek
bożonarodzeniowych

Krótki opis

Powiatowy konkurs piosenki przedszkolnej.

Zabawa andrzejkowa i wróżby.

Materiały dekoracyjne, nagrody, nagrody dla uczniów.

przeglądu, uczestnicy zwiedzają wystawę pokonkursową oraz otrzymują dyplomy
i nagrody. Przeglądowi towarzyszy spotkanie integracyjne przedstawicieli
poszczególnych szkół noszących imię Jana Pawła II. Każdego roku wydawana jest
antologia zawierająca nagrodzone prace plastyczne i literackie. Historię i przebieg
przeglądu
można
śledzić
na
specjalnej
stronie
internetowej
www.szkola.pysznica.pl/przeglad/ .

Akademia środowiskowa, jasełka, wspólny opłatek.

W atmosferze radosnego oczekiwania przy żłóbku Bożej Dzieciny co roku odbywa się
spotkanie opłatkowe, któremu towarzyszą przygotowane przez dzieci i młodzież Jasełka.

Tradycją szkolną stało się organizowanie konkursów związanych z kultywowaniem
i podtrzymywaniem kultury ludowej i twórczości regionalnej towarzyszącej obchodom
świąt kościelnych i dawnym zwyczajom. Konkursy (tradycja od 1995r.) na Szopkę
Bożonarodzeniową i Kartkę Świąteczną cieszą się dużą popularnością. Konkursy te
integrują we wspólnym działaniu całe wielopokoleniowe rodziny i zespoły klasowe.
Prace wykonane przez uczniów z powodzeniem biorą udział w konkursach
organizowanych na terenie województwa podkarpackiego, zdobywając nagrody
i wyróżnienia. Kilka dni przed świętami szopki i kartki można podziwiać na szkolnej
wystawie, zaś w okresie świątecznym eksponowane są w kościele parafialnym oraz
w Domu Kultury w Pysznicy.

Szkoły z terenu Drobne upominki od Mikołaja.
gminy Pysznica

Dom Kultury
w Pysznicy

Szkoła
w Krzakach

listopad

Miejsce
i organizator

68. Andrzejki

Termin

Zespół Szkół
w Kłyżowie

Nazwa

67. Wróżby andrzejkowe listopad

Lp.
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Cyklicznie szkoła organizuje finał etapu gminnego i powiatowego Turnieju Mini Piłki
Nożnej. Celem turniejów jest zwiększenie zainteresowania piłką nożną.

Cyklicznie – realizowane są zajęcia profilaktyczne dla uczniów i rodziców, otrzymują
oni ulotki dot. zagrożeń oraz czynników chroniących. Ponadto odbywają się
przedstawienia, turnieje rodzinne, wyjazdy na basen, gry i zabawy sportowo –
rekreacyjne promujące zdrowy styl życia.

Wybory Najlepszego Zawodnika i Zawodniczki.

Konkurs szkolny.

Konkurs szkolny.

82. Szkolny konkurs

II semestr

Zespół Szkół

Konkurs - nagrody dla zwycięzców.

81. Uroczyste Akademie kwiecień
Zespół Szkół
Akademia w rocznicę wyboru Papieża Jana Pawła II i w rocznicę śmierci.
z okazji Dni
i październik w Jastkowicach
Papieskich
Zespół Szkół
w Kłyżowie

Zespół Szkół
w Pysznicy

rok szkolny

80. Powiatowy Turniej
Mini Piłki Nożnej

Zespół Szkół
w Kłyżowie

78. Turniej Mikołajkowy grudzień
w piłce siatkowej,
koszykowej,
Unihokej dla
uczniów SPiG

Wg
Szkoły z
harmonogra- Tereniu gminy
mu
Pysznica

Zespół Szkół
w Kłyżowie

77. Konkurs plastyczny grudzień
„Ozdoby
Świąteczne”

79. Udział
w Ogólnopolskiej
Akcji „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”

Zespół Szkół
w Kłyżowie

grudzień

Akademia – program artystyczny.

76. Szkolny konkurs na
Szopkę
Bożonarodzeniową

Krótki opis

Zespół Szkół
w Kłyżowie

w Krzakach

Miejsce
i organizator

75. Apel z okazji Świąt grudzień
Bożego Narodzenia

Termin

Zespół Szkół
Wigilie klasowe, wystawienie Jasełek, koncert kolęd.
w Jastkowicach

Narodzenia

Nazwa

74. Spotkania opłatkowe grudzień
z okazji Świąt
Bożego Narodzenia

Lp.
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recytatorski dla kl.
IV-VI i gimnazjum

Nazwa

Termin

83. Gminne rozgrywki
wrzesień/
w piłce siatkowej
październik
dziewcząt i chłopców

Lp.

Zespół Szkół
w Kłyżowie

w Kłyżowie

Miejsce
i organizator

Rozgrywki sportowe.

Krótki opis
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Pomnik upamiętniający
działalność Pani Marii
Wandy Bourdon

Krzyż nad Pyszenką

Plebania

„Drzewo Wolności”

3.

4.

5.

6.

Przy drodze przed
kościołem parafialnym w

Naprzeciwko kościoła
parafialnego

Zasadzone w roku 1928 w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Murowana, została wybudowana w 1906 roku przez ówczesnego proboszcza ks.
Tomasza Grodeckiego, zaś wnętrze plebani wykończył jego następca ks. Ignacy
Pyzik. Na szczególną uwagę zasługuje jadalnia z ciekawym ściennym malowidłem,
zabytkowy parkiet i piece kaflowe. Sama bryła budynku jest interesująca, a jej
pomieszczenia były świadkami historycznych wydarzeń z pierwszej i drugiej wojny
światowej. Obecnie budynek plebani jest w trakcie remontu.

U zbiegu ulic: Wolności i Jest to miejsce na który od niepamiętnych czasów stoi przydrożny krzyż. Być może
Ziarny
związane jest to z przebiegającym przed wiekami szlakiem handlowym. O znaczeniu
historycznym tego miejsca świadczy również znalezienie starych monet podczas prac
remontowych.
W obecnej formie krzyż powstał w dniu rejestracji NSZZR 'Solidarność Wiejska” w
1981r., Nowy krzyż postawiony został w 2000r., a ogrodzenie wykonano w 2005r.

Centrum Pysznicy
Powstał w 1993r. w miejscu gdzie w przeszłości stał dom Pani M.W. Bourdon
(naprzeciw budynku USC)
przy skrzyżowaniu ulic
Wolności i Kaczyłów.

Krzyż i Kopiec Grunwaldzki Pomiędzy budynkami
Miejsce to powstało w 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem z inicjatywy M.W.
Urzędu Gminy w Pysznicy Bourdon i działającego wówczas Związku Katolicko-Społecznego, odnowione w
2000r.

2.

Sołectwo Pysznica

Krótki opis

Centrum Pysznicy (należy Wpisany do rejestru zabytków Nr Rej. Zab. 490/A decyzją z dnia 2 marca 1993r.
skręcić w drogę obok Mogiły zbiorowe – ok. 300 Żydów rozstrzelanych w latach 1942 i 1943
sklepów GS)
Na ogrodzonym placu znajdują się trzy macewy i pomnik z czerwonego piaskowca z
napisem w języku hebrajskim oraz kamień z wyrytymi nazwiskami ofiar

Miejsce

Symboliczny kirkut cmentarz upamiętniający
śmierć obywateli polskich
pochodzenia żydowskiego

Rodzaj

1.

Lp.

Wykaz obiektów zabytkowych i miejsc istotnych ze względu na dużą wartość historyczną
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Tablica ufundowana przez
parafian w hołdzie
wielkiemu rodakowi w 60
lecie rozpoczęcia budowy
świątyni pysznickiej –
21.VI.1986r.

9.

Wewnątrz kościoła
parafialnego w
przedsionku po lewej
stronie

Wewnątrz kościoła
parafialnego w
przedsionku po lewej

10. Tablica upamiętniająca
Ks. Ignacego Pyzika

11. Tablica upamiętniająca
Ks. Władysława Szubargę

Wewnątrz kościoła
parafialnego, z lewej
strony kościoła obok
ołtarza bocznego

Kościół parafialny p.w.
Podniesienia Świętego
Krzyża

8.

Pysznicy

Miejsce

Krzyż pamiątkowy na placu Pysznica, ul. Wolności
przy kościele parafialnym

Rodzaj

7.

Lp.

Odsłonięta w 1999r.

Odsłonięta w 1943r.

Tablica z wizerunkiem Jana Pawła II upamiętnia szczególne związki Arcybiskupa
Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły z diecezją poprzez wizytę w Dekanacie
Stalowowolskim

Murowany, powstał w latach 1925-1931 wg projektu lwowskiego architekta Witolda
Rawskiego. Cegłę na budowę kościoła sprowadzano do Niska koleją. Do Pysznicy
gospodarze wozili ją na furmankach z żelaznymi kołami. W latach 60 - tych z
inicjatywy ks. Władysława Szubargi wykonano polichromię i zainstalowano organy.
W tym czasie powstał również ołtarz główny z wyrzeźbioną przez krakowskiego
artystę Jana Sieka sceną Ukrzyżowania. W ciągu ostatnich dwudziestu lat z
inicjatywy obecnego proboszcza ks. Jana Kłaka wykonano szereg koniecznych prac:
kościół został pokryty miedzianą blachą, zmieniono wystój prezbiterium, położono
nową polichromię, zmodernizowano ogrzewanie, mieszkańcy Pysznicy ufundowali
rzeźbione w drzewie lipowym stacje Drogi Krzyżowej, a w 2003 roku
przeprowadzono remont organów.

„Pamięci wszystkich parafian Pysznicy, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny od
czasów króla Zygmunt Augusta aż do II wojny światowej.”
Krzyż został wzniesiony na pamiątkę misji parafialnych w 1982r.
Na ramionach krzyża umieszczony został napis „Nasza Nadzieja”.
Kopiec z kamieni pod krzyżem ułożył Pan Stanisław Kapuściński

Krótki opis
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Rodzaj

Wewnątrz kościoła
parafialnego w
przedsionku po lewej
stronie

stronie

Miejsce

Krótki opis

Tablicę tę poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II w Sandomierzu dnia 12 czerwca
1999r.
Została wybudowana w 1984r.
Fundator – Pan Kazimierz Rostek wybudował ją na pamiątkę 50-lecia małżeństwa
swoich rodziców.
Pień kapliczki zrobiony jest z dębu, a rzeźba z lipy.

15. Tablica pamiątkowa patrona Budynek ZS w Pysznicy
Publicznej Szkoły
ul. Wolności 324
Podstawowej w Pysznicy

Na posesji Pana
Kazimierza Rostka

Ulica Wolności w
kierunku Jastkowic

Ulica Wolności
w kierunku Jastkowic na
jednym z drzew

Naprzeciwko
rodziny Sołtysik

16. Kapliczka w Podborku

17. Kapliczka drewniana

18. Kapliczki wiszące na
drzewie

19. Kapliczka na Podlesiu

domu Wybudowana w latach 50-tych XXw. w miejsce krzyża postawionego tam przez
Pana Tomasza Sołtysika
Zdobią ją dwa ołtarzyki: w górnym znajduje się figura Matki Boskiej, w dolnym
płaskorzeźba z wizerunkiem Pana Jezusa, a u góry powieszony jest drewniany

Wykonana przez dzieci w 1960 r. na pamiątkę 1000 lecia przyjęcia przez Polskę
chrześcijaństwa.
W 2001 roku na tym samym drzewie umieszczona została nowa kapliczka.

Fundator – Pan Kazimierz Rostek

Kapliczka powstała jako podziękowanie na przełom tysiącleci.
W wydrążonym pniu dębu znajduje się figurka Pana Jezusa Frasobliwego
wyrzeźbiona w drewnie jaworowym

14. Kapliczka z Panem Jezusem Przy ulicy Wolności na
Frasobliwym
posesji Pana Tadeusza
Bąka

13. Krzyż upamiętniający ofiary Niedaleko brzegu Sanu u Krzyż metalowy z wizerunkiem Chrystusa w cierniowej koronie. Tabliczka z
nurtów Sanu
zbiegu polnych dróg (od wyrytymi słowami „Fale tej rzeki zabrały radość i młody wiek. W tym miejscu w
ul. Żytniej w prawo)
nurtach rzeki San zginęli śmiercią tragiczną ...”
Krzyż ten upamiętnia śmierć pięciu osób (zginęły one na przestrzeni lat 1951 –
1987).

12. Tablica upamiętniająca
Panią
Marię Wandę Bourdon

Lp.
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Rodzaj

Przy drodze w Sołtysach

Miejsce
Najprawdopodobniej tędy prowadził bursztynowy szlak handlowy z północy na
południe i jeżdżący tą droga kupcy z Czech nieśli na ziemie polskie kult tego
świętego.
Starsi ludzie wspominają, że początkowo figurka świętego umieszczona była na pniu
drzewa. Dopiero w 1946 r. wybudowana została murowana kapliczka pokryta
dachówką. Z biegiem lat uległa i ona zniszczeniu. Dzięki ofiarności i wysiłkowi
mieszkańców Sołtysów wybudowana została nowa kapliczka jako wotum
wdzięczności za dar kapłaństwa dla ks. Mirosława Selwy. 18 czerwca 1992r.
poświęcił ja ks. Prymicjant.

krzyżyk przypominający o pierwotnym krzyżu.

Krótki opis

Kapliczka p.w. św. Józefa

Krzyż przydrożny

Krzyż pod lasem

2.

3.

4.

Został wybudowany przez Jana Butryna w podziękowaniu za szczęśliwy powrót syna
z wojny polsko-bolszewickiej

Początkowo drewniana z XIX w. zniszczona przez czas, zastąpiona murowaną.

Wpisana do rejestru zabytków pod nr A - 198
Kapliczka a właściwie kaplica wybudowana została najprawdopodobniej w I -ej
połowie XIX w. wybudowana z drewna, konstrukcji zrębowej, oszalowana. Dach
kryty blachą na kalenicy sześcioboczna wieżyczka sygnaturki. Wnętrze pokryte
dekoracją malarską o charakterze ludowym.
W kaplicy odbywa się co roku święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, jak również
nabożeństwa do NMP w maju i październiku.
Obecnie trwają prace mające na celu wyeksponowanie kapliczki.

Nad Pyszenką, niedaleko Został wybudowany przez Władysława Butryna jako podziękowanie za szczęśliwy

Przy ulicy Wolności,
naprzeciwko posesji
rodziny Butryn

W przysiółku Rędziny

Zabytkowa kapliczka pod Przy skrzyżowaniu ulic
wezwaniem Matki Bożej Wolności i Żwirowa
Śnieżnej

1.

Sołectwo Olszowiec

21. Kapliczka Św. Jana i Anioła Skrzyżowanie ul. Ziarny i Stoi w miejscu, gdzie przed około 300 laty na początku zabudowań wsi Pysznica od
Stróża
Folwarcznej
strony Sanu stał krzyż.
Z relacji mieszkańców wynika, że w 1938 roku była ona pierwszy raz remontowana.
Kolejny remont miał miejsce w roku 1995, kiedy to zmieniony został dach i
pomalowana została wewnątrz i na zewnątrz na biało.

20. Kapliczka św. Jana
Nepomucena

Lp.
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Kapliczka poświęcona
Matce Bożej
Częstochowskiej

Krzyż

Kościół parafialny p.w.
Przemienienia Pańskiego

2.

1.

Rodzaj

1.

Lp.

Obok domu
Szewczyka

Pana

Przy ulicy Sanowej

mostu na Pyszence

Miejsce

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 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."
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

Sołectwo Jastkowice

St. Kuty krucyfiks umieszczony na dużym drewnianym krzyżu postawił po I wojnie
światowej Pan Michał Szewczyk (właściciel kuźni) w podziękowaniu za ocalenie
ciężko chorego syna. Od tego czasu krzyż był dwukrotnie przebudowywany jak
również przesuwany w związku z poszerzeniem drogi. Obecny krzyż wykonany
został w latach 80-tych XX w. z inicjatywy Pana Stanisława Szewczyka. Obecnie
obok tego krzyża odbywa się święcenie pokarmów w Wielką Sobotę.

Murowana kapliczka poświecona Matce Boskiej Częstochowskiej. Powstała ona w
1953 roku w miejsce wcześniejszej kapliczki umieszczonej na wierzbie. Być może
mieszkańcy Sudołów, mając daleko do kościoła w Pysznicy, postanowili wybudować
przydrożną kapliczkę poświęconą Matce Najświętszej, aby w tym miejscu mogły
odbywać się nabożeństwa ku jej czci. Być może uczynili to z wdzięczności Bogu za
to, że mieszkając tuż nad Sanem wiele razy uniknęli powodzi.

Sołectwo Sudoły

powrót brata z rodziną z Sybiru.

Krótki opis
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Pomnik
upamiętniający Na cmentarzu parafialnym Odsłonięty w 2004r.
ofiary
faszyzmu
i w Jastkowicach
komunizmu

Tablica pamiątkowa patrona W budynku ZS
Zespołu
Szkół
w w Jastkowicach
Jastkowicach

Krzyż z tablicą
upamiętniającą miejsce
śmierci żołnierzy AK –
Tadeusza Puki ps. „Leon” i
Zygmunta Hirnika ps. „Jerzy
Jastrzębski”- partyzant GL

Tablica upamiętniająca
miejsce, gdzie śmiertelnie
został ranny Antoni Paleń
ps. „Jastrząb”

Cmentarz z pomnikiem

4.

5.

6.

7.

8.

Kochany – nieopodal

Kochany w pobliżu
zabudowań rodziny
Krakowskich

Wpisany do rejestru zabytków pod Nr 506/A/93 w maju 1993r.

Odsłonięty w 1947r., odnawiany w 2005r.

Kochany około 0,5 km od Odsłonięty w 2002r.
zabudowań rodziny
Powstał z inicjatywy Światowego Związku AK Koło Miejskie ze Stalowej Woli
Krakowskich, niedaleko
stawu zwanego
„Graniczka”

Patronem jest Armia Krajowa
imię to zostało nadane szkole w 2004r.

Pomnik Ojca Świętego Jana Na placu parafialnym w Odsłonięty w 2005r.
Pawła II
Jastkowicach
Pomnik został wykonany z brązu, a zaprojektował go krakowski artysta - Leszek
Oprządek.

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.

Krótki opis

3.

Z tyłu za kościołem
parafialnym

Miejsce

„Grota Maryjna”

Rodzaj

2.

Lp.
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Kapliczka pod dębem

upamiętniającym
mieszkańców wsi Kochany i
Dębowiec zamordowanych
przez hitlerowców we
wrześniu 1942r. w odwet za
udzielana partyzantom
pomoc

Rodzaj

Kochany, obok mostka na
rzeczce Dębowiec, w
pobliżu stawów, przy
drodze do zabudowań
rodziny Krakowskich

Lipowiec, przy drodze, na Krzyż został postawiony jako wotum w miejscu, gdzie matka po raz pierwszy ujrzała
granicy lasów
swego syna Tomasza Czubę, po czteroletniej rozłące.
państwowych i pól
należących do
gospodarstwa państwa
Czubów

Odsłonięty w 1998r.

13. Kapliczka w Rudzie

Niedaleko mostu na rzece Wewnątrz kapliczki umieszczona jest figurka Św. Jana

12. Krzyż pamięci ofiar NKWD Przysiółek Zaonie – teren Został wzniesiony w 1990 r.
nieużytków porastających Sprawa egzekucji nie jest do końca wyjaśniona, trwa śledztwo prowadzone przez
lasem
IPN.

11. Leśny krzyż

Krótki opis

Powstała w latach 30-tych XX w. ocalała pomimo że podczas pacyfikacji w roku
1942 Niemcy spalili całą wieś. Odnowiona w latach 80-tych.
Dąb przy którym stoi kapliczka został uznany za pomnik przyrody w 1991 r.
Kolejny raz odnowiona w roku 2005.

dawnego pastwiska,
Pomnik odsłonięty w 1993r.
obecnie porośniętego
Odnowiony w 2005r.
sadzonką.
Niedaleko drogi biegnącej
przez wieś.

Miejsce

10. Krzyż z tablicą
Lipowiec, nad rzeką
upamiętniającą żołnierzy z Dębowiec, naprzeciwko
oddziału Tadeusza Gajdy ps. domu rodziny Kwaśnik
„Tarzan”, którzy zginęli za
wolną niepodległą Polskę w
okresie Polski Ludowej od 1
maja 1945r. do 14
października 1946r.

9.

Lp.
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Jastkowskiej

Rodzaj

Krótki opis

Kapliczka na Błoniu

Kapliczka na Błoniu

Kapliczka nad Sanem

Krzyż na rozjeździe

Kapliczka

Kościół parafialny p.w.
Najświętszej Maryi Panny
Wniebowziętej i Św.
Maksymiliana Kolbe

Cmentarz żołnierzy
rosyjskich

Tablica pamiątkowa patrona W budynku szkoły, w holu Nadanie imienia i odsłonięcie tablicy odbyło się w 2002r.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

3.

Kłyżów ulica
Podkorzeniec, za
zabudowaniami

Powstał w 1914 r. w czasie walk na rzece San (wojsk rosyjskich i
austrowęgierskich), prawdopodobnie niedaleko znajdował się żołnierski szpital
polowy

W centrum wsi, przy ulicy W roku 1980 rozpoczęto budowę kościoła, trwała ona dwa lata. Z czasem wystrój
Mickiewicza
kościoła był wzbogacany, trwały prace wykończeniowe. W czasie obchodów
Wielkiego Jubileuszu (rok 2000) kościół został konsekrowany przez ks. bp Wacława
Świerzawskiego.

Sołectwo Kłyżów

Ufundował Pan Jan Kochan

Ufundował Pan Józef Zamieniecki

Sołectwo Bąków

Sołectwo Brandwica

Kapliczka

Na tzw. „Górce” przy Wybudowana w latach 30 - tych XX w. przez Władysława Zawoła i Karola
drodze do Sanu
Stelmacha, w miejsce krzyża postawionego w latach 80-tych XIX w. przez Tomasza
Skrzypka i Jana Kochana

Sołectwo Chłopska Wola

Drewniany, powstał w latach 20-tych XX w.

Naprzeciwko
budynku Posadzone w 1921r. - najprawdopodobniej w odpowiedzi na rezolucję Sejmu
szkoły,
przy
ulicy Ustawodawczego stanowiącą o tym, by rokrocznie w szkołach odbywał się „święto
Mickiewicza
sadzenia drzew”

Bukowa

Miejsce

1.

15. Kościół polsko-katolicki

14. „Drzewo Wolności”

Lp.
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Miejsce

Kościół parafialny p.w.
Piotra i Pawła

Mogiła 3 żołnierzy Gwardii Krzaki ul. Knieja, w lesie Znajdują się tam trzy groby żołnierzy GL, którzy zginęli 16 czerwca 1943 roku
Ludowej
przy szlabanie
najprawdopodobniej w potyczce z partyzantka AK.

1.

2.

Grób nieznanego partyzanta W lesie około 1 km od Betonowy obelisk z grawerowaną tabliczką. Ogrodzenie z drewna.
radzieckiego, który zginął z centrum wsi
rąk hitlerowców w 1942 r.

3.

Drewniana, powstała w 1977r. p.w. Niepokalanego Serca NMP poświęcił ją ks. bp
Bolesław Taborski.

Kaplica p.w. Niepokalanego W centrum wsi
Serca NMP w Studzieńcu

2.

Po wjeździe do wsi należy Murowany, powstał w latach 1996 – 2000 zaprojektowany przez inż. Zbigniewa
skręcić w prawo
Konopkę ze Stalowej Woli. Kamień węgielny pod budowę tego kościoła,
przywieziony z Ziemi Świętej, poświecił ks. bp Edward Frankowski, a uroczystego
poświęcenia kościoła p.w. Niepokalanego serca NMP dokonał 19 grudnia 1999 r. ks.
bp Marian Zimałek.

Kościół filialny
w Studzieńcu

1.

Sołectwo Studzieniec

Murowany, powstał w latach 1982 – 1985
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.

Sołectwo Krzaki - Słomiana

Naprzeciwko ulicy
biegnącej w kierunku Sanu

Krótki opis

Kapliczka

Publicznej Szkoły
na parterze
Podstawowej w Kłyżowie –
Stefan Wyszyńskiego

Rodzaj

4.

Lp.
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Wykaz organizacji i grup nieformalnych działających na rzecz lokalnej społeczności

Lp.

Nazwa

Ilość osób
działających w
organizacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pysznicy

39

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastkowicach

43

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kłyżowie

54

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Studzieńcu

20

5.

Gminny Zespół Sportowy „San” Kłyżów

45

6.

Ludowy Zespół Sportowy „Bukowa” Jastkowice

62

7.

Ludowy Zespół Sportowy „Olimpia” Pysznica

60

8.

Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia-Orlęta” w Pysznicy

160

9.

Towarzystwo Regionalne Ziemi Pysznickiej im. Ks. Wł. Szubargi

50

10. Zespół Ludowy „Pyszniczanie”

10

11. Stowarzyszenie Kobiet Słomianej

brak danych

12. Koło Gospodyń Wiejskich w Jastkowicach

brak danych

13. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Gminie
Pysznica

16

14. Grupy parafialne w Pysznicy
Rada Parafialna

14

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Pysznicy

30

Koła Żywego Różańca

22 koła

Młodzieżowe Koła Żywego Różańca

10 kół

Ministranci i lektorzy

40

Oaza

20

Schola

45

Dziewczęca Służba Maryi

15

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w
Sandomierzu

15

Koło Małych Przyjaciół Seminarium Duchownego w Sandomierzu

28

Koło Przyjaciół Radia Maryja

30

15. Grupy parafialne w Jastkowicach
Rada Parafialna

7

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w
Sandomierzu

8

Koło Żywego Różańca
Ministranci, lektorzy, kantorzy

16 kół
50
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Lp.

Nazwa
Oaza

Ilość osób
działających w
organizacji
16

16. Grupy parafialne w Kłyżowie
Rada Parafialna

20

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Kłyżowie

20

Koło Żywego Różańca

14 kół

Ministranci

40

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w
Sandomierzu

25

Schola

30

17. Grupy parafialne w Krzakach
Rada Parafialna

20

Koło Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w
Sandomierzu

5

Koło Żywego Różańca

6 kół

Ministranci

20

Schola

15

18. Grupy parafialne w Studzieńcu
Rada Kościoła
Koło Żywego Różańca
Ministranci

10
4 koła
6

19. Koło Żywego Różańca w Chłopskiej Woli

1 koło

20. Koło Żywego Różańca w Bąkowie

1 koło

21. Koło Żywego Różańca w Brandwicy

5 kół

22. Chór w Jastkowicach
23. Koło łowieckie „Bażant” obszar działania to: teren Pysznicy,
Sudołów, Olszowca, Kłyżowa, Krzaków - Słomianej, Studzieńca
24. Koło łowieckie „Cietrzew” w Jastkowicach
25. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Stalowa
Wola 1 - Sudoły

brak danych
46
brak danych
26

26. Stowarzyszenie Wspierania Internetu „NASZNET.ORG.”

brak danych

27. Fundacja „SIGNUM TEMPORIS”

brak danych

