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1. Uwarunkowania wynikające z położenia geograficznego, 

dostępność komunikacyjna i mobilność 
 

1.1. Położenie i powiązania funkcjonalne 
 

Gmina Jeżowe położona jest w północnej części województwa podkarpackiego, w odległości około 

40 km od stolicy województwa, głównego ośrodka administracyjno – gospodarczego regionu - miasta 

Rzeszów, przy południowej granicy powiatu niżańskiego. Gmina sąsiaduje z gminami należącymi 

do powiatów: rzeszowskiego, stalowowolskiego, leżajskiego i kolbuszowskiego.  

Gmina Jeżowe bezpośrednio sąsiaduje z dwoma gminami należącymi do powiatu niżańskiego, są to 

gminy wiejsko – miejskie: Gmina i Miasto Nisko oraz Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem.  

Gmina Jeżowe sąsiaduje bezpośrednio również z gminami należącymi do powiatów: 

rzeszowskiego, stalowowolskiego, leżajskiego i kolbuszowskiego. Są to następujące gminy: 

 z powiatu stalowowolskiego: gmina wiejska - Bojanów; 

 z powiatu kolbuszowskiego: gminy wiejskie - Dzikowiec, Raniżów; 

 z powiatu rzeszowskiego: gmina wiejska - Kamień; 

 z powiatu leżajskiego: gmina miejska - Nowa Sarzyna. 

 

Gmina Jeżowe, dzięki oddaniu w roku 2021 drogi ekspresowej S-19 przebiegającej przez teren 

województwa podkarpackiego, należącej do szlaku „Via Carpatia” jest doskonale skomunikowana ze 

stolicą regionu miastem Rzeszów. Zakończenie budowy całej trasy S-19 w 2022 stworzyło ponadto 

doskonałe możliwości połączenia gminy Jeżowe również z miastem Lublin, a następnie ze stolicą 

naszego kraju - Warszawą.   

Dodatkowo przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 878 (do 2021 roku droga krajowa 

nr 19 relacji Rzeszów-Lublin), dzieląca gminę w niemal na dwie równe części oraz droga wojewódzka 

nr 861 relacji Bojanów – Kopki.  

W obrębie gminy Jeżowe znajduje się 11 wsi, wchodzących w skład 15 sołectw.  

Wieś Jeżowe podzielona jest napięć sołectw:  

 Jeżowe Centrum,  

 Jeżowe Kameralne,  

 Jeżowe Podgórze, 

 Jeżowe Zagościniec; 

 Jeżowe Zaborczyny. 

Pozostałe sołectwa to:  

 Jata,  

 Sójkowa,  

 Zalesie,  

 Nowy Nart,  

 Stary Nart,  

 Cholewiana Góra,  

 Pogorzałka,  

 Groble,  

 Sibigi,  

 Krzywdy. 
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1.2. Podział administracyjny gminy 
 

Obszar administracyjny Gminy Jeżowe podzielony jest na 15 wydzielonych sołectw – 

jednostek pomocniczych Gminy, do których należą:   

 Jeżowe Centrum,  

 Jeżowe Kameralne,  

 Jeżowe Podgórze, 

 Jeżowe Zagościniec,  

 Jeżowe Zaborczyny, 

 Jata,  

 Sójkowa,  

 Zalesie,  

 Nowy Nart,  

 Stary Nart,  



str. 6 
 

 Cholewiana Góra,  

 Pogorzałka,  

 Groble,  

 Sibigi,  

 Krzywdy. 

 

 
Rysunek 1. Podział gminy na sołectwa1 

 

Na terenie gminy Jeżowe zlokalizowanych jest 10 miejscowości: Cholewiana Góra, 

Groble, Jata, Jeżowe, Krzywdy, Nowy Nart, Pogorzałka, Sójkowa, Stary Nart i Zalesie.  

Pod względem powierzchniowym największym sołectwem jest Nowy Nart, najwięcej 

mieszkańców jednak zamieszkuje teren sołectwa Jeżowe Podgórze oraz Jeżowe Centrum2. 
    

Tabela 1. Sołectwa na terenie gminy Jeżowe3 

L.p. Sołectwo/lata Powierzchnia [km2] 
Liczba mieszkańców w 

2021 [os.] 

1 Nowy Nart 25,83 464 

2 Groble 14,98 681 

3 Jeżowe Centrum 14,3 1593 

4 Jeżowe Podgórze 12,24 1857 

5 Jeżowe Zagościniec 8,64 903 

6 Cholewiana Góra 7,23 819 

7 Jeżowe Kameralne 6,82 735 

8 Jata 6,71 586 

                                                           
1 Dane: UG Jeżowe; 
2 Na podstawie danych z 2021 r. – UG Jeżowe; 
3 Dane: UG Jeżowe; 
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9 Zalesie 5,91 529 

10 Sibigi 5,18 230 

11 Sójkowa 4,68 487 

12 Stary Nart 4,22 359 

13 Krzywdy 4,21 553 

14 Pogorzałka 2,82 143 

15 Jeżowe Zaborczyny 0,41 138 

Gmina Jeżowe 124,18 10 077 

    

Powierzchnia gminy Jeżowe wynosi 124 km2 co stanowi około 16% powierzchni powiatu 

niżańskiego. Gmina Jeżowe zajmuje trzecie miejsce wśród gmin powiatu niżańskiego pod 

względem powierzchni gminy.  
Tabela 2. Powierzchnia gminy Jeżowe na tle powiatu niżańskiego4 

L.p. Nazwa 

ogółem w km2 ogółem w km2 

2021 2021 

[km2] 
udział % w powierzchni 

powiatu 

1 Harasiuki  169 22% 

2 Nisko 142 18% 

3 Jeżowe  124 16% 

4 Ulanów  119 15% 

5 Jarocin 91 12% 

6 Rudnik nad Sanem  79 10% 

7 Krzeszów  62 8% 

8 Powiat niżański 786 100% 

 

 

Rysunek 2. Powierzchnia powiatu niżańskiego wg. podziału na gminy 

                                                           
4 Dane: GUS BDL; 

Harasiuki 
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Nisko
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Gminę Jeżowe w odniesieniu do gmin powiatu niżańskiego cechuje wysoki udział gruntów rolnych 

(21% gruntów rolnych na terenie powiatu – najwyższy udział), jedna z niższych powierzchni gruntów 

leśnych (11% i 6 miejsce w powiecie), bardzo niski poziom występowania gruntów wodnych (jedynie 

2% gruntów na terenie powiatu i ostatnie miejsce w powiecie), średni poziom występowania gruntów 

zabudowanych i zurbanizowanych (10% udziału i 5 miejsce w powiecie), a także bardzo niski poziom 

występowania nieużytków ( jedynie 2% i ostatnie miejsce w powiecie). Przedstawiona charakterystyka 

definiuje rolniczo – osadniczy charakter gminy, gdzie w strukturze wykorzystywanych terenów 

przeważają grunty rolne oraz tereny zabudowane i zurbanizowane. Niewielki udział terenów leśnych 

i pod wodami wskazuje na potencjał gminy w obszarze dalszego zagospodarowania przestrzennego.   

1.3. Wewnętrzna i zewnętrzna sieć komunikacyjna gminy  
 

Układ komunikacyjny gminy Jeżowe tworzy sieć dróg lokalnych – gminnych, wspomaganych 

drogami powiatowymi oraz ważnymi trasami komunikacyjnymi, do których zalicza się przebiegającą 

przez teren gminy drogę ekspresową S-19 oraz drogi wojewódzkie nr 861 i nr 878.  

Sieć dróg na terenie gminy Jeżowe tworzą ciągi komunikacyjne o łącznej długości 141,44 km, do 

których zaliczamy: 

 drogi gminne publiczne – 66,72 km; 

 drogi powiatowe – 39,610 km, w tym: 

- Nr 1035R Cisów Las - Gwoździec - Nowy Nart; 

- Nr 1078R Rudnik nad Sanem - Groble;  

- Nr 1081R Groble – Sibigi; 

- Nr 1083R Groble - Krzywdy – Łętownia; 

- Nr 1085R Jata - Zalesie – Sójkowa; 

- Nr 1086R Sójkowa - Pogorzałka – Dudziki; 

- Nr 1087R Jeżowe - Wola Raniżowska I; 

- Nr 1087R Jeżowe - Wola Raniżowska II; 

- Nr 1088R Nowy Nart - Stary Nart; 

- Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec; 

- Nr 2603R Krzywdy – Zaborczyny; 

 Nr 2607R Krzywdy - Wólka Łętowska.drogi wojewódzkie – 24,7 km, w tym: 

- droga wojewódzka nr 861 Bojanów – Kopki o dł. 18,46 km 

- droga wojewódzka nr 878 Domostawa – Dylągówka o dł. 6,24 km (dawna droga krajowa 

nr 19); 

 droga ekspresowa S-19 – 10,335 km.  

 

Stan techniczny dróg gminnych publicznych na terenie gminy Jeżowe określa się jako 

zadowalający5. 

Bardzo ważną częścią rozwoju strategicznego gminy Jeżowe jest rozwój i rozbudowa własnej sieci 

komunikacyjnej i poprawa jej przepustowości. W okresie trzech ostatnich lat na terenie gminy 

zrealizowano zadania inwestycyjne w tym zakresie na kwotę 10 461 082,42 zł. W roku 2019 kluczowe 

inwestycje w dostępność komunikacyjną gminy wyniosły 1 278 491,23 zł, w 2020 roku 3 799 369,46 

zł oraz w roku poprzednim 2021 – 5 383 221,73 zł.  

                                                           
5 Dane: UG Jeżowe; 
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Ważnym instrumentem wspierającym lokalną infrastrukturę drogową jest Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg, dawniej znany, jako Fundusz Dróg Samorządowych. W okresie 2019 - 2021 Gmina 

Jeżowe otrzymała wsparcie z tego funduszu w kwocie 5 81 592,00 zł, realizując zadania drogowe na 

kwotę 7 269 520,61 zł. Ważną częścią tych zadań jest również poprawa bezpieczeństwa na przejściach 

dla pieszych w Cholewianej Górze. Dodatkowo na terenie gminy Jeżowe - Powiat Niżański 

z niniejszego programu zrealizował zadanie związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1085R Jata – 

Zalesie – Sójkowa na kwotę 1 231 989,29 zł.  Realizacja działań w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w sposób znaczący wspiera rozwój lokalnych samorządów w obszarze lokalnej 

dostępności komunikacyjnej.  

Jednak kluczową dla rozwoju gminy inwestycją drogową w okresie diagnozy jest oddanie do 

użytku czterech odcinków drogi ekspresowej S -19 od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Sokołów 

Małopolski Północ o długości 36,12 km. Budowa tych czterech odcinków pozwoliła na połączenie drogą 

ekspresową Niska i gmin znajdujących się na trasie drogi ekspresowej S-19, w tym gminy Jeżowe ze 

stolicą regionu – miastem Rzeszów. Docelowa inwestycja ma połączyć drogą ekspresową Rzeszów 

z Lublinem.  

Droga ekspresowa S-19 przebiega przez wschodnią część gminy Jeżowe, od węzła Jeżowe (z 

węzłem) do węzła Łowisko (bez węzła). Długość tego odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej wynosi 

10,335 km. Na tym odcinku zlokalizowano dwa węzły, w Jeżowem oraz w Nowej Sarzynie.  W ten 

sposób mieszkańcy gminy Jeżowe mają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową, poprzez węzeł 

zlokalizowany w miejscowości Jeżowe. Dzięki budowie drogi ekspresowej czas dojazdu do Rzeszowa 

uległ zdecydowanemu skróceniu i poprawie w płynności komunikacyjnej. Budowa drogi S-19 jest 

istotną szansą do rozwoju gminy Jeżowe, w szczególności dla rozwoju sektora mieszkaniowego 

i gospodarczego.  

 

Rysunek 3. Mapa stanu budowy dróg na terenie woj. podkarpackiego6 

                                                           
6  
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Kluczowe inwestycje w komunikację drogową na terenie gminy w okresie trzech ostatnich lat: 

ROK 2019 

L.p. Nazwa zadania Wartość Źródło finansowania 

1. 
Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-
Kopki na odcinku Groble-Kopki. 

159 000,00 

Budżet Gminy Jeżowe – 
dotacja celowa dla 
Województwa 
Podkarpackiego 

2. 
Projekt chodnika w ciągu drogi nr 861 Bojanów-Kopki 
km 8+890-13+360 w msc. Sójkowa i Jata. 

47 478,00 Budżet Gminy Jeżowe 

3. 

Opracowanie projektu podziału nieruchomości i 
projektów budowlanych w oparciu o ustawę z dnia 
10.04.2003 dla budowy drogi szkoła podstawowa 
cmentarz w msc. Jeżowe Centrum. 

91 600,56 Budżet Gminy Jeżowe 

4. 
Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe” - 
wykup działek. 

223 186,21 Budżet Gminy Jeżowe 

5. Budowa chodnika obok dużego parkingu w Jeżowem. 28 515,63 Budżet Gminy Jeżowe 

6. 
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w obrębie: Jeżowe, dz. o nr ewid. 5902. 

154 624,32 
Budżet Gminy Jeżowe, w tym 
38 575,70 Fundusz Sołecki 

7. 
Przebudowa ciągu dróg „Pirogi” dz. nr ewid. 1711 w km 
0+270-0+970 oraz drogi „Do Bajka” dz. nr ewid. 1539 w 
km 0+000-0+140 w miejscowości Cholewiana Góra. 

261 724,25 Budżet Gminy Jeżowe 

8. 
Przebudowa drogi „Osiedlowa I” dz. nr ewid. 8204/1, 
8204/18 w km 0+000-0+375 w miejscowości Jeżowe. 

160 449,35 Budżet Gminy Jeżowe 

9.  
Przebudowa drogi „Do Tabaki” dz. nr ewid. 7459 w km 
0+000-0+560 w miejscowości Jeżowe. 

151 912,91 Budżet Gminy Jeżowe 

RAZEM 2019 1 278 491,23   

 

ROK 2020 

L.p
. 

Nazwa zadania Wartość Źródło finansowania 

1. 

Wykonanie dokumentacji geodezyjno prawnej w 
zakresie podziałów nieruchomości pod poszerzenie 
pasa drogowego drogi wojewódzkiej dla zadania pn.: 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów 
Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z 
dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Sójkowa, Jata, J. 
Kameralne” 

132 397,20 Budżet Gminy Jeżowe 

2. 
Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 
Bojanów Jeżowe Kopki na odcinku od skrzyżowania 
drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S 19 Podgórze. 

180 204,76 

Budżet Gminy Jeżowe – 
dotacja celowa dla 
Województwa 
Podkarpackiego 
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3. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów Kopk i 
polegająca na budowie ścieżki rowerowej z 
dopuszczeniem ruchu pieszych w msc. Jata. 

371 747,21 

Budżet Gminy Jeżowe – 
dotacja celowa dla 
Województwa 
Podkarpackiego 

4. 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata Zalesie 
Sójkowa w miejscowości Jata i Zalesie. 

50 000,00 
Budżet Gminy Jeżowe - 
dotacja dla Powiatu 
Niżańskiego 

5. Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe. 9 700,00 Budżet Gminy Jeżowe 

6. 
Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe - 
wykup działek. 

260 466,01 Budżet Gminy Jeżowe 

7. 
Budowa drogi gminnej publicznej Jeżowe Podgórze od 
km 0+000 do km 1+713 w miejscowości Jeżowe. 

1 343 194,68 
Budżet Gminy Jeżowe, w tym 
Fundusz Inwestycji Lokalnych 
540 000 zł 

8. 
Budowa drogi gminnej publicznej Jeżowe Zagościniec 
od km 0+000 do km 0+766 w msc. Jeżowe. 

1 144 338,00 Budżet Gminy Jeżowe 

9.  Wykonanie drogi ze spec ustawy Groble. 19 987,92 Budżet Gminy Jeżowe 

10. 
Utwardzenie placu na działce nr ewid. 162/3 w 
miejscowości Jata. 

99 101,00 
Budżet Gminy Jeżowe, w tym 
Fundusz Sołecki 19 000 zł 

11. Budowa drogi gminnej do Zająca. 20 000,00 Fundusz Sołecki 

12. 
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
obrębie Jeżowe dz. Nr ewid. 6075. 

99 315,66 Budżet Gminy Jeżowe 

13. Budowa drogi asfaltowej "Sołtysówki" 68 917,02 
Budżet Gminy Jeżowe, w tym 
Fundusz Sołecki 30 354,30 zł 

RAZEM 2019 3 799 369,46   

 

ROK 2021 

L.p. Nazwa zadania Wartość Źródło finansowania 

1.  Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe 56 452,65 budżet Gminy Jeżowe 

2.  Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe - 
wykup działek 

7 103,16 budżet Gminy Jeżowe 

3. 

Budowa dróg gminnych publicznych „Jeżowe Centrum I 
i II” od km 0+000 do km 1+239 oraz od 
km 0+000 do km 0+168,00 w miejscowości Jeżowe, 
gmina Jeżowe 

1 903 206,70 

budżet Gminy Jeżowe 713 
016,00 zł oraz Fundusz Dróg 

Samorządowych 2 388 
414,00 zł 

4. 
Budowa drogi gminnej publicznej od km 0+000 do km 
0+560 w miejscowości Cholewiana Góra, 
gmina Jeżowe 

808 059,01 

5. 
Budowa drogi gminnej publicznej „Groble” od km 
0+000 do km 0+34 0 w miejscowości Groble, 
gmina Jeżowe 

390 164,29 

6. 

Budowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 
102311R w m. Jeżowe oraz w ciągu 
drogi gminnej Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w m. 
Cholewiana Góra wraz z wykonaniem 
infrastruktury towarzyszącej w ce lu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych 

465 014,69 
budżet Gminy Jeżowe 211 
489,69 zł oraz RFRD 253 

525,00 zł 

7. 
Budowa drogi gminnej publicznej Jeżowe Podgórze od 
km 0+000 do km 1+713 w miejscowości Jeżowe 

743 861,29 

budżet Gminy Jeżowe 310 
145,29 zł oraz Fundusz Dróg 
Samorządowych 433 716,00 

zł 
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8. 
Przebudowa drogi gminnej Nr 102321R Jata Gęsiówka 

130 231,30 
budżet Gminy Jeżowe 99 

231,30 zł oraz FS 31 000,00 zł 

9. 
dotacja dla Gminy Kamień na zadanie pn. „Realizacja 
drogi gminnej nr 108516R Nowy Kamień Jeżowe 
Zaborczyny” 

66 448,00 budżet Gminy Jeżowe 

10. Remont drogi gminnej w miejscowości Jeżowe dz. nr 
ewid. 8285 

240 905,40 
budżet Gminy Jeżowe 195 
905,40 zł oraz FS 45 000 zł 

11. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 
ewid. 1696 w miejscowości Groble Sibigi 

68 162,92 budżet Gminy Jeżowe 

12.  Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 301 w 
msc. Krzywdy 

87 684,72 budżet Gminy Jeżowe 

13. 
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów r 
olnych w obrębie Jeżowe na działce nr 
ewid. 5253 

111 386,07 
budżet Gminy Jeżowe 26 
486,55 zł oraz FOGR 84 

899,52 zł 

14. 
dotacja dla Powiatu Niżańskiego na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1088R Nowy 
Nart Stary Nart w msc. Stary Nart” 

100 000,00 budżet Gminy Jeżowe 

15. 

dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie 
pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 
861 Bojanów Kopki polegająca na budowie ścieżki 
rowerowej z dopuszczeniem ruchu 
pieszych w msc. Jata 

204 541,53 budżet Gminy Jeżowe 

RAZEM 2021 5 383 221,73   

 

 

 

Dofinansowanie otrzymane z RFDS 

zadania realizowane przez Gminę Jeżowe 

l.p. Nazwa zadania 
Wartość 

całkowita 

Wnioskowan
e 

dofinansowa
nie 

Okres 
realizacji 

Długość 
objętej 

wnioskie
m drogi 

[km] 

Etap 
realizacji 

1. 

Budowa drogi gminnej publicznej 
"Jeżowe -Zagościniec" od km 0+000 
do km 0+766 w miejscowości 
Jeżowe. 

1 144 338,00 796 026,00 2019 0,766 
zrealizowa

ne 

2. 

Budowa drogi gminnej publicznej 
"Jeżowe - Podgórze" od km 0+000 
do km 1+713 w miejscowości 
Jeżowe. 

2 739 379,65 1 643 627,00 
2020-
2021 

1,713 
w trakcie 
realizacji 

3. 

1. Budowa dróg gminnych 
publicznych "Jeżowe Centrum I i II" 
od km 0+000 do km 1+239 oraz od 
km 0+000 do km 0+168,00 
miejscowości Jeżowe, gmina 
Jeżowe, 2. Budowa drogi gminnej 
publicznej od km 0+000 do km 
0+560 w miejscowości Cholewiana 
Góra, gmina Jeżowe, 3. Budowa 
drogi gminnej publicznej "Groble" 

3 068 896,04 2 388 414,00 2021 2,307 
w trakcie 
realizacji 
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od km 0+000 do km 0+340 w 
miejscowości Groble, gmina Jeżowe. 

4. 

Budowa przejść dla pieszych w ciągu 
drogi gminnej Nr 102311R w m. 
Jeżowe oraz w ciągu drogi gminnej 
Nr 102327R (ul. Wójtowicze) w m. 
Cholewiana Góra wraz z 
wykonaniem infrastruktury 
towarzyszącej w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu pieszych”  

316 906,92 253 525,00 
2021-
2022 

n/d 
w trakcie 
realizacji 

RAZEM GMINA JEŻOWE 7 269 520,61 5 081 592,00       

zadania zrealizowane przez Powiat Niżański 

1. 
Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1085R Jata – Zalesie – Sójkowa w 
miejscowości Jata - Zalesie 

1 231 989,29 862 392,00 2020 0,99 
zrealizowa

ne 

RAZEM POWIAT NIŻAŃSKI 1 231 989,29 862 392,00       

RAZEM 8 501 509,90 5 943 984,00       

 

 

 

 

 

1.4. Planowane inwestycje w odniesieniu do sieci transportowej w otoczeniu 

gminy 
 

Sieć drogowa 

W otoczeniu gminy Jeżowe realizowane lub planowane są projekty infrastrukturalne, które 

w okresie realizacji projektowanej strategii mogą wywrzeć istotny wpływ na skomunikowanie gminy 

z innymi kluczowymi dla rozwoju gminy ośrodkami przemysłowymi i administracyjnymi.  

 Budowa drogi ekspresowej S-19 Białystok – Barwinek 

Jest to kluczowa inwestycja drogowa dla gmin i miast wschodniej części Polski, która docelowo 

ma połączyć przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z przejściem granicznym ze 

Słowacją w Barwinku. Dla mieszkańców gminy Jeżowe budowana droga S-19 istotne znaczenie tworzy 

w poprawie dostępności komunikacyjnej do stolicy regionu – miasta Rzeszów oraz w dostępności 

komunikacyjnej do stolicy regionu lubelskiego – miasta Lublin. Ponadto zakończenie całej inwestycji 

stanowić będzie również o dogodnym połączeniu z Warszawą – stolicą kraju, poprzez budowaną drogę 

S-19 oraz S-17 Lublin – Warszawa. Zakończenie prac nad brakującymi odcinkami na trasie Białystok 

– Rzeszów planowane jest do końca 2025, natomiast na trasie Rzeszów - Barwinek do końca 2029 roku. 

Dla mieszkańców gminy Jeżowe kluczowe dla połączenia z miastem Rzeszów cztery odcinki od węzła 
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Rudnik nad Sanem do węzła Sokołów Małopolski Północ oddano w roku 2021. Mieszkańcy gminy 

Jeżowe mają zapewniony bezpośredni dostęp do drogi S-19, poprzez wybudowany we wschodniej 

części gminy węzeł Jeżowe, dzięki czemu dojazd do Rzeszowa obecnie jest dużo sprawniejszy i krótszy 

czasowo, niż poprzednią drogą krajową Nr 19.  

 Budowa drogi ekspresowej S-74 łącząca drogę S-12 w Sulejowie z drogą S-19 w 

Zarzeczu – gmina Nisko (docelowo łącząca Łódź z Rzeszowem); 

 

Drugą istotną inwestycją drogową dla 

rozwoju gminy Jeżowe będzie budowana 

droga S-74, która umożliwi sprawną 

komunikację z miastem Łódź. Do chwili 

obecnej został wykonany jedynie odcinek 

Kielce – Cedzyna (6,8 km). Pozostała część 

budowanej drogi znajduje się na etapie 

przygotowania, planowany termin 

zakończenia inwestycji został wstępnie 

wyznaczony do 2030 roku   Najbliżej 

położony gminie Jeżowe odcinek Opatów – 

Nisko znajduje się w przygotowaniu, tj. w 

trakcie wykonania Studium Techniczno-

Ekonomiczno–Środowiskowego oraz 

materiałów do decyzji środowiskowej. 

Jednak ze względu na przedłużające się 

terminy oddania poszczególnych prac nad 

projektowanymi odcinkami, docelowy 

termin oddania całej inwestycji do 

użytkowania może dotyczyć już nowej 

strategii gminy po roku 2030.  

 
Rysunek 4. Mapa stanu budowy dróg - bezpośrednie otoczenie gminy 

Jeżowe 
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Rysunek 5. Mapa stanu budowy dróg w kraju do 2025 roku7 

 

Sieć kolejowa 

W otoczeniu gminy Jeżowe do roku 2034 planowane są inwestycje w infrastrukturę kolejowa, które 

zwiększą poziom skomunikowania kolejowego mieszkańców gminy Jeżowe z kluczowymi ośrodkami 

gospodarczymi oraz planowanymi nowymi inwestycjami w infrastrukturę transportową na poziomie 

krajowym i międzynarodowym. Do kluczowych inwestycji należeć będzie budowa połączeń 

kolejowych planowanego do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego z pozostałymi regionami 

Polski w ramach Programu Inwestycyjnego Centralny Port Komunikacyjny (CPK). W ramach tego 

programu ma powstać 10 „szprych” prowadzących do lotniska CPK. Przez teren gminy Jeżowe, 

przebiegać będzie „szprycha” nr 6 relacji Warszawa – CPK – Radom – Rzeszów – Sanok.  

Do roku 2034 w otoczeniu gminy Jeżowe planowane są inwestycje kolejowe: 

w ramach relacji Warszawa – CPK – Radom – Rzeszów – Sanok:  

 Budowa linii kolejowej nr 80 na odc. Stary Garbów – Zbydniów (PKP PLK), 

 Przebudowa linii kolejowej nr 68 na odc. Stalowa Wola Rozwadów – Łętownia (PKP PLK) – 

przebiegająca przez teren gminy Jeżowe; 

 Budowa linii kolejowych nr 58 i 632 na odc. Łętownia – Rzeszów (CPK) – początek 

budowanej linii projektowany jest na terenie gminy Jeżowe;  

 Budowa linii kolejowej nr 122 na odc. Rzeszów – Sanok (CPK). 

                                                           
7 GDDKiA; 
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w ramach relacji Rzeszów – Jasło:  

 Przebudowa i elektryfikacja linii kolejowych nr 106 i 108 na odc. Rzeszów – Jasło Towarowa i 

Jasło – Sanok oraz budowa linii kolejowej nr 638 Jedlicze – Szebnie (PKP PLK), 

 Budowa odcinków nowego przebiegu linii kolejowej nr 106 na odc. Rzeszów – Jasło (PKP 

PLK). 

 

Rysunek 6. Mapa inwestycji kolejowych na terenie Podkarpacia do 20348 

 

Rysunek 7. Program Kolejowy CPK9 

 

 

                                                           
8 Dane CPK Sp. z o.o.; 
9 Dane CPK Sp. z o.o.; 
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1.5. Dostępność do sieci internetowej 
 

Mieszkańcy gminy Jeżowe spośród wszystkich gmin powiatu niżańskiego mają zapewnioną 

najlepszą dostępność do sieci Internetu szerokopasmowego  na poziomie minimum 30 mb/s. Na terenie 

gminy Jeżowe dostępność do Internetu zapewnia 13 podmiotów gospodarczych.  

W roku 2019 poziom dostępności do Internetu szerokopasmowego o przepustowości minimum 30 

mb/s zapewniony był dla 59,16% mieszkańców gminy,  przy średniej powiatowej około 40%, co 

pokazuje, iż Gmina Jeżowe spośród wszystkich gmin powiatu posiada najbardziej rozbudowaną sieć 

internetową. Po zrealizowaniu nowych zaplanowanych inwestycji dofinansowanych z Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa dostępność na terenie gminy Jeżowe wzrośnie do poziomu prawie 61%. 

Jednak planowane inwestycje na terenie gminy Rudnik nad Sanem – wzrost dostępności do 74%, 

spowodują, iż gmina Jeżowe w  przyszłym okresie będzie drugą gminą pod względem dostępu do 

Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu niżańskiego.  

Najlepszą dostępność do sieci Internetu szerokopasmowego na terenie gminy zapewnioną mają 

mieszkańcy, których gospodarstwa domowe znajdują się przy głównych trasach komunikacyjnych 

gminy,  tam gdzie zabudowa mieszkaniowa jest najgęstsza. Zdecydowanie trudniejszy dostęp występuje 

na obszarach peryferyjnych lub w budynkach znacząco oddalonych od głównych zabudowań w danym 

sołectwie. Praktycznie każda z miejscowości gminy Jeżowe posiada dostęp do  Internetu 

szerokopasmowego o przepustowości 30mb/s. Są to tzw. „czarne plamy” zaznaczone na załączonej 

poniżej mapie gminy. Najwięcej tzw. „białych plam” (czerwone kropki) oznaczających brak dostępu do 

sieci o przepustowości min. 30mb/s znajduje się na terenie miejscowości Jeżowe – centralna część 

miejscowości,  Jeżowe - Zaborczyny,  w części Jeżowe- Kameralne,   w części Cholewiana Góra.  Białe 

plamy są wyzwaniem i oczekiwanym kierunkiem, w jakim powinien podązać rozwój sieci Internetowej 

na terenie gminy Jeżowe w okresie realizacji nowej strategii. 
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Rysunek 8. Mapa dostępności do sieci Internetu szerokopasmowego10

                                                           
10 UKE; 
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Tabela 3. Analiza porównawcza w dostępności do sieci Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Jeżowe11 

Miejsce w 
rankingu wg 
typu gminy 

Miejsce w 
rankingu 
ogólnym 

typ POWIAT GMINA Penetracja budynkowa 
internetem stacjonarnym o 

przepustowości co najmniej 30 
mb/s wg stanu na dzień 

31.12.2019 

Prognozowana penetracja 
budynkowa Internetem 

stacjonarnym o przepustowości co 
najmniej 30 mb/s po realizacji 4 

konkursów POPC. 

313 652 gmin wiejskich NIŻAŃSKI JEŻOWE 59,16% 60,98% 

199 721 gmin miejsko-wiejskich NIŻAŃSKI RUDNIK NAD SANEM 56,77% 73,15% 

384 804 gmin wiejskich NIŻAŃSKI KRZESZÓW 53,20% 57,65% 

324 1096 gmin miejsko-wiejskich NIŻAŃSKI ULANÓW 42,82% 51,68% 

349 1165 gmin miejsko-wiejskich NIŻAŃSKI NISKO 40,79% 52,70% 

925 1757 gmin wiejskich NIŻAŃSKI HARASIUKI 24,73% 48,81% 

1521 2460 gmin wiejskich NIŻAŃSKI JAROCIN 3,82% 15,04% 

                                                           
11 Dane UKE; 
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2. Demografia 
 

2.1. Liczba ludności gminy 
 

W roku 2020 wg. danych GUS na terenie gminy Jeżowe mieszkało 10 100 mieszkańców, o 0,4% 

mniej niż w roku 2016 (ubyło 37 mieszkańców). W 2020 roku 50,2% mieszkańców stanowiły 

kobiety, 49,8% mężczyźni. W roku 2016 to udział mężczyzn był większy niż kobiet (50,3% mężczyzn 

i 49,7% kobiet.  

Zmiana liczby mieszkańców jedynie o 0,4% pokazuje, iż sytuacja demograficzna na terenie gminy 

zachowuje stabilny charakter, co jest zdecydowanie pozytywną oceną sytuacji demograficznej gminy, 

w porównaniu do wielu krajowych jednostek terytorialnych, zagrożonychodpływem mieszkańców. 

Pewną zmianą mającą wpływ na ocenę społeczno – ekonomiczną gminy jest wzrost w 2020 roku liczby 

kobiet względem liczby mężczyzn w gminie. Przez cały okres 2016 – 2019 to liczba mężczyzn 

przewyższała liczbę kobiet w gminie, w roku 2020 ten trend się odwrócił. Świadczy o tym również 

obniżenie liczby mężczyzn między rokiem 2020 a 2016 o 1,4% i wzrost liczby kobiet w analogicznym 

okresie o 0,6%.  

 

Rysunek 9. Liczba ludności gminy w okresie 2016 - 202012 

Tabela 4. Liczba ludności gminy wg. podziału na płeć w okresie 2016 - 202013 

Gmina ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  10 137 10 159 10 156 10 096 10 100 -37 

dynamika % - 0,22% -0,03% -0,59% 0,04% -0,4% 

Gmina mężczyźni 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  5 103 5 109 5 101 5 071 5 034 -69 

udział % 50,3% 50,3% 50,2% 50,2% 49,8% -1,4% 

Gmina kobiety 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 

                                                           
12 GUS BDL; 
13 GUS BDL; 

10 137

10 159 10 156

10 096 10 100

2016 2017 2018 2019 2020
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[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  5 034 5 050 5 055 5 025 5 066 32 

udział % 49,7% 49,7% 49,8% 49,8% 50,2% 0,6% 

 

Korzystną sytuację demograficzną gminy Jeżowe pokazuje analiza porównawcza trendów 

demograficznych gminy i jednostek porównawczych. Obniżanie liczby mieszkańców gminy Jeżowe 

następuje w tempie zdecydowanie wolniejszym niż średnia krajowa, powiatowa i okolicznych gmin. 

Tempo zmian demograficznych gminy Jeżowe zbliżone jest do korzystnego tempa regionu. W obszarze 

demograficznym Gmina Jeżowe na terenie powiatu niżańskiego jest liderem zmian demograficznych, 

bowiem w okresie 2016 – 2020 depopulacja mieszkańców gminy dotknęła w najmniejszym stopniu 

gminę Jeżowe. W porównaniu do gmin: Jarocin, Harasiuki i Ulanów, zmiana demograficzna na terenie 

gminy Jeżowe jest zdecydowanie korzystniejsza.  

Gmina Jeżowe ma najkorzystniejszą sytuację demograficzną spośród gmin powiatu niżańskiego, 

co wyróżnia ją na tle całego powiatu niżańskiego.  

Tabela 5. Liczba mieszkańców gminy w okresie 2016 - 2020 na tle innych jednostek terytorialnych14 

Jednostki 
terytorialne 

ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

PODKARPACKIE 2 127 656 2 129 138 2 129 015 2 127 164 2 121 229 -0,30% 

Jeżowe  10 137 10 159 10 156 10 096 10 100 -0,36% 

POLSKA 38 432 992 38 433 558 38 411 148 38 382 576 38 265 013 -0,44% 

Krzeszów  4 248 4 293 4 286 4 261 4 228 -0,47% 

Rudnik nad Sanem 10 152 10 150 10 140 10 173 10 076 -0,75% 

Nisko  22 391 22 412 22 413 22 358 22 186 -0,92% 

Powiat niżański 66 911 66 917 66 843 66 589 66 221 -1,03% 

Jarocin  5 429 5 392 5 402 5 372 5 368 -1,12% 

Harasiuki  6 169 6 183 6 140 6 074 6 049 -1,95% 

Ulanów  8 385 8 328 8 306 8 255 8 214 -2,04% 

 

 

2.2. Struktura ekonomiczna mieszkańców gminy Jeżowe 
 

Drugim istotnym warunkiem rozwoju społeczno – gospodarczego każdej z gmin jest czynnik 

obciążenia demograficznego, w szczególności różnica pomiędzy liczbą osób wchodzących na rynek 

pracy, a liczbą osób wychodzących z rynku.  Potencjał każdej z gmin wyrażony jest liczbą osób w wieku 

produkcyjnym oraz w wieku przedprodukcyjnym, stanowiących przyszły lokalny rynek pracy. Wzrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym względem osób w wieku przedprodukcyjnym może wiązać się 

z rosnącym ryzykiem zagrożenia zdolności ekonomicznej gminy i wzrostem obciążenia ekonomicznego 

gminy. Wzrost osób w wieku poprodukcyjnym może również wskazywać na postępujący proces 

starzenia się społeczeństwa, z czym już dzisiaj boryka się wiele polskich gmin.  

Struktura ekonomiczna mieszkańców gminy Jeżowe w okresie 2016 – 2020 charakteryzowała się 

pozytywną oceną liczby osób wychodzących z rynku pracy względem osób wchodzących na rynek. 

Przez cały analizowany okres liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym przewyższała liczbę 

                                                           
14 GUS BDL; 
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osób w wieku poprodukcyjnym. Ponadto udział procentowy mieszkańców w wieku produkcyjnym 

w tym okresie nie uległ zasadniczej zmianie. W roku 2016 liczba osób w wieku produkcyjnym stanowiła 

64% ogółu mieszkańców, w wieku przedprodukcyjnym 21% i w wieku poprodukcyjnym 15%. W roku 

2020 sytuacja uległa nieznacznej zmianie, nadal największą grupę stanowili mieszkańcy w wieku 

produkcyjnym – 64%, następnie mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym – 19% i w wieku 

poprodukcyjnym 16%. Trzeba jednak podkreślić, iż stopniowy proces wzrostu liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym dotknął w tym okresie również gminę Jeżowe. W latach 2016 – 2020 liczba osób 

w wieku produkcyjnym obniżyła się o 0,3%, natomiast wzrosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

o 8% i zmalała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym o 6,6%. Pokazuje to początkowy negatywny 

trend w obszarze starzenia się społeczeństwa, bowiem saldo liczby osób w wieku produkcyjnym oraz 

w wieku poprodukcyjnym dynamicznie się zmienia. W okresie 2016 – 2020 saldo to zmniejszyło się 

o 43%.  

Pozytywną oceną ekonomicznej struktury demograficznej gminy Jeżowe jest nadal utrzymująca 

się przewaga liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, względem osób w wieku poprodukcyjnym, 

negatywnym niestety zjawiskiem jest dynamicznie rozwijający się trend zmian w grupach 

ekonomicznych gminy, związany z obniżaniem się salda osób wchodzących na rynek pracy do liczby 

osób wychodzących z tego rynku. Dlatego podstawowym zadaniem gminy w okresie nowej strategii 

będzie obniżenie tego tempa zmian, by móc w okresie nowej strategii zatrzymać ten negatywny trend 

zmian demograficznych.  

Tabela 6. Saldo liczby osób w wieku produkcyjnym i liczby osób w wieku poprodukcyjnym w okresie 2016 - 202015 

saldo osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 

Gmina 2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 

Jeżowe 599 510 421 349 340 -43,24% 
 

 

Rysunek 10. Liczba mieszkańców gminy wg. głównych grup ekonomicznych w roku 2016 i w 202016 

Tabela 7. Liczba mieszkańców gminy wg. głównych grup ekonomicznych w okresie 2016 - 202017 

Gmina w wieku przedprodukcyjnym 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  2 105 2 073 2 016 1 961 1 967 - 

                                                           
15 Obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL; 
16 GUS BDL; 
17 GUS BDL; 
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udział 
% 

21% 20% 20% 19% 19% - 

 Gmina w wieku produkcyjnym 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  6 526 6 523 6 545 6 523 6 506 - 

udział 
% 

64% 64% 64% 65% 64% - 

 Gmina w wieku poprodukcyjnym 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  1 506 1 563 1 595 1 612 1 627 - 

udział 
% 

15% 15% 16% 16% 16% - 

 

Bardziej precyzyjny obraz aktualnej sytuacji demograficznej gminy Jeżowe w ocenie sytuacji 

ekonomicznej obrazuje analiza porównawcza gminy Jeżowe do trendów demograficznych w gminach 

porównawczych (analiza wskaźnika obciążenia demograficznego). Wskaźnik obciążenia 

demograficznego18 pokazuje aktualny potencjał ekonomiczny danej jednostki terytorialnej, bowiem 

obrazuje stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym.  

W ocenie współczynnika obciążenia demograficznego osobami starszymi sytuacja gminy Jeżowe 

wypada najkorzystniej w badanej grupie. Pokazuje to, iż stosunek osób starszych do grupy osób w wieku 

produkcyjnym i przedprodukcyjnym jest najniższy, co w ocenie ekonomicznej oznacza stosunek 

najkorzystniejszy. Gmina Jeżowe w tym obszarze jest liderem, bowiem poziom obciążenia 

demograficznego kształtuje się poniżej średniej krajowej, regionalnej, powiatowej i dla pozostałych 

gmin powiatu niżańskiego. Jest to zdecydowanie korzystna ocena sytuacji demograficznej gminy, która 

dodatkowo istotnie odbiega od trendów występujących na rynku objętym analizą. Przedstawiona analiza 

obrazuje również korzystny udział liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, które ujęte zostały 

w ocenie przedstawionego wskaźnika. Obrazuje to, iż liczba osób młodych, wchodzących na rynek 

pracy równoważy lub przewyższa liczbę osób z tego rynku wychodzących. Istotnym wyzwaniem dla 

gminy będzie utrzymanie tego trendu w okresie realizacji nowej strategii.  

Tabela 8. Współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi 

Nazwa 

współczynnik obciążenia demograficznego osobami starszymi 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  17,9 18,2 18,7 18,9 19,3 - 

Harasiuki  22,0 21,7 21,8 22,4 22,8 - 

Nisko  18,7 19,7 20,7 21,9 22,8 - 

Jarocin  20,6 21,5 21,7 22,6 23,0 - 

                                                           
18 Zgodnie z definicją GUS, wiek nieprodukcyjny najczęściej przyjmuje się dla mieszkańców w wieku 0-17 

lat (wiek przedprodukcyjny) oraz 60 lat i więcej dla kobiet i 65 lat i więcej dla mężczyzn (wiek poprodukcyjny); 

wiek produkcyjny to 18-59/64 lata (18-59 lat – dla kobiet i 18-64 lata – dla mężczyzn). 

Inne grupowania dla wieku nieprodukcyjnego to 0-14 lat i 65 lat i więcej; wiek produkcyjny to 15-64 lata - dla 

obydwu płci. 
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Powiat niżański 20,3 21,1 21,8 22,6 23,4 - 

PODKARPACKIE 22,1 23,0 24,0 24,9 25,7 - 

Rudnik nad 
Sanem  22,0 23,3 24,2 24,5 25,7 - 

Ulanów  22,4 23,2 24,1 25,1 25,8 - 

Krzeszów  24,2 25,0 26,0 26,6 27,1 - 

POLSKA 23,9 25,0 26,1 27,2 28,2 - 

 

2.3. Czynniki mające wpływ na liczbę mieszkańców gminy 
 

Do kluczowych czynników mających wpływ na strukturę i liczbę mieszkańców gminy należy 

wskaźnik przyrostu naturalnego oraz wskaźnik salda migracji.  Jeden i drugi definiuje również poziom 

rozwoju gospodarczego i społecznego, wartość i ofertę życia na terenie danej jednostki 

administracyjnej, tworzącej i zapewniającej ofertę zamieszkania i dalszego rozwoju mieszkańców i 

gminy. 

Przyrost naturalny w latach 2017 – 209 kształtował się na poziomie dodatnim, jedynie w roku 2016 

oraz w roku 2020 osiągnął wartość ujemną, co wskazuje, że liczba zgonów przewyższyła liczbę 

narodzeń. W okresie 2016 – 2020 widoczny jest wzrost liczby urodzeń nowych mieszkańców gminy, 

co wskazuje na rozwój społeczny i demograficzny. Niestety rok 2020 odznaczył się wyższym 

wskaźnikiem umieralności, co może w pewnym stopniu być efektem pandemii COVID – 19.  

Tabela 9. Przyrost naturalny w okresie 2016 - 202019 

Nazwa 
Urodzenia żywe 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jeżowe  94 110 109 105 111 - 

Nazwa 
Zgony ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jeżowe  101 85 95 96 116 - 

Nazwa 
Przyrost naturalny 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jeżowe  -7 25 14 9 -5 - 
 

Zdecydowanie większy wpływ na zmianę liczby mieszkańców gminy Jeżowe, w tym przypadku 

niestety negatywny, odgrywa saldo migracji (różnica pomiędzy liczbą zameldowań a liczbą 

wymeldowań z terenu gminy Jeżowe). W okresie 2016 – 2020 rosła liczba osób meldujących się na 

terenie gminy, w szczególności w ruchu wewnętrznym. Jednocześnie do roku 2019 praktycznie 

corocznie rosła liczba wymeldowań, w szczególności w ruchu wewnętrznym. Saldo migracji 

wewnętrznych do roku 2019 występowało na poziomie ujemnym, co oznaczało większą liczbę osób 

emigrujących z terenu gminy w stosunku do liczby osób imigrujących na teren gminy. Większy ruch 

migracyjny dotyczy rynku wewnętrznego, w rynku zagranicznym należy podkreślić dodatnie saldo 

migracji, co jest pozytywnym obrazem sytuacji demograficznej gminy.  

Jednak ogólny wskaźnik salda migracji gminy do roku 2019 pozostawał na poziomie ujemny, co 

wiązało się z corocznym obniżaniem liczby mieszkańców gminy. Pozytywnym czynnikiem jest dodatni 

wskaźnik ogólnego salda migracji w ostatnim roku analizy tj. w roku 2020, co może przyczynić się do 

pozytywnych trendów mieszkaniowych na terenie gminy Jeżowe w okresie nowej strategii. Jak 

                                                           
19 GUS BDL; 
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pokazano w analizie tabelarycznej wskaźnik salda migracji odogrywał większy wpływ na zmianę liczby 

mieszkańców gminy, niż wskaźnik przyrostu naturalnego.  

Istotny wpływ czynnika przyrostu naturalnego i salda migracji na liczbę mieszkańców gminy 

Jeżowe pokazuje ogólny wskaźnik liczby mieszkańców gminy. W roku 2017 oraz w 2020 nastąpił 

wzrost liczby mieszkańców, co w przypadku roku 2017 związane było z wyższym wskaźnikiem 

przyrostu naturalnego, natomiast w roku 2020 z saldem migracji. Niestety w pozostałych latach ogólny 

wskaźnik przyczynił się do zmniejszenia poziomu liczby mieszkańców gminy, co w głównej mierze 

związane było z ujemnym saldem migracji mieszkańców gminy. Wyzwaniem dla Gminy jest tworzenie 

warunków zarówno do rozwoju naturalnego, ale również tworzących ofertę do przyciągania nowych 

mieszkańców gminy i utrzymania obecnej liczby mieszkańców gminy Jeżowe.  

Tabela 10. Ogólny wskaźnik zmiany liczby mieszkańców gminy Jeżowe w latach 2016 - 202020 

Nazwa 
Przyrost naturalny 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jeżowe  

-7 25 14 9 -5 - 

Saldo migracji ogółem 

-39 -21 -39 -33 13 - 

Ogólny wskaźnik zmiany liczby mieszkańców Gminy Jeżowe 

-46 4 -25 -24 8 - 
 

Tabela 11. Saldo migracji21 

Nazwa 

zameldowania w ruchu wewnętrznym 

ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  36 43 48 45 60 - 

Nazwa 

zameldowania z zagranicy 

ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  9 8 7 5 8 - 

Nazwa 

wymeldowania w ruchu wewnętrznym 

ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  79 67 87 83 55 - 

Nazwa 

wymeldowania za granicę 

ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  5 5 7 0 0 - 

Nazwa 
saldo migracji wewnętrznych 

ogółem 

                                                           
20 Obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL; 
21 GUS BDL; 
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  -43 -24 -39 -38 5 - 

Nazwa 

saldo migracji zagranicznych 

ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  4 3 0 5 8 - 

Nazwa 

saldo migracji ogółem 

ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  -39 -21 -39 -33 13 - 
 

2.4. Szczegółowa analiza liczby mieszkańców gminy wg. podziału na sołectwa 
 

Szczegółowa analiza liczby mieszkańców gminy wg. podziału na poszczególne sołectwa w sposób 

precyzyjny pokazuje kluczowe obszary rozmieszczenia ludnościowego i zagospodarowania 

urbanistycznego gminy. Pod względem liczby ludności najwięcej mieszkańców gminy mieszka 

w sołectwach centralnych gminy tj. w sołectwie Jeżowe Podgórze, Jeżowe Zagościniec oraz Jeżowe 

Zagościniec i Cholewiana Góra. Są to sołectwa, które swoją zabudowę mieszkaniową – zabudowę 

zagrodową wykształciły dzięki bezpośredniej lokalizacji przy kluczowych szlakach komunikacyjnych. 

Najmniejsza liczba ludności zamieszkuje sołectwa Pogorzałka i Zaborczyny, co wynika z peryferyjnego 

położenia oraz najmniejszej powierzchni wymienionych sołectw.  

Istotnym elementem analizy jest ponadto ocena stopnia zmiany demograficznej, jaka następowała 

w okresie 2016 – 2021 w poszczególnych sołectwach gminy. Wskazuje ona na obszary o potencjałach 

rozwojowych, ale również na obszary zagrożenia degradacją w obszarze demograficznym. Największy 

przyrost ludności nastąpił na obszarze sołectwa: Krzywdy, Jeżowe Kameralne, Groble i Zalesie, co 

w głównej mierze związane jest z dostępnością do nowych terenów przeznaczanych pod zabudowę 

mieszkaniową - jednorodzinną. Największy odpływ mieszkańców nastąpił na terenie sołectw: Nowy 

Nart, Jata, Sibigi, Sójkowa i Stary Nart. Depopulacja w tych obszarach może wynikać z położenia 

peryferyjnego, poza głównymi szlakami komunikacyjnymi, a także mniej korzystną ofertą 

mieszkaniową.  
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Tabela 12. Szczegółowa liczba mieszkańców gminy wg. danych USC 

 

 

2.5. Rzeczywista liczba mieszkańców gminy 
 

Kluczowym elementem analizy demograficznej jest ocena rzeczywistej liczby mieszkańców, 

którzy na co dzień mieszkają na terenie danej gminy i korzystają z jej usług i produktów. Rzeczywista 

liczba mieszkańców obiektywnie ocenia popyt i zapotrzebowanie na podejmowane i świadczone usługi 

publiczne i komercyjne na terenie każdej z gmin, jest faktycznym wskaźnikiem potencjału 

demograficznego i ekonomicznego danej jednostki samorządowej.  

Wskaźnik rzeczywistej liczby mieszkańców został obliczony na podstawie udziału liczby osób 

faktycznie zamieszkujących teren gminy Jeżowe do liczby zameldowanych osób na terenie gminy. 

Liczba faktycznie zamieszkujących mieszkańców została przedstawiona na podstawie danych 

pochodzących z deklaracji odpadowych, w których mieszkańcy przedstawiają rzeczywistą liczbę 

domowników korzystających na co dzień z gospodarki odpadami.  

W okresie 2016 – 2019 rzeczywista liczba mieszkańców gminy Jeżowe corocznie obniżała się do 

poziomu 74%, w okresie 2020 – 2021 nieznacznie wzrosła do poziomu 75%. Analizując dane z okresu 

2020 – 2021 można wskazać, iż obecna rzeczywista liczba mieszkańców utrzymuje się na 

poziomie 75%, co oznacza, iż średnio 25% mieszkańców jest tylko zameldowanych na 

terenie gminy, lecz ich aktywność zawodowa i życiowa związana jest z inną lokalizacją. Jest to grupa 

średnio około 2500 mieszkańców, którzy na co dzień mieszkają poza terenem gminy Jeżowe. W ten 

sposób można również ocenić, iż  rzeczywisty poziom zapotrzebowania na usługi publiczne i 

komercyjne na terenie gminy kształtuje się na poziomie około 75% zameldowanych mieszkańców 

gminy, co stanowi grupę około 7 500 mieszkańców. Jest to rzeczywista liczba mieszkańców gminy, dla 

której projektowany powinien być zakres i skala usług i infrastruktury publicznej.  

Tabela 13. Wskaźnik rzeczywistej liczby mieszkańców gminy 

Wskaźnik rzeczywistej liczby mieszkańców gminy 
Okres 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

L.p. Sołectwo/lata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016

1 Jeżowe Podgórze 1890 1896 1886 1889 1871 1857 -1,7%

2 Jeżowe Centrum 1641 1641 1636 1613 1625 1593 -2,9%

3 Jeżowe Zagościniec 900 896 904 898 906 903 0,3%

4 Cholewiana Góra 837 829 830 821 832 819 -2,2%

5 Jeżowe Kameralne 717 720 730 735 746 735 2,5%

6 Groble 667 674 675 673 668 681 2,1%

7 Jata 612 610 606 600 597 586 -4,2%

8 Krzywdy 537 541 541 554 547 553 3,0%

9 Zalesie 521 524 528 528 530 529 1,5%

10 Sójkowa 505 500 493 494 478 487 -3,6%

11 Nowy Nart 487 484 471 472 467 464 -4,7%

12 Stary Nart 370 369 356 353 360 359 -3,0%

13 Sibigi 239 238 240 233 228 230 -3,8%

14 Pogorzałka 147 148 145 146 145 143 -2,7%

15 Jeżowe Zaborczyny 140 140 138 140 142 138 -1,4%

10 210 10 210 10 179 10 149 10 142 10 077 -1,3%Gmina Jeżowe

Liczba mieszkańców wg. podziału na sołectwa
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Liczba zameldowanych 
mieszkańców gminy 

10 210 10 210 10 179 10 149 10 142 10 077 

Rzeczywista liczba mieszkańców 
na podstawie deklaracji 
odpadowych  

10 210 10 216 7 907 7 474 7 585 7 588 

% wskaźnik rzeczywistej liczby 
mieszkańców do liczby 
mieszkańców ogółem 

100% 100% 78% 74% 75% 75% 

 

3. Gospodarka i lokalny rynek pracy 
 

3.1. Przedsiębiorczość 
 

W roku 2020 na terenie gminy Jeżowe w rejestrze REGON zarejestrowane były 682 podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą, z czego 51% z sektora przemysł i budownictwo, 46,9% z sektora 

pozostałych działalności oraz jedynie 2,1% z sektora rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo.  

W okresie od opracowania poprzedniej strategii rozwoju gminy tj. od roku 2016 do roku 2020 

poziom lokalnej przedsiębiorczości na terenie gminy Jeżowej uległ dynamicznej poprawie. W roku 2020 

liczba zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON wzrosła o 33% względem roku 2016. W tym 

okresie liczba działających firm powiększyła się o 172 nowe podmioty gospodarcze. Największe 

tempo wzrostu przedsiębiorczości odnotowano w latach 2018 – 2019. W roku 2020 tempo wzrostu nieco 

osłabło, co mogło być spowodowane wystąpieniem pandemii COVID – 19. Jednak nadal było to tempo 

wzrostowe, co pokazuje pozytywny obraz lokalnej przedsiębiorczości również w roku zagrożonym 

kryzysem gospodarczym.  

Rysunek 11. Liczba firm wg. rodzajów działalności w roku 2020 

 

Istotna pozytywna zmiana w okresie 2016 – 2020 nastąpiła w szczególności w sektorze przemysł 

i budownictwo, gdzie liczba działających podmiotów z tej branży wzrosła aż o 46%. Wzrost nastąpił 

również w branży pozostałych działalności, choć tu zmiana oznaczała wzrost liczby działających 

podmiotów o 25%. Ważnym wskaźnikiem zmiany strukturalnej działających firm na terenie gminy 

Jeżowe jest uzyskanie dominującej pozycji w liczbie działających podmiotów przez firmy z branży 

budowlano – przemysłowej w latach 2017, 2019 i 2020. Może to w pewnym stopniu obrazować 

profilowanie się gminy w kierunku firm budowlano – przemysłowych, dla których istotnym czynnikiem 

rozwoju będzie struktura krajowego rynku budowlanego i wzrost krajowego popytu na produkty 

przemysłowe.  

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo

2%

przemysł i 
budownictwo

51%

pozostała 
działalność

47%
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Rysunek 12. Zmiana liczby działających firm wg. rodzaju działalności w okresie 2016 - 2020 

 

Tabela 14. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON22 

Gmina ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 

Jeżowe 510 525 576 646 682 172 

dynamika % - 2,9% 9,7% 12,2% 5,6% 33,7% 

Gmina rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 

Jeżowe 16 16 15 15 14 -2 

udział %/dynamika 

2020/2016 

- 3,0% 2,6% 2,3% 2,1% -12,5% 

Gmina przemysł i budownictwo 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 

Jeżowe 238 261 280 320 348 110 

udział %/dynamika 

2020/2016 

- 49,7

% 

48,6% 49,5% 51,0% 46,2% 

Gmina pozostała działalność 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2016 

Jeżowe 256 248 281 311 320 64 

udział %/dynamika 

2020/2016 

- 47,2

% 

48,8% 48,1% 46,9% 25,0% 

 

W grupie działających firm na terenie gminy Jeżowe zdecydowaną większość stanowią firmy 

mikro, zatrudniające do 9 pracowników. Tworzą je w większości firmy jednoosobowe i firmy rodzinne. 

W roku 2020 firmy mikro stanowiły 96,3% liczby działających firm na terenie gminy. W roku 2020 

udział firm mikro w liczbie firm ogółem wzrósł o 1,4 p.p., co związane jest z obniżeniem się liczby 

działających firm małych (w okresie 2016 – 2020 liczba firm małych zmniejszyła się o 1). W okresie 

2016 – 2020 widoczny jest zdecydowany wzrost liczby działających firm mikro (wzrost aż o 35%), 

obniżenie o jedną firmę w grupie firm małych i zachowanie tej samej liczby firm średnich. 

Przedstawione trendy obrazują istotny wpływ rozwoju gospodarki krajowej na dynamikę rozwoju 

                                                           
22 GUS BDL; 
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lokalnego rynku przedsiębiorczości, który w dużej mierze oparty jest o firmy małe, rodzinne 

i jednoosobowe. Jednocześnie duży udział tych firm w lokalnej strukturze przedsiębiorczości stanowi 

o wysokim ryzyku zmian rynkowych na sytuację lokalnego biznesu. Podsumowując tą analizę trzeba 

jednak podkreślić, iż mieszkańcy gminy Jeżowe wykorzystują aktualne trendy rynkowe, samodzielnie 

tworzą miejsca pracy i budują lokalny kapitał do rozwoju przedsiębiorczości.  

Tabela 15. Liczba firm wg. wielkości zatrudnienia23 

Gmina 
ogółem 

2020/2016 
2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  510 525 576 646 682 33,7% 

Gmina 
0 - 9 

2020/2016 
2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  484 499 550 621 657 dynamika 

udział % 94,9% 95,0% 95,5% 96,1% 96,3% 35,7% 

Gmina 
10 - 49 

2020/2016 
2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  24 24 24 23 23 dynamika 

udział % 4,7% 4,6% 4,2% 3,6% 3,4% -4,2% 

Gmina 
50 - 249 

2020/2016 
2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  2 2 2 2 2 dynamika 

udział % 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,0% 

Gmina 
250 - 999 

2020/2016 
2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  0 0 0 0 0 dynamika 

udział % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

W liczbie zrejestrowanych podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON 95,7% 

stanowią podmioty prywatne, a jedynie 3,2% podmioty publiczne. W okresie 2016 – 2020 nastąpiło 

zmniejszenie liczby działających podmiotów publicznych i istotny wzrost podmiotów prywatnych, co 

związane jest z rozwojem lokalnej przedsiębiorczości, jak wykazano w danych przedstawionych 

powyżej.  

 

 

                                                           
23 GUS BDL; 
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Tabela 16. Liczba podmiotów wg. podziału na publiczne i prywatne.24 

Gmina 
ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  510 525 576 646 682 

Gmina 
sektor publiczny 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  30 22 22 22 22 

udział % 5,9% 4,2% 3,8% 3,4% 3,2% 

Gmina 
sektor prywatny 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  479 501 549 618 653 

udział % 93,9% 95,4% 95,3% 95,7% 95,7% 

 

Szczegółową charakterystykę lokalnego sektora przedsiębiorczości przedstawia analiza liczby firm 

prowadzonych przez osoby fizyczne wg. głównych sekcji PKD. W grupie firm prowadzonych przez 

osoby fizyczne aż 44% stanowią firmy z branży budowlanej, jest to zdecydowanie dominująca grupa 

firm zarejestrowanych na terenie gminy Jeżowej, w dużym stopniu wyróżniająca gminę na  lokalnym 

rynku usług budowlanych. Drugie miejsce zajmują firmy z branży handlowej i motoryzacyjnej 

z udziałem 14%, trzecie miejsce natomiast firmy z sektora przetwórstwa przemysłowego z 12%. Udział 

pozostałych sektorów jest zdecydowanie mniejszy, choć należy zauważyć istotny wzrost w okresie 2016 

– 2020  liczby firm z branży profesjonalnej, w głównej mierze związanych z obsługą rachunkową 

i techniczną, jako branży zależnej od rozwoju pozostałych firm.  

W okresie 2016 – 2020 największy dynamiczny rozwój nastąpił w sektorze budowlanym, w tym 

czasie liczba firm wzrosła z 38,2% w roku 2016 do 44% w roku 2020. Niewielka zmiana nastąpiła 

w dwóch kluczowych sektorach: handel – motoryzacja oraz przetwórstwo przemysłowe. Znaczący 

rozwój sektora budowalnego może stanowić markę wiodącą lokalnego sektora przedsiębiorczości 

i wizytówkę gminy Jeżowe na lokalnym i regionalnym rynku usług budowlanych. Istotny udział branży 

budowlanej w strukturze lokalnych firm pokazuje również wysokie uzależnienie lokalnych firm na 

ogólnokrajowe trendy budowlane i potencjały do rozwoju sektora budowlanego i wykończeniowego.  

 

                                                           
24 GUS BDL; 
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Rysunek 13. Liczba firm prowadzonych przez osoby fizyczne wg. głównych sekcji PKD 

Tabela 17. Liczba firm prowadzonych przez osoby fizyczne wg. sekcji PKD25 

Gmina 
Sekcja F - Budownictwo 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  160 180 198 230 253 

Udział % 38,2% 40,9% 41,3% 42,2% 44,0% 

Gmina 

Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  85 74 76 83 84 

Udział % 20,3% 16,8% 15,8% 15,2% 14,6% 

Gmina 
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  66 67 68 72 72 

Udział % 15,8% 15,2% 14,2% 13,2% 12,5% 

Gmina 
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  13 17 21 26 28 

Udział % 3,1% 3,9% 4,4% 4,8% 4,9% 

Gmina 

Sekcje S, T, U - Pozostała działalność usługowa, 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, 

gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 

usługi na włąsne potrzeby, Organizacje i zespoły 

eksterytorialne 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  18 21 24 29 28 

Udział % 4,3% 4,8% 5,0% 5,3% 4,9% 

Gmina Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 
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2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  14 12 16 21 21 

Udział % 3,3% 2,7% 3,3% 3,9% 3,7% 

Gmina 
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  15 17 19 18 21 

Udział % 3,6% 3,9% 4,0% 3,3% 3,7% 

Gmina 
Sekcja J - Informacja i komunikacja 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  10 14 14 18 19 

Udział % 2,4% 3,2% 2,9% 3,3% 3,3% 

Gmina 

Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  7 8 10 13 14 

Udział % 1,7% 1,8% 2,1% 2,4% 2,4% 

Gmina 
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  12 12 11 11 10 

Udział % 2,9% 2,7% 2,3% 2,0% 1,7% 

Gmina 

Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  8 8 7 8 8 

Udział % 1,9% 1,8% 1,5% 1,5% 1,4% 

Gmina 
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  6 6 8 7 7 

Udział % 1,4% 1,4% 1,7% 1,3% 1,2% 

Gmina 
Sekcja P - Edukacja 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  2 2 2 2 3 

Udział % 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 

Gmina 

Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i 

rekreacją 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  1 0 4 4 3 

Udział % 0,2% 0,0% 0,8% 0,7% 0,5% 

Gmina 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

2016 2017 2018 2019 2020 

Jeżowe  1 1 1 0 0 

Udział % 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 

 

Ostatnim elementem analizy lokalnego rynku przedsiębiorczości jest analiza porównawcza 

definiująca faktyczne miejsce lokalnego rynku gospodarczego w stosunku do sytuacji występującej na 

terenie powiatu niżańskiego, regionu oraz w kraju.  



str. 34 
 

W okresie 2016 – 2020 Gmina Jeżowe zdecydowanie poprawiła sytuację na lokalnym rynku 

przedsiębiorczości, w szczególności w stosunku do gminy Krzeszów oraz do średniej powiatu 

niżańskiego. Pozytywne zmiany, jakie nastąpiły na terenie gminy, plasują gminę Jeżowe w grupie gmin 

powiatu niżańskiego na czwartym miejscu i na drugim miejscu wśród gmin wiejskich. Utrzymanie tego 

trendu może przyczynić się w przyszłości do przeskoczenia średniej powiatowej.  

Niestety jednocześnie trzeba podkreślić, iż poziom lokalnej przedsiębiorczości odstępuje od 

średniej regionalnej i zdecydowanie krajowej, co wynika m.in. z aktualnej sytuacji ekonomicznej 

i gospodarczej całego powiatu, stopnia jego zurbanizowania i rozwoju gospodarczego, warunków 

geograficznych gminy oraz wiejskiego charakteru gminy i niskiego stopnia urbanizacji.    

Tabela 18. Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców gminy26 

Nazwa 
podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludności 

2016 2017 2018 2019 2020 

POLSKA 110 112 114 117 122 

PODKARPACKIE 79 80 82 85 89 

Nisko  78 78 79 83 85 

Rudnik nad Sanem  66 69 71 72 75 

Powiat niżański 62 63 65 69 72 

Krzeszów  59 58 63 69 71 

Jeżowe  50 52 57 64 68 

Jarocin  53 53 55 58 60 

Ulanów  50 50 53 56 58 

Harasiuki  44 44 46 52 54 

 

3.2. Rynek pracy 
 

W roku 2021 na terenie gminy Jeżowe zarejestrowanych było 486 osób pozostających bez 

zatrudnienia. W roku 2016 liczba bezrobotnych wynosiła 712, co oznacza zmniejszenie liczby osób 

bezrobotnych w okresie 2016 – 2021 na terenie gminy Jeżowe o 31%. Wskazuje to na zdecydowaną 

poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy od początku obowiązywania poprzedniej strategii. 

Przedstawiona korzystna zmiana w dużej mierze wynika z sytuacji gospodarczej kraju, ale również 

z dużego zainteresowania mieszkańców gminy Jeżowe zakładaniem własnej działalności gospodarczej, 

co szczegółowo przedstawiono w punkcie wcześniejszym.  

 

Rysunek 14. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Jeżowe w latach 2016 - 202127 

                                                           
26 GUS BDL; 
27 GUS BDL; 
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Tabela 19. Liczba osób bezrobotnych na terenie gminy Jeżowe w latach 2016 - 2021 

Nazwa Liczba osób bezrobotnych 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  712 628 577 557 578 486 -226 

dynamika - -11,8% -8,1% -3,5% 3,8% -15,9% -31,7% 

 

W roku 2016 ponad 55% zarejestrowanych osób pozostających bez pracy stanowili mężczyźni. 

W roku 2021 nadal większą grupę osób bezrobotnych stanowili mężczyźni (51%), choć różnica większej 

liczby mężczyzn niż kobiet zmalała do 2 p.p . Jednak już w okresie 2018 – 2020 to więcej kobiet 

pozostawała na terenie gminy bez pracy.  

Tabela 20. Liczba bezrobotnych wg. podziału na płeć28 

Nazwa mężczyźni 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe 396 323 286 276 283 248 

udział % w ogóle 55,6% 51,4% 49,6% 49,6% 49,0% 51,0% 

Nazwa kobiety 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe 316 305 291 281 295 238 

udział % w ogóle 44,4% 48,6% 50,4% 50,4% 51,0% 49,0% 

 

Faktyczną sytuację na lokalnym rynku pracy obrazuje analiza porównawcza gminy Jeżowe 

względem średniej krajowej, regionalnej, powiatowej oraz w stosunku do gmin ościennych. Poziom 

bezrobocia na terenie gminy Jeżowe w roku 2020 szacowany był poniżej średniej powiatowej, co może 

wskazywać na nieznacznie lepszą sytuację na lokalnym rynku pracy względem powiatu niżańskiego. 

Dodatkową pozytywną cechą jest poprawa sytuacji gminy Jeżowe względem średniej powiatu od roku 

2018, co świadczy o korzystnych zmianach gospodarczych na terenie gminy właśnie od roku 2018. 

Wyzwaniem dla gminy jest utrzymanie tego tempa zmian, by w latach kolejnych stopniowo zbliżać się 

do poziomu bezrobocia miasta powiatowego Nisko. Negatywnym obrazem jest zestawienie poziomu 

bezrobocia gminy Jeżowe, jak również całego powiatu niżańskiego do średniej regionalnej i krajowej. 

W tym obszarze niestety gminy powiatu niżańskiego pod względem zdolności ekonomicznych muszą 

znacząco nadrobić utracony dystans do pozostałej części regionu i kraju.  

Podsumowując przeprowadzoną analizę, można wskazać pozytywną ocenę sytuacji na lokalnym 

rynku pracy gminy Jeżowe względem średniej powiatowej oraz istotne różnice względem regionu 

i kraju, co jednak dotyczy wszystkich gmin powiatu niżańskiego.  

Tabela 21. Poziom bezrobocia na tle otoczenia29 

Nazwa 

ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

POLSKA 5,6 4,6 4,2 3,8 4,6 - 

                                                           
28 GUS BDL; 
29 GUS BDL; 
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PODKARPACKIE 8,0 6,8 6,3 5,8 6,7 - 

Jarocin  9,4 8,4 7,7 7,6 8,0 - 

Krzeszów  9,1 9,1 8,6 7,9 8,0 - 

Nisko  9,4 8,6 8,2 7,6 8,6 - 

Jeżowe  10,9 9,6 8,8 8,5 8,9 - 

Powiat niżański 10,3 9,4 9,0 8,5 9,1 - 

Ulanów  10,2 9,7 9,4 8,9 9,7 - 

Harasiuki  11,8 10,7 10,8 10,3 9,9 - 

Rudnik nad Sanem  11,5 10,4 10,3 9,6 10,5 - 
 

 

3.3. Dostępność do terenów inwestycyjnych 
 

Na terenie gminy Jeżowe wyznaczono obszary, które dedykowane są pod działalność inwestycyjną 

dla firm lokalnych lub podmiotów zewnętrznych. Gmina dysponuje obszarem 43,46 ha terenów, które 

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zaliczają się do rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Obszar ten tworzą przyległe do siebie działki gminne: 

 działka  nr 1348/3o pow. 21,89 ha, działka nr 1347/3 o pow. 2,33 ha,  

 działka nr 1283/38 o pow. 10,54 ha, działka nr 1361 o  pow. 4,95 ha. 

 działka nr 1408/1 o pow. 3,75 ha.  

Przedstawiony obszar 43,46 ha może zostać również powiększony o kolejne działki przylegające 

do tego terenu, w szczególności o działki prywatne będące w tym obszarze, ale również o dodatkowy 

obszar – działkę 1421/2 o powierzchni 23,64 ha, której właścicielem jest Gmina Jeżowe.  

W ten sposób Gmina Jeżowe dysponuje terenem 43,46 ha i potencjałem do rozwoju inwestycyjnego 

o kolejne minimum 23,64 ha terenów o przeznaczeniu na rolniczą przestrzeń produkcyjną. 

Przedstawiony teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do terenów 

prowadzi droga dojazdowa, którą stanowi droga wojewódzka Bojanów – Kopki nr 861 oraz droga 

powiatowa 42774 Groble – Sibigi. Droga krajowa S-19 znajduje się w odległości około 8 km, stacja 

kolejowa Łętownia wraz z bocznicą w odległości 1,5km, najbliższe lotnisko Rzeszów – Jasionka w 

odległości 34 km, natomiast odległość od miasta wojewódzkiego Rzeszów – 43 km. Potencjalni 

inwestorzy mają zapewnioną dostępność do sieci elektrycznej o mocy od 2 do 10 MW, do sieci gazowej 

o przepustowości 23 Nm3/h, do sieci wodociągowej o przepustowości 50 m3/24h, do sieci kanalizacyjnej 

o przepustowości 15 m3/24h. W budowie znajduje się sieć światłowodowa.  
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4. Środowisko naturalne i infrastruktura komunalna 
 

4.1. Walory środowiska naturalnego, przyrodnicze i krajobrazowe, 

różnorodność biologiczna 
 

Warunki naturalne 

Gmina Jeżowe położona jest w Makroregionie Kotliny Sandomierskiej, na pograniczu dwóch 

mezoregionów: Płaskowyżu Kolbuszowskiego i Równiny Tarnobrzeskiej30.  

Płaskowyż Kolbuszowski tworzy wysoczyzna w środkowej części Kotliny Sandomierskiej, na 

zachodzie oddzielona wyraźnymi krawędziami od Niziny Nadwiślańskiej i Doliny Dolnej Wisłoki oraz 

na wschodzie Doliną Dolnego Sanu. Równina Tarnobrzeska lub Równina Rozwadowska to również 

część Kotliny Sandomierskiej, położona na północ od Płaskowyżu Kolbuszowskiego, między Niziną 

Nadwiślańską a Doliną Dolnego Sanu31.  

Płaskowyż Kolbuszowski obejmuje swym zasięgiem zachodnią i centralną część gminy, jest to 

wysoczyzna, lekko falista o nachyleniu w kierunku północnym. Kotlina Tarnobrzeska jest równiną 

piaszczystą, płaską, przeciętą wstęgami dolin rzecznych, urozmaiconą wałami wydm parabolicznych 

oraz dolinkami bocznymi, płaskimi, najczęściej podmokłymi. 

Gmina położona jest w centralnej części jednostki geologicznej Polski określonej jako Zapadlisko 

Przedkarpackie (geologiczne obniżenie tektoniczne na przedpolu Karpat, obejmujące głównie Kotlinę 

Sandomierską, wypełnioną kompleksami trzeciorzędowych skał osadowych, złoża soli – Wieliczka, 

siarki – Tarnobrzeg oraz gazu ziemnego32).  

Na obszarze gminy występują złoża zaliczane do surowców energetycznych – złoża gazu 

ziemnego.  Surowiec gazu występuje w obrębie udokumentowanych w kategoriach bilansowych 

(kategoria C) dwóch złożach: Jeżowe N i Jeżowe S. Gaz tu występujący charakteryzuje się bardzo 

dobrymi parametrami, jest wysokometanowy (zawiera ok. 70 – 90% metanu) i niskoazotowy (ok. 5% 

azotu). Ponadto na terenie gminy występują surowce pospolite. Są to kruszywa naturalne – piaski 

eoliczne występujące w obrębie całej gminy, piaski rzeczne terenów akumulacyjnych w północnej 

części gminy, surowce ilaste w centralnej i południowo – zachodniej części gminy.  

Ponadto na terenie gminy zostały wstępnie rozpoznane złoża torfów. Są to złoża niskie, najbogatsze 

w składniki pokarmowe ze wszystkich rodzajów złóż (torfy przejściowe, torfy wysokie).  

Obszar gminy położony jest w zlewni rzeki Wisły. Przez teren gminy (na południowo – zachodnim 

skraju) przebiega granica wododziałów II rzędu – rzeki Łęg i Sanu. 

Gmina Jeżowe odwadniana jest przez rzekę Rudnia i jej lewobrzeżny dopływ – rzekę Głęboka 

(Jeżówka), dopływ spod Łętowni, dopływ spod Jaty oraz przez rzekę Łąkieć (dopływ Łęgu). Z wód 

stojących występujących na terenie gminy należy wymienić zbiornik utworzony w obniżeniu terenu w 

miejscowości Jeżowe – Kowale (naturalny, częściowo pogłębiony) o pow. 2,0 ha.    

W tabeli poniżej przedstawiono informacje o Jednolitych Częściach Wód Podziemnych 

i Powierzchniowych występujących w obszarze gminy Jeżowe. 

                                                           
30 Dane: PGN dla Gminy Jeżowe; 
31 Encyklopedia PWN; 
32 Encyklopedia PWN; 
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Stan, potencjał ekologiczny, stan chemiczny oraz stan ogólny dla większości jednolitych części 

wód powierzchniowych znajdujących się w obszarze gminy Jeżowe jest co najmniej dobry lub dobry, 

wyjątkiem jest RW20001722929 Bacówka, której stan ekologiczny jest umiarkowany, stan chemiczny 

– dobry i ogólny stan – zły. Jedynie dla JCWP Barcówka wyznaczono cele środowiskowe do roku 2027. 

Dla pozostałych JCWP zadania infrastrukturalne przeznaczone do realizacji przez Gminę Jeżowe 

zostały zrealizowane.  

W przypadku analizy Jednolitych Części Wód Podziemnych wszystkie wykazują stan chemiczny, 

ilościowy oraz ogólny, jako dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została 

wyznaczona, jako niezagrożona, dlatego większość celów środowiskowych ustalona była do roku 2015. 

Jedynie dla JCWP „135” ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została oceniona, jako 

zagrożona, co wynika z ryzyka zanieczyszczenia wód pozostałością kopalni siarki w Machowie, 

zanieczyszczenia wód podziemnych w rejonie Nowej Dęby (zanieczyszczenia zakładu 

przemysłowego). Przedstawione źródła zagrożeń nie występują na terenie gminy Jeżowe.  
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Tabela 22. Jednolite Części Wód Podziemnych o Powierzchniowych33 

Wody powierzchniowe JCWP 

Kod JCWP  Nazwa Stan/potencjał 

ekologiczny – stan 

chemiczny – stan 

ogólny 

Długość JCWP 

[km] 

/powierzchnia 

zlewni [km2] 

Cele 

środowiskowe 

Obszar gmin objętych JCWP Działania przypisane w Programie 

wodnośrodowiskowym kraju dla Gminy 

Jeżowe 

RW2000172

27899 

Rudnia Co najmniej dobry – 

dobry – dobry34 

82,57/210,76 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2015 r. 

Raniżów, Nowa Sarzyna, 

Jeżowe, Nisko, Rudnik nad 

Sanem, Kamień, Bojanów 

1. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków Jeżowe – IV kw. 2018; 

2. budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji 

Jeżowe – IV kw. 2018;  

3. budowa nowych zbiorników 

bezodpływowych oraz remont istniejących – 

ciągle; 

4. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe; 

5. budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków – ciągłe.  

RW2000172

19836 

Dopływ z 

Nartu 

Co najmniej dobry – 

dobry – dobry35  

8,09/10,32 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2015 r. 

Dzikowiec, Jeżowe 1. budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji 

Jeżowe – IV kw. 2018; 

2. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe.  

RW2000172

19834 

Dopływ 

spod 

Morgów 

Co najmniej dobry – 

dobry – dobry36 

9,28/18,16 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2015 r. 

Raniżów, Dzikowiec, Jeżowe, 

Kamień 

1. budowa nowych zbiorników 

bezodpływowych oraz remont istniejących – 

ciągle; 

2. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe; 

                                                           
33 Dane: PGW Wody Polskie/Hydroportal; 
34 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 
35 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 
36 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 
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3. budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków – ciągłe. 

RW2000172

19852 

Grochalka Co najmniej dobry – 

dobry – dobry37 

6,3/17,83 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2015 r. 

Dzikowiec, Jeżowe, Bojanów 1. budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji 

Jeżowe – IV kw. 2018;  

2. budowa nowych zbiorników 

bezodpływowych oraz remont istniejących – 

ciągle; 

3. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe; 

4. budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków – ciągłe. 

RW2000192

19839 

Łęg od 

Turki do 

Przyrwy 

(bez 

Przyrwy) 

Co najmniej dobry – 

dobry – dobry38 

11,5/27,23 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2015 r. 

Raniżów, Dzikowiec, Jeżowe 1. budowa nowych zbiorników 

bezodpływowych oraz remont istniejących – 

ciągle; 

2. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe; 

3. budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków – ciągłe. 

RW2000172

2929 

Barcówka Umiarkowany-

dobry-zły39 

57,85/160,93 Dobry stan 

ekologiczny i 

chemiczny – cele 

wyznaczone do 

2027 r. 

Jeżowe, Nisko, Rudnik nad 

Sanem, Stalowa Wola, Bojanów, 

Pysznica 

1. regularny wywóz nieczystości płynnych – 

ciągłe; 

2. kontrola postępowania 

w zakresie gromadzenia 

ścieków przez 

użytkowników prywatnych 

i przedsiębiorców oraz 

oczyszczania ścieków 

przez użytkowników 

prywatnych z 

                                                           
37 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 
38 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 
39 Karta charakterystyki – dane za okres 2010 - 2012 
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częstotliwością co 

najmniej raz na 3 lata – ciągłe; 

3. kontrola postępowania w zakresie 

oczyszczania ścieków przez 

przedsiębiorstwa z częstotliwością co 

najmniej raz na 3 lata – ciągłe. 

Wody podziemne JCWPd 

Kod JCWP  Nazwa Stan chemiczny – 

ilościowy - ogólny 

Powierzchni

a [km2] 

Cele 

środowiskowe 

Obszar gmin objętych JCWPd Działania przypisane w Programie 

wodnośrodowiskowym kraju- 

dotyczące gminy Jeżowe 

PLGW20001

19 

119 Dobry-dobry-dobry 1377,90 Dobry stan 

chemiczny i dobry 

stan ilościowy do 

2015 r. 

Biłgoraj, Frampol, Goraj, 

Chrzanów, Dzwola, Godziszów, 

Janów Lubelski, Modliborzyce, 

Potok Wielki, Harasiuki, Jarocin, 

Jeżowe, Nisko, Rudnik nad 

Sanem, Ulanów, Stalowa Wola, 

Bojanów, Pysznica, Radomyśl 

nad Sanem, Zaklików, 

Zaleszany, Gorzyce, Grębów 

1. coroczne raportowanie 

pomiarów ilości 

eksploatowanych wód podziemnych przez 

właściciela/użytkownika ujęcia – ciągłe.  

PLGW20001

36 

136 Dobry-dobry-dobry 3140,30 Dobry stan 

chemiczny i dobry 

stan ilościowy do 

2015 r. 

Biszcza, Potok Górny, 

Tarnogród, Jarosław, Radymno, 

Chłopice, Laszki, Pawłosiów, 

Rokietnica, Roźwienica, 

Wiązownica, Raniżów, Leżajsk, 

Grodzisko Dolne, Kuryłówka, 

Nowa Sarzyna, Lubaczów, 

Cieszanów, Horyniec Zdrój, 

Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie 

Oczy, Czarna, Rakszawa, Żołynia, 

Harasiuki, Krzeszów, Jeżowe, 

Nisko, Rudnik nad Sanem, 

1. coroczne raportowanie 

pomiarów ilości 

eksploatowanych wód podziemnych przez 

właściciela/użytkownika ujęcia – ciągłe. 
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Ulanów, Medyka, Orły, 

Przemyśl, Stubno, Żurawica, 

Adamówka, Przeworsk, 

Sieniawa, Tryńcza, Kamień, 

Sokołów Małopolski, Bojanów. 

PLGW20001

35 

135 Dobry-dobry-dobry 1594 Dobry stan 

chemiczny i dobry 

stan ilościowy do 

2015 r. 

Cmolas, Kolbuszowa, Majdan 

Królewski, Niwiska, Raniżów, 

Dzikowiec, Padew Narodowa, 

Tuszów Narodowy, Jeżowe, 

Nisko, Głogów Małopolski, 

Kamień, Sokołów Małopolski, 

Stalowa Wola, Bojanów, 

Zaleszany, Baranów 

Sandomierski, Gorzyce, Grębów, 

Nowa Dęba, Tarnobrzeg, 

Sandomierz, Dwikozy, 

Koprzywnica, Łoniów, 

Samborzec.  

W działaniach uzupełniających: 

1. prowadzenie monitoringu lokalnego 

wokół ujęć wód podziemnych o poborze 

przekraczającym 1000 m3/d* - ciągłe. 
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Gmina Jeżowe położona jest w rejonie o dość korzystnych warunkach aerosanitarnych.  

Z uwagi na brak rozwiniętego przemysłu, braku punktowych, uciążliwych źródeł emisji zanieczyszczeń 

powietrza, gmina Jeżowe nie należy do terenów o dużym zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego. 

Niemniej na stan czystości powietrza w gminie wpływa emisja zanieczyszczeń wynikająca z bliskiego 

sąsiedztwa przemysłu Nowej Sarzyny oraz napływ zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu 

i gospodarki komunalnej Tarnobrzega, Połańca, Stalowej Woli. Zjawiska te są w znacznym stopniu 

ograniczone przez kompleksy leśne występujące na zachodzie i wschodzie gminy oraz w jej otoczeniu.  

Wpływ na stan środowiska atmosferycznego w skali lokalnej posiada niekontrolowana emisja 

z różnych źródeł. Zalicza się do nich emisję z: 

 sektora transportowego, do niedawna istotnym źródłem emisji pyłów był transport, 

w szczególności tranzytowy, który przechodził przez centrum gminy drogą krajową Nr 19.  

 sektora komunalnego – z małych kotłowni i palenisk domowych, gdzie podstawowym źródłem 

energii cieplnej jest spalanie węgla i drewna opałowego, choć w okresie ostatnich lat wskazany sektor 

uległ znaczącej poprawie, poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych i publicznych oraz 

montaż instalacji OZE; 

 rolnictwa (hodowla bydła, zabiegi agrotechniczne) – obecnie o coraz mniejszym znaczeniu niż 

w latach poprzednich.  

Użytki rolne występujące na terenie gminy zaliczane są do gleb III – VI z klasy bonitacyjnej. 

Przeważają użytki w klasach V i VI. Spory procent stanowią gleby pochodzenia organicznego, są to 

gleby torfowe, murszowe w klasie IV, V i VI, wykształcone na piaskach i glinach. Występują na terenie 

wsi: Stary Nart, Jeżowe, Groble, Krzywdy. 

Największym bogactwem przyrodniczym gminy są lasy występujące w postaci dwóch odrębnych 

kompleksów leśnych w południowo – zachodniej i wschodniej części gminy, stanowiące pozostałość 

dawnej Puszczy Sandomierskiej. Otaczają one wielkim pierścieniem miejscowości gminy Jeżowe. 

Przeważają drzewostany sosnowe (ok. 80%) z domieszką brzozy (4%), dębu (3,5%), buka, olszy, 

świerka i jodły.  

Lasy na terenie gminy zajmują powierzchnię 3815,00 ha, co stanowi ok. 29% ogólnej powierzchni 

gminy. Powierzchnia lasów państwowych pozostaje we władaniu Nadleśnictwa Rudnik oraz 

Nadleśnictwa Kolbuszowa. Wśród kompleksów leśnych występujących na terenie gminy wydzielono 

lasy posiadające status lasów ochronnych. Łączna powierzchnia lasów ochronnych wynosi 1576,70 ha, 

co stanowi 41% ogólnej powierzchni lasów. Grunty leśne na terenie Gminy Jeżowe można podzielić na 

grunty leśne publiczne,  grunty leśne publiczne Skarbu Państwa, grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 

w zarządzie Lasów Państwowych oraz grunty leśne prywatne. Podział oraz wielkość gruntów leśnych 

przedstawia poniższa tabela.  

Teren gminy Jeżowe w części objęty jest ochroną prawną wynikającą z ustawy o ochronie 

przyrody. Na terenie gminy zlokalizowane są obszary Natura 200, pomniki przyrody oraz użytki 

ekologiczne.  
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Rysunek 15. Rozmieszczenie obszarów objętych ochroną prawną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody40 

 

I. OBSZARY NATURA 2000 

Do obszarów objętych ochroną przyrody NATURA 2000: 

 Obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska 

kod obszaru - PLB180005; 

rodzaj ochrony – Dyrektywa ptasia; 

data wyznaczenia w Polsce –  13.10.2007; 

powierzchnia [ha] – 129304,13. 

Puszcza Sandomierska to obszar położony w południowo-wschodniej części Polski w widłach 

Wisły i Sanu. Obejmuje znaczną część jednego z większych leśnych kompleksów w Polsce ciągnącego 

się południkowo na terenie Kotliny Sandomierskiej, pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na 

północy i Rzeszowem na południu. Obszar stanowi bardzo cenną ostoję wielu gatunków ptaków. 

Stwierdzono tu występowanie 43 gatunów ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Na terenie gminy 

Jeżowe stwierdzono występowanie gatunku kraski (Coracias garrulus). W przypadku kraski, obszar 

stanowi miejsce gniazdowania ponad 10% populacji gatunku w Polsce, jest więc jedną z kluczowych 

ostoi dla ich zachowania. Na terenie gminy Jeżowe obejmuje tereny zachodnie gminy, tj. na zachód od 

dawnej drogi krajowej nr 19, m.in. sołectwa Jeżowe Kameralne, Jeżowe Zagościniec, Zalesie, Jata, 

Sójkowa, Pogorzałka, Cholewiana Góra, Nowy Nart i Stary Nart.  

 Obszar Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej 

kod obszaru - PLB180055; 

rodzaj ochrony – Dyrektywa siedliskowa; 

data wyznaczenia w Polsce –  25.04.2014; 

powierzchnia [ha] – 7952,49. 

 

                                                           
40 Dane: Raport o stanie gminy za rok 2020; 
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Obszar Natura 2000 Enklawy Puszczy Sandomierskiej41 stanowi 10 odrębnych części, położonych 

w obrębie makroregionu Kotliny Sandomierskiej, mezoregionów: Równiny Tarnobrzeskiej, Doliny 

Nadwiślańskiej oraz fragmentarycznie w mezoregionie Doliny Dolnego Sanu. Ze względu na 

zróżnicowane warunki geologiczne m.in. (występowanie terenów podmokłych w sąsiedztwie terenów 

piaszczystych) oraz specyficzne położenie geograficzne i klimat, obszar łączy gatunki i zbiorowiska 

o charakterze atlantyckim, borealnym, stepowym i górskim. Charakterystyczną cechą obszaru jest duży 

kontrast siedliskowy, występują tu zarówno ekosystemy wykształcone na podłożu piaszczystym, jak 

również mocno wilgotnym. Celem ochrony obszaru jest zachowanie od degradacji kluczowych 

obszarów Puszczy Sandomierskiej z dużym udziałem siedlisk z załącznika I Dyrektywy siedliskowej.  

Obszar na terenie gminy Jeżowe obejmuje teren sołectwa Groble.  

 

 Rysunek 16. Enklawa Puszczy Sandomierskiej 

 

II. POMNIKI PRZYRODY 

Na terenie gminy Jeżowe wyznaczonych jest 10 pomników przyrody obejmujących ochroną 

prawną 14 drzew.   

Tabela 23. Lista pomników przyrody na terenie gminy Jeżowe42 

L.p. 

Nazwa gatunku  
i nazwa 

pomnika 
 

Obwód 
pnia na 

wysokości 
1,3 m [cm] 

Wysokość 
drzewa  

[m] 

Nr 
ewidencyjny 

działki 

Opis lokalizacji 
 

1. 

Dęby 
szypułkowe -5 

sztuk 
(Quercus robur) 

„BRACIA” 

660 23 
dz. ewid. 

433/1 
Obręb: Groble 

Pomnik zlokalizowany przy drodze 
powiatowej nr 1078R przy obiekcie 

mostowym 

452 20 
Pomnik zlokalizowany przy drodze 
powiatowej nr 1078R przy obiekcie 

mostowym 

                                                           
41 Dane RDOŚ Rzeszów; 
42 Dane: Raport o stanie gminy za rok 2020; 
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460 24 
Pomnik zlokalizowany ok. 110 m od 
pasa drogowego  drogi powiatowej 

nr 1078R  

386 23 
Pomnik zlokalizowany przy drodze 

powiatowej nr 1078R  

458 23 

Pomnik zlokalizowany ok. 68 m od 
pasa  drogowego drogi wojewódzkiej  
nr 861 i ok. 66 m od pasa drogowego  

drogi powiatowej   nr 1078R 

2. 

Dąb szypułkowy 
(Quercus robur)   

(dwójka) 
„RYSZARD” 

615 24 
dz. ewid. 924 

Obręb: 
Krzywdy 

Pomnik zlokalizowany na terenie 
leśnym oddalonym od pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej  nr 
861 ok. 70 m 

3. 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 
„STANISŁAW” 

397 23 
dz. ewid. 924 

Obręb: 
Krzywdy 

Pomnik zlokalizowany ok. 13 m od 
pasa drogowego drogi wojewódzkiej 

nr 861 przy wjeździe na prywatną 
posesję 

4. 

Lipa 
drobnolistna 

(Tilia 
platyphyllos) 

„WANDA” 

397 18 
dz. ewid. 925  

Obręb: 
Krzywdy 

Pomnik zlokalizowany na terenie 
zabytkowej  leśniczówki 

5. 

Tulipanowiec 
amerykański 
(Liriodendron 

tulipifera) 
„GAZON” 

308 27 
dz. ewid. 71 

Obręb: Nowy 
Nart 

Pomnik zlokalizowany na terenie 
Parku podworskiego  

6. 
Klon jawor (Acer 
pseudoplatanus) 

„BARON” 
290 28 

dz. ewid. 71 
Obręb: Nowy 

Nart 

Pomnik zlokalizowany na terenie 
Parku podworskiego 

7. 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

„ZBYSŁAW” 
410 33 

dz. ewid. 1226 
Obręb: Nowy 

Nart 

Pomnik zlokalizowany na terenie 
leśnym w odległości ok. 1 km od 

drogi powiatowej nr 1087R  

8. 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 
„STANISŁAW” 

370 29 
dz. ewid. 1226 
Obręb: Nowy 

Nart 

Pomnik zlokalizowany na  
terenie leśnym w odległości ok. 1 km 

od drogi powiatowej nr 1087R 

9. 
Buk pospolity 

(Fagus sylvatica) 
„LUDWIK” 

357 35 
dz. ewid. 1226 
Obręb: Nowy 

Nart 

Pomnik zlokalizowany na terenie 
leśnym w odległości ok. 1 km od 

drogi powiatowej nr 1087R 

10. 
Buk pospolity 

(Fagus sylvatica) 
„JAN” 

315 34 
dz. ewid. 1226 
Obręb: Nowy 

Nart 

Pomnik zlokalizowany na terenie 
leśnym w odległości ok. 1 km od 

drogi powiatowej nr 1087R 

 

III. UŻYTKI EKOLOGICZNE 

Kolejną formą ochrony według ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku na terenie gminy Jeżowe 

są użytki ekologiczne. Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, 

mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne 

i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie użytkowanej 

roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska 

rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania 

lub miejsca sezonowego przebywania43. 

                                                           
43 Definicja z Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.; 
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Na terenie gminy Jeżowe wyznaczono użytki ekologiczne zlokalizowane na obszarze Nadleśnictwa 

Rudnik: 

1) Bagno „Brzezina” o pow. 0,48 ha zlokalizowane na działce ewid. nr 1861, obręb  Groble; 

2) Skupisko bagna zwyczajnego i łochyni „Łochynia: o pow. 1,00 ha zlokalizowane na działce 

ewid. nr 1895/1, obręb Groble. 

Warunki klimatyczne 

Obszar gminy znajduje się pod wpływem oddziaływania klimatu czarnomorskiego. W okresie 

jesieni i zimy przeważają wiatry zachodnie. Główną rolę w wegetacji roślin odgrywają wiatry 

południowo-wschodnie, ciepłe w okresie lata, o prędkości średnio 3,6 m/s.  

Opierając się na danych i analizach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ustalono 

charakterystyczne średnie dla badanego obszaru poddając analizie rok poprzedzający opracowanie 

diagnozy – 2021, rok opracowania poprzedniej strategii – tj. do rok 2016, odnosząc się również do 

średniej z okresu 1991 – 2020.  

 

Tabela 24. Klimat Gminy Jeżowe44 

Wskaźnik Rok 2016 Rok 2021 Średnia 1991-2020 

Średnia roczna temperatura 9-10oC 8-9oC 8-9oC 

Suma opadu 600-700 mm 700 - 800 mm 500 – 600 mm 

Usłonecznienie 1800 - 1900 h 1800 – 2000 h 1800 – 1850 h 

Temperatury ekstremalne 

(temperatura minimalna 5%) 

- 6 do -7 oC -8 do -9 oC -8 do -9 oC 

Temperatury ekstremalne 

(temperatura maksymalna 

95%) 

29 oC  . 29 oC 28 – 29 oC 

 

Klimat w okresie 2016 – 2021 zachował swoje cechy wskazujące na stopniowe ocieplanie się 

klimatu w okresie wielolecia 1991 - 2020. Widoczne jest to ma podstawie średniej temperatury w roku 

2016 oraz w roku 2021, która kształtowała się na poziomie wyższym lub równym średniej z okresu 

1991 – 2020. Pozytywną oceną klimatu z tego okresu jest wyższa średnia opadów deszczu niż średnia 

z okresu odniesienia 1991 – 2020. Niepokojącym zjawiskiem jest rosnący poziom usłonecznienia, który 

w roku 2016 oraz w roku 2021 przewyższał poziom z okresu wielolecia oraz utrzymująca się 

maksymalna temperatura na poziomie średniej z wielolecia 1991 – 2020.  

Wzrost wskaźnika usłonecznienia może wskazywać na możliwości rozwoju energetyki słonecznej 

na obszarze gminy, jednak jest to równocześnie związane z wpływem na stopniowe ocieplanie się 

klimatu. W efekcie może to oznaczać większą liczbę dni upalnych, mniejszą liczba dni bardzo mroźnych 

oraz większą liczbę dni  deszczowych. Przedstawione zmiany mogą istotnie wpłynąć na strukturę 

i sytuację lokalnej gospodarki, w szczególności związanej z rolnictwem, turystyką i energetyką.  

 

                                                           
44 Dane: Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, http://www.imgw.pl/klimat. 
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Tabela 25. Mapy klimatu Polski45 

ŚREDNIA TEMPERATURA 2016 ŚREDNIA TEMPERATURA 2021 ŚREDNIA TEMPERATURA 1991 - 2020 

   

SUMA OPADU 2016 SUMA OPADU 2021 SUMA OPADU 1991 - 2020 

   

                                                           
45 Dane: IMGW; 
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USŁONECZNIENIE 2016 USŁONECZNIENIE 2021 USŁONECZNIENIE 1991 – 2020  

  
 

 

TEMPERATURA MAKSYMALNA 95%  

2016 

 

TEMPERATURA MAKSYMALNA 95%  

2021 

 

TEMPERATURA MAKSYMALNA 95%  

1991 - 2020 
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TEMPERATURA MINIMALNA  

2016 

TEMPERATURA MINIMALNA  

2021 

TEMPERATURA MINIMALNA  

1991 - 2020 
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4.2. Stan i ochrona środowiska, w tym stopień rozwoju infrastruktury sieciowej 

i odsetek korzystających z niej mieszkańców (kanalizacja, wodociąg, 

gazociąg). 
 

Kanalizacja 

Jednostką odpowiedzialna za realizację zadań własnych Gminy Jeżowe w obszarze gospodarki 

wodno – ściekowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem – jednostka organizacyjna (zakład 

budżetowy) Gminy Jeżowe. Do podstawowych zadań jednostki należy realizacja usług komunalnych na 

rzecz mieszkańców gminy oraz właściwe gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym. Do 

szczególnych zadań ZGK w Jeżowem należy: 

 utrzymanie i eksploatacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz zaopatrzenia           

w wodę mieszkańców; 

 utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej, odprowadzania i oczyszczania ścieków 

komunalnych; 

 utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków; 

 zimowe utrzymanie dróg gminnych; 

 letnie utrzymanie dróg gminnych; 

 porządkowanie mienia gminnego; 

 rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej. 

Obecnie w jednostce zatrudnionych jest 15 osób. 

System odprowadzania i gospodarowania ścieków komunalnych na terenie gminy Jeżowe opiera 

się o sieć kanalizacyjną o długości 180,63 km, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do 1907 budynków 

mieszkaniowych, przepompowniach zlokalizowanych w sołectwach: Jeżowe-Centrum, Jeżowe-

Podgórze, Jeżowe-Zagościniec, Jeżowe-Kameralne, Jata, Zalesie, Sójkowa, Cholewiana Góra, Nowy 

Nart, Pogorzałka, Groble i Sibigi oraz oczyszczalnią ścieków w Jeżowem – Podgórze.  

W sumie na terenie gminy Jeżowe pracuje prawie 60 przepompowni ścieków o różnych 

parametrach elektrycznych i technicznych, z czego 21 jest monitorowanych w sposób zdalny. 

Monitoring pozostałych jest prowadzony bezpośrednio, poprzez dojazd ekipy do każdej z nich.  

Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 1907 gospodarstw i obiektów. W ostatnim roku 

oczyszczalnia przyjęła 267,0 tys m3 ścieków. Wyzwaniem inwestycyjnym dla Gminy jest konieczność 

skanalizowania pozostałych sołectw: Stary Nart, Krzywdy, Jeżowe-Zaborczyny.  

W okresie 2016 – 2020 długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jeżowe powiększyła się 

o 19%, w tym okresie sieć zwiększyła się o 28,6 km. Budowa nowej sieci kanalizacyjnej przyczyniła 

się do objęcia systemem kanalizacji zbiorczej 215 nowych budynków mieszkalnych. Efektem rozwoju 

sieci w badanym okresie jest znaczące zwiększenie ilości odbieranych ścieków bytowych od 

mieszkańców i przerabianych na oczyszczalni ścieków w Jeżowem. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

zwiększyła również poziom dostępności do podstawowej infrastruktury publicznej gminy, jaką jest  

infrastruktura wodno – ściekowa. W roku 2016 do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 7874 

mieszkańców, w roku 2020 – 8018, o prawie 2% więcej niż w roku 2016. Przedstawione dane pokazują, 

iż proces wzrostu ilości zagospodarowywanych na oczyszczalni ścieków nie jest proporcjonalny do 

liczby nowych odbiorców sieci kanalizacyjnej. Wzrost liczby odprowadzanych ścieków następuje 

w większym tempie, niż wzrost liczby odbiorców, co jest związane z postępującymi zmianami 

w obszarze gospodarowania wodą i wykorzystywaniu jej w codziennym życiu przez mieszkańców. 

Większe tempo wzrostu liczby przyłączy może wskazywać na rosnący udział sektora budownictwa 

jednorodzinnego w obszarze rozwoju gminy.  
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W okresie realizacji poprzedniej strategii przebudowano oczyszczalnie ścieków, co pozwoliło 

zwiększyć poziom dobowej przepustowości oczyszczalni z 660 ms/dobę do 1500 m3/dobę. Stwarza to 

możliwości do podpięcia do sieci kanalizacyjnej nowej grupy odbiorców.  

Tabela 26. Dane dotyczące rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jeżowe w okresie 2016 - 202046 

Nazwa długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

[km] [km] [km] [km] [km] [km] % 

Jeżowe 152,0 152,1 157,4 157,4 179,6 180,63 19% 

Nazwa przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] % 

Jeżowe 1 692 1 637 1 702 1 765 1 879 1907 13% 

Nazwa awarie sieci kanalizacyjnej 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] % 

Jeżowe 12 18 57 48 48 - 300% 

Nazwa ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

[dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] % 

Jeżowe 180,0 194,0 167,0 208,5 220,0 278 54% 

Nazwa ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] % 

Jeżowe 7 874 7 838 7 900 7 912 8 018 - 2% 

Nazwa przepustowość oczyszczalni ścieków 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

m3/doba m3/doba m3/doba m3/doba m3/doba m3/ 
doba 

% 

Jeżowe 660  660 660 660 1500 1500 127% 
 

Obszar terenu gminy Jeżowe w części objęty jest aglomeracją Jeżowe zgodnie z Krajowym 

Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Obszar Aglomeracji Jeżowe (aktualizacja 

obszary aglomeracji) został wyznaczony Uchwałą Nr XXXIV/227/20 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 

grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Jeżowe. Wartość RLM dla aglomeracji została 

wyznaczona na poziomie 9 228 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Jeżowe. W skład aglomeracji 

wchodzą miejscowości: Jeżowe, Groble, Sibigi, Jata, Sójkowa, Zalesie, Cholewiana Góra, Pogorzałka i 

Nowy Nart.  

Podstawowe dane dla aglomeracji i przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2022: 

Tabela 27. Podstawowe dane dla VI AKPOŚK47 

nr aglomeracji PLPK103 

nazwa Jeżowe 

dorzecze Wisła 

RLM48 9 228 

                                                           
46 GUS BDL; 
47 Dane PGW Wody Polskie; 
48 Dane dotyczą obowiązującego KPOŚK z roku 2017; 
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liczba mieszkańców aglomeracji zameldowana na pobyt stały i 

czasowy na terenie aglomeracji/mieszkańców korzystających z 

systemu kanalizacyjnego 

9187/9052 

liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji b.d 

liczba mieszkańców korzystająca ze zbiorników 

bezodpływowych/systemów indywidualnych 

133 

długość sieci kanalizacyjnej 178,7 

wskaźnik % skanalizowania wg RLM aglomeracji 98,54 
 

W ramach aktualizacji na potrzeby opracowania VI Aktualizacji Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych zgłoszono planowane inwestycje: 

 Przebudowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Jeżowe;  

 Przebudowa przepompowni ścieków; 

 na terenie aglomeracji Jeżowe; 

 Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z punktami miejscowymi podczyszczania ścieków za 

pomocą krat koszowych; 

 Modernizacja sieci kanalizacji tłocznej; 

 Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Jeżowe (budowa instalacji do przekształcania 

osadu na nawóz). 

Ostatnim elementem analizy jest ocena dostępności do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 

Jeżowe w porównaniu do gmin ościennych i średniej dla regionu oraz kraju. W ocenie analizy 

porównawczej mieszkańcy gminy Jeżowe mają zapewniony dostęp do sieci kanalizacyjnej w 

największym stopniu, uwzględniając poziom skanalizowania. Poziom dostępności do sieci 

kanalizacyjnej w całym badanym okresie na terenie gminy Jeżowe występował na poziomie wyższym 

niż średnia krajowa, średnia dla regionu oraz na poziomie wyższym w stosunku do wszystkich gmin 

powiatu niżańskiego. Przedstawiona analiza doskonale obrazuje, jakie inwestycje Gmina Jeżowe 

poczyniła w ostatnich latach, by w największym stopniu zapewnić swoim mieszkańcom właściwe 

warunki do życia i zamieszkania. W obszarze jakości życia, tworzonych warunków do zamieszkania i 

życia, Gmina Jeżowe stanowi najlepszą ofertę dla potencjalnych nowych mieszkańców w otoczeniu 

badanego trenu – powiatu niżańskiego. Stanowi to istotny potencjał do rozwoju gminy w obszarze 

mieszkaniowym. Jedynym niezbędnym elementem, który dotyczy przyszłego okresu realizacji strategii 

jest dążenie do osiągniecia wskaźnika poziomu skanalizowania na poziomie 100%.  

Tabela 28. Analiza porównawcza w dostępie do sieci kanalizacyjnej49 

Gmina/region 

kanalizacja 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Jeżowe  77,7 77,2 77,8 78,4 79,4 - 

Jarocin  75,9 76,0 76,0 76,1 76,3 - 

Nisko  72,1 72,4 72,8 74,1 74,9 - 

Ulanów  70,1 71,3 71,6 71,9 72,4 - 

PODKARPACKIE 69,7 69,8 70,4 71,1 71,8 - 

POLSKA 70,2 70,5 70,8 71,2 71,5 - 

Powiat niżański 62,9 63,2 63,4 63,7 64,6 - 

Rudnik nad Sanem  60,9 61,3 61,1 57,2 57,1 - 

Krzeszów  30,4 31,1 30,5 35,0 40,1 - 

Harasiuki  10,2 10,5 10,0 10,1 10,2 - 

                                                           
49 GUS BDL; 
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Tabela 29. Mapa aglomeracji Jeżowe50 

 
 

Kluczowe inwestycje dla rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jeżowe: 

 

 Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem” – RPO WP 2014 – 2020; 

Obecny oraz przyszły rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jeżowe nie byłby możliwi, 

gdyby nie realizacja projektu dofinansowanego ze środków unijnych pod nazwą „Modernizacja 

oczyszczalni ścieków w Jeżowem”. Dzięki projektowi dofinansowanemu ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 przebudowano 

i rozbudowano biologiczno – mechaniczną oczyszczalnie ścieków w miejscowości Jeżowe. 

Kluczowym efektem inwestycji było zwiększenie przepustowości działającej do roku 2020 

oczyszczalni ścieków z 660 m3/d przyjmowanych osadów ściekowych do 1500 m3/d, co skutkowało 

wzrostem o 840 m3/d (wzrost o ponad 127%). 

                                                           
50 Uchwała Nr XXXIV/227/20 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 grudnia 2020 r.; 
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W ramach zrealizowanego przez Gminę projektu wykonano prace budowlane w zakresie 

modernizacji i przebudowy istniejącego budynku węzła osadowego i reaktora biologicznego, prace 

budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącego budynku techniczno – socjalnego, a także 

prace budowlane w zakresie budowy na potrzeby wdrożenia nowej technologii oczyszczania ścieków: 

pompowni głównej, budynku stopnia mechanicznego, zbiornika ścieków odświeżonych, płyty 

ociekowej stacji zlewczej, stacji dozowania koagulantu PIX, budynku dmuchaw i zbiorników 

membran, zbiornika osadu nadmiernego, zadaszenia na osad odwodniony i płyty fundamentowej pod 

silos wapna. Zamierzeniem projektu było wdrożenie nowej technologii oczyszczania ścieków w celu 

optymalizacji efektu oczyszczania (efektu ekologicznego), jak i zwiększenia wydajności pracującej 

oczyszczalni ścieków do przepustowości 1500 m3/d., przy jednoczesnym najbardziej efektywnym 

wykorzystaniu istniejącej instalacji. Inwestycja umożliwiła zwiększenie liczby odbiorców w ramach 

projektowanej na podstawie dobowego ładunku BZT5 równoważnej liczby mieszkańców RLM do 

13 500 osób. Rozbudowa oczyszczalni stanowiła pierwszy krok umożliwiający Gminie Jeżowe 

rozbudowę sieci kanalizacyjnej o nowe miejscowości i przyłączanie nowych mieszkańców.  

Dodatkowo na potrzeby obniżenia kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków zamontowano 

instalację fotowoltaiczną o mocy 39,6 kWp, z których energia wykorzystywana będzie w całości na 

potrzeby działania oczyszczalni ścieków. Jest to istotny czynnik mający wpływ na przyszłe ograniczanie 

kosztów energii elektrycznej, niezbędnej do działania oczyszczalni, ale również, jako ważny element 

wdrażania celów gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy. Projekt zrealizowany został w roku 2020. 

Wartość  projektu: 12 651 903,00 PLN; 

Dofinansowanie RPO WP: 7 080 061,84 PLN. 

 

 Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary 

Nart w Gminie Jeżowe” – PROW 2014 -2020; 

Kolejną istotną inwestycją dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jeżowe 

była realizacja projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary 

Nart w Gminie Jeżowe”. Przedmiotem inwestycji była budowa 21,34 km sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Nowy Nart oraz Stary Nart.  

Wartość projektu: 4 703 975,81 PLN; 

Dofinansowanie PROW: 1 999 181,00 PLN.  

 

Wodociąg 

Gminny wodociąg komunalny swoim zasięgiem obejmuje całą gminę Jeżowe oraz budynki 

i mieszkańców innych gmin: Kamień Podlesie (gmina Kamień przy Cholewianej Górze), Łętownia 

(gmina Nowa Sarzyna przy Krzywdach), Pniaki (gmina Dzikowiec przy Starym Narcie). Na terenie 

gminy Jeżowe z wodociągu zaopatrywane są wszystkie sołectwa: Jeżowe-Centrum, Jeżowe-Podgórze, 

Jeżowe-Zagościniec, Jeżowe-Kameralne, Jata , Sójkowa, Zalesie, Cholewiana Góra, Nowy Nart, Stary 

Nart, Pogorzałka, Jeżowe-Zaborczyny, Krzywdy, Groble i Sibigi. Stacja Uzdatniania Wody działa od 

1985 r. Stacja studni głębinowych składa się z trzech studni głębinowych o średniej głębokości 32m, 

wyposażonych w pompy głębinowe typu GC.3.03 z silnikami 7,5kW. Uzdatnianie odbywa się na 

filtrach żwirowo-piaskowych - I stopień żelazo, II stopień mangan o różnym uziarnieniu. 

W roku 2021 długość sieci wodociągowej wynosiła 111,83 km, do sieci podpiętych było 2 353 

budynków. W roku 2020 z sieci wodociągowej korzystało 9 278 mieszkańców (91,9% ogółu 

mieszkańców w roku 2020). W okresie 2016 – 2021 długość czynnej sieci wodociągowej oraz liczba 

nowych przyłączeń następowała w głównej mierze w kierunku przyłączania nowo budowanych 

budynków mieszkalnych. Rozwój ilościowy działającej sieci wodociągowej nie następował w takim 
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tempie, jak w latach poprzednich, ponieważ Gmina osiągnęła oczekiwany poziom zwodociągowania, 

który wynosi już 91,9% ogółu mieszkańców. W badanym okresie długość sieci wzrosła o 2,4 km, liczba 

przyłączy wzrosła o 53 szt., natomiast zmniejszyła się liczba odbiorców sieci wodociągowej z 9310 

mieszkańców w roku 2016 do 9278 mieszkańców w roku 2020 (spadek o 32 mieszkańców), co 

w głównej mierze wynika z zachodzących zmian demograficznych w gminie. W tym okresie nastąpiła 

jednak jedna istotna zmiana, która dotyczy wzrostu jednostkowej wartości zużycia wody na 

1 mieszkańca z 20,7 m3 na osobę do 22 m3 na osobę. Zmiana przedstawionego wskaźnika wywiera 

istotny wpływ na oczekiwany stan ilościowy i jakości działającego systemu dostarczania wody do 

mieszkańców gminy Jeżowe. Wzrost jednostkowy zużycia wody związany jest ze zmianą trendów 

i zachowań mieszkańców, w tym również ze zmianą sytuacji społeczno – gospodarczej i zamożnością 

mieszkańców. W badanym okresie zauważalny jest istotny spadek liczby awarii sieci wodociągowej, co 

m.in. było możliwe, dzięki zrealizowaniu ważnej dla odbiorców inwestycji w przebudowę i rozbudowę 

stacji uzdatniania wody w 2020 r. W okresie 2016 – 2021 nastąpiła również istotna zmiana w zakresie 

pobieranej ilości wody z gospodarowanych ujęć wody, w roku 2021 pobrano 374,8 tyś. m3 z własnych 

ujęć wody, o 45% więcej niż w roku 2016.  

W 2021 roku Gmina Jeżowe zakończyła inwestycję, polegającą na przebudowie i rozbudowie 

Stacji Uzdatniania Wody. Obejmowała ona: przebudowę technologii uzdatniania wody, usprawnienie 

procesu technologicznego uzdatniania wody, poprzez montaż nowych odżelaziaczy, odmanganiaczy, 

aeratorów, sprężarek, dozowników, pomp płucznych, orurowania, armatury odcinająco-regulacyjnej 

wraz z automatyką, montaż 3 nowych pomp głębinowych zwiększających ciśnienie i wydajność 

wydobywanej wody, dobudowa dwóch zbiorników retencyjnych ze stali nierdzewnej, przebudowa 

instalacji c.o. w budynku Stacji, przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej i elektrycznej. 

Inwestycja stworzyła warunki jakościowe do prowadzenia właściwej gospodarki wodociągowej dla 

mieszkańców gminy w okresie planowanej strategii.  

Tabela 30. Dane dotyczące rozwoju sieci wodociągowej51 

Nazwa długość czynnej sieci rozdzielczej 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[km] [km] [km] [km] [km] [km] 

Jeżowe  109,4 109,4 109,7 109,7 110,8 111,83 

Nazwa przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Jeżowe  2 300 2 311 2 333 2 338 2 342 2353 

Nazwa awarie sieci wodociągowej 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Jeżowe  15 16 6 10 10 - 

Nazwa zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 
mieszkańca 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

Jeżowe  20,7 19,9 18,9 21,3 22,0 - 

Nazwa pobrana ilość wody z ujęć  

                                                           
51 Dane ZGK w Jeżowem oraz GUS BDL; 



str. 57 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[tyś. 
m3] 

[tyś. 
m3] 

[tyś. 
m3] 

[tyś. 
m3] 

[tyś. 
m3] 

[tyś. 
m3] 

Jeżowe  259,0 286,0 316,8 361,3 375,5 374,8 

Kluczowe inwestycje przyczyniające się do rozwoju sieci wodociągowej: 

 „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Jeżowem” – RPO WP 2014 – 

2020; 

W roku 2020 Gmina Jeżowe rozpoczęła realizację projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w Jeżowem”, której przedmiotem jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody 

w Jeżowem na potrzeby podniesienia jakości i parametrów uzdatnianej wody oraz na potrzeby 

ograniczenia deficytu wody w okresach maksymalnego rozbioru (okres szczytowy letni). Projekt 

obejmuje również przebudowę technologii uzdatniania wody dla zapewnienia odpowiedniej jakości 

wody dostarczanej mieszkańcom gminy Jeżowe, a także przebudowę ujęcia wody, dostosowanego do 

rozbudowy zbiorników retencyjnych. Projekt realizowany jest na terenie Jeżowe – Pikuły.  

Kluczowym rezultatem podejmowanego projektu będzie podniesienie jakości i parametrów 

dostarczanej wody mieszkańcom gminy Jeżowe z przebudowanej Stacji Uzdatniania Wody w Jeżowem. 

Przebudowa SUW, w szczególności w zakresie przebudowy technologii uzdatniania wody w sposób 

bezpośredni przyczyni się do podniesienia parametrów jakościowych dostarczanej i uzdatnianej wody, 

co zostanie osiągnięte dzięki wdrożeniu automatycznego systemu monitorowania i sterowania procesem 

uzdatniania wody, w tym automatycznej dezynfekcji, jak również poprzez montaż nowych 

odżelaziaczy, odmanganiaczy, aeratorów, sprężarki, dozowników, pompy płuczącej, orurowania, 

armatury odcinająco – regulacyjnej wraz automatyką. Jest to kolejna istotna dla rozwoju gospodarki 

wodno – ściekowej na terenie gminy Jeżowe.  

Wartość projektu: 3 916 237,54 PLN; 

Dofinansowanie RPO WP: 1 999 608,00 zł  

Podsumowaniem analizy aktualnej sytuacji gminy w obszarze dostępności do sieci wodociągowej 

jest ocena porównawcza, badająca analizowany poziom do sytuacji gmin ościennych oraz średniej 

regionalnej, czy krajowej.  

Sytuacja gminy Jeżowe w obszarze dostępności do sieci wodociągowej jest zdecydowanie lepsza 

niż w przypadku sieci kanalizacyjnej, choć w analizie porównawczej gmina Jeżowe plasuje się dopiero 

na piątym miejscu spośród badanych podmiotów i obszarów. Poziom dostępności do sieci 

wodociągowej należy do jednego z wyższych na terenie powiatu niżańskiego, jest również wyższy od 

średniej powiatowej, jak również wyższy od dwóch miast powiatu: Niska oraz Rudnika nad Sanem, 

cechujących się wyższy wskaźnikiem gęstości zaludnienia. 

Tabela 31. Analiza porównawcza w ocenie wskaźnika dostępności do sieci wodociągowej.52 

Gmina/region 

wodociąg 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Harasiuki  99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 - 

Ulanów  96,0 95,9 96,0 96,0 96,0 - 

Krzeszów  93,2 93,4 93,2 92,9 92,9 - 

                                                           
52 GUS BDL; 
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POLSKA 91,9 92,0 92,0 92,2 92,2 - 

Jeżowe  91,8 91,6 91,6 91,7 91,9 - 

Jarocin  89,0 89,2 88,9 89,0 89,1 - 

Powiat niżański 86,3 86,4 86,4 86,5 86,7 - 

PODKARPACKIE 80,6 80,7 81,0 81,2 81,1 - 

Nisko  78,4 78,6 78,7 79,2 79,6 - 

Rudnik nad Sanem  78,0 78,0 77,8 77,7 78,0 - 

 

Sieć gazowa 

Obsługą sieci gazowniczych na terenie Gminy Jeżowe zajmują się: 

 Operator Gazociągów Przesyłowych „GAZ-SYSTEM” S.A. oddział w Tarnowie 

w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego gazociągami przesyłowymi wysokiego ciśnienia 

oraz obsługą stacji redukcyjno-pomiarowych 1°; 

 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Rejon 

Dystrybucji Gazu – Gazownia w Stalowej Woli - w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego 

sieciami i przyłączami średniego i niskiego ciśnienia oraz obsługą stacji redukcyjno-pomiarowych 

2°. 

 

Polska Spółka Gazowa świadczy usługi dystrybucji paliwa gazowego na terenie miejscowości 

i przysiółków: Cholewiana Góra, Groble, Jata, Jeżowe, Jeżowe – Kameralne, Kąty, Krzywdy, Łętownia, 

Nowy Nart, Pogorzałka, Sibigi, Sójkowa, Stary Nart, Jeżowe  - Zaborczyny i Zalesie. W ten sposób 

Spółka zapewnia dostęp do sieci gazowej praktycznie w każdej miejscowości na terenie gminy. Stopień 

gazyfikacji gminy wg. danych PSG wynosi 33,48%.53 

 
Rysunek 17. Obszar działania PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie 

Na terenie gminy Jeżowe znajduje się złoże gazu ziemnego Jeżowe NW. Eksploatacją złoża 

w Kopalni Gazu Żołynia – Złoże Jeżowe zajmuje się PGNiG SA – Oddział w Sanoku, Ośrodek Kopalń 

Łańcut. Gaz ziemny z kopalni zasila sieci magistralne systemu krajowego poprzez dwa rurociągi tłoczne 

wysokoprężne DN 200 i DN 125. 

 

                                                           
53 Dane PSG na dzień 31.12.2021 r. 
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Tabela 32. Mapa systemu dystrybucji gazu 

 
 

Sytuacja w obszarze dostępności do sieci gazowej na terenie gminy Jeżowe kształtowała się 

w zależności od aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej kraju, cen energii na rynku oraz od sytuacji 

w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Dlatego analizując sytuację na terenie gminy Jeżowe badany 

okres 2016 – 2020 należy odnieść do sytuacji z 2011 – 2016, kiedy długość czynnej sieci gazowej była 

większa niż w okresie poprzedzającym prowadzenie niniejszego badania. W roku 2017 nastąpiło 

pomniejszenie długości czynnej sieci gazowej, co mogło wynikać z mniejszego zainteresowania 

mieszkańców siecią gazową, lub wyłączeniem nieaktywnych sieci gazowych. Dopiero od roku 2017 

zaczyna się rozwój nowej sieci przyłączeń do przesyłu gazu.  

W roku 2020 na terenie gminy znajdowało się ponad 120 km czynnej sieci gazowej, która w okresie 

2017 – 2020 zwiększyła się o 2,2 km. Ponad 109 km sieci w roku 2020 należało do sieci dystrybucyjnej, 

co stanowiło ponad 90% całkowitej długości czynnej sieci gazowej na terenie gminy. W okresie 2017 – 

2020 długość sieci dystrybucyjnej zwiększyła się o 2,2km, co pokazuje, iż inwestycje w lokalna sieć 

dotyczą w głównej mierze sieci dystrybucyjnej. W ten sposób rozwój zabudowy mieszkaniowej na 

terenie gminy jest podstawowym determinantem rozwoju sieci gazowej, wywierając wpływ na 

zapotrzebowanie na sieć dystrybucyjną. W okresie 2017 – 2020 widoczny jest również wzrost ilości 

przyłączonych budynków do sieci, w tym również budynków mieszkalnych średnio o około 4%. 

W okresie 2017 – 2020 do sieci przyłączono 78 budynków, w tym 66 budynków mieszkalnych. W tym 

okresie rośnie również liczby odbiorców gazu – gospodarstw domowych z liczby 1011 w roku 2017 do 

liczby 1112 w roku 2020 – wzrost o 101 nowych gospodarstw domowych. W tej grupie rośnie również 

udział gospodarstw domowych, które wykorzystują gaz, jako nośnik do ogrzewania budynków 

mieszkalnych, w okresie 2017 – 2020 liczba takich gospodarstw zwiększyła się o 97 szt., co stanowi 

Gmina Jeżowe 
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wzrost o ponad 41%. W roku 2017 jedynie 23% gospodarstw wykorzystywało gaz do ogrzewania 

sowich budynków mieszkalnych, natomiast w roku 2020 liczba takich budynków wzrosła do poziomu 

prawie 30%. Jest to istotny czynnik dla rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Jeżowe 

i ograniczania niskiej emisji pochodzącej z przydomowych kotłowni, w większości opartych na 

paliwach stałych.  

Przedstawiona analiza z okresu 2017 – 2020 pokazuje, iż w tym okresie następował stopniowy 

proces rozwoju sieci gazowej na terenie gminy, jednak jej poziom nadal znacząco odbiega od poziomu, 

który wywierałby istotny wpływ na ograniczanie niskiej emisji na terenie gminy. Dotyczy to 

w szczególności budynków mieszkaniowych, z których jedynie 44,1% posiada przyłącz gazowy, 

z czego jedynie około 30% wykorzystuje gaz, jako nośnik do ogrzewania swoich budynków 

mieszkalnych. Pozostała część używa gazu w głównej mierze do przygotowania posiłków 

i w mniejszym stopniu do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Poświadcza to opracowany Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeżowe z 2016 r., który pokazuje, iż do ogrzewania posiłków 

z gazu korzystało prawie 80% badanych mieszkańców. Dotyczy to zarówno gazu sieciowego, jak 

również w butlach LPG.  

Dodatkowy obraz analizy sytuacji gminy w obszarze dostępności do sieci gazowej pokazuje analiza 

porównawcza. Pod względem poziomu dostępności do sieci gazowej Gmina Jeżowe występuje na 

poziomie niższym niż średnia powiatowa, krajowa i regionalna, poniżej również poziomu z gmin Nisko, 

Rudnik nad Sanem, Krzeszów i Ulanów na terenie powiatu niżańskiego. Istotny wpływ na to ma 

aktualny wskaźnik gęstości zaludnienia, gęstość położenia budynków mieszkalnych i odległość od 

głównych sieci rozdzielczych gazu. Zdecydowanie wyższy wskaźnik dostępności do gazu należy do 

obszarów o wyższych wskaźnikach zurbanizowania, o wyższym wskaźniku gęstości zaludnienia 

i wyższym wskaźniku zabudowy mieszkaniowej oraz przemysłowej. W tym przypadku o dostępności 

do sieci gazowej decydują rzeczywiste wskaźniki opłacalności ekonomicznej dla projektowanych 

nowych sieci, które w pierwszej kolejności preferują ośrodki miejskie, na wyższym poziomie rozwoju 

gospodarczego. Drugim istotnym czynnikiem rozwoju sieci gazowej są czynniki ekonomiczne związane 

z kosztami ogrzewania budynków gazem, niższa cena zarówno za proces eksploatacji, jak również 

wywiera istotny wpływ na rozwój infrastruktury gazowej. Ważnym w tym przypadku elementem jest 

również prowadzona polityka kraju, która w  znacznym stopniu może stymulować rozwój tego rynku.  

Tabela 33. Długość czynnej sieci gazowej na terenie gminy Jeżowe w okresie 2011 - 2020 

Nazwa 

długość czynnej sieci ogółem w m 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Jeżowe  157 803 158 074 158 074 159 161 159 161 156 921 118 613 118 891 119 805 120 845 

dynamika - 0,17% 0,00% 0,69% 0,00% -1,41% -24,41% 0,23% 0,77% 0,87% 

 

 

Tabela 34. Analiza sieci gazowej na terenie gminy w okresie 2016 - 2020 

Gmina długość czynnej sieci ogółem w m 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2017 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Jeżowe  156 921 118 613 118 891 119 805 120 845 2 232 

dynamika - -24,41% 0,23% 0,77% 0,87% 1,88% 

Gmina długość czynnej sieci dystrybucyjnej w m 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2017 

[m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Jeżowe  145 389 107 081 107 359 108 273 109 287 2 206 
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dynamika - -26,35% 0,26% 0,85% 0,94% 2,06% 

Gmina czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych i niemieszkalnych) 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2017 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Jeżowe  2 190 1 930 1 966 1 985 2 008 78 

dynamika - -11,87% 1,87% 0,97% 1,16% 4,04% 

Gmina czynne przyłącza do budynków mieszkalnych 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2017 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Jeżowe  2 136 1 920 1 938 1 960 1 986 66 

dynamika - -10,11% 0,94% 1,14% 1,33% 3,44% 

Gmina odbiorcy gazu (gospodarstwa domowe) 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2017 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Jeżowe  995 1 011 1 047 1 063 1 112 101 

dynamika - 1,61% 3,56% 1,53% 4,61% 9,99% 

Gmina odbiorcy gazu (gospodarstwa domowe) ogrzewający mieszkania gazem 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2017 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Jeżowe  227 235 264 284 332 97 

dynamika - 3,52% 12,34% 7,58% 16,90% 41,28% 

Gmina ludność korzystająca z sieci gazowej 

2016 2017 2018 2019 2020 2020/2017 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  4 139 4 175 4 293 4 295 4 459 284 

dynamika - 0,87% 2,83% 0,05% 3,82% 6,80% 

 

Tabela 35. Analiza porównawcza w dostępie do sieci gazowej54 

Gmina/region 

gaz 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Nisko  74,5 74,5 74,8 74,0 75,4 - 

Rudnik nad Sanem  64,4 64,1 64,8 65,0 74,8 - 

PODKARPACKIE 72,2 72,2 72,5 72,7 74,1 - 

POLSKA 52,1 52,1 52,3 52,9 54,2 - 

Powiat niżański 49,7 49,7 50,2 50,2 52,5 - 

Krzeszów  43,5 43,7 44,2 44,4 45,8 - 

Ulanów  43,4 43,5 43,9 44,5 45,4 - 

Jeżowe  40,8 41,1 42,3 42,5 44,1 - 

Harasiuki  6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 - 

Jarocin  0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

                                                           
54 GUS BDL; 
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Infrastruktura energetyczna 

Gmina Jeżowe zaopatrywana jest w energię elektryczną z krajowego systemu  

elektroenergetycznego za pośrednictwem linii przesyłowych wysokiego napięcia należących do spółki 

Oddział Polskich Sieci Elektroenergetycznch SA w Radomiu. System zasilania Gminy Jeżowe stanowią 

linie WN 110kV zasilające główne punkty zasilania GPZ 110/15kV Nisko i GPZ 110/15kV Rudnik. 

Z głównych punktów zasilania wyprowadzono są odpowiednio magistralne napowietrzne linie 

średniego napięcia SN 15 kV: Nisko – Kameralne Jeżowe oraz Rudnik – Jeżowe. Jedna stacja 

transformatorowa na terenie Gminy Jeżowe zasilona jest z GPZ 110/15kV Sokołów Małopolski. 

Linia magistralna wyprowadzona z GPZ Rudnik zasila miejscowości Jeżowe, Groble i Krzywdy, 

linia magistralna Nisko – Kameralne zasila miejscowości: Cholewiana Góra, Stary i Nowy Nart, Jata, 

Sójkowa, Zalesie.  

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie gminy Jeżowe zajmuje się PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Leżajsk. Zaopatrywanie odbiorców w energię elektryczną na 

terenie Gminy Jeżowe odbywa się za pomocą linii dystrybucyjnych średniego napięcia SN 15kV 

napowietrznych i kablowych zasilających stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4kV.  

 

Rysunek 18. Obszar działania PGE Dystrybucja S.A. 

Główne linie SN „magistralne” pracują w systemie pierścieniowym, „odboczki” zasilające stacje 

transformatorowe pracują w systemie promieniowym. Większość nowobudowanych stacji 

transformatorowych i modernizowanych na terenie Gminy Jeżowe zasilana jest kablowo od linii 

magistralnych. Dystrybucja energii elektrycznej od stacji transformatorowych prowadzona jest za 

pomocą linii odbiorczych nN kablowych i napowietrznych 0,4kV. Przez Gminę Jeżowe przebiega linia 

WN 110kV Stalowa Wola – Boguchwała. 
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4.3. Stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
 

W roku 2016 stopień55 wykorzystania OZE w produkcji energii na terenie gminy, w szczególności 

w sektorze budownictwa jednorodzinnego był niewielki.  

W źródłach ogrzewania budynków poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii stanowił 

poziom marginalny, jedynie 2% badanych wskazało, iż wykorzystuje do ogrzewania budynków 

mieszkalnych kotły na biomasę. W zdecydowanej większości były to kotły na paliwo stałe.  

Tabela 36. Źródła ogrzewania budynków mieszkalnych w roku 2016 

kocioł na węgiel, kocioł na 

drewno 

kocioł na 

drewno 

kocioł na 

węgiel 

kocioł 

gazowy 

kocioł na 

biomasę 

ogrzewanie 

elektryczne 

Ilość 217 254 24 9 1 

Udział % 43% 50% 5% 2% 0% 

 

W przypadku sposobu ogrzewania c.w.u. poziom wykorzystania OZE również stanowił poziom 

marginalny. Jedynie 1% badanych wskazało, że posiada instalację solarną. Duży wpływ na to w tym 

okresie miała niska świadomość o nowych rozwiązaniach zwiększających poziom wykorzystania OZE 

w produkcji energii na własne potrzeby.  

kocioł na węgiel kocioł na 

drewno 

kocioł 

na 

węgiel 

kocioł 

na gaz 

elektryczne kolektory 

słoneczne 

kocioł 

na 

biomasę 

pompa 

ciepła 

Ilość 89 187 95 56 4 2 1 

Udział % 21% 43% 22% 13% 1% 0% 0% 

 

W roku opracowania niniejszej diagnozy przeprowadzono nowe badanie stopnia wykorzystania 

OZE w budownictwie jednorodzinnym.  

W ramach niniejszego badania ankietowego 33% badanych przedstawiło informację, iż posiada 

zainstalowaną instalację OZE typu: solary, fotowoltaika, pompa ciepła. Przedstawione dane pokazują 

kolosalną różnicę między rokiem 2016 a okresem obecnym. Dane wskazują również na fakt, iż poziom 

zainteresowania OZE wśród mieszkańców jest coraz wyższy.  

 

Rysunek 19. Poziom wykorzystania OZE w budownictwie jednorodzinnym w 2022 r. 

                                                           
55 Dane na podstawie PGN dla Gminy Jeżowe z roku 2016; 

33%

67%

Czy posiadam zainstalowaną instalację OZE 
(solary, fotowoltaika, pompy ciepła)?

TAK - Posiadam zainstalowaną instalację OZE

NIE posiadam zainstalowanej instalacji OZE
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W badanej grupie 67% mieszkańców posiada zainstalowaną instalację fotowoltaiczną, 25% 

instalację solarną i 8% pompę ciepła.  

 

Rysunek 20. Rodzaj wykorzystywanej instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym w roku 2022 

W przeprowadzonym badaniu aż 70% badanych wyraziło zainteresowanie udziałem w projekcie 

dofinansowującym do montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych (np. w zakresie montażu 

solarów, instalacji fotowoltaicznej czy pomp ciepła). Pokazuje, to rzeczywiste zainteresowanie 

montażem OZE w budownictwie jednorodzinnym mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe.  

 

Rysunek 21. Poziom zainteresowania udziałem w projekcie dofinansowującym montaż OZE 
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Proszę wskaż rodzaj instalacji OZE zainstalowanej w 
gospodarstwie domowym

solary pompa ciepła fotowoltaika

70%

30%

Czy jesteś zainteresowany udziałem w projekcie 
dofinansowującym montaż instalacji OZE ( np. solary, 

fotowoltaika, pompy ciepła 

TAK jestem zainteresowany Nie jestem zainteresowany



str. 65 
 

4.4. Gospodarka odpadami komunalnymi, selektywna zbiórka odpadów 
 

Od roku 2013, kiedy nastąpiła zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce, 

to Gmina Jeżowe, jako jednostka samorządowa jest odpowiedzialna za prowadzenie właściwej 

gospodarki odpadami na jej terenie. Do kluczowych działań Gminy należy zbiórka i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, a także prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów.  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda jednostka samorządowa 

odpowiada za właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie systemu zbiórki 

odpadów. W tym celu Gmina pobiera opłaty za gospodarowanie odpadami od mieszkańców 

i podmiotów gospodarczych według przez siebie uchwalonej stawki, a także w drodze postępowania 

przetargowego wybiera podmiot gospodarczy odpowiedzialny za świadczenie usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Po 

nowelizacji w/w ustawy każda Gmina zobowiązana była do opracowania i wdrożenia systemu 

gospodarowania odpadami, w tym ustalenia wysokości oraz zasad wprowadzenia opłat za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów, przejęcia obowiązku zawierania umów na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów od właścicieli nieruchomości, wyboru w drodze przetargu wykonawcy zadania oraz 

osiągniecia właściwych poziomów recyklingu, ograniczenia odpadów biodegradowalnych 

i zwiększenia ilości odpadów zbieranych selektywnie.  

Podstawowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

gminy Jeżowe określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe. 

Na podstawie niniejszego Regulaminu Gmina Jeżowe odbiera od mieszkańców następujące rodzaje 

odpadów komunalnych:  

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemnik lub worek w kolorze czarnym,  

b) selektywnie zbierane odpady:  

-  papier i tektura, opakowania z papieru i tektury – pojemnik lub worek w kolorze niebieskim 

oznaczony napisem "papier",  

- szkło, opakowania ze szkła – pojemnik lub worek w kolorze zielonym oznaczony napisem 

„szkło",  

- metale, opakowania z metalu, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 

opakowania wielomateriałowe – pojemnik lub worek w kolorze żółtym oznaczony napisem „metale i 

tworzywa sztuczne”,  

- odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów – pojemnik lub worek w kolorze brązowym oznaczony napisem „bio”,  

-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

- odpady wielkogabarytowe; 

- zużyte opony; 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz; 

- zimny popiół - pojemnik lub worek w kolorze szarym; 

- chemikalia, odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po 

środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach, świetlówki itp.); 

- zużyte baterie i akumulatory; 

- przeterminowane leki.  

 

Częstotliwość i zbiórka odpadów na terenie gminy Jeżowe odbywa się zgodnie z Ustawą 

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Jeżowe 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe.  
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Od roku 2013 roku system gospodarowania odpadów na terenie gminy w całości finansowany jest 

przez mieszkańców gminy. Mieszkańcy zobowiązani są do składania deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy. Sposób naliczania opłaty za prowadzenie 

gospodarki odpadami (wywóz i zagospodarowanie odpadów) obejmuje wyliczenie stawki za odpady 

według metody od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość. Równa 

stawka jednostkowa na mieszkańca uzależniona jest od liczby zebranych odpadów (sumy kosztów 

prowadzenia zbiórki i zagospodarowania odpadów) oraz liczby mieszkańców uczestniczących 

w systemie, na podstawie przedłożonych deklaracji za odpady. W ten sposób opłata wnoszona za 

gospodarstwo domowe uzależniona będzie od liczby domowników. Liczba odbiorców systemu 

gospodarowania odpadów stanowi równocześnie rzeczywistą liczbę mieszkańców gminy Jeżowe, 

którzy mieszkają na terenie gminy, a nie są jedynie zameldowani.  

Analiza liczby i rodzaju zbieranych odpadów komunalnych na terenie gminy Jeżowe w okresie 

2016 – 2021 pokazuje istotne problemy i zmiany, jakie nastąpiły w lokalnym systemie zbierania 

odpadów komunalnych. Zdecydowanie pozytywną, zauważalną zmianą jest corocznie zwiększający 

się udział zbieranych odpadów w sposób selektywny, który ma przyczyniać się do większego 

wskaźnika redukcji odpadów komunalnych i zwiększenia poziomu recyklingu. Drugim istotnym 

czynnikiem jest niewielki udział odpadów ulegających biodegradacji, co stanowiło istotne wyzwanie 

dla polskich gmin w ramach nowego systemu gospodarowania odpadów komunalnych. Jednak 

w przypadku odpadów biodegradowalnych na terenach wiejskich zdecydowanie łatwiej o ich 

ograniczanie, niż na terenach miejskich i podmiejskich.  

Niestety zdecydowanie niekorzystną zmianą/cechą dla struktury gospodarki odpadami na terenie 

gminy Jeżowe należy intensywnie – corocznie rosnący wskaźnik liczby zbieranych odpadów 

komunalnych. Jest to niepokojące zjawisko, które zwiększa problemy w racjonalnym gospodarowaniu 

odpadami komunalnymi, w szczególności podnosząc problem rosnącej liczby odpadów wymagających 

zagospodarowania i unieszkodliwienia. W roku 2016 średnio jeden mieszkaniec na terenie gminy 

Jeżowe produkował 36 kg odpadów rocznie, w roku 2018 – 53 kg, natomiast w roku 2021 już ponad 

100 kg. Jest to bardzo niekorzystny trend zarówno dla jakości lokalnego środowiska przyrodniczego, 

ale również dla poziomu życia mieszkańców i ich finansów. Ponadto jeżeli weżniemy pod uwagę, iż 

nadal kluczowym procesem unieszkodliwiania odpadów w Polsce jest proces składowania, to 

przedstawiona sytuacja uwidacznia problemy związane z rosnącym kosztem społecznym 

i środowiskowym  gospodarowania odpadami komunalnymi. Jedyną korzystną cechą tego zjawiska jest 

domniemane bogacenie się lokalnego społeczeństwa, na co może wskazywać rosnąca liczba produkcji 

odpadów, jako konsekwencji rosnącego poziomu konsumpcji mieszkańców gminy.  

W roku 2021 liczba zebranych odpadów wzrosła o 78% względem roku 2016. Wzrost 

w największym stopniu dotyczył odpadów zbieranych selektywnie (wzrost o 106%), co może być 

w pewnym stopniu oceniane pozytywnie. Zwiększyła się również liczba zbieranych odpadów 

zmieszanych o 48%, co również może być pozytywnie odbierane, porównując do dynamiki wzrostu 

liczby odpadów zbieranych selektywnie. Świadczy to o rosnącej świadomości mieszkańców gminy 

Jeżowe o potrzebie segregowania odpadów u źródła – na miejscu w gospodarstwie domowym. 

Świadczy o tym również wskaźnik udziału liczby odpadów zebranych selektywnie do sumy zebranych 

odpadów komunalnych. W roku 2016 wskaźnik ten wynosił 51,74%, natomiast w roku 2021 już 

59,85% (wzrost o 8,1 p.p.). Jest to kolejny pozytywny czynnik charakteryzujący lokalny system 

gospodarowania odpadami komunalnymi, mówiący o istotnych zmian w procesie segregowania 

odpadów u źródła.  
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Wyzwaniem dla Gminy Jeżowe w okresie nowej strategii będzie dążenie do jak największego 

poziomu zbierania odpadów w sposób selektywny, a także zmniejszania liczby odpadów zmieszanych. 

Kluczowym jednak celem jest dążenie do ograniczania liczby odpadów u źródła, poprzez zmiany 

konsumpcyjne mieszkańców, zwiększenie poziomu recyklingu opadów i zmianę nawyków i zachowań 

mieszkańców przyczyniających się do ilości produkowanych odpadów przez mieszkańców i podmioty 

uczestniczące w systemie. Ważnym celem jest również uszczelnianie systemu gospodarowania 

odpadami w zakresie uwzględniania w systemie wszystkich mieszkańców i podmiotów mających 

wpływ na liczbę produkowanych odpadów na terenie gminy.  

 

Tabela 37. Liczba zbieranych odpadów w okresie 2016 - 202056 

Rodzaj odpadów/ liczba zebranych 
odpadów [Mg/rok] 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Niesegregowane (zmieszane) 348,74 364,76 370,02 424,36 561,6 518,58 

Szkło, opakowania ze szkła 163,61 175,26 147,037 149,758 166,39 216,72 

Tworzywa sztuczne 120,62 143,78 0,44 0 0 255,158 

Papier, tektura, opakowania z papieru i 
tektury 

19,75 17,72 4,28 5,67 12,07 24,912 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe 15,32 19,44 29,14 58,24 95,16 127,86 

Zużyte opony 17,9 16 6,82 13,13 39,455 27,94 

Przeterminowane leki 0,041 0,11 0,14 0,22 0,117 0,161 

Odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz 27,18 29,02 27,51 49,48 84,17 96,28 

Zużyte baterie i akumulatory 0,106 0,008 0,003 0,005 0,008 0,02 

Tekstylia i odzież 0 0 0,95 0 0,43 2,48 

Chemikalia, odpady niebezpieczne 0 0 0,177 0,082 0,37 0,86 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 4,036 9,3 3,674 7,557 18,005 20,585 

Odpady ulegające biodegradacji 0 0 0 0 15,84 0 

Inne niewymienione frakcje zbierane w 
sposób selektywny (metale + popioły) 

0 0 198,93 216,35 246,6 0 

Oleje 0 0 0,042 0,071 0,15 0 

Odpady nieulegające biodegradacji 5,38 8,52 0 3,41 5,64 0 

RAZEM 722,68 783,92 789,16 928,33 1 246,01 1 291,56 

Odpady zmieszane  348,74 364,76 370,02 424,36 561,60 518,58 

Odpady zebrane selektywnie 373,94 419,16 419,14 503,97 684,41 772,98 

Udział odpadów zebranych selektywnie 51,74% 53,47% 53,11% 54,29% 54,93% 59,85% 

Liczba mieszkańców wg. deklaracji 
odpadowych 

10 210 10 216 7 907 7 474 7 585 7 588 

Liczba odbiorców/gospodarstw 
domowych i podmiotów objętych 
systemem/liczba deklaracji 

2 215 2 065 2 241 2 496 2 386 2 316 

Średni wskaźnik odpadów na osobę 
rocznie kg/os 

70,78 76,73 99,81 124,21 164,27 170,21 

Średni wskaźnik odpadów selektywnie 
zebranych na osobę rocznie kg/os 

36,63 41,03 53,01 67,43 90,23 101,87 

                                                           
56 Dane: ZGK w Jeżowem; 
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Gmina Jeżowe zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach prowadzi również 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się obok oczyszczalni ścieków 

w Jeżowem. PSZOK czynny jest raz w tygodniu tj. w każdą sobotę, poza dniami świątecznymi.  

PSZOK w Jeżowem przyjmuje od mieszkańców gminy odpady zebrane selektywnie: 

1. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, 

2. szkło, opakowania ze szkła, 

3. metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 

opakowania wielomateriałowe, 

4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5. meble i inne odpady wielogabarytowe, 

6. zużyte opony (4 opony rocznie dla mieszkańca), 

7. odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, 

8. zimny popiół, 

9. chemikalia, odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po 

środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach, świetlówki itp.), 

10. zużyte baterie i akumulatory, 

11. przeterminowane leki, 

12. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

13. odpady tekstyliów i odzieży. 

 

5. Kultura i dziedzictwo kulturowe 
 

5.1. Instytucje kultury i ich działalność 
 

Zadania z zakresu tworzenia kultury, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz pozyskiwania 

i przygotowania społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze na terenie gminy Jeżowe 

realizowane są przez powołane przez Radę Gminy Jeżowe – Gminne Centrum Kultury w Jeżowem.  

Gminne Centrum Kultury w Jeżowem (GCK) stanowi jednostkę budżetową Gminy, która realizuje 

działania związane z kulturą, działalnością biblioteczną i świetlicową, poprzez prowadzenie działalności 

i zarządzanie niezbędną infrastrukturą: 

w zakresie kultury  

 Domu kultury w Jeżowem, Jeżowe 236/2; 

w zakresie działalności bibliotecznej 

 Biblioteki Publicznej w Jeżowem, Jeżowe 136A; 

 Biblioteki Publicznej w Groblach, Groble 33; 

 Biblioteki Publicznej w Jacie, Jata 33A; 

 Biblioteki Publicznej w Cholewianej Górze, ul. Młynarze 27, Cholewiana Góra; 

 Biblioteki Publicznej w Nowym Narcie, Nowy Nart 46; 

w zakresie aktywności społeczno – kulturalnej  

 świetlica wiejska w Krzywdach, Krzywdy 177B; 
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 świetlica wiejska w Sibigach – Groble 131A; 

 świetlica wiejska w Groblach, Groble 33; 

 świetlica wiejska w Sójkowej, Sójkowa 57; 

 świetlica wiejska w Jacie – budynek remizy Jata 33A; 

 świetlica wiejska w Zalesiu, Zalesie 40.  

 świetlica wiejska w Cholewianej Górze – budynek remizy ul. Młynarze 27, Cholewiana 

Góra – Klub Młodego Strażaka; 

 oraz w Zespole Szkół w Jacie, gdzie prowadzone są zajęcia taneczne mażoretek, 

chearleaders i taniec towarzyski.  

 

W Domu Kultury w Jeżowem prowadzone są zajęcia taneczne, plastyczne, ceramiczne, wokalne, 

muzyczne, teatralne, z zakresu akrobatyki i fitnessu, których odbiorcami są mieszkańcy gminy Jeżowe. 

Ponadto w budynku Domu Kultury codziennie dostępna dla mieszkańców jest kawiarenka internetowa.  

W ramach Gminnego Centrum Kultury działa sześć zespołów/grup taneczno – śpiewaczo - 

teatralnych: 

 Zespół Taneczny Sardian w 4 grupach tanecznych dla osób od 5 do 20 lat; 

 Dziecięcy Taneczny Zespół Ludowy, w ramach którego dla dzieci w świetlicy wiejskiej 

w Groblach prowadzone są zajęcia taneczne; 

 Zespół Taneczny Mażoretki FORTIS, w ramach którego zajęcia taneczne prowadzone są 

w ZS w Jacie, z zakresu zespołu mażoretek, tańca towarzyskiego oraz tańca 

chearleaderes; 

 Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe, prowadzona przez Kapelmistrza, zajęcia odbywają się 

w budynku remizy w Jeżowem; 

 Kapela Ludowa Jeżowianie, w której aktywnie uczestniczą mieszkańcy gminy Jeżowe 

w wieku 17 – 60 lat; 

 Grupa teatralna, która spotyka się okazjonalnie, przygotowując się do inscenizacji 

teatralnych w trakcie ważnych imprez okolicznościowych.  

Ponadto w budynku GCK w Jeżowem odbywają się próby Chóru Parafialnego Gaudeamus oraz  

Zespołu Śpiewaczego Jeżowianie. 

Bardzo ważną częścią prowadzonej działalności społeczno - kulturalnej i edukacyjnej GCK 

w lokalnym społeczeństwie jest prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci w świetlicach wiejskich 

w: Krzywdach, Sibigach, Groblach, Jacie, Zalesiu i Sójkowej. Głównymi odbiorcami zajęć 

świetlicowych są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  

Kolejnym istotnym punktem działania GCK w Jeżowem jest realizacja imprez i inicjatyw 

kulturalnych w głównej mierze kierowanych do mieszkańców gminy Jeżowe. Do kluczowych imprez 

i wydarzeń o znaczeniu cyklicznym, na stałe wpisującym się w program kulturalny organizowany przez 

GCK należą: 

 Obchodzone jubileusze małżeńskie; 

 Dziecięcy Gminny Przegląd „Śpiewajmy kolędy i pastorałki” – konkurs wokalny; 

 Koncert kolęd „Kolędujmy Panu”; 

 Organizacja zajęć i zabaw dla dzieci w ramach akcji AKTYWNE FERIE; 

 Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych połączone z Biegiem 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym w Jeżowem - impreza o znaczeniu 

ponadlokalnym; 

 Konkurs wieńca dożynkowego; 
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 Jesienny Koncert Poezji Śpiewanej w Kościelnych Górach – wydarzenie organizowane 

przez Grupę Stare Dobre Czasy we współpracy z GCK w Jeżowem; 

 Konkurs Wokalny „MAM TALENT”; 

 Festiwal Kultury Historycznej LASOVIANA w Jeżowem, otwarta impreza dla wszystkich 

mieszkańców gminy z ofertą zabaw, animacji, dmuchawców, zjeżdżalni dla najmłodszych 

oraz z pokazami historycznymi oraz występami lokalnych zespołów, również jako 

promocja oferty kulturalnej i działalności GCK w Jeżowem; 

 Konkurs plastyczny „Wiosna fantazją malowana”; 

 Turniej Sołectw Gminy Jeżowe – lokalna impreza promująca aktywność społeczną 

mieszkańców poszczególnych sołectw; 

 WAKACJONALIA – Dni Gminy Jeżowe – najważniejsza impreza plenerowa w gminie 

o znaczeniu ponadlokalnym, ściągająca odbiorców z terenu gminy, ale również z gmin 

sąsiednich. Impreza odbywa się cyklicznie w systemie dwudniowym z ofertą zajęć 

sportowych, zajęć dla dzieci, cyklu koncertów zespołów tanecznych, promocją aktualnej 

oferty artystycznej GCK i działających w nim zespołów tanecznych i śpiewaczych. 

Zwieńczeniem imprezy jest otwarty koncert znanego zespołu muzycznego na scenie 

krajowej.  

 Konkurs na Produkt Kulinarny pn. „SMAKI JEŻYNY”- konkurs gastronomiczny 

skierowany do stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i grup nieformalnych, promujący 

produkty i dania związane z jeżyną, charakterystycznym produktem dla gminy Jeżowe; 

 Gminne obchody świąt i uroczystości historycznych i państwowych, m.in. z okazji 3 – 

Maja i obchodów odzyskania niepodległości 11 – Listopada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rysunek 22. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Jeżowe/Groble 202257 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Źródło: UG Jeżowe; 
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 Rysunek 23. Wakacjonalia 2019 58 

 

 

 

 

 

 

 

 Rysunek 24. LASOVIANA 2019 59 

Drugim bardzo ważnym obszarem działania Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem jest 

prowadzenie działalności edukacyjno – bibliotecznej. GCK zarządza pięcioma zlokalizowanymi na 

terenie gminy Jeżowe placówkami bibliotecznymi: w Jeżowem, Jacie, Groblach, Cholewianej Górze 

i w Nowym Narcie. 

Do podstawowego zakresu działania gminnych bibliotek publicznych należy gromadzenie 

i wypożyczanie ora udostępnianie na miejscu księgozbioru oraz prenumerowanych czasopism, 

udzielanie czytelnikom informacji na podstawie zgromadzonych zbiorów60. Dodatkową ofertą każdej 

z bibliotek jest możliwość korzystania z Internetu przez mieszkańców oraz udostępnianie 

elektronicznych wersji książek i publikacji. Każda z bibliotek prowadzi elektroniczny rejestr 

użytkowników i oferuje możliwość elektronicznego wypożyczania książek. Księgozbiory 

poszczególnych bibliotek corocznie powiększają się o nowe pozycje książkowe, które finansowane są 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z budżetu Gminy Jeżowe i środków 

pozyskanych przez placówki.  

W okresie ostatnich 3 lat widoczny jest niestety spadek poziomu czytelnictwa na terenie gminy. 

W latach 2019 – 2021 liczba wypożyczeń zmalała o 10,8%. Z przedstawionych danych wynika, iż 

jedynie około 13% mieszkańców gminy Jeżowe aktywnie korzysta z bibliotek na terenie gminy – 

zaliczając się do czytelników sieci działających bibliotek.  

W roku 2021 liczba księgozbioru bibliotecznego na terenie gminy wynosiła 48 971 pozycji, z czego 

36% znajduje się w bibliotece w Jeżowem,  18% w Cholewianej Górze, po 17% w Jacie i w Nowym 

Narcie oraz 13% w Groblach.  

Analizę czytelnictwa w okresie 3 – ostatnich lat obrazuje poniżej zamieszczona tabela: 

Tabela 38. Dane dotyczące czytelnictwa na terenie gminy w latach 2019 - 202161 

Wypożyczenia ogółem 2019 2020 2021 zmiana 2021/2019 

Jeżowe 9 368 7 726 8 824 -5,8% 

Jata 3 140 2 133 1 623 -48,3% 

Groble 2 300 1 983 2 050 -10,9% 

                                                           
58 Źródło: GCK Jeżowe; 
59 Źródło: GCK Jeżowe; 
60 Źródło: Raport o stanie Gminy Jeżowe; 
61 Źródło: Raport o stanie gminy za rok 2019, 2020 i 2021; 
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Nowy Nart 3 505 3 347 3 693 5,4% 

Cholewiana Góra 2 343 2 355 2 245 -4,2% 

RAZEM 20 656 17 544 18 435 -10,8% 

Liczba czytelników 2019 2020 2021 zmiana 2021/2019 

Jeżowe 571 458 556 -2,6% 

Jata 147 162 160 8,8% 

Groble 206 165 199 -3,4% 

Nowy Nart 190 179 190 0,0% 

Cholewiana Góra 196 179 205 4,6% 

RAZEM 1 310 1 143 1 310 0,0% 
 

Kolejnym elementem analizy jest ocena stanu lokalnego czytelnictwa względem gmin ościennych. 

Analiza porównawcza poziomu czytelnictwa i posiadanych zasobów bibliotecznych przedstawia 

aktualną sytuację gminy Jeżowe w obszarze czytelnictwa i dysponowanych przez Gminę Jeżowe 

zasobów bibliotecznych. Pod względem zasobów gminnego księgozbioru bibliotecznego 

przypadających na 1000 mieszkańców - Gmina Jeżowe wyróżnia się w szczególności na tle średniej 

powiatowej, regionalnej i krajowej. Gmina Jeżowe w ocenie wielkości posiadanego księgozbioru 

zajmuje 3 miejsce w analizowanej grupie. Średnio na jednego mieszkańca gminy Jeżowe w roku 2020 

przypadało 4,67 książek. Ważnym do podkreślenia czynnikiem oceny lokalnego księgozbioru jest jego 

systematyczny i stały rozwój, najwyższy w badanie grupie jednostek, w okresie 2016 – 2020 liczba 

publikacji czytelniczych w przeliczeniu na jednego mieszkańca zwiększyła się o 7,53%, drugie miejsce 

zajęła gmina Harasiuki z 7,23% wzrostem.  

Niestety rozwój gminnego księgozbioru nie wpływa zasadniczo na wzrost liczby czytelników w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców gminy. W ocenie wskaźnika liczby czytelników na 1000 

mieszkańców Gmina Jeżowe plasuje się poniżej średniej regionalnej i krajowej, równocześnie powyżej 

średniej powiatowej i jeszcze trzech gmin z terenu powiatu. Niekorzystnym zjawiskiem jest odnotowana 

ujemna dynamika zmian w tym obszarze, bowiem liczba czytelników w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców zmniejszyła się o ponad 16%. Jedyną pozytywną cechą jest odpływ czytelników w tempie 

wolniejszym niż większość badanych jednostek.  

W ślad za spadkiem liczby czytelników, istotna negatywna zmiana nastąpiła również w liczbie 

wypożyczeń, które podobnie, jak w przypadku zasobów księgozbioru bibliotecznego zmniejszyło się w 

roku 2020 względem roku 2016. Niestety pod względem liczby wypożyczeń księgozbioru gmina 

Jeżowe występuje na poziomie średniej powiatowej, regionalnej i krajowej. Gmina Jeżowe posiada 

wskaźnik wyższy jedynie od gmin: Rudnik nad Sanem, Krzeszów oraz Ulanów.  

Przedstawiona analiza pokazuje, iż Gmina Jeżowe pod względem oceny zasobów bibliotecznych 

wyróżnia się na tle badanej grupy. Zdecydowane różnice w ocenie dotyczą liczby czytelników oraz 

liczby wypożyczeń, które dodatkowo ulegają stopniowemu pomniejszeniu. Spadek liczby czytelników 

należy jednak do dużo bardziej złożonego problemu, który uzależniony jest również od aktualnej 

sytuacji gospodarczej i świadomości edukacyjno – kulturalnej mieszkańców.  

Tabela 39. Analiza porównawcza poziomu czytelnictwa i zasobów bibliotecznych62 

L.p. Nazwa 

księgozbiór bibliotek na 1000 ludności 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[wol.] [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] 

1 Harasiuki  6 898,2 6 980,1 7 125,6 7 267,9 7 396,8 - 

                                                           
62 Źródło: GUS BDL; 
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2 Ulanów  5 320,3 5 383,2 5 360,5 5 422,7 5 463,8 - 

3 Jeżowe  4 350,1 4 272,7 4 281,3 4 501,4 4 677,7 - 

4 Jarocin  4 678,4 4 612,6 4 686,0 4 633,5 4 656,3 - 

5 Powiat niżański 3 926,9 3 920,3 3 906,4 3 924,0 3 977,3 - 

6 PODKARPACKIE 4 024,7 4 000,5 3 984,0 3 969,7 3 958,6 - 

7 POLSKA 3 356,4 3 339,7 3 319,2 3 309,8 3 267,6 - 

8 Krzeszów  3 374,5 3 236,4 3 129,3 2 978,6 3 040,2 - 

9 Nisko  2 726,0 2 716,8 2 721,4 2 727,7 2 847,5 - 

10 Rudnik nad Sanem  3 025,6 3 082,1 2 922,9 2 788,7 2 530,0 - 

        

L.p. Nazwa 

czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludności 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

1 Jarocin  108 89 138 168 148 - 

2 Harasiuki  152 130 139 145 139 - 

3 PODKARPACKIE 156 151 150 149 129 - 

4 POLSKA 159 157 155 156 128 - 

5 Nisko  145 154 136 142 115 - 

6 Jeżowe  135 122 138 127 113 - 

7 Powiat niżański 127 124 121 122 105 - 

8 Krzeszów  127 113 101 91 85 - 

9 Rudnik nad Sanem  104 101 93 96 84 - 

10 Ulanów  88 101 75 67 53 - 

        

L.p. Nazwa 

wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w 
woluminach 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[wol.] [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] [wol.] 

1 Jarocin  20,1 20,9 18,5 22,3 23,3 - 

2 Nisko  20,4 24,2 20,0 22,1 22,5 - 

3 Powiat niżański 18,8 20,7 18,7 19,4 18,4 - 

4 PODKARPACKIE 19,6 19,4 18,6 19,1 17,6 - 

5 Harasiuki  15,9 16,9 16,2 17,8 17,1 - 

6 POLSKA 18,1 17,5 17,1 17,2 15,8 - 

7 Jeżowe  15,3 16,6 17,3 15,3 14,6 - 

8 Rudnik nad Sanem  15,6 15,4 15,0 14,2 14,0 - 

9 Krzeszów  14,9 17,9 17,3 17,3 12,7 - 

10 Ulanów  28,2 24,5 26,1 22,2 11,6 - 
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5.2. Uwarunkowania historyczne, obiekty zabytkowe, ich stan, dostępność i 

sposób wykorzystania 
 

Krótki rys historyczny 

Początki powstania osadnictwa na terenie gminy związane są z założeniem wsi Jeżowe, od której 

w dalszej kolejności rozwijały się kolejne osady, wioski i gromady, które w procesie osadniczym 

stworzyły dzisiejszy obszar gminy Jeżowe63. Najstarszą miejscowością gminy jest Jeżowe, którego 

początki związane są aktem lokacyjnym wsi „Jeżów”, założonej 19 marca 1554 roku. Akt lokacyjny 

został wystawiony przez króla Zygmunta Augusta na sejmie walnym w Lublinie. Pierwszym zarządcą 

wsi został Serafin Czcibor z Dubaniewic Dubaniewski. Akt lokacyjny został wydany na wzorze prawa 

magdeburskiego, co na tamten czas było wzorcowym modelem lokacyjnym, na wzór statutu miasta 

Magdeburg. Mieszkańcy wyłączeni zostali spod sądownictwa królewskiego, sądy sprawował lokalny 

nadany zarządca – wójt, ponadto na okres 10 lat zostali zwolnieni ze wszelkich opłat i powinności na 

rzecz króla.   

                                                           
63 Źródło: Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Jeżowe na lata 2021 – 2024; 
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 Rysunek 25. Akt lokacyjny wsi Jeżów64 

Dokument lokacyjny zezwalał na lokowanie wsi Jeżów wraz z wójtostwem między wsiami Kopki 

i Przędzel, leżących w starostwie sandomierskim, w miejscu zwanym Jeżów lub Topola, nad rzeką 

Przędził. W ramach przywileju lokacyjnego król zezwolił na wykarczowanie 30 łanów ziemi, 

                                                           
64 Źródło: UG Jeżowe; 
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wzniesiene młyna zwolnionego od podatków, wolnej karczmy oraz założenia trzech barci w borze oraz 

swobodnego karczowania w tym miejscu lasów królewskich.  

Kolejnym ważnym etapem rozwoju osadnictwa było erygowanie w dniu 21 maja 1603 roku przez 

biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego parafii Jeżowe, którą wyposażył sam król Zygmunt 

III Waza, beneficjum oraz kaplicę ufundował wojewoda poznański i sandomierski Hieronim Gostomski. 

Obszar nowej parafii Jeżowe został wyłączony z obszaru parafii Rudnik, do obszaru nowej parafii 

weszły wsie: Jeżów i Kamień. Obok parafii na terenie wsi funkcjonował również folwark, stanowiący 

istotną część rozwoju gospodarczego i osadniczego wsi Jeżowe. 

Wieś Jeżów wraz z okolicznymi wsiami: Kamień, Słup Maziarnia, Cholewiana Góra z Pogorzałką, 

Jata, Jabłoń – Sójkowa, Zalesie, Cisowa Góra, Piorunka alias Nawsie w okresie I Rzeczpospolitej 

posiadały status wsi królewskich, wspólnie tworząc tzw. „dobra jeżowskie”. Była to korzystniejsza 

sytuacja dla mieszkańców tych osad, ponieważ dobra królewskie były obciążane mniejszymi podatkami, 

niż dobra szlacheckie. Stwarzało to lepsze warunki do rozwoju osadnictwa na tym terenie.  

W tym okresie „dobra jeżowskie” należały do kasztelanii sandomierskiej, następnie do powiatu 

sandomierskiego, województwa sandomierskiego diecezji krakowskiej. Po okresie rozbiorów „dobra 

jeżowskie” weszły w obszar dóbr kapituły sandomierskiej. Kolejnym etapem było utworzenie przez 

cesarza Józefa II z królewszczyzn Puszczy Sandomierskiej dominia. Dobra jeżowskie włączono do 

Dominium Kameralnego Sandomierskiego, klucza Nisko diecezji przemyskiej. Jednocześnie byłe wsie 

królewskie stały się wsiami rządowymi, a lasy królewskie lasami skarbowymi.  

Lasy z tego terenu odkupił hrabia Eugeniusz Kiliński oraz Główny Łowczy Karol Reichenbach. 

Tereny „dóbr jeżowskich”, w tym w roku 1783 grunty Jeżowego i Jaty zostały objęte akcją 

kolonizacyjną, która sprowadziła na te tereny ludność niemiecką wyznania katolickiego 

i protestanckiego.  

Wiek XIX przyniósł stopniowy rozwój Jeżowego i wsi okolicznych. Mieszkańcy wraz z lokalnym 

duchowieństwem angażowali się w akcje patriotyczne, organizowano m.in. broń i środki finansowe dla 

powstańców styczniowych. Bardzo ważną formą rozwoju osadnictwa w tym czasie stała się edukacja. 

W 1856 powstałą pierwsza szkoła w Jeżowe, w 1862 w Cholewianej Górze. Pod koniec XIX zaczął 

prężnie działań ruch ludowy. Wiek XIX odznaczył się rozwojem osadnictwa, o czym świadczył stały 

wzrost liczby ludności tych ziem. Dane parafii w Jeżowem z końca XIX podają, iż wieś Jeżowe w tym 

czasie zamieszkiwało 10 025 rzymskich katolików, 536 protestantów i 315 wyznawców religii 

mojżeszowej. Okres XIX w można zdecydowanie ocenić, jako ważny okres rozwoju osadnictwa na 

terenie wsi Jeżowe oraz wsi okolicznych.  

Przedstawiony rozwój zatrzymała I wojna światowa, która doprowadziła do poboru mężczyzn z 

lokalnych wsi i wysiedlenia mieszkańców Zalesia i części Jeżowego. Tereny te w 1914 przejęli żołnierze 

austriaccy, węgierscy i bośniaccy. Duże straty przyniosły również działania wojenne, jakie przetoczyły 

się przez tereny Jeżowego w roku 1914.  

II wojna światowa przyczyniła się do kolejnych strat i poważnych dewastacji terenów wsi Jeżowe 

oraz wsi okolicznych. Miejscowa ludność została objęta prześladowaniami, co wiązało się z wysyłką 

wielu mieszkańców na przymusowe roboty lub masowe wysiedlenia ludności w roku 1941 z 

miejscowości: Cholewiana Góra, Jata, Jeżowe, Nowy Nart, Pogorzałka, Sójkowa, Stary Nart i Zalesie. 

Dodatkowo mieszkańców, którzy bronili się przed przymusowym wysiedlaniem prześladowali 

ukraińscy nacjonaliści w niemieckiej służbie.  Na obszarze wysiedlonych miejscowości Niemcy założyli 

poligon wojskowy Truppenubungsplatz Luftwaffe Gorno. Miejscowa ludność do sowich domów mogła 

wrócić dopiero po wojnie. Mieszkańcy Jeżowego i okolic w czasie wojny odznaczyli się również 

czynnym oporem przeciw okupantowi, poprzez działanie na tym terenie komórek partyzanckich: 
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Bataliony Chłopskie, Związku Walki Zbrojnej, przekształcony w Armię Krajową. Po wojnie wielu 

działaczy ludowych było prześladowanych przez komunistyczny aparat władzy.  

I oraz II wojna światowa przyczyniły się do poważnych zniszczeń wsi Jeżowe i okolicznych 

miejscowości. Okres powojenny to czas odbudowy i nowego rozwoju w okresie PRL. Na terenie gminy 

najprężniej działała ludowa spółdzielczość. W 1945 na tym terenie założono Gminną Spółdzielnię 

Samopomoc Chłopską oraz Spółdzielnię Kółek Rolniczych. Rozwinęło się również szkolnictwo, w 

szczególności szkolnictwo zawodowe, założono Zasadniczą Szkołę Metalową, Zasadniczą Szkołę 

Odzieżową, Zasadniczą Szkołę Rolniczą, w roku 1994 utworzono Liceum Ogólnokształcące oraz 

Zespół Szkół w Jeżowem.  

Obszar gminy Jeżowe w okresie do roku 1972 przynależał do powiatu niżańskiego, województwa 

rzeszowskiego. W okresie 1975 – 1999 gmina Jeżowe należała do województwa tarnobrzeskiego. Po  

reformie administracyjnej w 1999 gmina Jeżowe z powrotem wróciła do odtworzonego powiatu 

niżańskiego i województwa podkarpackiego. Nowy okres administracyjny to również nowy okres 

rozwoju gminy, który kontynuowany jest do dnia dzisiejszego.  

Ważną cechą utrwalonej historii w zasobach i potencjałach gminy jest krajobraz kulturowy, 

wykszatłcony według wiejskich tradycji ludowych65. W szczególności widoczne jest to w obecnej 

zabudowie zagrodowej, kształtowanej według rozmieszczenia budynków wzdłuż ważnych szlaków 

komunikacyjnych, ale również widoczne w typie rozproszonej zabudowy, charakterystycznej dla 

zabudowy wiejskiej, ludowej. Na krajobraz kulturowy gminy Jeżowe składają się: park podworski i 

pozostałości po działającym niegdyś dworze w Nowym Narcie, obiekty architektury wiejskiej 

(zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza), kościoły, cmentarze, liczne kapliczki i przydrożne krzyże, 

typowe dla osadnictwa puszczańskiego rozproszone wsie o nieregularnym układzie pól, historyczne 

rozplanowanie zagród, tradycyjne formy budynków oraz ważne elementy środowiska przyrodniczego, 

wchodzącego w skład Puszczy Sandomierskiej.  

Drugim ważnym obszarem dziedzictwa kulturalnego gminy są zasoby zabytków ruchomych i 

nieruchomych, stanowiących ważne znaczenie o walorach historycznych i kulturowych obszaru gminy 

Jeżowe: 

A. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

L.

p. 

Miejscow

ość 

Zabytek Nr Rejestru 

Zabytków 

Data wpisu Stan/dostępno

ść/stopień 

wykorzystania 

1.  Groble Budynek gospodarczy w 

zespole leśniczówki  

A - 426 05.11.1990 r. Zabytek 

dostępny 

2.  
Groble 

Budynek Gospodarczy 
w zespole leśniczówki 

A – 426 05.11.1990 r. 
Dostępny 

3.  Groble Dom w zespole leśniczówki A – 426 05.11.1990 r. Dostępny 

4.  Jata Cmentarz rzym. kat. parafialny z 

1988 

A – 387 17.06.1988 r. Dostępny 

5.  Jeżowe Cmentarz rzym. kat. i ew. 

augsb., ob. rzym. kat. Parafialny 

– najstarsza część cmentarza 

parafialnego z mogiłami 

żołnierskimi 

A – 386 17.06.1988 r. Dostępny 

6.  Jeżowe Cmentarzysko kurhanowe A – 457 27.08.1991 r.  

7.  Jeżowe Plebania, ob. Muzeum, dawna 

plebania murowana z lat 1822 – 

24; 

A – 322 22.01.2009 r. Dostępny 

                                                           
65 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Jeżowe na lata 2021 – 2024; 
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8.  Jeżowe Pomnik księdza Stanisława 

Stojałowskiego  

B - 21 01.09.2000 r. Dostępny 

9.  Jeżowe Wyposażenie i wystrój zespołu 

kościoła parafialnego p.w. 

Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny w Jeżowem 

B-6 10.09.1999 r. Dostępny, w 

dobrym stanie 

10.  Nowy 

Nart 

Park podworski A – 299 27.05.1986 r.  Dostępny 

11.  Sójkowa Osada neolityczna A - 531 22.12.1969 r. Dostępny 

12.  Sójkowa Osada mezolityczna A-515 17.12.1969 r. Dostępny 

 

Dodatkowo w gminnej ewidencji zabytków wpisanych jest 90 zabytków natury materialnej.  

 

 
Rysunek 26. Kościół parafialny p.w. 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w 
Jeżowem66 

 
Rysunek 27. Fragment austriackiej mapy katastralnej z 1853 przedstawiający 
dwór oraz park dworski w Nowym Narcie z otoczeniem (AP Przemyśl)67 

 

Ważnym działającym na terenie gminy obiektem kultury jest Muzeum w Jeżowem – Zbiornica 

Figur Chrystusa Frasobliwego68. Muzeum znajduje się w zabytkowym budynku dawnej plebanii, 

pochodzącym z lat 1822 – 1824. Założycielem muzeum był śp. Ks. Ludwik Bielawski, który zaczął 

gromadzić figury świętych, w tym duży zbiór figur Chrystusa Frasobliwego. Początkowo zbiory 

                                                           
66 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Jeżowe na lata 2021 – 2024; 
67 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Jeżowe na lata 2021 – 2024; 
68 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Jeżowe na lata 2021 – 2024; 
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eksponowane były w Parafialnej Izbie Sztuki Regionalnej. W grudniu 2010 r. zakończono prace 

restauratorskie przy eksponatach, natomiast Zbiornica Sztuki Ludowej przekształcona została 

w placówkę muzealną - Muzeum – Zbiornicę Figur Chrystusa Frasobliwego w Jeżowem.  

Muzeum jest jedyną 

tego typu placówką w 

Polsce, gromadzącą figury 

Chrystusa Frasobliwego. 

Obecnie w zbiorach 

muzeum znajduje się 

ponad 400 eksponatów, 

najwięcej jest tych 

prezentujących wizerunek 

Chrystusa Frasobliwego, ok. 300. W zbiorach znajdują się 

również drewniane figury prezentujące inne wizerunki, obrazy, krzyże. Do najcenniejszych dzieł należą: 

pochodzące z XVIII w. figury Jezusa, matki Bożej i świętych, kopie dzieł pochodzących z 1450 r., 

przedstawiających Maryję, ikona Dobrego Pasterza z 1850 r.  

 

6. Sport, rekreacja i turystyka 
 

6.1. Liczba i rodzaj klubów sportowych 
W roku opracowania diagnozy na terenie gminy Jeżowe działają cztery kluby sportowe, w tym trzy 

piłkarskie oraz jeden kolarski. W zajęciach oferowanych przez wymienione poniżej kluby sportowe 

bierze aktywny udział 184 osoby, w tym 101 dzieci i młodzieży. Główny obszar działania klubów 

stanowi obszar województwa podkarpackiego lub teren powiatu niżańskiego i powiatów ościennych. 

Do kluczowych wyzwań i potrzeb przedstawionych w przeprowadzonym badaniu na potrzeby 

opracowanej diagnozy, przedstawiciele klubów w głównej mierze wskazali potrzeby inwestycyjne, 

związane z rozwojem posiadanej bazy sportowej, ale również z zakresem wyposażenia służącego 

prowadzeniu działalności statutowej.  

KLUB SPORTOWY SPARTA JEŻOWE 

Nazwa  KS Sparta Jeżowe 

Obecna oferta Klub Sportowy Sparta Jeżowe to najstarszy klub w gminie Jeżowe, 

powstał w roku 1955 i nieprzerwanie do dzisiaj prowadzi swoją 

działalność. Przez lata swojej działalności zrzeszał wiele pokoleń 

młodych ludzi. Klub sportowy prowadzi sekcję piłki nożnej. 

Celem działalności Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród 

dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz 

wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport. Klub 

realizuje swoje cele przez uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach 

sportowych, organizowanie zawodów, imprez sportowych i 

rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej, sprawowanie 

opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu.  

Dyscyplina piłka nożna 

Zasięg działania województwo podkarpackie  

Liczba 

członków/zawodników 

Liczba odbiorców: 90 osób, w tym: 

- dorosłych – 30 osób; 

- dzieci i młodzieży – 60 osób.  

Rysunek 28. Zdjęcie Muzeum - Zbiornica Figur Chrystusa Frasobliwego 
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Wyzwania/potrzeby   budowa lub rozbudowa istniejącego budynku szatni – brak szatni 

i łazienek dla drużyn przyjezdnych i sędziów, brak pomieszczenia 

gospodarczego, brak sali świetlicowej; 

 budowa bieżni wokół boiska; 

 budowa boiska treningowego – obecna płyta główna jest zbyt 

mocno eksploatowana przez wiele grup ćwiczących (boisko 

główne według norm powinno być użytkowane 5 godzin 

tygodniowo); 

 renowacja płyty głównej boiska piłkarskiego.  

 

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY CZARNI SÓJKOWA 

Nazwa  LZS Czarni Sójkowa 

Obecna oferta LZS Czarni Sójkowa to stowarzyszenie kultury fizycznej – klub 

sportowy.  Prowadzi działalność sportową w obszarze piłki nożnej, 

prowadzi drużynę seniorów i juniorów. Uczestniczy w rozgrywkach 

piłkarskich w systemie wiosna – jesień.  

Dyscyplina piłka nożna 

Zasięg działania Podokręg Stalowa Wola, gmina Jeżowe, powiat niżański, powiat 

leżajski, powiat stalowowolski i powiat tarnobrzeski.   

Liczba 

członków/zawodników 

Liczba odbiorców: 46 osób, w tym: 

- dorosłych – 28 osób; 

- młodzieży – 18 osób.  

Zajęcia prowadzone są we wtorki i czwartki w godzinach wieczornych.  

Wyzwania/potrzeby   ponowny remont płyty boiska, jak w roku 2020 (koszt ok 10 tyś. 

zł); 

 remont szatni; 

 wymiana mebli i wieszaków (ok. 50 tyś. zł).  

 

GKS GROBLE 

Nazwa  GKS Groble 

Obecna oferta Oferta klubu uzależniona jest od środków dofinansowania od Gminy 

Jeżowe. Głównym rodzajem sportu jest piłka nożna, lecz klub zamierza 

rozszerzyć działalność również dla ogólnorozwojowego uprawiania 

aktywności fizycznej, zwłaszcza dla przedszkoli oraz klas 

podstawowych 1-3 funkcjonujących na terenie gminy Jeżowe. 

Dodatkowo na stadionie również można rekreacyjnie uprawiać takie 

sporty jak: siatkówka, tenis ziemny, koszykówka, biegi. Treningi piłki 

nożnej odbywają się 3 – razy w tygodniu w okresie przygotowawczym. 

W treningach uczestniczyć mogą wszyscy mieszkańcy. Dodatkowo 

Klub planuje uruchomić treningi sportowe dla dzieci i młodzieży, w 

takim stopniu, w jaki pozwoli budżet Klubu.  

Stowarzyszenie aktywnie funkcjonuje już od roku, co widać po 

poprawie wyglądu obiektu sportowo – rekreacyjnego w Groblach. Klub 

organizuje wiele wydarzeń sportowych, w tym turniejów. Największą 

popularnością cieszył się I Turniej Firm zorganizowany we wrześniu 

2021 roku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również turnieje dla 

dzieci i młodzieży.  

Dyscyplina piłka nożna 

Zasięg działania W największym stopniu Klub będzie funkcjonował w okręgu 

stalowowolskim, gdzie będzie uczestniczył w rozgrywkach 2022/2023, 

dodatkowo będzie rozgrywał sparingi z drużynami z całego 
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podkarpacia, w tym Turniej im. Piotra Robótki, do którego zostaną 

zaproszone takie drużyny jak: Resovia Rzeszów, Stal Stalowa Wola, 

Sokół Kamień i lokalne drużyny. Klub działa również lokalnie 

organizując turnieje oraz pomoc przy piknikach rodzinnych.  

Liczba 

członków/zawodników 

Klub nie wyklucza nikogo z Gminy Jeżowe oraz dodatkowych chętnych 

do uczestniczenia w aktywnym spędzaniu czasu i jest otwarty dla 

wszystkich mieszkańców.  

Do startu sezonu 2022/2023 przygotowuje się 45 osób, w tym 1/3 

rekreacyjnie bez celu gry w rozgrywkach. W treningach uczestniczy: 20 

dzieci i młodzieży oraz 25 dorosłych.  

Liczba odbiorców: 45 osób, w tym: 

- dorosłych – 25 osób; 

- dzieci i młodzieży – 20 osób.  

Wyzwania/potrzeby   sprzęt sportowy: stroje, obuwie sportowe, dodatki do sprzętu 

meczowego (ochraniacze, stroje treningowe, rękawice 

bramkarskie), piłki, sprzęt treningowy (stożki, drabinka 

koordynacyjna, gumy treningowe, pachołki, znaczniki, tyczki) – 

ok. 20 500 zł; 

 koszty eksploatacyjne: paliwo, wapno, woda dla zawodników, 

apteczka medyczna, opłata gospodarza, trener, biuro rachunkowe, 

sędziowie, rejestracja zawodników, dojazd na mecze, licencja – 

odbiór boiska, Turniej im. Piotrka Robótki – ok. 32 500 zł 

 dodatkowe prace na stadionie, które zostaną pokryte z funduszu 

sołeckiego Sołectwa Groble: poprawa murawy, brak dostępu do 

wody, brak podgrzewacza do wody, wymiana kranów, prysznicy, 

wymiana instalacji wodnej, wymiana cieknącego dachu w 

kontenerze oraz przyłącz prądu, poprawa ogrodzenia i furtek ok 

100 m bieżących, zakup i instalacja kamer, zakup podstawowego 

sprzętu do pielęgnacji stadionu, wymiana krzesełek i ławek na 

obiekcie stadionu, spawanie oraz zakup elementów do bramek 

treningowych – łącznie ok. 36 000 zł  

 

KLUB KOLARSKI JEŻOWE 

Nazwa  Klub Kolarski Jeżowe 

Obecna oferta Starty w maratonach w kolarstwie górskim (MTB) oraz w zawodach w 

formule cross-country (kolarstwo górskie) 

Dyscyplina kolarstwo 

Zasięg działania województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie 

Liczba 

członków/zawodników 

Liczba odbiorców: 3 

Wyzwania/potrzeby   zakup odzieży kolarskiej na okres jesienno – zimowy; 

 zakup kasków i obuwia kolarskiego.  
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6.2. Infrastruktura sportowo – rekreacyjna i warunki do jej rozwoju 
 

Stan infrastrukturalny zaplecza sportowo – rekreacyjnego na terenie gminy Jeżowe przedstawia 

poniżej zamieszczona tabela: 

L.p. Rodzaj obiektu rekreacyjno - sportowego Stan techniczny 
(dobry lub bardzo dobry, 

wymagający remontu, 
wymagający 

rozbudowy/przebudowy) 

Place zabaw, boiska 
1  Plac zabaw w miejscowości Jeżowe Zaborczyny Zadowalający 
2  Plac zabaw wraz z siłownią i boiskiem sportowym przy 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywdy 
Wymagający przebudowy/ 
rozbudowy 

3  Plac zabaw oraz boisko sportowe przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w miejscowości Groble 

Wymagający 
rozbudowy/przebudowy 

4  Boisko sportowe w miejscowości Groble Wymagający remontu 
5  Plac zabaw w miejscowości Groble Sibigi Wymagający rozbudowy 
6  Plac zabaw na Górach Kościelnych w miejscowości Jeżowe 

Pikuły 
Wymagający rozbudowy 

7  Plac zabaw wraz z siłownią i boiskiem sportowym przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Jeżowe 
Podgórze 

Dobry 

8  Plac zabaw wraz z boiskami do siatkówki plażowej, piłki nożnej 
w miejscowości Jeżowe Podgórze (Grąd) 

Wymagający rozbudowy 

9  Plac zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Jeżowe 
(Zanawsie) 

Wymagający rozbudowy 

10  Plac zabaw wraz z siłownią plenerową w Parku gminnym w 
miejscowości Jeżowe (Zanawsie) 

Wymagający remontu, 
rozbudowy/ przebudowy 

11  Plac zabaw (2x) oraz boisko sportowe przy Zespole Szkół w 
miejscowości Jeżowe Centrum 

Wymagający remontu, 
rozbudowy 

12  Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeżowe 
Zagościniec 

Wymagający rozbudowy 

13  Plac zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Jeżowe 
Zagościniec 

Wymagający rozbudowy 

14  Plac zabaw i boisko sportowe w miejscowości Jeżowe Kowale Wymagający remontu 
15  Plac zabaw i siłownia przy Zalewie w miejscowości Jeżowe 

Kowale 
Dobry 

16  Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w 
miejscowości Jeżowe Kameralne 

Wymagający remontu, 
rozbudowy 

17  Plac zabaw w miejscowości Jeżowe Okolisko Wymagający rozbudowy 
18  Plac zabaw wraz z boiskiem sportowym przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w miejscowości Jata 
Wymagający remontu, 
rozbudowy 

19  Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jata Wymagający remontu, 
rozbudowy 

20  Plac zabaw przy Przedszkolu w miejscowości Zalesie Wymagający przebudowy/ 
rozbudowy 

21  Plac zabaw przy stadionie „Czarni Sójkowa” Dobry 
22  Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Pogorzałka Dobry 
23  Plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w 

miejscowości Cholewiana Góra 
Zadowalający 

24  Boisko sportowe w miejscowości Cholewiana Góra Dobry 
25  Plac zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Dobry 
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Cholewiana Góra 

26  Plac zabaw przy ul. Gęsiówka w miejscowości Cholewiana 
Góra 

Dobry 

27  Plac zabaw przy Parku Dworskim w miejscowości Nowy Nart Wymagający remontu 
28  Boisko sportowe w miejscowości Nowy Nart; Dobry 
29  Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nart Wymagający remontu/ 

przebudowy 
30  Plac zabaw wraz z boiskiem sportowym przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w miejscowości Stary Nart. 
Wymagający remontu, 
rozbudowy 

Sale gimnastyczne 
31  Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej 

w  Jeżowem-Kameralnem 
Dobry 

32  Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem-Podgórzu Wymagający remontu 
33  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach Wymagający remontu 
34  Publiczna Szkoła Podstawowa w im. św. Jadwigi Śląskiej w 

Cholewianej Górze 
Wymagający remontu 

35  Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w 
Starym Narcie 

Wymagający remontu 

36  Zespół Szkół w Jacie Wymagający remontu 
37  Zespół Szkół w Jeżowem Centrum; Wymagający remontu 
38  Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Jeżowem (szkoła 

średnia) 
Wymagający remontu 

 

6.3. Atrakcyjność turystyczna – walory, oferta i infrastruktura turystyczna 
 

Atrakcyjność turystyczna gminy Jeżowe opiera się na walorach i potencjałach do turystyki 

aktywnej, rekreacyjnej, rodzinnej i kulturowo – historycznej. Walory środowiskowe, dostępność do 

terenów zielonych, leśnych, przyrodniczych wraz z ofertą dziedzictwa kulturowo – historycznego 

tworzą ciekawą ofertę spędzania wolnego czasu na terenie gminy Jeżowe dla mieszkańców gminy 

i terenów sąsiednich.  

Atrakcyjność turystyczna gmina opiera się o potencjały do 

turystyki aktywnej/przyrodniczej 

 ZIELONY SZLAK ROWEROWY ATR69 

Szlak rowerowy przechodzący m.in. przez teren powiatu niżańskiego, w tym przez teren gminy 

Jeżowe o łącznej długości 115 km. Na obszarze gminy przechodzi przez teren: Jeżowego, Jeżowego – 

Kowale i Nowego Nartu. Szlak zaczyna się w gminie Nisko w miejscowości Racławice przy ulicy 

Nadjeziorze, a kończy się na terenie gminy Bojanów. Prowadzi przez miejscowości: Racławice, 

Zarzecze, Wólka Tanewska, Ulanów, Dąbrówka, Borki, Szyperki, Jarocin, Graba, Łoza, Mostki, 

Załomy Majdańskie, Jeże, Deputaty, Maziarnia – Pęk, Maziarnia, Huta Krzeszowska, Sieraków, 

Półsieraków, Wólka, Hucisko, Nowa Wieś, Krzeszów Górny, Podolszynka, Plebańska, Krzeszów, 

Kopki, Chałupki, Rudnik nad Sanem, Jeżowe, Jeżowe – Kowale, Nowy Nart, Gwoździec, Cisów-Las, 

Korabina, Bojanów. 

Szlak przechodzi przez tereny ciekawe krajobrazowo, wzdłuż szlaku można zwiedzić ciekawe 

zabytki sakralne, kapliczki, pomniki przyrody, lokalne muzea i atrakcyjne miejsca do wypoczynku 

i rekreacji. Na terenie szlaku dla turystów przygotowane są miejsca odpoczynku.  

                                                           
69 Źródło: Powiatowe Biuro Informacji Turystycznej w Nisku, www.turystyka-nizanski.pl 
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 ZBIORNIK WODNY „KOWALE”70 

Zbiornik wodny utworzony w obniżeniu terenu 

w miejscowości Jeżowe – Kowale (naturalny, częściowo 

pogłębiony) o pow. 2,0 ha. 

Głównym jego zadaniem jest ochrona okolicznych terenów 

przed powodzią, ale posiada również walory rekreacyjne 

dla wędkarzy. Zbiornikiem zarządza Stowarzyszenie 
"Karp", które co roku organizuje na nim zawody 

wędkarskie. W 2013 r. teren wokół zbiornika został 

zagospodarowany.  

 

 

 PARK PODWORSKI W NOWYM NARCIE71 

Park dworski w Nowym Narcie - z charakterystycznym 

starodrzewem, znajduje się w centrum Nowego Nartu 

i jest własnością Gminy Jeżowe. Położony jest obok 

kościoła parafialnego oraz Domu Strażaka. W maju 1986 

roku został wpisany do rejestru zabytków. Jego 

powstanie datuje się na XIX wiek. Możemy w nim 

znaleźć starodrzewia tulipanowca, sosny wejmutki, 

klonu jaworowego i  klonu  pospolitego. Park jest jedną 

z atrakcji na szlaku rowerowym ATR (Atrakcje 

Turystyczne Regionu).  W okresie 2012 – 2013 objęty został modernizacją w ramach zadania 

dofinansowanego z PROW na lata 2007 – 2013. W ramach zadania wykonano modernizację stawu, 

zadaszono miejsce do grillowania, wykonano plac zabaw, chodniki wraz z małą infrastrukturą (ławki, 

kosze na śmieci, sanitariaty, słup ogłoszeniowy) oraz oświetlenie parku. 

turystyki kulturowo – historycznej 

 MUZEUM FIGUR CHRYSTUSA FRASOBLIWEGO W JEŻOWEM 

                                                           
70 Dane: UG Jeżowe; 
71 Dane: UG Jeżowe; 
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Muzeum jest jedyną tego typu placówką w Polsce, gromadzącą figury Chrystusa Frasobliwego. 

Obecnie w zbiorach muzeum znajduje się ponad 400 eksponatów, najwięcej jest tych 

prezentujących wizerunek Chrystusa Frasobliwego, ok. 300. W zbiorach znajdują się 

również drewniane figury prezentujące inne wizerunki, obrazy, krzyże. Do najcenniejszych dzieł należą: 

pochodzące z XVIII w. figury Jezusa, matki Bożej i świętych, kopie dzieł pochodzących z 1450 r., 

przedstawiających Maryję, ikona Dobrego Pasterza z 1850 r. Dodatkową atrakcją jest budynek, 

w którym znajduje się muzeum, pochodzący z XIX wieku, pełniący niegdyś funkcję plebanii.  

 

Zabytki, które warto odwiedzić72: 

 w Jeżowem - cmentarz parafialny - nr rej. 386/A - Cmentarz rzymskokatolicki oraz 

ewangelicko-augsburski w Jeżowem zajmuje pow. około 2,9 ha, administratorem jest Parafia 

Narodzenia NPM w Jeżowem; założony w końcu XVIII w. na planie wydłużonego prostokąta 

z główną aleją na osi wejścia – umieszczonego w krótszym boku, układ grobów regularny, 

rzędowy, w części centralnej zlokalizowana została (współcześnie) kaplica cmentarna. 

Cmentarz pierwotnie dzielił się na części rzymskokatolicką i część ewangelicko-augsburską, 

od 1945 r. jest wyłącznie rzymsko-katolicki. Nagrobki ewangelickie kolonistów niemieckich 

(z czasów kolonizacji józefińskiej) zostały zniszczone, zachowała się niewielka liczba 

nagrobków kamiennych i żeliwnych krzyży z końca XIX wieku i początku XX wieku, 

zachowało się też kilka mogił żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Starodrzew stanowią 

dęby z niewielką domieszką lipy. Główne skupiska drzew znajdują się wzdłuż ogrodzenia 

i w części centralnej cmentarza. 

 Jata - cmentarz parafialny - nr rej. 387/A - Cmentarz rzymskokatolicki 

w miejscowości Jata objęty został ochroną w granicach ogrodzenia z 1988 r. tj. około 0,7 ha. 

Administratorem jest Parafia MB Różańcowej; założony w 1919 roku na planie zbliżonym do 

trapezu, główna aleja na osi wejścia, układ mogił regularny, rzędowy: nagrobki z okresu 

międzywojennego eklektyczne lub ludowe (bardzo nieliczne). Brak starodrzewu, zadrzewienie 

stanowią brzozy, lipy i kasztanowce. 

 Jeżowe – kościół parafialny p. w. NMP, murowany (1914 - 1923); 

 Jeżowe – dawna plebania murowana (1823 – 1824); 

                                                           
72 Dane: UG Jeżowe; 

Rysunek 29. Zdjęcie Muzeum - Zbiornica Figur Chrystusa Frasobliwego 
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 Jeżowe – kapliczka drewniana przy domu nr 173 z końca XIX wieku; 

 Sibigi – kapliczka murowana przy budynku nr 136; 

 Zalesie – kapliczka drewniana przy domu nr 81 z 1868 r. 

 Nowy Nart – kościół parafialny z 1922 r. 

 

 

turystyki kulinarnej (zarejestrowane produkty tradycyjne z terenu gminy Jeżowe) 

 Jeżowskie Kapuśniaki z Kaszą Tatarczaną73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeżowskie Pierogi z Kaszą Jaglaną i Twarogiem74 

 

 

 

 

 Jeżowski Miód Nawłociowy 

Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w dniu 27.03.2020 r. w kategorii: Miody. Jest to miód 

o jasnej barwie, przejrzystej konsystencji, płynnej lub skrystalizowanej. Historia wytworzenia związana 

jest z dynamicznie rozwijającym się pszczelarstwem na terenie gminy Jeżowe w okresie powojennym. 

Jeżowski miód nawłociowy jest produktem czystym, pozbawionym szkodliwych substancji 

chemicznych, ponieważ pochodzi z terenu, który prawie w 50% objęty jest ochroną prawną „Natura 

2000 Puszcza Sandomierska”, a także z terenu, na którym nie występuje przemysł ciężki, który mógłby 

go zanieczyścić. 

                                                           
73 Źródło: Lista produktów tradycyjnych MRiRW, Powiatowe Biuro Informacji Turystycznej w Nisku;  
74 Źródło: Lista produktów tradycyjnych MRiRW, Powiatowe Biuro Informacji Turystycznej w Nisku; 

Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych w dniu 

2013-04-17 w kategorii Wyroby piekarnicze i cukiernicze 

w woj. podkarpackim. Jeżowskie kapuśniaki z kaszą 

tatarczaną to małe okrągłe bułeczki posypane makiem. Na 

przekroju widoczny jest farsz z kapusty i kaszy. Produkt 

wywodzi się ze starej – miejscowej kuchni, kiedyś 

stanowił rodzaj podstawowego produktu codziennego 

wyżywienia lokalnych mieszkańców gminy.  

Produkt wpisany na listę produktów 

tradycyjnych w dniu 2013-04-17 w kategorii 

Gotowe dania i potrawy w woj. podkarpackim. 

Są to pierogi z charakterystyczną falbanką w 

miejscu zlepienia o kształcie półksiężyca o 

przekroju podłużnym. 

Rysunek 30. Jeżowskie kapuśniaki z kaszą tatarczaną 

Rysunek 31. Jeżowskie pierogi z kaszą jaglaną i twarogiem 
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6.4. Ruch turystyczny – liczba turystów, wykorzystanie bazy 
 

Bazę noclegową na terenie gminy Jeżowe tworzą dwa obiekty noclegowo – gastronomiczne, oba 

znajdują się na terenie miejscowości Jeżowe. Dwa działające na terenie gminy obiekty oferują miejsca 

noclegowe dla około 70 osób. Jeden z obiektów stanowi hotel z zapleczem restauracyjnym, który oferuje 

możliwość organizacji imprez okolicznościowych z równoczesną ofertą noclegową. Drugi z obiektów 

również posiada zaplecze restauracyjne z ofertą noclegową i znajduje się bezpośrednio przy stacji 

benzynowej w Jeżowem.  

 

7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 
 

7.1. Studium i plany miejscowe – stopień pokrycia obszaru gminy i struktura 

przeznaczenia terenów 
 

Gmina Jeżowe posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Jeżowe uchwalone Uchwałą Nr XXVIII/131/01 Rady Gminy Jeżowe z dnia 27 marca 2001 r.  

Na terenie gminy Jeżowe obowiązuje jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów odwiertów gazowych 

oraz gazociągów kopalnianych położonych w gminie Jeżowe województwo podkarpackie” 

o powierzchni 60,14 ha. MPZP uchwalony został 30 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XLI/262/09 Rady 

Gminy Jeżowe. Plan miejscowy obejmuje obszary o powierzchni 60,14 ha niezbędne dla 

zagospodarowania terenów odwiertów gazowych Sarzyna 18, Sarzyna 19 oraz Nowosielec 3 wraz 

z gazociągami kopalnianymi. Położony jest w miejscowości Groble w północno-wschodniej części 

Gminy Jeżowe.  

Bilans MPZP obejmuje przeznaczenie terenów: 

1) tereny górnicze o powierzchni 0.0520 ha, 

2) tereny infrastruktury gazowej o powierzchni łącznej 2.5070 ha, 

3) tereny rolnicze o powierzchni 17.3730 ha, 

4) tereny lasów o powierzchni 35.3360 ha, 

5) tereny wód powierzchniowych o powierzchni 1.1060 ha 

6) tereny komunikacji o powierzchni 0.0520 ha, 

7) tereny dróg publicznych o powierzchni 0.4720 ha, 

8) tereny dróg publicznych o powierzchni 0.0720 ha, 

9) tereny dróg wewnętrznych o powierzchni 2.5390 ha, 

10) tereny ciągów pieszo-jezdnych o powierzchni 0.6310 ha.   
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Rysunek 32. MPZP terenów odwiertów gazowych oraz gazociągów kopalnianych położonych w gminie 

Jeżowe województwo podkarpackie 
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Rysunek 33. SUiKZP Gmina Jeżowe
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7.2. Struktura osadnicza 
 

Powierzchnia gminy Jeżowe wynosi 12 393 ha (124 km2). Pod względem powierzchni gmina 

Jeżowe zajmuje 3 miejsce spośród gmin powiatu niżańskiego, ustępując jedynie wielkością powierzchni 

gminie Harasiuki oraz gminie Nisko.  

Tabela 40. Powierzchnia gmin powiatu niżańskiego 

L.p. Nazwa ogółem w ha 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] 

1 Harasiuki  16 817 16 817 16 817 16 817 16 817 16 817 

2 Nisko  14 237 14 237 14 237 14 237 14 237 14 237 

3 Jeżowe  12 393 12 393 12 393 12 393 12 393 12 393 

4 Ulanów  11 937 11 937 11 937 11 937 11 937 11 937 

5 Jarocin  9 079 9 079 9 079 9 079 9 079 9 079 

6 Rudnik nad 
Sanem  

7 869 7 869 7 869 7 869 7 869 7 869 

7 Krzeszów  6 232 6 232 6 232 6 232 6 232 6 232 

8 Powiat niżański 78 564 78 564 78 564 78 564 78 564 78 564 
 

W obrębie gminy Jeżowe znajduje się 11 wsi, tworzących oddzielnie 15 sołectw.  

Wieś Jeżowe podzielona jest napięć sołectw:  

 Jeżowe Centrum,  

 Jeżowe Kameralne,  

 Jeżowe Podgórze, 

 Jeżowe Zagościniec; 

 Jeżowe Zaborczyny.  

Pozostałe sołectwa to:  

 Jata,  

 Sójkowa,  

 Zalesie,  

 Nowy Nart,  

 Stary Nart,  

 Cholewiana Góra,  

 Pogorzałka,  

 Groble,  

 Sibigi,  

 Krzywdy. 
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Rysunek 34. Mapa sołectw Gminy Jeżowe 

Na terenie gminy Jeżowe zlokalizowanych jest 10 miejscowości: Cholewiana Góra, Groble, Jata, 

Jeżowe, Krzywdy, Nowy Nart, Pogorzałka, Sójkowa, Stary Nart i Zalesie. Pod względem 

powierzchniowym największym sołectwem jest Nowy Nart, najwięcej mieszkańców jednak 

zamieszkuje teren sołectwa Jeżowe Podgórze oraz Jeżowe Centrum.  

Gminę Jeżowe w odniesieniu do gmin powiatu niżańskiego cechuje wysoki udział gruntów rolnych 

(21% gruntów rolnych na terenie powiatu – najwyższy udział), jedna z niższych powierzchni gruntów 

leśnych (11% i 6 miejsce w powiecie), bardzo niski poziom występowania gruntów wodnych (jedynie 

2% gruntów na terenie powiatu i ostatnie miejsce w powiecie), średni poziom występowania gruntów 

zabudowanych i zurbanizowanych (10% udziału i 5 miejsce w powiecie), a także bardzo niski poziom 

występowania nieużytków ( jedynie 2% i ostatnie miejsce w powiecie). Przedstawiona charakterystyka 

definiuje rolniczo – osadniczy charakter gminy, gdzie w strukturze wykorzystywanych terenów 

przeważają grunty rolne oraz tereny zabudowane i zurbanizowane. Niewielki udział terenów leśnych 

i pod wodami wskazuje na potencjał gminy w obszarze dalszego zagospodarowania przestrzennego. 

 

Tabela 41. Sołectwa na terenie gminy Jeżowe75 

L.p. Sołectwo/lata Powierzchnia [km2] 
Liczba mieszkańców w 

2021 [os.] 

1 Nowy Nart 25,83 464 

2 Groble 14,98 681 

3 Jeżowe Centrum 14,3 1593 

4 Jeżowe Podgórze 12,24 1857 

5 Jeżowe Zagościniec 8,64 903 

6 Cholewiana Góra 7,23 819 

7 Jeżowe Kameralne 6,82 735 

8 Jata 6,71 586 

                                                           
75 Dane: UG Jeżowe; 
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9 Zalesie 5,91 529 

10 Sibigi 5,18 230 

11 Sójkowa 4,68 487 

12 Stary Nart 4,22 359 

13 Krzywdy 4,21 553 

14 Pogorzałka 2,82 143 

15 Jeżowe Zaborczyny 0,41 138 

Gmina Jeżowe 124,18 10 077 

 

 

7.3. Rewitalizacja – obszar objęty procesem rewitalizacji 
 

Na terenie gminy Jeżowe nie wyznaczono obszarów objętych procesem rewitalizacji.  

7.4. Obszary zintegrowanego inwestowania i wykluczenia z inwestowania, 

obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego 
 

Nie wyznaczono na obszarze gminy Jeżowe przedstawionych w tytule obszarów.  

 

7.5. Obszary o szczególnych problemach lub barierach rozwojowych i obszary 

o wyjątkowym potencjale rozwojowym 
 

Nie wyznaczono na obszarze gminy Jeżowe przedstawionych w tytule obszarów.  

 

8. Bezpieczeństwo publiczne 
 

8.1. Podmioty i instytucje realizujące zadania z zakresu bezpieczeństwa 
 

Podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy Jeżowe 

jest Komenda Powiatowa Policji w Nisku, zlokalizowana przy ul. Sandomierskiej 6 w Nisku. 

Działania na terenie gminy Jeżowe KPP w Nisku realizowała, poprzez prowadzenie Posterunku Policji 

w Jeżowem.  

Za prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom i ratowaniem życia oraz 

mienia poszkodowanych w pożarach, wypadkach i katastrofach naturalnych odpowiedzialna jest 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku przy ul. Nowa 42 w Nisku wraz z 

ośmioma działającymi na terenie gminy Jeżowe jednostkami ochotniczej straży pożarnej: 

w tym włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżowem; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Cholewianej Górze; 

a także poza systemem KSRG: 
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 Ochotnicza Straż Pożarna w Groblach; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywdach; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Jacie; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Narcie; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Narcie. 

 

Krótka charakterystyka podmiotów realizujących działania z zakresu bezpieczeństwa na terenie 

gminy Jeżowe 

 

A. PORZĄDEK PUBLICZNY 

 

Komisariat Policji w Jeżowem 

37 – 430 Jeżowe 663A 

 

Posterunek Policji w Jeżowem działa w wyznaczonym systemie godzinowym, w systemie 

całodobowym porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańcom gminy Jeżowe zapewnia Komenda 

Powiatowa. Na Komisariacie średnio służbę pełni trzech policjantów, w tym dwóch policjantów 

dzielnicowych.  

 

B. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM  

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JEŻOWEM 

Rok powstania  1912, włączona do KSRG w roku 1995 

Obecna działalność  Działalność ratowniczo – gaśnicza. 

Główny teren działania  Gmina Jeżowe/Powiat Niżański 

Liczba członków   

Krótki opis zasobów 

Remiza murowana, 2 boksy garażowe, 2 sale 

świetlicowe z zapleczem kuchennym.  

Samochody: 1 szt. ciężki - Mercedes Atego, 2 szt. 

lekki - Fiat Ducato i IVECO, 1 szt. gospodarczy - 

skoda.  

Wyzwania, potrzeby na okres realizacji 

strategii  

Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego. 

Remont budynku remizy. 

Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego. 

Zagospodarowanie terenu. 

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pożarniczy i w 

środki indywidualnej ochrony strażaków. 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CHOLEWIANEJ GÓRZE 

Rok powstania  1926, włączona do KSRG w roku 1997 

Obecna działalność  Działalność ratowniczo – gaśnicza. 

Główny teren działania  Gmina Jeżowe/Powiat Niżański 

Liczba członków   

Krótki opis zasobów 

Remiza murowana z 1 boksem garażowym, 2 sale 

świetlicowe i zapleczem kuchennym.  

Samochody: 1 szt. średni – Volvo. 
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Wyzwania, potrzeby na okres realizacji 

strategii  

Zakup  lekkiego samochodu. 

Budowa garażu 

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pożarniczy i w 

środki indywidualnej ochrony strażaków. 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GROBLACH 

Rok powstania  1923, poza systemem KSRG 

Obecna działalność  Działalność ratowniczo – gaśnicza. 

Główny teren działania  Gmina Jeżowe 

Liczba członków   

Krótki opis zasobów 

Remiza murowana z 1 boksem garażowym, 1 sala 

świetlicowa.  

Samochody: 1 szt. lekki – Renault Master. 

Wyzwania, potrzeby na okres realizacji 

strategii 

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pożarniczy i w 

środki indywidualnej ochrony strażaków. 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZYWDACH 

Rok powstania  2001, poza systemem KSRG 

Obecna działalność  Działalność ratowniczo – gaśnicza. 

Główny teren działania  Gmina Jeżowe 

Liczba członków   

Krótki opis zasobów 

Remiza murowana z 1 boksem garażowym, 1 sala 

świetlicowa z zapleczem kuchennym.  

Samochody: 1 szt. lekki – Opel Vivaro. 

Wyzwania, potrzeby na okres realizacji 

strategii 

Zakup  lekkiego samochodu. 

Remont remizy. Doposażenie w specjalistyczny 

sprzęt pożarniczy i w środki indywidualnej ochrony 

strażaków 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W  JACIE 

Rok powstania  1952, poza systemem KSRG 

Obecna działalność  Działalność ratowniczo – gaśnicza. 

Główny teren działania  Gmina Jeżowe 

Liczba członków   

Krótki opis zasobów 

Remiza murowana z 1 boksem garażowym, 2 sale 

świetlicowe i zapleczem kuchennym.  

Samochody: 1 szt. lekki – Ford Transit. 

Wyzwania, potrzeby na okres realizacji 

strategii 

Budowa garażu 

Zakup  lekkiego samochodu 

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pożarniczy i w 

środki indywidualnej ochrony strażaków. 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W  ZALESIU 

Rok powstania  1968, poza systemem KSRG 

Obecna działalność  Działalność ratowniczo – gaśnicza. 

Główny teren działania  Gmina Jeżowe 

Liczba członków   

Krótki opis zasobów 
Remiza murowana.  

Samochody: 1 szt. lekki – Volkswagen Transporter 

Wyzwania, potrzeby na okres realizacji 

strategii 

Rozbudowa remizy. Zakup  lekkiego samochodu 

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pożarniczy i w 

środki indywidualnej ochrony strażaków. 
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W  NOWYM NARCIE 

Rok powstania  1948, poza systemem KSRG 

Obecna działalność  Działalność ratowniczo – gaśnicza. 

Główny teren działania  Gmina Jeżowe 

Liczba członków   

Krótki opis zasobów 

Remiza murowana z 1 boksem garażowym, 2 sale 

świetlicowe i zapleczem kuchennym.  

Samochody: 1 szt. średni – Jelcz, 1 szt. lekki – Opel 

Movano. 

Wyzwania, potrzeby na okres realizacji 

strategii 

Zakup  średniego samochodu 

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pożarniczy i w 

środki indywidualnej ochrony strażaków. 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W  STARYM NARCIE 

Rok powstania  1967, poza systemem KSRG 

Obecna działalność  Działalność ratowniczo – gaśnicza. 

Główny teren działania  Gmina Jeżowe 

Liczba członków   

Krótki opis zasobów 
Remiza murowana z 1 boksem garażowym. 

Samochody: 1 szt. lekki – Renault Master. 

Wyzwania, potrzeby na okres realizacji 

strategii 

Remont remizy. 

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt pożarniczy i w 

środki indywidualnej ochrony strażaków. 

 

 

W roku 2021 na terenie gminy w jednostkach ochotniczych straży pożarnych działało 330 

strażaków ochotników. Niestety od roku 2019 widoczny jest stopniowy odpływ ochotników do działania 

w jednostkach OSP. 

Tabela 42. Liczba strażaków ochotników na terenie gminy w latach 2019 - 2021 

Lata 2019 2020 2021 

OSP w JEŻOWEM 68 58 56 

OSP w CHOLEWIANEJ GÓRZE 50 50 50 

OSP w GROBLACH 40 40 40 

OSP w KRZYWDACH 28 28 28 

OSP w JACIE 39 39 36 

OSP w ZALESIU 38 38 38 

OSP w NOWYM NARCIE 48 48 48 

OSP w STARYM NARCIE 34 34 34 

Liczba strażaków OSP na terenie 
gminy 

345 335 330 

 

43. Wykaz pojazdów pożarniczych w jednostkach OSP 

L.p. Jednostka Samochód 

ciężki 

Samochód 

średni 

Samochód  

lekki 

1.  OSP w JEŻOWEM TAK - TAK 

2.  OSP w CHOLEWIANEJ GÓRZE - TAK - 

3.  OSP w GROBLACH - - TAK 
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4.  OSP w KRZYWDACH - - TAK 

5.  OSP w JACIE - - TAK 

6.  OSP w ZALESIU - - TAK 

7.  OSP w NOWYM NARCIE - TAK TAK 

8.  OSP w STARYM NARCIE - - TAK 

 

8.2. Uwarunkowania wynikające z położenia, w tym zagrożenia naturalne 

(powodziowe, osuwiskowe) 
 

Obszary zagrożenia i ryzyka powodziowego 

Na podstawie danych pomiarowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na 

terenie gminy Jeżowe zostały wyznaczone obszary zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

Głównym źródeł zagrożenia powodziowego na terenie gminy Jeżowe jest rzeka Rudnia 

przechodząca przez tereny północne gminy oraz jej prawy dopływ  - rzeka obecnie zwana „Jeżówką” 

(na mapie Hydroportalu rzeka Rudnia). Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego wskazuje obszary na 

terenie gminy narażone na niebezpieczeństwo powodzi, gdzie ryzyko wystąpienia dużego ryzyka 

powodziowego jest prawdopodobne. Na terenie gminy Jeżowe ryzyko powodziowe związane jest 

z powodziami rzecznymi – rzeka Rudnia i jej dopływ potocznie zwany „Jeżówką”. W ten sposób 

wstępną oceną ryzyka powodziowego zagrożone są północno - wschodnie tereny gminy Jeżowe wzdłuż 

rzeki Rudnia przechodzące przez teren sołectwa Groble,  Jeżowe Podgórze oraz Krzywdy. Wstępna 

ocena ryzyka powodziowego wyznacza obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, jako obszary 

na których wystąpienie powodzi jest znaczące lub poziom dużego ryzyka powodziowego jest 

prawdopodobny.  Wstępna ocena ryzyka powodziowego aktualizowana jest w okresach 6 = letnich.  
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Rysunek 35. Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego7677 

 

Bardziej precyzyjny obszar zagrożenia powodziowego przedstawiają Mapy zagrożenia 

powodziowego, wskazujące poziom prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi w trzech obszarach 

analizy wystąpienia powodzi: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz 

na 500 lat) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego; 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz 

na 100 lat); 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz 

na 10 lat). 

  

Obszar o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 1 % (raz na 100 lat) 

Rzeka Rudnia z lewej strony na odcinku od 9,5 km do 10 km biegu rzędna 169,43 zwierciadła 

wody oraz na rzędna 169,78 rozlewa się nieznacznie poza korytarz rzeki do ok 260 m od koryta rzeki, 

natomiast na odcinku 10,5 do 11 km rzędna 170,08 i 170,22 rzeka rozlewa się na odległość maksymalną 

do 430 m, obszar zalewowy ciągnie się do 12 km rzeki. Od 12 km do 13 km rzędna 170,81 rzeka Rudnia 

rozlewa się zarówno z lewej i prawej strony na okoliczne pola, na wysokości rzędnej 171,03 z prawej 

strony do 570 m i po lewej stronie na wysokości 13 km do ok 400 m.  

Rzeka Głęboka na długości 1,2 km rozlewa się na okoliczne pola, w szczególności na południe ze 

względu na ukształtowanie terenu do wysokości 13km rzeki Rudnia, z którą się w tym miejscu łączy. 

Następnie rzeka Rudnia występuje z koryta po jednej i drugiej stronie nieznacznie na okoliczne pola do 

wysokości 15 km rzędna 174,34, następnie rozlewa się na odcinku od 15,5 km do 16 km w bliskim 

otoczeniu zabudowy w sołectwie Krzywdy po prawej stronie i zabudowy w Jeżowem – Zaborczyny po 

lewej stronie.  

                                                           
 

 
77 System Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Jeżowe na podstawie Hydroportalu – PGW Wody Polskie; 
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Rysunek 36. Mapa Zagrożenia Powodziowego 1% (raz na 100 lat) 

 

Obszar o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 10 % (raz na 10 lat) 

 

Obszar wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi na podstawie Q=10% (raz na 10 lat) 

dotyczy powodzi rzecznych na rzece Rudnia oraz rzeka Głęboka. 

Wysokie prawdopodobieństwo Q=10% na rzece Rudnia obejmuje odcinek rzeki od 12 km rzędna 

170,37 do 15 km rzędna 174,27. Na odcinku od 12 do 13 km w głównej mierze wylewa na okoliczne 

pola z prawej strony biegu i w mniejszym stopniu po lewej stronie. Na odcinku od 13,5 km do 14 km 

występuje nieznacznie poza koryto rzeki, rozlewa się jednak na okoliczne pola na odcinku od 14 km do 

15 km (ona odcinku 14 – 14,5 km po obu stronach rzeki, natomiast na odcinku 14,5 – 15 km głównie z 

lewej strony biegu rzeki.  

 

Rysunek 37. Mapa Zagrożenia Powodziowego 10% (raz na 10 lat) 
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Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego są mapy ryzyka powodziowego, określające 

wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty narażone na zniszczenie 

z powodu wystąpienia powodzi. W ocenie średniego prawdopodobieństwa Q= 1% wystąpienia powodzi 

zagrożone na terenie gminy Jeżowe w obszarze rzeki Rudnia zagrożone są w głównej mierze grunty 

orne i uprawy trwałe, użytki zielone i leśne na terenie miejscowości: Jeżowe, Groble, Krzywdy. 

Poziom prawdopodobieństwa wysokiego Q=10% obejmuje grunty orne i uprawy trwałe oraz tereny 

leśne na obszarze miejscowości: Jeżowe i Krzywdy i związane są z wystąpieniem powodzi rzek Rudnia 

i Głęboka.  

  

Rysunek 38. Mapy ryzyka powodziowego - prawdopodobieństwo 1% 
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Rysunek 39. Mapy ryzyka powodziowego prawdopodobieństwo 10% 

 

Obszary zagrożenia suszą  

Cały obszar gminy Jeżowe zalicza się do terenów o umiarkowanym zagrożeniu suszą. Ocena 

obejmuje analizę łączną zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną na podstawie 

Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PGW Wody Polskie).  
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8.3. Przestępczość, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zdarzenia zagrażające 

życiu i bezpieczeństwu mieszkańców 
 

 Zdarzenia i działania ratowniczo – gaśnicze 

W okresie 2016 – 2021 liczba zdarzeń na terenie gminy Jeżowe, do których wyjeżdżały lokalne 

jednostki OSP wzrosła o 31%. Największa liczba zdarzeń odnotowana została w latach 2019 – 2020, 

w roku 2021 liczba zdarzeń spadła do poziomu z roku 2018. Zdecydowaną większość rejestrowanych 

zdarzeń stanowią miejscowe zagrożenia - od 60 do 70% zarejestrowanych zdarzeń, mniejszą liczbę 

stanowią pożary średnio od 30 do 40%. Wyjątkiem był rok 2020 kiedy liczba pożarów prawie równała 

się liczbie miejscowych zagrożeń.  

Przedstawiona statystyka pokazuje, iż lokalne jednostki OSP muszą być przygotowane zarówno do 

działań związanych z przeciwdziałaniem pożarom, ale również innym, do których zaliczają się 

miejscowe zagrożenia. Do istotnych zagrożeń należą w tym zakresie wypadki drogowe, co jest wysoce 

istotne przy uwzględnieniu kluczowych dróg publicznych przechodzących przez teren gminy, w tym 

drogi ekspresowej, dróg wojewódzkich, powiatowych oraz lokalnych – gminnych.  

Tabela 44. Liczba zdarzeń, do których wyjeżdżały jednostki OSP z terenu gminy Jeżowe 

Liczba zdarzeń na terenie 
gminy 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

pożary 18 28 32 24 55 25 39% 

miejscowe zagrożenia 43 58 50 84 56 53 23% 

fałszywe 0 1 1 4 1 2 0% 

Razem 61 87 83 112 112 80 31% 

udział % pożarów 30% 32% 39% 21% 49% 31% n/d 

udział % miejscowych 
zagrożeń 

70% 67% 60% 75% 50% 66% n/d 

Udział % fałszywych 
alarmów 

0% 1% 1% 4% 1% 3% n/d 

Do największej liczby zdarzeń dysponowane były jednostki OSP w Jeżowem, następnie 

w Cholewianej Górze, Groblach i w Nowym Narcie.  

Tabela 45. Liczba wyjazdów do zdarzeń wg poszczególnych jednostek OSP 

Jednostka 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jeżowe 52 61 63 80 87 55 

Cholewiana Góra 4 12 13 24 33 12 

Groble 0 5 6 9 17 5 

Stary Nart 1 3 1 4 5 4 

Krzywdy 4 1 0 5 4 6 

Nowy Nart 1 0 1 11 6 11 

Zalesie 0 1 0 4 3 1 

Jata 0 1 0 3 0 0 

suma 62 84 84 140 155 94 

 

 

 Przestępczość, interwencje Policji 



str. 102 
 

Analizę stanu przestępczości na terenie gminy Jeżowe opracowano dla dwóch ostatnich lat tj. od 

roku 2020 na podstawie danych z Raportu o stanie gminy za rok 2020 i 2021. 

W liczbie stwierdzonych przestępstw najwięcej dotyczy przestępstw przeciwko rodzinie oraz 

związanych z prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwości. Niepokojącym zjawiskiem jest również 

rosnąca liczba stwierdzonych przestępstw w roku 2021, w szczególności związanych z przestępstwami 

przeciwko rodzinie i prowadzeniu pojazdów po alkoholu. Są to dwa kluczowe problemy społeczne 

dotykające mieszkańców gminy Jeżowe.  

W roku 2021 na terenie powiatu niżańskiego odnotowano 950 przestępstw, z czego jedynie 4,7 % 

zostało popełnionych na terenie gminy Jeżowe, co pokazuje, iż poziom przestępczości na terenie gminy 

Jeżowe wypada zdecydowanie poniżej średniej dla całego powiatu. W roku 2020 poziom ten wynosił 

4,2%.  

Tabela 46. Liczba stwierdzonych przestępstw w okresie 2020 – 202178 

Liczba stwierdzonych przestępstw 2020 2021 

Kradzież z włamaniem 6 2 

Bójka i pobicie 2 1 

Przeciwko rodzinie 5 12 

Wypadki drogowe 5 5 

Kradzież  7 7 

Prowadzenie pojazdu w stanie 
nietrzeźwości 

6 16 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 1 1 

Uszkodzenie mienia 1 1 

Gmina Jeżowe 33 45 

 

Skalę przestępczości bardziej określa liczba interwencji Policji na terenie gminy Jeżowe. 

Niepokojącym zjawiskiem jest wzrost liczby takich interwencji w roku 2021 o ponad 10% względem 

roku poprzedniego. Najwięcej, ze względu na największe skupiska ludnościowe odnotowywane były na 

terenie miejscowości Jeżowe, następnie na terenie Cholewianej Góry i Starego Nartu. Najwyższy 

wskaźnik liczby interwencji w przeliczeniu na 1 mieszkańca danego sołectwa występuje na terenie 

miejscowości Jeżowe (0,1 liczby interwencji na 1 mieszkańca) i miejscowości Stary Nart 

(0,1/mieszkańca). 

Tabela 47. Liczba interwencji Policji79 

Liczba interwencji policji 2020 2021 

Jeżowe 407 444 

Groble 45 33 

Cholewiana Góra 37 53 

Krzywdy 19 22 

Jata 29 13 

Sójkowa 5 17 

Stary Nart 19 35 

                                                           
78 Źródło: Raport o stanie gminy za rok 2020 i 2021; 
79 Źródło: Raport o stanie gminy za rok 2020 i 2021; 



str. 103 
 

Nowy Nart 14 27 

Zalesie 15 9 

Gmina Jeżowe 590 653 

 

Średnio w roku na terenie gminy Jeżowe odnotowuje się około 40 zdarzeń drogowych, do których 

w większości należą kolizje drogowe. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek liczby zdarzeń drogowych 

w roku 2021, co może być związane z udostępnieniem nowej drogi ekspresowej, o zdecydowanie 

wyższych parametrach dla bezpieczeństwa użytkowników pojazdów i pieszych. W roku 2020 liczba 

wypadków drogowych na terenie gminy Jeżowe stanowiła jedynie 12% zarejestrowanych wypadków 

drogowych na terenie powiatu niżańskiego, co pokazuje, iż obszar gminy Jeżowe pod względem 

bezpieczeństwa drogowego  nie należy do najbardziej niebezpiecznych spośród wszystkich gmin 

powiatu.  

Tabela 48. Liczba zdarzeń drogowych80 

Zdarzenia drogowe 2020 2021 

Wypadki 5 5 

Zabici 1 0 

Ranni 4 5 

Kolizje 44 40 

 

9. Polityka społeczna 
 

9.1. Pomoc społeczna – liczba i odsetek osób objętych pomocą społeczną, 

struktura powodów udzielania pomocy, beneficjenci pomocy, w tym osoby 

długotrwale korzystające ze wsparcia; 
 

Krótki opis zakresu realizacji pomocy społecznej na terenie gminy 

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Jeżowe realizowane są przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Jeżowem, jednostkę budżetową Gminy Jeżowe. Jednostka realizuje zadania 

własne, wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zadania zlecone przez 

organy administracji rządowej w zakresie ustalonym w ustawach oraz zadania inne, wynikające 

z uchwał Rady Gminy Jeżowe i zarządzeń Wójta Gminy Jeżowe. 

Celem działania jednostki jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są w stanie sprostać w oparciu o własne, posiadane zasoby, środki, możliwości 

i uprawnienia. Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej 

zatrudniają pracowników socjalnych, jako realizatorów pomocy społecznej i pracowników świadczeń 

rodzinnych. OPS w Jeżowem swoim zakresem działania obejmuje teren całej gminy Jeżowe.  

W roku 2021 w jednostce zatrudnionych było 18 osób wg. następującej struktury organizacyjnej81: 

 Kierownik – 1 osoba; 

 Główny księgowy – 1 osoba; 

 Pracownik socjalny – 5 osób; 

 Opiekunka domowa – 3 osoby; 

                                                           
80 Źródło: Raport o stanie gminy za rok 2020 i 2021; 
81 Raport o stanie gminy za rok 2021; 
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 Osoba obsługująca świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny – 2 

osoby; 

 Pomoc administracyjna – 1 osoba; 

Dodatkowo w Dziennym Domu Pomocy w Nowym Narcie: 

 Kierownik – 1 osoba; 

 Opiekunka osoby starszej – 3 osoby.  

Od 1 czerwca 2019 roku OPS w Jeżowem realizuje projekt związany z działaniem Dziennego 

Domu Pomocy w Gminie Jeżowe, którego uczestnikami jest 30 osób niesamodzielnych w wieku 

poprodukcyjnym z terenu gminy Jeżowe. DDP prowadzony jest w Nowym Narcie.  

Ośrodek działa w oparciu o przyjętą Uchwałą Nr XXXVI/196/17 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 

marca 2017 r. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017 – 2022. Ośrodek działa 

również w oparciu o przyjęty Uchwałą Nr XXVI/182/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. Gminny Program 

Wsparcia Rodziny na lata 2020 – 2022. Program ten służy realizacji zadań własnych gminy, związanych 

ze wspieraniem rodziny i pieczy zastępczej.  

Główny obszar działania OPS w Jeżowem wyznacza ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 r.  

Wsparcie udzielane mieszkańcom gminy Jeżowe związane jest z wypłacaniem: 

 zasiłku stałego – który przysługuje osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy jeżeli nie posiada własnych świadczeń emerytalnych, tj. osoby pełnoletniej 

inwalidy I i II grupy lub znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności; 

 zasiłku okresowego – który przysługuje osobom i rodzinom   w szczególności ze względu na 

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia 

uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego; 

 zasiłku celowego - w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany 

zasiłek celowy.  Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub 

całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Dodatkowo OPS w Jeżowem realizuje wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu”, który 

obejmuje dożywianie dzieci pochodzących z najuboższych rodzin (świadczenie w formie posiłku może 

być bezpłatne, jeżeli dochód osoby lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego, czyli podwyższonego w stosunku do ogólnych zapisów ustawy).  

Wypłacane są również wynagrodzenia należne opiekunom osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej 

z tytułu sprawowania opieki. Ponadto OPS dopłaca do pobytu w Domu Pomocy Społecznej, do pobytu 

w domach dziecka, w schroniskach dla bezdomnych. OPS realizuje usługi opiekuńcze, które świadczone 

są przez trzy opiekunki domowe. Świadczone są również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci, 

dla usługi opiekuńcze dla seniorów powyżej 75 lat w ramach Programu „Opieka 75+”.  

Szczególną formą działania OPS jest prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Nowym Narcie. 

Celem działalności DDP jest zapewnienie wsparcia Uczestnikom oraz kompensowanie skutków 

samotności, niesamodzielności, a także propagowanie modelu godnego życia w wieku senioralnym 

przez: przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, ograniczanie skutków 

niepełnosprawności fizycznej, opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, aktywizowanie osób starszych do dalszego 

podejmowania wysiłku w codziennym życiu i koordynowanie tych przejawów aktywności w zależności 

od kondycji psychologiczno-fizycznej, czy stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji, 
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wykorzystania tkwiących w uczestnikach potencjałów wiedzy i umiejętności wpływających korzystnie 

na wzrost poczucia własnej wartości oraz utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej. Z 

oferty DDP mogą korzystać osoby nieaktywne zawodowo powyżej 60 roku życia, które wymagają 

częściowej opieki i pomocy poza miejscem zamieszkania. W ramach DDP dla tej grupy osób 

realizowane są usługi: opiekuńcze, terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej, rehabilitacyjne, 

zapewnienia posiłku, poradnictwa specjalistycznego oraz zaspokojenia potrzeb towarzyskich, 

rekreacyjnych i kulturalnych.  

Przy Kierowniku OPS działa Zespół ds. Asysty Rodzinnej, którego zadaniem jest analiza sytuacji 

rodziny objętej wsparciem oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, podniesienie świadomości w zakresie 

planowania oraz funkcjonowania rodziny oraz wspieranie w przezwyciężaniu trudności życiowych 

poprzez ustaleniu planu pomocy dla rodziny. 

Kolejnym programem realizowanym przez OPS jest Karta Dużej Rodziny. Jest to program 

polegający na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług 

i innych form działalności. Ulgi i zniżki dla rodzin 3+ oferują instytucje państwowe podległe 

ministerstwom oraz podmioty prywatne na podstawie pisemnej umowy z Ministerstwem Pracy. 

Nowym wyzwaniem dla OPS w Jeżowem było otwarcie infolinii w odpowiedzi na występującą 

sytuację pandemiczną COVID- 19. W ramach działania infolinii osoby pozostające w kwarantannie 

mogły uzyskać podstawowe informacje oraz zgłosić się z prośbą o wsparcie w zakresie m.in. 

dostarczania posiłków, żywności, leków, czy w zakresie pomocy psychologicznej.  

OPS wspiera również mieszkańców gminy w organizacji transportu na potrzeby realizowanego 

programu szczepień na terenie gminy Jeżowe.  

W wielu obszarach działalność OPS nie byłaby możliwa bez wsparcia organizacji zewnętrznych. 

OPS współpracuje przy realizacji zadań z lokalnymi stowarzyszeniami oraz katolicką organizacją 

charytatywną CARITAS.  

Dla ubogich i potrzebujących rodzin wypłacane są świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, 

specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, fundusz alimentacyjny, „Dobry start” – dla uczniów 

rozpoczynających rok szkolny, „Świadczenie Za Życiem” – jednorazowe świadczenie w szczególności 

dla kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których 

zdiagnozowano ciężki i nieodwracalne upośledzenia lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

OPS w Jeżowem realizuje ponadto zadania z zakresu przyjmowania wniosków o wydanie 

zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.  

W strukturze OPS działa również Koordynator ds. dostępności, do którego zadań należy: 

 wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,  

 prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności;  

 przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;  

 monitorowanie działalności Ośrodka w zakresie zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami.  

Na terenie gminy Jeżowe został wdrożony gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

który działa na podstawie uchwalonego Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
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na lata 2020-2022, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Jeżowe NR XXVI/180/20 z dnia 16 kwietnia 2020 

r. Na potrzeby tego systemu został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, którego celem jest udzielanie pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym 

się w kryzysie dotkniętym problemem przemocy. Zespól Interdyscyplinarny realizuje procedurę 

„Niebieska Karta” na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w 

sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

 

Analiza problemów społecznych 

Kluczową pomocą oferowaną mieszkańcom gminy jest wsparcie z zakresu pomocy społecznej, 

które definiuje m.in. sytuację materialną mieszkańców gminy i skalę występowania problemów 

społecznych w gminie, m.in. takich jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, 

niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc, handel ludźmi, bezradność, problemu 

w integracji ze społeczeństwem, alkoholizm, sytuacje kryzysowe i klęski żywiołowe lub ekologiczne. 

Sytuację materialną i społeczną mieszkańców może obrazować analiza liczby osób korzystających 

z pomocy społecznej w postaci zasiłku stałego. Zasiłek stały przyznawany jest osobom, całkowicie 

niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód jest niższy od 

ustalonego kryterium dochodowego. W ten sposób wypłacany jest osobom o najniższych dochodach, 

dla których podstawowym problemem są ograniczenia w podejmowaniu pracy i generowaniu własnego 

dochodu. W okresie 2016 – 2021 na terenie gminy Jeżowe widoczny jest wzrost liczby osób 

korzystających z zasiłku stałego o 5,3%. Jednak jest to niewielki wzrost % liczby mieszkańców gminy 

korzystających z zasiłku stałego, bowiem w roku 2021 jedynie 0,6% ogółu mieszkańców korzystało z 

zasiłku stałego, w roku 2016 – tylko 0,56%. Niepokojące jest jednak to, iż wraz z rozwojem 

gospodarczym rośnie liczba osób korzystających z zasiłku stałego.  

 

Tabela 49. Liczba osób pobierających zasiłki stałe82 

ZASIŁKI STAŁE 

Sołectwa/lata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

1 Jeżowe Podgórze 6 8 11 9 11 14 133,3% 

2 Jeżowe Centrum 11 12 13 14 15 13 18,2% 

3 Jeżowe Zagościniec 2 2 2 4 4 5 150,0% 

4 Cholewiana Góra 8 7 5 6 4 3 -62,5% 

5 Jeżowe Kameralne 5 4 4 2 1 1 -80,0% 

6 Groble 9 6 6 7 7 6 -33,3% 

7 Jata 2 2 3 3 5 4 100,0% 

8 Krzywdy 2 1 1 1 1 1 -50,0% 

9 Zalesie 4 4 4 5 4 1 -75,0% 

10 Sójkowa 3 3 3 4 3 2 -33,3% 

11 Nowy Nart 3 4 5 5 6 5 66,7% 

12 Stary Nart 2 1 2 1 1 1 -50,0% 

13 Sibigi 0 3 2 2 1 1 100,0% 

14 Pogorzałka 0 0 1 2 2 2 100,0% 

15 Jeżowe Zaborczyny 0 0 0 1 1 1 100,0% 

Gmina Jeżowe 57 57 62 66 66 60 5,3% 

                                                           
82 Dane: OPS Jeżowe; 
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Drugim analizowanym wskaźnikiem oceny problemów społecznych na terenie gminy jest liczba 

osób korzystających z zasiłku okresowego. Zasiłek okresowy jest świadczeniem pieniężnym 

wypłacanym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, przy uwzględnieniu kryterium 

dochodowego. Główną grupę odbiorców stanowią przewlekle chorzy, niepełnosprawni czy bezrobotni.  

W okresie 2016 – 2021 widoczny jest istotny spadek liczby osób korzystających z zasiłków 

okresowych aż o 42%. Pokazuje to, iż sytuacja gospodarcza i materialna mieszkańców ulega 

zdecydowanej poprawie, a liczba osób kwalifikujących się do wsparcia z tytułu zasiłku okresowego 

corocznie maleje. Jest to pozytywny wskaźnik rozwoju społecznego gminy. Analiza tego wskaźnika 

w sposób bardziej precyzyjny obrazuje aktualną sytuację gospodarczą i społeczną gminy, bowiem 

w sposób bezpośredni odnosi się do sytuacji materialnej mieszkańców.  

 

Tabela 50. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe83 

ZASIŁKI OKRESOWE 

Sołectwa/lata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

1 Jeżowe Podgórze 20 12 9 8 10 13 -35,0% 

2 Jeżowe Centrum 16 15 8 11 14 11 -31,3% 

3 Jeżowe Zagościniec 5 3 2 3 2 2 -60,0% 

4 Cholewiana Góra 5 1 3 5 1 1 -80,0% 

5 Jeżowe Kameralne 5 7 6 3 3 5 0,0% 

6 Groble 6 10 8 6 5 5 -16,7% 

7 Jata 3 1 1 0 3 2 -33,3% 

8 Krzywdy 3 2 2 2 1 3 0,0% 

9 Zalesie 3 2 3 2 1 2 -33,3% 

10 Sójkowa 3 1 2 2 2 1 -66,7% 

11 Nowy Nart 10 6 2 1 1 1 -90,0% 

12 Stary Nart 4 3 4 2 2 2 -50,0% 

13 Sibigi 4 4 4 2 2 3 100,0% 

14 Pogorzałka 1 1 2 1 1 0 100,0% 

15 Jeżowe Zaborczyny 0 0 0 0 0 0 100,0% 

Gmina Jeżowe 88 68 56 48 48 51 -42,0% 

 

Analiza danych dotyczących wypłacanego zasiłku stałego i okresowego wg. podziału na 

poszczególne sołectwa pokazuje obszary gminy, które problemami społecznymi dotknięte są 

w największym stopniu i mogą podlegać wdrożeniu procesu rewitalizacji społecznej. Analizując 

wskaźnik wypłaty zasiłku stałego w przeliczeniu na 100 mieszkańców danego sołectwa, najwięcej osób 

z tej pomocy korzysta na terenie sołectw: Groble, Nowy Nart, Pogorzałka i Jeżowe Centrum. 

Proporcjonalnie najmniej takich wniosków składają mieszkańcy sołectw: Krzywdy, Jeżowe 

Zagościniec, Jeżowe Zaborczyny, Stary Nart i Jeżowe Kameralne. 

 

Tabela 51. Wskaźnik liczby wypłacanych zasiłków stałych na 100 mieszkańców84 

ZASIŁKI STAŁE/wsk. na 100 mieszkańców 

Sołectwa/lata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 średnia 

                                                           
83 Dane: OPS Jeżowe; 
84 Obliczenia własne; 



str. 108 
 

1 Krzywdy 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 Jeżowe Zagościniec 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 

3 Jeżowe Zaborczyny 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 0,7 0,4 

4 Stary Nart 0,5 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,4 

5 Jeżowe Kameralne 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,4 

6 Jeżowe Podgórze 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,8 0,5 

7 Jata 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 0,7 0,5 

8 Sójkowa 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4 0,6 

9 Sibigi 0,0 1,3 0,8 0,9 0,4 0,4 0,6 

10 Cholewiana Góra 1,0 0,8 0,6 0,7 0,5 0,4 0,7 

11 Zalesie 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,2 0,7 

12 Jeżowe Centrum 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 

13 Pogorzałka 0,0 0,0 0,7 1,4 1,4 1,4 0,8 

14 Nowy Nart 0,6 0,8 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0 

15 Groble 1,3 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 

Gmina Jeżowe 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 

 

Analizując dane dotyczące liczby wypłacanych zasiłków okresowych w przeliczeniu na 100 

mieszkańców danego sołectwa, najwięcej osób z tej pomocy korzysta z terenu sołectw: Sibigi, Groble, 

Stary Nart i Jeżowe Centrum. Przedstawione obszary w największym stopniu zagrożone są degradacją 

społeczną w obszarze społecznym i mogą podlegać procesowi rewitalizacji. Najlepsza sytuacja 

występuje na terenie sołectw: Jeżowe Zaborczyny, Jata, Jeżowe Zagościniec, Cholewiana Góra, 

Sójkowa, Krzywdy i Zalesie.  

 

Tabela 52. Wskaźnik liczby wypłacanych zasiłków okresowych na 100 mieszkańców85 

ZASIŁKI OKRESOWE/wsk. na 100 mieszkańców 

Sołectwa/lata 2016 2017 2018 2019 2020 2021 średnia 

1 Jeżowe Zaborczyny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Jata 0,5 0,2 0,2 0,0 0,5 0,3 0,3 

3 Jeżowe Zagościniec 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 

4 Cholewiana Góra 0,6 0,1 0,4 0,6 0,1 0,1 0,3 

5 Sójkowa 0,6 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 

6 Krzywdy 0,6 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,4 

7 Zalesie 0,6 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,4 

8 Jeżowe Podgórze 1,1 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 

9 Jeżowe Kameralne 0,7 1,0 0,8 0,4 0,4 0,7 0,7 

10 Pogorzałka 0,7 0,7 1,4 0,7 0,7 0,0 0,7 

11 Nowy Nart 2,1 1,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 

12 Jeżowe Centrum 1,0 0,9 0,5 0,7 0,9 0,7 0,8 

13 Stary Nart 1,1 0,8 1,1 0,6 0,6 0,6 0,8 

14 Groble 0,9 1,5 1,2 0,9 0,7 0,7 1,0 

15 Sibigi 1,7 1,7 1,7 0,9 0,9 1,3 1,3 

Gmina Jeżowe 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 

 

                                                           
85 Obliczenia własne 
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Ostatnim elementem analizy jest ocena sytuacji społecznej gminy Jeżowe względem innych gmin 

z terenu powiatu niżańskiego. W ocenie wskaźnika liczby beneficjentów korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej na 10 tyś. mieszkańców86 gmina Jeżowe zajmuje ostatnie miejsce, 

co oznacza, iż z terenu gminy Jeżowe z tej pomocy korzysta najwięcej osób w przeliczeniu na 10 tyś. 

mieszkańców. Na podstawie wskazanego wskaźnika można ocenić, iż sytuacja społeczna pod względem 

m.in. liczby osób niepełnosprawnych, liczby osób wymagających pomocy społecznej, w tym 

materialnej, finansowej i innej na terenie gminy Jeżowe jest najcięższa. Wskazuje to również na istotne 

potrzeby wdrażania różnych mechanizmów wspierających mieszkańców gminy w szczególności w ich 

trudnych sytuacjach życiowych.   

 

Tabela 53. Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności - ocena porównawcza87 

Nazwa 

beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności 

2016 2017 2018 2019 2020 średnia 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Nisko  635 525 478 409 344 478 

Ulanów  766 691 675 546 432 622 

Jarocin  1 012 995 842 738 658 849 

Powiat niżański 1 080 968 883 786 664 876 

Krzeszów  1 228 1 063 931 899 796 983 

Harasiuki  1 455 1 255 1 180 1 063 913 1 173 

Rudnik nad Sanem  1 411 1 355 1 228 1 085 875 1 191 

Jeżowe  1 731 1 560 1 424 1 325 1 148 1 438 
 

 

9.2. Podmioty i ochrona zdrowia – placówki, oferta, dostępność, liczba 

udzielanych porad, lokalizacja i czas dojazdu zespołów ratownictwa 

medycznego 
 

                                                           
86 Środowiskowa pomoc społeczna to pomoc udzielana ludności w miejscu zamieszkania za pośrednictwem 

ośrodka pomocy społecznej. Szacunki na podstawie Zbioru Centralnego Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy 

Społecznej (ZC KSMPS) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zawierającego informację o 

zrealizowanych świadczeniach środowiskowej pomocy społecznej i odbiorcach tej pomocy - gospodarstwach 

domowych i ich członkach oraz osobach bezdomnych. Zbiór jest zasilany informacjami uzyskanymi w rodzinnym 

wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym przez pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy 

społecznej. We wszystkich podgrupach środowiskowej pomocy społecznej przyjęto przekrój podstawowy: - 

poniżej kryterium dochodowego i powyżej tego kryterium. Zbiorowość poniżej kryterium dochodowego oznacza, 

że dochód na osobę w rodzinie/osobę samotnie gospodarującą nie był wyższy, niż ustalone w ustawie kryterium 

do uzyskania świadczenia pieniężnego. To kryterium w latach 2008 - 2011 i do 30 września 2012 r. wynosiło dla 

osoby w rodzinie 351 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 477 zł. Od 1 października 2012 r. do 30 września 

2015 r. kryterium wynosiło odpowiednio: 456 zł i 542 zł, a od 1 października 2015 r. odpowiednio: 514 zł i 634 zł. 

Począwszy od dnia 1 października 2018 r. kwota kryterium dochodowego wynosi dla osoby samotnie 

gospodarującej 701 zł a dla osoby w rodzinie 528 zł. Wyższe kryterium dochodowe obowiązuje w przypadku 

świadczeń realizowanych nieodpłatnie w ramach Programu Rządowego "Posiłek w szkole i w domu".  

 
87 Dane: GUS BDL; 
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Oferta zdrowotna na terenie gminy  

Na terenie gminy Jeżowe w roku opracowania diagnozy działają trzy podmioty świadczące usługi 

medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu zawartego z NFZ: 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „JEŻOWE” Poradnia POZ, Jeżowe 662A, 37 – 

430 Jeżowe; 

2) Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 1 Prywatna Praktyka Lekarska 

Poradnia Lekarza POZ, Jeżowe 662A, 37 – 430 Jeżowe; 

3) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 2 Poradni POZ, Jeżowe 662A, 37 – 430 

Jeżowe. 

Dodatkowo na terenie gminy w Jeżowem i w Nowym Narcie zarejestrowane  są Indywidualne 

Praktyki Pielęgniarskie i Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej: 

1) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, Jeżowe 662a, 37 – 430 Jeżowe; 

2) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, Jeżowe 662a, 37 – 430 Jeżowe; 

3) Poradnia Położnej Środowiskowej – Rodzinnej, Jeżowe 135, 37 – 430 Jeżowe; 

4) Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej, Nowy Nart 33, 37 – 430 Jeżowe; 

 

Na terenie gminy Jeżowe działają 2 apteki, w tym wszystkie w Jeżowem. Ponadto w Jeżowem 

działa Gabinet Fizjoterapii, zajmujący się fizjoterapią ambulatoryjną i rehabilitacją domową. 

Opiekę szpitalną dla mieszkańców gminy Jeżowe zapewnia Szpital Powiatowy im. Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Nisku. Szpital oferuje usługi w zakresie: 

 nocnej i świątecznej opieki POZ; 

 świadczenia usług szpitalnych na oddziałach: 

o wewnętrznym; 

o ginekologiczno – położniczym; 

o ortopedycznym; 

o chirurgicznym; 

o dziecięcym; 

o noworodkowym; 

o anestezjologii i intensywnej terapii; 

o blok operacyjny; 

 w poradniach specjalistycznych: 

o alergologicznej; 

o chirurgicznej; 

o chirurgii onkologicznej; 

o diabetologicznej; 

o endokrynologicznej; 

o gastroentorologicznej; 

o gruźlicy i chorób płuc; 

o kardiologicznej; 

o „K”; 

o leczenia uzależnień; 

o neonatologicznej; 

o urazowo – ortopedycznej; 

o urologicznej; 

o neurologicznej; 

o psychologicznej dla dzieci i młodzieży; 
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 w poradniach diagnostycznych; 

 dział fizjoterapii; 

 Centralne Laboratorium Diagnostyczne; 

 Centralna Serylizatornia. 

 

Statystyka zdrowotna 

W okresie 2016 – 2021 ogólna liczba porad lekarskich udzielanych dla mieszkańców gminy 

obniżyła się o prawie 13%, co może wskazywać na poprawę zdrowia mieszkańców. Istotna poprawa, 

obniżenie liczby świadczonych porad nastąpiło w roku 2017 i w 2020. Największy spadek liczby 

udzielanych porad odnotowany został w roku 2020, co wynikało z wystąpienia pandemii i ograniczonej 

liczby wizyt w gabinetach lekarskich. Wszystkie usługi przedstawione w zestawieniu świadczone były 

przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na terenie gminy Jeżowe.  

Tabela 54.Liczba udzielonych porad88 

Nazwa porady ogółem 

ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016 

Jeżowe  41 115 39 438 39 629 40 305 31 603 35 806 -5 309 

zmiany % do 
roku 
poprzedniego 

- -4,08% 0,48% 1,71% -21,59% 13,30% -12,91% 

 

Ostatnim elementem analizy zdrowia mieszkańców i dostępności do placówek zdrowotnych jest 

ocena porównawcza gminy Jeżowe do gmin ościennych i średniej powiatowej, regionalnej i krajowej 

w oparciu o dostępność do aptek. Oceniając liczbę mieszkańców przypadających na jedną aptekę, gmina 

Jeżowe plasuje się poniżej średniej powiatowej, regionalnej i krajowej, zajmując 5 miejsce spośród 7 

gmin powiatu niżańskiego. Wskaźnik ten wynika z położenia i wiejskiego charakteru gminy. 

Mieszkańcy gminy Jeżowe z usług aptek korzystają również na terenie miast sąsiednich.   

Tabela 55. Wskaźnik ludności na jedną aptekę89 

L.p. Nazwa ludność na aptekę ogólnodostępną 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

1 Krzeszów  4 248 2 147 2 143 2 131 2 114 2 106 

2 Rudnik nad Sanem  2 538 2 538 2 535 2 543 2 519 2 497 

3 Nisko  2 799 2 802 2 802 2 795 2 773 2 749 

4 POLSKA 2 933 2 882 2 978 3 124 3 174 3 209 

5 PODKARPACKIE 3 040 2 982 3 099 3 199 3 299 3 340 

6 Powiat niżański 3 522 3 522 3 342 3 329 3 485 3 457 

7 Ulanów  4 193 4 164 4 153 4 128 4 107 4 067 

8 Jeżowe  5 069 10 159 5 078 5 048 5 050 5 024 

9 Jarocin  5 429 5 392 5 402 5 372 0 0 

10 Harasiuki  6 169 6 183 6 140 6 074 6 049 5 995 

                                                           
88 GUS BDL; 
89 GUS BDL; 
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Jednak pod względem liczby działających aptek na terenie gminy, gmina Jeżowe plasuje się na 

miejscu trzecim spośród gmin powiatu niżańskiego, razem z gminami Krzeszów i Ulanów, co 

pokazuje, iż dostępność do sieci aptek zapewniona jest dla mieszkańców na poziomie średnim – 

zadawalającym. Najwięcej aptek działa na terenie miast powiatu tj. Nisko oraz Rudnik nad Sanem.  

Tabela 56.Liczba aptek działających na terenie powiatu niżańskiego90 

Nazwa apteki 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Powiat niżański 19 19 20 20 19 19 

Nisko  8 8 8 8 8 8 

Rudnik nad Sanem  4 4 4 4 4 4 

Jeżowe  2 1 2 2 2 2 

Krzeszów  1 2 2 2 2 2 

Ulanów  2 2 2 2 2 2 

Harasiuki  1 1 1 1 1 1 

Jarocin  1 1 1 1 0 0 

 

9.3. Gospodarka mieszkaniowa – opisu stanu zasobów mieszkaniowych, w tym 

technicznych, energetycznych i dostępności. 
 

W roku poprzedzającym opracowanie diagnozy na terenie gminy Jeżowe znajdowało się 2 485 

budynków mieszkalnych. W okresie 2016 – 2020 widoczny jest coroczny rozwój lokalnego rynku 

mieszkaniowego w liczbie użytkowanych budynków mieszkalnych, w tym okresie liczba budynków 

mieszkalnych wzrosła o ponad 5%.  

Pod względem średniej powierzchni użytkowej na 1 mieszkanie na terenie gminy Jeżowe 

występują budynki mieszkalne o jednej z największych średnich powierzchni (3 miejsce w badaniu). 

Jednak już wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej przypadającej na osobę na terenie gminy 

Jeżowe jest najmniejszy w badanej grupie, co może świadczyć o większej średniej liczbie osób 

w rodzinach, jak również o istotnych potrzebach mieszkaniowych na terenie gminy.  

Potwierdza to wskaźnik przeciętnej liczby osób na 1 mieszkanie, który na obszarze gminy Jeżowe 

jest najwyższy. Średnio 4 osoby zamieszkują jeden budynek mieszkalny na terenie gminy, co 

w porównaniu ze średnią krajową jest bardzo wysokim wskaźnikiem. Wyjaśnia on również przyczynę 

budowy budynków o większych powierzchniach użytkowych.  

Potrzebę rozwoju zaplecza mieszkaniowego definiuje wskaźnik dotyczący liczby mieszkań 

przypadających na 1000 mieszkańców, jako ocena dostępności do rynku mieszkaniowego. Wskaźnik 

ten na terenie gminy Jeżowe jest najmniej korzystny, średnio aż o 30% niższy od wskaźnika dla gminy 

i miasta Nisko.  

Przedstawiona poniżej analiza statystyczna wyjaśnia potrzebę rozwoju infrastruktury 

mieszkaniowej na terenie gminy Jeżowe,  w szczególności w obszarze zwiększenia dostępności do 

budynków i lokali mieszkaniowych, podnosząc wskaźnik liczby mieszkań przypadających na liczbę 

mieszkańców, ale również w obszarze podniesienia komfortu mieszkaniowego, poprzez zmniejszenie 

liczby osób przypadających na 1 mieszkanie.  

                                                           
90 GUS BDL; 
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Tabela 57. Liczba budynków mieszkalnych91 

Nazwa ogółem 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020/2016 

Jeżowe  2 365 2 389 2 408 2 468 2 485 - 5,07% 

 

Tabela 58. Porównanie sektora mieszkaniowego na terenie gminy Jeżowe do innych jednostek92 

Nazwa 

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

Jarocin  98,6 98,8 99,1 99,6 99,8 - 

Ulanów  96,6 96,8 96,9 97,0 97,3 - 

Jeżowe  94,1 94,6 95,0 95,3 95,9 - 

Krzeszów  93,9 94,2 94,6 94,7 94,9 - 

Harasiuki  92,9 93,3 93,4 93,6 93,9 - 

Powiat niżański 90,7 91,0 91,3 91,5 91,8 - 

Rudnik nad Sanem  87,7 87,9 88,1 88,3 88,6 - 

Nisko  86,3 86,6 86,8 87,1 87,4 - 

PODKARPACKIE 81,4 81,7 82,0 82,2 82,4 - 

POLSKA 73,8 74,0 74,2 74,4 74,5 - 

       

Nazwa 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[m2] [m2] [m2] [m2] [m2] [m2] 

Ulanów  28,8 29,1 29,4 29,6 30,0 - 

Krzeszów  28,4 28,3 28,5 28,9 29,4 - 

POLSKA 27,4 27,8 28,2 28,7 29,2 - 

Nisko  27,6 27,7 28,1 28,4 28,9 - 

Harasiuki  27,2 27,4 27,7 28,4 28,7 - 

Rudnik nad Sanem  27,7 27,9 28,1 28,2 28,7 - 

Powiat niżański 26,8 27,0 27,3 27,7 28,1 - 

Jarocin  25,3 25,7 26,0 26,7 27,0 - 

PODKARPACKIE 25,1 25,4 25,8 26,2 26,7 - 

Jeżowe  22,6 22,9 23,2 23,6 23,9 - 

       

Nazwa 
mieszkania na 1000 mieszkańców 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

POLSKA 371,3 375,7 380,5 385,9 392,4 - 

Nisko  319,5 320,5 323,2 326,6 330,6 - 

PODKARPACKIE 308,2 311,5 314,8 319,1 324,1 - 

Rudnik nad Sanem  315,5 317,5 318,8 319,2 323,6 - 

Krzeszów  302,3 300,3 301,9 305,6 309,8 - 

Ulanów  297,7 301,0 302,8 305,1 308,6 - 

Powiat niżański 295,5 297,0 299,3 302,6 306,0 - 
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Harasiuki  293,1 293,5 296,9 302,9 305,5 - 

Jarocin  256,4 259,6 262,1 267,7 270,5 - 

Jeżowe  240,1 242,1 244,1 247,5 249,6 - 

       

Nazwa 
przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jeżowe  4,16 4,13 4,10 4,04 4,01 - 

Jarocin  3,90 3,85 3,81 3,74 3,70 - 

Powiat niżański 3,38 3,37 3,34 3,31 3,27 - 

Harasiuki  3,41 3,41 3,37 3,30 3,27 - 

Ulanów  3,36 3,32 3,30 3,28 3,24 - 

Krzeszów  3,31 3,33 3,31 3,27 3,23 - 

PODKARPACKIE 3,24 3,21 3,18 3,13 3,09 - 

Rudnik nad Sanem  3,17 3,15 3,14 3,13 3,09 - 

Nisko  3,13 3,12 3,09 3,06 3,03 - 

POLSKA 2,69 2,66 2,63 2,59 2,55 - 
 

10. Edukacja i wychowanie 
 

10.1. Sieć placówek oświatowych 
 

W roku opracowania strategii lokalny system oświaty na terenie gminy Jeżowe tworzyły 

następujące placówki oświatowe: 

Placówki prowadzone przez Gminę Jeżowe na poziomie szkół podstawowych i przedszkoli: 

1. Przedszkole Niepubliczne z Oddz. Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w 

Jeżowem – Jeżowe 728, 37-430 Jeżowe. 

Placówka funkcjonująca od 01.09.2018r. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie 

Sióstr od Aniołów z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie.  Od 01.01.2019 r. placówka ta jest 

dotowana przez Gminę Jeżowe. Przedszkole w swej strukturze organizacyjnej dysponuje dwoma 

oddziałami, realizuje wczesne wspomaganie rozwoju oraz kształcenie specjalne dzieci 

posiadających orzeczenie.  

2. Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem – szkoła artystyczna bez kształcenia 

ogólnokształcącego – Jeżowe 580a, 37 – 430 Jeżowe. 

Publiczna szkoła muzyczna I stopnia. Organem prowadzącym jest Gmina Jeżowe. Nadzór 

pedagogiczny nad szkołą sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przy 

Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła prowadzi kształcenie w cyklu 

sześcioletnim i czteroletnim. Szkoła kształci na następujących specjalnościach instrumentalnych: 

fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, gitara, 

akordeon i perkusja.  
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3. Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe – Podgórze  z oddziałem przedszkolnym – Jeżowe – 

Podgórze 416, 37 – 430 Jeżowe.  

Początki szkoły sięgają roku szkolnego 1925/1926. Od reformy oświaty w roku 2017 szkoła 

prowadzi kształcenie podstawowe w trybie ośmioklasowym wraz z oddziałem przedszkolnym. 

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną oraz od roku 2016 boiskiem wielofunkcyjnym wraz z siłownią 

plenerową.  

Potrzeby i wyzwania na nowy okres strategii: remont i modernizacja budynku szkolnego.  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe - Kameralne z oddziałem przedszkolnym. 

Historyczne początki szkoły w przysiółku Kameralne sięgają roku 1896. Do roku 2010 szkoła 

funkcjonowała w trybie czteroklasowym, od roku tego roku już jako szkoła sześcioklasowa. W 

roku 2015 zakończono III etap rozbudowy szkoły, w którym dobudowano trzy sale lekcyjne, w 

tym pracownię komputerową, sanitariaty, szatnie oraz pomieszczenia administracyjne. Szkoła 

dysponuje salą gimnastyczną, która została oddana do użytkowania w roku 2021. 

Potrzeby i wyzwania na nowy okres strategii: poprawa infrastruktury sportowej, poprzez budowę 

boiska szkolnego. 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze  z oddziałem przedszkolnym. 

Początki funkcjonowania szkoły w Cholewianej Górze sięgają roku 1857. Na potrzeby obecnego 

kształcenia w latach od 1993 do 1997 trwały prace remontowe i w latach 2000 – 2005 trwałą 

rozbudowa budynku szkoły o nowe skrzydło budynku, w którym znajduje się: sala gimnastyczna 

o wymiarach 12x24m wraz z zapleczem socjalnym, kuchnia ze stołówką, sala komputerowa i 

biblioteka. Od roku 2017 – od reformy oświaty szkoła funkcjonuje w trybie 8-klasowym z 

oddziałem przedszkolnym. Szkoła dysponuje: salą gimnastyczną, gabinetem pedagoga, stołówka, 

świetlicą, gabinetem pielęgniarki, pracownią komputerową na 15 stanowisk, biblioteką i 10 salami 

lekcyjnymi.  

Potrzeby i wyzwania na nowy okres strategii: remont i modernizacja budynku szkolnego. 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Narcie z oddziałem przedszkolnym. 

Początki szkoły datowane są na końcówkę XIX wieku. W roku 2010 rozbudowano budynek 

szkolny poprzez dobudowę łącznika oraz sali gimnastycznej, z której korzystają obecnie 

uczniowie. W tym również roku zakończono termomodernizację budynku szkoły. Od roku 2013 

przy szkole działa punkt przedszkolny. W roku 2016 dobudowano drogi dojazdowe, chodnik dla 

pieszych i parking dla mieszkańców. Od roku reformy w 2017 szkołą funkcjonuje w trybie 8 – 

klasowym.  

Potrzeby i wyzwania na nowy okres strategii: remont i modernizacja budynku szkolnego. 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach z oddziałem przedszkolnym. 

Historyczne, potwierdzone zapisami kronikarskimi początki szkoły datowane są na rok 1907. 

Obecny budynek szkoły, w którym uczą się uczniowie został wybudowany w roku 2000. 

Uczniowie w nowym budynku mają do dyspozycji budynek szkolny oraz salę gimnastyczną, 
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bibliotekę, pracownię komputerową, pracownie językowe, przyrodniczą, świetlicę, pomieszczenia 

magazynowe, archiwum i szatnie. Przy szkole znajduje się obszerny teren do zajęć rekreacyjno – 

sportowych.  

Potrzeby i wyzwania na nowy okres strategii: remont i modernizacja budynku szkolnego. 

8. Zespół Szkół w Jacie, w skład którego wchodzą: 

- Publiczna Szkoła  Podstawowa w Jaciez oddziałem przedszkolnym ( 6 latki); 

- Publiczne Przedszkole w Zalesiu (3-5 latki). 

Powstanie szkoły w Jacie datowane jest na początek XX wieku. Obecna część zaplecza szkoły 

sięga roku 1965/66, kiedy w ramach programu „Tysiąca szkół na Tysiąclecie” wybudowano dużą, 

murowaną szkołę w Jacie. W roku 2002 – 2005 budynek szkoły rozbudowano o salę gimnastyczną 

z zapleczem, bibliotekę z czytelnią, pracownię komputerową, dwie sale lekcyjne, pomieszczenia 

administracyjne i gospodarcze, kuchnię z zapleczem i stołówkę. W roku 2010 wybudowano przy 

szkole kompleks boisk sportowych „Orlik” (2 boiska o sztucznej nawierzchni z oświetleniem). W 

2017 budynek szkoły przeszedł kompleksową termomodernizację. Od roku reformy 2017 szkoła 

działa w trybie 8-klasowym.  

Potrzeby i wyzwania na nowy okres strategii: remont i modernizacja budynku szkolnego. 

9. Zespół Szkół Jeżowe Centrum, w skład którego wchodzą: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem Centrum; 

- Publiczne Przedszkole w Jeżowem (3 –6-latki). 

Potrzeby i wyzwania na nowy okres strategii:  

Historia powstania szkoły w Jeżowem datowana jest na rok 1856. Obecne zaplecze szkolne sięga 

jeszcze roku 1980/81, kiedy budynek szkoły objęty został generalna modernizacją wraz z 

rozbudową. W tym okresie wybudowano trzecią kondygnację i wykonano nowe instalacje w 

budynku. W latach 90-tych zmodernizowano blok żywieniowy, wykonano kapitalny remont sali 

gimnastycznej oraz w części zmodernizowano dach budynku. Ponadto zmodernizowano podłogi, 

okna i łazienki. Wybudowano w tym czasie również łazienki. Od roku 2017 szkoła funkcjonuje w 

trybie 8 – klasowym. 

Potrzeby i wyzwania na nowy okres strategii: remont i modernizacja budynku szkolnego. 

 

Placówki prowadzone przez Powiat Niżański na poziomie szkół średnich: 

10. Zespół Szkół Jeżowe – Jeżowe 162a, 37 – 430 Jeżowe, w skład którego wchodzą: 

- Liceum Ogólnokształcące o profilach: humanistyczno – prawniczym, europejsko – językowym, 

dziennikarsko – językowym, akademickim, medycznym; 

- Technikum: technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, reklamy, 

grafiki i poligrafii cyfrowej; 

- Branżowa Szkoła I Stopnia: murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w 

budownictwie, fryzjer, krawiec, sprzedawca.  



str. 117 
 

Szkoła powstała w roku 1951, jako dwuletnia Zasadnicza Szkoła Metalowa na poziomie 

podstawowym. Szkolnictwo na poziomie średnim rozpoczęła się jednak dopiero od roku 1959 od 

powstania dwuletniej Szkoły Przysposobienia Zawodowego w kierunku włókienniczo – 

odzieżowym, od 1961 przemianowana na trzyletnią Zasadniczą Szkołę Odzieżową. Od roku 1993 

w szkole powołano do działania Liceum Ogólnokształcące (które formalnie zaczęło działać dopiero 

od roku 1994). Do roku 2000 szkoła funkcjonowała o dominującym profilu odzieżowym, od kilku 

lat szkołą wprowadza nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia uczniów, jak m.in. technik 

budownictwa. W tym okresie szkoła uruchomiła dwie pracownie komputerowe, wyposażone w 

nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. W roku 2009 oddano do użytkowania salę 

gimnastyczną. Szkoła zapewnia również dla uczniów zaplecze żywieniowe. Obecnie działa na 

terenie powiatu niżańskiego, jako jedna z czterech szkół średnich na terenie powiatu, po LO w 

Nisku, RCEZ w Nisku i ZS w Rudniku nad Sanem. W ten sposób pełni ważną funkcję edukacji na 

poziomie średnim dla mieszkańców gminy Jeżowe i  powiatu niżańskiego.  

 

10.2. Liczba dzieci w przeliczeniu na miejsca w placówkach, współczynnik 

skolaryzacji 
 

 W okresie 2016 – 2020 widoczny jest wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół 

podstawowych od roku 2018. Trend ten utrzymuje się do roku 2020. W roku poprzedzającym 

opracowanie diagnozy liczba uczniów szkół podstawowych wynosiła 832 osoby, prawie o 30% więcej 

niż w roku bazowym 2016.  

Tabela 59. Liczba uczniów na terenie gminy w szkołach podstawowych93 

Nazwa uczniowie 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Jeżowe  642 741 842 825 832 - 

 

Współczynnik skolaryzacji netto jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku 

szkolnego) na danym poziomie kształcenia (w danej grupie wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 

grudnia) w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi nauczania94. W ten sposób 

wskaźnik skolaryzacji netto precyzyjnie określa liczbę uczniów do liczby mieszkańców w wieku 

odpowiadającym badaniu. Wskaźnik ocenia poziom zainteresowania ofertą edukacji podstawowej przez 

mieszkańców danej gminy, ocenia również  stan jakości i dostępności do oferty edukacyjnej na terenie 

badanej gminy.  

Jak pokazuje poniżej zamieszczone zestawienie, poziom skolaryzacji – zainteresowania ofertą 

edukacji na poziomie podstawowym na terenie gminy Jeżowe plasuje się powyżej średniej powiatowej 

i zalicza się do grupy czterech gmin o najwyższym wskaźniku skolaryzacji.  Ponad 91% dzieci z gminy 

Jeżowe w wieku szkoły podstawowej wybiera ofertę szkół z terenu gminy swojego zamieszkania. 

Kluczowym pozytywną oceną jest również coroczny wzrost tego poziomu od roku 2016, co wskazuje 

na rozwój i poprawę oferty lokalnego kształcenia.  

                                                           
93 GUS BDL; 
94 Definicja GUS; 
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Tabela 60. Współczynnik skolaryzacji netto95 

L.p. Nazwa 

współczynnik solaryzacji netto 

szkoły podstawowe 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] 

1 Jarocin  87,89 93,01 90,31 91,70 98,70 - 

2 Harasiuki  87,73 89,04 91,97 93,01 95,09 - 

3 Rudnik nad Sanem 88,60 88,23 87,91 89,62 92,35 - 

4 Jeżowe  87,18 88,70 89,65 90,95 91,42 - 

5 Powiat niżański 84,21 85,46 85,54 86,42 88,23 - 

6 Nisko  84,36 84,90 83,56 84,38 85,21 - 

7 Ulanów 76,40 79,24 81,40 82,11 82,84 - 

8 Krzeszów  70,94 71,11 71,72 69,47 71,88 - 
 

10.3. Wyniki uzyskane w ogólnopolskich egzaminach 
Gmina Jeżowe na swoim terenie odpowiada za prowadzenie szkolnictwa podstawowego dla 

mieszkańców, dlatego analizę poziomu nauczania na terenie gminy oparto o ocenę wyników 

uzyskiwanych przez uczniów na zakończenie szkoły podstawowej.  

Od wprowadzenia reformy systemu oświaty w roku 2017, edukacja na poziomie podstawowym 

obejmuje już 8 klas. W poprzednim systemie oświatowym obejmowała okres 6 – letniej szkoły 

podstawowej i 3 – letni okres gimnazjalny. Obecnie na zakończenie szkoły podstawowej każdy 

z uczniów ostatniej ósmej klasy zobowiązany jest przystąpić do egzaminu z języka polskiego, 

matematyki i z języka nowożytnego (do wyboru). Wyniki osiągane na tym egzaminie dają przepustkę 

do późniejszej edukacji na poziomie średnim, zawodowym.  

Ocena jakości nauczania opiera się o analizę wyników z egzaminu ósmoklasisty z okresu trzech 

ostatnich lat, w pierwszej części według podziału na jednostki terytorialne, w drugiej części wg. 

szczegółowego podziału na poszczególne szkoły. Analiza obejmuje zestawienie średnich wyników 

z okresu trzech ostatnich lat gminy Jeżowe i szkół na jej terenie funkcjonujących w porównaniu do 

pozostałych gmin i szkół powiatu niżańskiego, średniej powiatowej, regionalnej i krajowej. W ten 

sposób zebrane dane wskażą rzeczywisty poziom nauczania na terenie gminy Jeżowe w okresie trzech 

ostatnich lat.  

Wynik ze sprawdzianu w okresie 3 ostatnich lat stawia gminę Jeżowe niestety na ostatnim miejscu 

w porównaniu do pozostałych gmin powiatu niżańskiego, średniej powiatowej, regionalnej krajowej, 

zarówno pod względem średniej dla wszystkich przedmiotów sprawdzianu ósmoklasisty, jak również 

w analizie dla pojedynczych przedmiotów.  

W ocenie poziomu nauczania szkoły z terenu gminy Jeżowe plasują się niestety również poniżej 

średniej dla powiatu. W grupie przeanalizowanych 35 placówek oświatowych z terenu powiatu 

niżańskiego najwyżej sklasyfikowane są dwie szkoły z terenu gminy Jeżowe, na 21 miejscu Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze oraz na 23 miejscu Publiczna Szkoła 

Podstawowa Jeżowe – Podgórze.  Trzeba jednak podkreślić, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. 

Stanisława Staszica w Jeżowem – Centrum zalicza się do największych szkół na terenie powiatu pod 

względem liczby uczniów (analiza na podstawie średniej liczby osób zdających sprawdzian 

ósmoklasisty w okresie 3 ostatnich lat), natomiast trzy kolejne: Publiczna Szkoła Podstawowa Jeżowe 

                                                           
95 GUS BDL; 
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– Podgórze, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach oraz Publiczna Szkoła 

Podstawowa w Jacie zaliczają się do szkół średnich.  

Wpływ na zajmowaną pozycję gminy Jeżowe i szkół z tego terenu może wywierać liczba 

prowadzonych placówek oświatowych na terenie danej gminy i wskaźnik obciążenia kosztami edukacji. 

Pod tym względem Gmina Jeżowe zarządza największą liczba szkół, bowiem na terenie gminy 

funkcjonuje 7 szkół, pozostałe gminy wiejskie z terenu powiatu  posiadają od 5 do 2 placówek 

oświatowych.  

Gmina Jeżowe kształci również najwyższą liczbę uczniów wśród gmin powiatu niżańskiego poza 

gminą centralną – Gminą i Miastem Nisko. W okresie 2019 – 2021 na terenie gminy Jeżowe do 

egzaminu ósmoklasisty podeszło 308 uczniów, kolejna była gmina Rudnik nad Sanem, w której do 

egzaminu podeszło już tylko 222 uczniów, prawie o 100 uczniów mniej. Przedstawione liczby pokazują, 

jakim wysokim potencjałem demograficznym odznacza się Gmina Jeżowe. Przedstawiona liczba 

uczniów potwierdza również wysokie zapotrzebowanie mieszkańców gminy Jeżowe na funkcjonalne 

i dostępne placówki oświatowe na terenie gminy.  

Tabela 61. Liczba szkół na terenie powiatu niżańskiego 

Liczba szkół podstawowych na terenie gminy  

1. Jeżowe 7 

2. Nisko  6 

3. Harasiuki 5 

4. Jarocin 5 

5. Rudnik nad Sanem 5 

6. Ulanów 5 

7. Krzeszów 2 

RAZEM 35 
 

Liczba szkół podst. na terenie gminy  

1. Nisko  518 

2. Jeżowe 308 

3. Rudnik nad Sanem 222 

4. Ulanów 195 

5. Harasiuki 163 

6. Jarocin 118 

7. Krzeszów 96 

RAZEM 1620 
 

 

Tabela 62. Średnia wyników ze sprawdzianu ósmoklasisty w okresie 3 ostatnich lat 

Nazwa jednostki Typ gminy 
Język polski Matematyka J. angielski 

Średnia z 3 
lat 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 - 2021 

Nisko 
Gmina miejsko 
- wiejska 

70 65 63 48 50 46 59 56 62 58 

podkarpackie region 64 61 62 46 48 49 57 53 65 56 

Ulanów 
Gmina miejsko 
- wiejska 

66 56 62 51 47 48 57 52 60 55 

Polska kraj 63 59 60 45 46 47 59 54 66 55 

Krzeszów Gmina wiejska 62 57 61 42 49 47 54 58 65 55 

Rudnik nad 
Sanem 

Gmina miejsko 
- wiejska 

68 57 60 47 46 39 59 53 57 54 

powiat niżański powiat 67 58 61 46 46 44 54 51 58 54 

Harasiuki Gmina wiejska 69 56 60 44 42 44 52 44 58 52 

Jarocin Gmina wiejska 64 52 66 46 41 43 49 44 60 52 

Jeżowe Gmina wiejska 65 54 56 42 41 43 44 42 50 49 

 

Tabela 63. Zestawienie wg. średniej dla poszczególnych przedmiotów 

Nazwa jednostki Typ gminy Język polski 
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2019 2020 2021 średnia 

Nisko Gmina miejsko - wiejska 70 65 63 66 

podkarpackie region 64 61 62 62 

powiat niżański powiat 67 58 61 62 

Rudnik nad Sanem Gmina miejsko - wiejska 68 57 60 62 

Harasiuki Gmina wiejska 69 56 60 62 

Ulanów Gmina miejsko - wiejska 66 56 62 61 

Polska kraj 63 59 60 61 

Jarocin Gmina wiejska 64 52 66 61 

Krzeszów Gmina wiejska 62 57 61 60 

Jeżowe Gmina wiejska 65 54 56 58 

      

Nazwa jednostki Typ gminy 
Matematyka 

2019 2020 2021 średnia 

Ulanów Gmina miejsko - wiejska 51 47 48 49 

Nisko Gmina miejsko - wiejska 48 50 46 48 

podkarpackie region 46 48 49 48 

Krzeszów Gmina wiejska 42 49 47 46 

Polska kraj 45 46 47 46 

powiat niżański powiat 46 46 44 45 

Rudnik nad Sanem Gmina miejsko - wiejska 47 46 39 44 

Jarocin Gmina wiejska 46 41 43 43 

Harasiuki Gmina wiejska 44 42 44 43 

Jeżowe Gmina wiejska 42 41 43 42 

      

Nazwa jednostki Typ gminy 
J. angielski 

2019 2020 2021 średnia 

Polska kraj 59 54 66 60 

Nisko Gmina miejsko - wiejska 59 56 62 59 

Krzeszów Gmina wiejska 54 58 65 59 

podkarpackie region 57 53 65 58 

Rudnik nad Sanem Gmina miejsko - wiejska 59 53 57 56 

Ulanów Gmina miejsko - wiejska 57 52 60 56 

powiat niżański powiat 54 51 58 54 

Harasiuki Gmina wiejska 52 44 58 51 

Jarocin Gmina wiejska 49 44 60 51 

Jeżowe Gmina wiejska 44 42 50 45 

 

Tabela 64. Liczba zdających sprawdzian ósmoklasisty w okresie 3 - ostatnich lat wg. podziału na szkoły 

L.p. 
Gmina - 
nazwa 

Nazwa szkoły 2019 2020 2021 Średnia 

1. 
Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W 
NISKU IM.PODOFICERSKIEJ SZKOŁY PIECHOTY 
DLA MAŁOLETNICH 

45 39 35 40 

2. 
Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W 
NISKU IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA 

36 42 36 38 

3. 
Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W 
NISKU 

42 35 32 36 
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4. 
Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM.ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W ZARZECZU 

36 34 26 32 

5. 

Rudnik nad 
Sanem 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. 
JANA PAWŁA II W RUDNIKU NAD SANEM 

26 26 19 24 

6. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 
STANISŁAWA STASZICA W JEŻOWEM CENTRUM 

29 19 22 23 

7. 
Rudnik nad 
Sanem 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 22 30 18 23 

8. Krzeszów SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWIE 21 29 18 23 

9. 
Ulanów 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W 
ULANOWIE 

29 27 12 23 

10. 
Jarocin 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA 
TWARDOWSKIEGO W JAROCINIE 

20 20 19 20 

11. 
Harasiuki 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W 
HARASIUKACH 

20 17 13 17 

12. 
Harasiuki 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCIE 
KRZESZOWSKIEJ 

16 15 19 17 

13. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA JEŻOWE- 
PODGÓRZE 

18 11 21 17 

14. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA 
PAWŁA II W GROBLACH 

22 15 13 17 

15. Jeżowe PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JACIE 15 21 14 17 

16. 
Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W 
NOWOSIELCU IM.JANA PAWŁA II,NOWOSIELEC 
134 

15 19 13 16 

17. 
Ulanów 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KURZYNIE 
ŚREDNIEJ 

12 15 9 12 

18. 

Rudnik nad 
Sanem 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W 
PRZĘDZELU 

8 13 14 12 

19. Ulanów SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE TANEWSKIEJ 14 13 8 12 

20. 
Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W 
NISKU 

12 8 13 11 

21. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. 
URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W JEŻOWEM-
KAMERALNEM 

10 12 10 11 

22. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ŚW. 
JADWIGI ŚLĄSKIEJ W CHOLEWIANEJ GÓRZE 

17 9 6 11 

23. 
Ulanów SZKOŁA PODSTAWOWA W BIELINACH 13 12 7 11 

24. 

Rudnik nad 
Sanem 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 10 8 13 10 

25. 
Jarocin 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W 
DOMOSTAWIE 

13 4 13 10 

26. Krzeszów SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTREM 11 6 11 9 

27. 
Harasiuki 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W 
KRZESZOWIE GÓRNYM 

11 11 3 8 

28. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII 
KONOPNICKIEJ W STARYM NARCIE 

9 7 8 8 

29. Ulanów SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE 6 10 8 8 

30. Harasiuki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŹDZIE 5 4 12 7 
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31. Harasiuki PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU 5 4 8 6 

32. 

Rudnik nad 
Sanem 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 
IM.MARII KONOPNICKIEJ W RUDNIKU NAD 
SANEM 

6 4 5 5 

33. 
Jarocin 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W 
ZDZIARACH 

3 4 5 4 

34. 
Jarocin 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W 
MOSTKACH-SOKALACH 

3 2 4 3 

35. 

Jarocin 
SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI 
"ELEMENTARZ" Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM 
IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W GOLCACH 

3 2 3 3 
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L.p. 

Przedmiot egzaminu     Język polski Matematyka Język angielski Średnia 
z 3 lub 
2 lat 

Średnia 
liczba 

uczniów 
Gmina - 
nazwa 

Nazwa szkoły Miejscowość Ulica nr 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

1. 
Ulanów 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 
DĄBRÓWCE 

Dąbrówka 15e 77 68   69 54   66 60   66 8 

2. 
Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 3 W NISKU 

Nisko 
ul. Piaskowa 
15 

69 68 68 53 58 57 65 62 69 63 36 

3. 
Ulanów 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WÓLCE 
TANEWSKIEJ 

Wólka 
Tanewska 

ul. Główna 61 72 61   65 56   55 54   61 12 

4. 
Harasiuki 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W HUCISKU 

Hucisko 76a 78 63   55 61   58 43   60 6 

5. 

Rudnik 
nad 
Sanem 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 3 IM.MARII 
KONOPNICKIEJ W RUDNIKU NAD 
SANEM 

Rudnik nad 
Sanem 

ul. Marii 
Konopnickiej 
58 

71 57   57 66   57 47   59 5 

6. 

Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
IM.ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W 
ZARZECZU 

Zarzecze 
ul. Adama 
Mickiewicza 45 

71 71 71 40 44 39 61 63 69 59 32 

7. 
Krzeszów 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 
BYSTREM 

Bystre 72a 64 69 49 52 48 51 55 66 68 58 9 

8. 
Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 1 W NISKU 
IM.GEN.STANISŁAWA DĄBKA 

Nisko 
ul. Juliusza 
Słowackiego 
10 

70 60 66 49 47 53 54 45 64 56 38 

9. 
Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 4 W NISKU 

Nisko 
ul. Henryka 
Dąbrowskiego 
8 

70 66 59 61 55 43 50 50 53 56 11 

10. 

Rudnik 
nad 
Sanem 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR2 

Rudnik nad 
Sanem 

ul. marsz. 
Józefa 
Piłsudskiego 7 

69 60 60 48 44 38 60 55 69 56 23 

11. 

Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W NOWOSIELCU 
IM.JANA PAWŁA II,NOWOSIELEC 
134 

Nowosielec 134 77 67 63 54 48 33 57 57 44 56 16 
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12. 

Rudnik 
nad 
Sanem 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W PRZĘDZELU 

Przędzel 
ul. Adama 
Mickiewicza 
149 

78 58 62 62 41 35 61 49 54 56 12 

13. 
Jarocin 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W ZDZIARACH 

Zdziary 1E 58 61   32 47   65 68   55 4 

14. 
Krzeszów 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 
KRZESZOWIE 

Krzeszów 
ul. Ulanowska 
7 

61 55 69 37 50 46 54 56 63 54 23 

15. 
Ulanów 

SZKOŁA PODSTAWOWA W 
BIELINACH 

Bieliny 
ul. św. 
Wojciecha 6 

64 61   37 44   58 62   54 11 

16. 

Nisko 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 5 W NISKU 
IM.PODOFICERSKIEJ SZKOŁY 
PIECHOTY DLA MAŁOLETNICH 

Nisko 
ul. Tysiąclecia 
12A 

68 60 50 43 50 38 61 59 59 54 40 

17. 
Harasiuki 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W KRZESZOWIE 
GÓRNYM 

Krzeszów 
Górny 

109 75 61   42 48   50 48   54 8 

18. 
Harasiuki 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W HUCIE 
KRZESZOWSKIEJ 

Huta 
Krzeszowska 

ul. Długa 6 68 59 65 45 39 50 49 45 65 54 17 

19. 
Ulanów 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W ULANOWIE 

Ulanów 
ul. Tadeusza 
Buli 3 

66 47 59 50 40 55 55 48 61 53 23 

20. 
Jarocin 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. KS. JANA 
TWARDOWSKIEGO W JAROCINIE 

Jarocin 116 70 47 68 48 39 43 53 44 68 53 20 

21. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM.ŚW. JADWIGI 
ŚLĄSKIEJ W CHOLEWIANEJ GÓRZE 

Cholewiana 
Góra 

ul. Młynarze 
23 

66 59   46 55   48 45   53 11 

22. 
Harasiuki 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W HARASIUKACH 

Harasiuki ul.  Długa 21 64 55 64 40 40 44 52 45 71 53 17 

23. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA JEŻOWE- 
PODGÓRZE 

Jeżowe 416 62 61 60 40 49 38 50 59 54 53 17 

24. 
Jarocin 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W DOMOSTAWIE 

Domostawa 79 58 52 72 49 43 55 39 33 70 52 10 
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25. 

Rudnik 
nad 
Sanem 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR1 IM. JANA 
PAWŁA II W RUDNIKU NAD 
SANEM 

Rudnik nad 
Sanem 

ul. Kończycka 3 61 55 55 42 47 38 62 57 50 52 24 

26. 
Ulanów 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W KURZYNIE 
ŚREDNIEJ 

Kurzyna 
Średnia 

35a 57 54   42 50   58 45   51 12 

27. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA 
II W GROBLACH 

Groble 37 71 48 63 52 30 56 48 36 50 50 17 

28. 
Jarocin 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W MOSTKACH-
SOKALACH 

Mostki 48 61 70   43 52   43 32   50 3 

29. 

Rudnik 
nad 
Sanem 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

Kopki ul. Podborze 1 75 56 64 39 49 36 46 39 47 50 10 

30. 

Jarocin 

SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI 
"ELEMENTARZ" Z ODDZIAŁEM 
PRZEDSZKOLNYM IM. ŚW. 
STANISŁAWA KOSTKI W GOLCACH 

Golce 37 67 68   37 33   62 28   49 3 

31. 

Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. MARII 
KONOPNICKIEJ W STARYM 
NARCIE 

Stary Nart 57b 62 52   43 56   33 49   49 8 

32. 

Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. ŚW. URSZULI 
LEDÓCHOWSKIEJ W JEŻOWEM-
KAMERALNEM 

Jeżowe 813D 72 54 57 41 36 54 39 30 57 49 11 

33. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W JACIE 

Jata 85 53 54 59 28 40 47 35 43 60 46 17 

34. 
Jeżowe 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA IM. STANISŁAWA 
STASZICA W JEŻOWEM CENTRUM 

Jeżowe 135 65 53 48 38 38 35 46 37 44 45 23 

35. 
Harasiuki 

PUBLICZNA SZKOŁA 
PODSTAWOWA W GOŹDZIE 

Gózd 46a 71 33 49 51 33 36 61 27 43 45 7 
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11. Kapitał społeczny 
 

11.1. Aktywność obywatelska, liczba i działalność organizacji 

pozarządowych 
 

Na terenie gminy Jeżowe w roku 2022 zarejestrowane były 34 organizacje pozarządowe 

i społeczne, w tym 9 prowadzących działalność w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom (w tym jedna 

organizacja młodzieżowa), 3 prowadzące działalność sportowo – rekreacyjną, 15 zajmujących się 

rozwojem lokalnym, dziedzictwem historycznym i kulturowym oraz 7 kół gospodyń wiejskich.  

W Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowanych było 27 podmiotów 

(oraz dwa, które nie zostały uwzględnione w zestawieniu, ponieważ znajdują się w stanie likwidacji), 

natomiast w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowanych było 7 kół gospodyń wiejskich.  
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Tabela 65. Liczba aktywnie działających organizacji pozarządowych na terenie gminy Jeżowe 

L.p. Nazwa organizacji Nr KRS Siedziba Organizacja 
pożytku 
publicznego 

Rok 
założenia 

Obszar działania 

REJESTR STOWARZYSZEŃ KRS 
Przeciwdziałanie zagrożeniom 

1.  OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA W 
GROBLACH 

0000017830 Groble Nie 2001 r.  udział w akcjach ratowniczych przeciwpożarowych; 

 zwalczanie skutków klęsk  żywiołowych i zdarzeń losowych; 

 prowadzenie działalności kulturalno – sportowej wśród własnych 
członków; 

2.  OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA W 
CHOLEWIANEJ 
GÓRZE 

0000018249 Cholewiana 
Góra 

Nie 2001 r.   udział w akcjach ratowniczych przeciwpożarowych; 
 zwalczanie skutków klęsk  żywiołowych i zdarzeń losowych; 
 prowadzenie działalności kulturalno – sportowej wśród własnych 

członków; 

3.  OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA W 
JACIE 

0000018530 Jata Nie 2001 r.  prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie 
w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami; 

 branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz 
innych klęsk i zdarzeń; 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i 
ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 

 rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; 

 uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i 
przedstawicielskich; 

4.  OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA 
STARY NART 

0000030322 Stary Nart Nie 2001 r.  prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami; 

 branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz 
innych klęsk i zdarzeń; 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i 
ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 
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 rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; 

 uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i 
przedstawicielskich; 

 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej oraz statutu; 

5.  OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA W 
NOWYM NARCIE 

0000039703 Nowy Nart Nie 2001 r.  udział w akcjach ratowniczych przeciwpożarowych; 

 zwalczanie skutków klęsk  żywiołowych i klęsk losowych; 

 krzewienie i prowadzenie działalności kulturalno – sportowej wśród 
członków stowarzyszenia; 

6.  OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA W 
KRZYWDACH 

0000042231 Krzywdy Nie 2001 r.  prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami; 

 branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz 
innych klęsk i zdarzeń; 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i 
ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 

 rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; 

 uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i 
przedstawicielskich; 

 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej oraz statutu; 

7.  OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA W 
JEŻOWEM 

0000061498 Jeżowe Nie 2001r.   prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami; 

 branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz 
innych klęsk i zdarzeń; 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i 
ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 

 rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; 

 uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i 
przedstawicielskich; 
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 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej oraz statutu; 

8.  OCHOTNICZA 
STRAŻ POŻARNA W 
ZALESIU 

0000061540 Zalesie Nie 2001 r.   prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami; 

 branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie 
pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz 
innych klęsk i zdarzeń; 

 informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i 
ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; 

 rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej; 

 uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i 
przedstawicielskich; 

 wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej oraz statutu; 

9.  STOWARZYSZENIE 
KLUBU MŁODEGO 
STRAŻAKA 

0000562054 
 

Cholewiana 
Góra 

 2015 r.  1. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 
2. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 
3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz dbanie o 
lokalne dziedzictwo kulturowe. 
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
5. Działalność charytatywna. 
6. Promowanie i organizacja wolontariatu, w szczególności wśród dzieci i 
młodzieży. 
7. Inicjowanie i propagowanie różnych form wypoczynku, w szczególności; 
sprzyjających rozwojowi duchowemu i intelektualnemu oraz 
upowszechniających kulturę fizyczną. 
8. Kształtowanie społecznej wrażliwości na los innych ludzi oraz poczucia 
międzyludzkiej solidarności. 

Sport i rekreacja 

10.  KLUB SPORTOWY 
"SPARTA" JEŻOWE 

0000019066 Jeżowe Nie  Działalność sportowa zgodnie ze statutem. Celem klubu jest krzewienie 
kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania 
klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.  
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11.  KLUB SPORTOWY 
"CZARNI" 
SÓJKOWA 

0000041405 Sójkowa Nie  1. Rozwijanie różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu. 
2. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, osobowości dzieci, młodzieży 
szkolnej oraz ogółu mieszkańców naszego środowiska. 
3. Czynny udział w życiu kulturalnym i społeczno - gospodarczym gminy. 
4. Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi, oświatowymi, 
szkolnymi, istniejącymi na terenie działania klubu. 
5. Zarządzanie posiadanymi obiektami sportowym 

12.  STOWARZYSZENIE 
"AKADEMIA 
PIŁKARSKA 
JEŻOWE" 

0000863274 Jeżowe Nie 2020 r. 1. Wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej, w różnych 
dyscyplinach sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
2. Wychowanie dzieci, młodzieży przez sport i kulturę fizyczną, 
3. Aktywny wypoczynek dzieci, młodzieży i dorosłych, 
4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez sport, 
5. Promocja i organizacja wolontariatu, 
6. Integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich na terenie swojego 
działania, 
7. Doprowadzenie zrzeszonych sportowców do najwyższego poziomu w 
uprawianych dyscyplinach sportowych przy równoczesnym osiągnięciu poziomu 
etycznego, 
8. Promocja w szczególności gminy Jeżowe, powiatu niżańskiego oraz 
województwa podkarpackiego w środowisku sportowym. 

Rozwój lokalny, historia i dziedzictwo kulturowe 

L.p. Nazwa organizacji Nr KRS Siedziba Organizacja 
pożytku 
publicznego 

Rok 
założenia 

Obszar działania 

13.  STOWARZYSZENIE - 
STREFA ROZWOJU 
LOKALNEGO 
"CHOLEWIAK" 

0000125991 Cholewiana 
Góra 

Nie  1. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa lokalnego ze 
szczególnym uwzględnieniem grup mających trudną sytuację edukacyjną, 
materialną, zdrowotną i rozwojową /osoby bez kwalifikacji zawodowych, 
bezrobotni, osoby samotne kobiety, rodziny wielodzietne, niepełnosprawni, 
grupy etniczne i.t.d.2. Wspieranie różnych form aktywności społecznej 
służącej zdobywaniu przez lokalnych obywateli umiejętności przystosowania 
się do życia w warunkach ekonomii i gospodarki opartej na wiedzy. 
3. Podejmowanie działań służących do uniknięcia patologii społecznych i 
zagrożeń z nim związanych poprzez przyczynianie się do rozwoju organizacji 
pozarządowych /opartych na zasadzie non profit/ w dziedzinie sportu, 
turystyki, ekologii, distancelearning edukacji i dziedzictwa kulturowego. 
4. Działania służące rozwiązywaniu problemów w sektorze msp i stwarzające 
warunki dla jego rozwoju: programowanie lokalne w sektorze msp, rozwój 
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grup producenckich i sieci agroturystycznych budowanie programów rozwoju 
lokalnego opartych o zasadę zrównoważonego rozwoju, wdrożenie lokalnych 
zintegrowanych programów rozwoju zasobów ludzkich, rolnictwa 
ekologicznego i przetwórstwa warzyw, gospodarki leśnej oraz technologii 
informatycznej, stworzenie lokalnego społeczeństwa informacyjnego i 
technologicznie mobilnego poprzez powołanie do 
życia sieci lokalnych centrów rozwoju, wiejskich inkubatorów 
przedsiębiorczości, lokalnych funduszy pożyczkowych i stref lokalnego 
rozwoju. 

14.  STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ ZIEMI 
JEŻOWSKIEJ 
"JEŻOWIANIE" 

0000280276 Jeżowe Nie  1. Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do 
społeczności ziemi jeżowskiej; 
2. Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi jeżowskiej; 
3. Rozwój i upowszechnianie kultury jeżowskiej; 
4. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - zwłaszcza wśród 
młodych - wzorców zachowań i postaw szacunku do drugiego człowieka, jak i 
dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne; 
5. Propagowanie piękna ziemi jeżowskiej; 
6. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i dniem 
dzisiejszym ziemi jeżowskiej; 
7. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i uczestnictwo w ich 
ochronie, budzenie umiłowania ziemi jeżowskiej; 
8. Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami gminy jeżowe oraz 
miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem, 
wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i pogłębianie przywiązania do niej; 
9. Wspieranie, udzielanie pomocy artystom i twórcom z terenu ziemi jeżowskiej oraz 
propagowanie ich twórczości, w tym także reprezentowanie ich interesów; 
10. Społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej; 
11. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej; 
12. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży; 
13. Promocja i rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem gminy 
Jeżowe, w tym walorów turystycznych; 
14. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań 
statutowych; 
15. Inne działania, sprzyjające realizacji celów stowarzyszenia. 

15.  STOWARZYSZENIE 
OFIAR WYSIEDLEŃ 
NIEMIECKICH W 
JEŻOWEM 

0000285950 Jeżowe Nie 2008 r. 1. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa lokalnego ze 
szczególnym 
uwzględnieniem grupy ofiar wysiedleń niemieckich, jak i tych bezpośrednich 
tak i pośrednich. 
2. Dbałość o rozwój wsi wysiedlonych z gminy Jeżowe. 
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3. Gromadzenie i zabezpieczenie wartości kulturowych i pamiątek. 
4. Współudział w inicjowaniu i koordynacji świąt i rocznic związanych z 
dziejami wysiedlonych miejscowości. 
5. Zabieganie o zachowanie faktów historycznych tych wysiedleń.  
6. Współpraca i utrzymanie kontaktów z byłymi mieszkańcami wysiedlonych 
miejscowości, a mieszkającymi obecnie w innych częściach kraju i za granicą. 

16.  STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ WSI 
SÓJKOWA 
"SÓJKOWIANIE" 

0000350678 Sójkowa Nie 2010 r. 1. Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do 
społeczności gminy Jeżowe. 
2. Upowszechnianie wiedzy historycznej o ziemi jeżowskiej. 
3. Rozwój i upowszechnianie kultury lasowiackiej. 
4. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - 
zwłaszcza wśród młodych_ wzorców zachowań i postaw szacunku do 
drugiego człowieka, jak i 
dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne. 
5. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i 
dniem dzisiejszym. 
6. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i 
uczestnictwo w ich ochronie. 
7. Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami gminy Jeżowe oraz 
miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania 
życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i pogłębianie 
przywiązania do niej. 
8. Wspieranie, udzielanie pomocy artystom i twórcom z terenu miejscowości 
Sójkowa, Jata i Zalesie oraz propagowanie ich twórczości, w tym także 
reprezentowanie ich interesów. 
9. Społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej. 
10. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i 
gospodarczej. 
11. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.  
12.Promocja i rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem 

gminy Jeżowe , w tym walorów turystycznych. 
13. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań 
statutowych. 
14.Inne działania, sprzyjające realizacji celów stowarzyszenia. 

17.  "STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU 

0000355484 Nowy Nart Nie 2010 r.  Stowarzyszanie ma celu rozwój i promocję regionu, pomoc w realizacji 
działalności oświatowej kulturalnej, wychowawczej, religijnej i socjalnej na 
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SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ 
"NADZIEJA" 

rzecz społeczności lokalnej za szczególnym uwzględnieniem poprawy 
kapitału ludzkiego z terenów wiejskich i walką z zagrożeniem na jakie są 
narażone dzieci, młodzież i dorośli na terenach wiejskich ze względu na brak 
lub słabą jakość usług edukacyjnych i kulturowych. 
W szczególności celami stowarzyszenia są: 
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i 
patriotyzmu oraz rozwój świadomości narodowej, regionalnej i kulturowej. 
2. Prowadzenie działań w celu wyposażenia dzieci młodzieży i dorosłych w 
umiejętności prospołeczne. 
3. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie, kształcenie i 
wspieranie działań ekologicznych na rzecz środowiska wiejskiego, 
organizowanie przedsięwzięć 
kulturalnych na rzecz potrzeb lokalnej społeczności. 
4. Rozwijanie zainteresowań społeczności lokalnej, uczenie konstruktywnego 
sposobu spędzania wolnego czasu. 
5. Rozwijanie życia kulturalnego mające na celu integrację środowiska 
wiejskiego. 
6. Wspieranie rodzin ze środowiska wiejskiego, które ma na celu 
przeciwdziałanie dysfunkcji życia rodzinnego. 
8. Prowadzenia działalności charytatywnej. 
9. Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 
10. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy i absolwentów działalność 
wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 
13. Promowanie lokalnej kultury, sztuki i tradycji. 
14. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. 
15. Przeciwdziałania patologiom społecznym. 
16. Działania wspomagające rozwój demokracji działania na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami 
międzynarodowymi. 
17. Promocja i organizacja wolontariatu ciąg dalszy zgodnie ze statutem. 

18.  STOWARZYSZENIE 
ROZWOJU 
MIEJSCOWOŚCI 
JATA 

0000393495 Jata Nie 2011 r. Celem stowarzyszenia są: 
1. Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do 
społeczności gminy Jeżowe. 
2. Upowszechnianie wiedzy historycznej. 
3. Rozwój i upowszechnianie kultury lasowiackiej. 
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4. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - 
zwłaszcza wśród młodych - wzorców zachowań i postaw szacunku do 
drugiego człowieka, jak i dbałości o otoczenie i troski o mienie wspólne. 
5. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i 
dniem dzisiejszym. 
6. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i 
uczestnictwo w ich ochronie. 
7. Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami gminy Jeżowe oraz 
miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich zainteresowania 
życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i pogłębianie 
przywiązania do niej. 
8. Działalność charytatywna. 
9. Wspieranie, udzielanie pomocy artystom i twórcom z terenu miejscowości 

Jata, Sójkowa i Zalesie oraz propagowanie ich twórczości, w tym także 

reprezentowanie 
ich interesów. 
10. Społeczne oddziaływanie na rozwój kultury, oświaty i kultury fizycznej. 
11. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i 
gospodarczej. 
12. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży. 
13. Promocja i rozwój obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem 
miejscowości Jata jak całej gminy Jeżowe, w tym walorów turystycznych. 
14. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych na realizację zadań 
statutowych; inne działania, sprzyjające realizacji celów stowarzyszenia. 

19.  STOWARZYSZENIE 
KOBIET 
AKTYWNYCH 
"JEŻOWIANKI" 

0000407660 Jeżowe Nie 2012 r. 1. Działalność na rzecz mieszkańców gminy Jeżowe, aktywizacja 
mieszkańców gminy, integracja mieszkańców gminy, dbałość o kulturę, 
tradycję i dziedzictwo kulturowe, 
szerzenie kultury kulinarnej, podejmowanie działań o tematyce 
prozdrowotnej wśród mieszkańców gminy, upowszechnianie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji, integracja środowisk kobiecych, działalność 
charytatywna i pomoc społeczna, przeciwdziałanie przemocy i patologiom 
społecznym. 
2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji w 
społecznościach lokalnych: 
a. Wspieranie różnych form aktywności społecznej i zawodowej, 
zapobieganie wykluczaniu osób niepełnosprawnych ze struktur społecznych, 
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wspieranie sportu, turystyki i rekreacji, promowanie udziału osób 
niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, działania na rzecz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, przezwyciężanie istniejących barier i stereotypów 

dotyczących osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez integracyjnych. 
20.  CENTRUM 

REALIZACJI 
INICJATYW 
"ANIMUS" W 
JEŻOWEM 

0000409024 Jeżowe Nie 2012 r.  1. Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu społeczno-ekonomiczny 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnej gminy Jeżowe. 
2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ze 
szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Jeżowe. 
3. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i 
gospodarczej. 
4. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczości i 
promowanie postaw przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy Jeżowe. 
5. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć gospodarczych mających na celu 
aktywizację zawodową, przyczyniających się do rozwoju lokalnego rynku 
prac pełnego wykorzystania istniejących zasobów. 
6. Tworzenie warunków do powstania nowych miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych, osób znajdujących się w szczególnie trudnych 
warunkach oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
7. Podnoszenie kwalifikacji lokalnych zasobów ludzkich i dostosowanie ich do 
potrzeb pracodawców oraz promocja zatrudnienia. 
8. Krzewienie właściwego stosunku do dziedzictwa dóbr kultury i 
uczestnictwo w ich ochronie. 
9. Gromadzenie dokumentacji materialnej związanej z kulturą, historią i 
dniem dzisiejszym. 
10. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego poprzez popularyzowanie - 
zwłaszcza wśród młodych - wzorców zachowań i postaw szacunku do 
drugiego człowieka, jak dbałość o otoczenie i troski o mienie wspólne. 
11. Umacnianie więzi obywatelskich między mieszkańcami gminy jeżowe 
oraz miejscowości powiatu niżańskiego, rozbudzanie wśród nich 
zainteresowań życiem, wyglądem oraz rozwojem wsi i gminy, budzenie i 
pogłębianie przywiązania do niej. 
12. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
13. Społeczne oddziaływanie na oświatę i kulturę fizyczną. 
14. Wspieranie i rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży. 
15. Realizacja i wspieranie inicjatyw podejmowanych w celu wyrównywania 
szans dzieci i młodzieży ciąg dalszy zgodnie ze statutem. 
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21.  STOWARZYSZENIE 
"KOBIETY Z PASJĄ" 

0000513201 Jeżowe Nie 2014 r. 1. Realizacja przedsięwzięć mających na celu społeczno-ekonomiczny rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnej gminy Jeżowe. 
2. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć.  

3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ze 
szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Jeżowe.  
4. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i 
gospodarczej między innymi poprzez wspieranie inicjatyw w powyższym 
zakresie. 
5. Podnoszenie kwalifikacji lokalnych zasobów ludzkich. 
6. Umożliwianie nabycia doświadczenia (nawet w ramach wolontariatu) przy 
realizacji różnych przedsięwzięć. 
7. Realizacja działań do tej pory nie realizowanych przez różne instytucje (np. 
gmina). 

22.  "STOWARZYSZENIE 
MIESZKAŃCÓW 
JEŻOWE 
PODGÓRZE" 

 
0000532806 

Jeżowe Nie 2014 r.  1. Podejmowanie i realizacja działań w interesie społeczności lokalnej przy 
realizacji infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej 
oraz inwestycjach 
publicznych.  
2. Ochrona podstawowych interesów bytowych mieszkańców. 
3. Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu i poczucia dumy z przynależności do 
społeczności gminy Jeżowe. 

23.  STOWARZYSZENIE 
PSZCZELARZY 
"WÓJCZYC" W 
JEŻOWEM 

0000607280 Jeżowe Nie 2016 r. 1. Zrzeszanie się pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa w celu 
zintegrowania środowiska i kultywowania kilkusetletniej tradycji 
pszczelarstwa na terenach byłej puszczy sandomierskiej. 
2. Reprezentowanie interesów pszczelarzy wobec administracji państwowej 
oraz samorządów terytorialnych i innych organizacji. 
3. Działanie na rzecz rozwijania gospodarki pasiecznej w terenie, w ścisłym 
związku z ochroną środowiska naturalnego. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego w zakresie pszczelarstwa i bartnictwa.  
5. Działanie na rzecz podnoszenia wiedzy z zakresu pszczelarstwa i ochrony 
środowiska. 
6. Wszechstronne propagowanie i promocja pszczelarstwa i produktów 

naturalnych.  
7. Integrowanie członków i środowisk pszczelarskich. 
8. Inicjowanie oraz udzielanie pomocy w unowocześnianiu gospodarstw 

pasiecznych.  
9. Upowszechnianie wiedzy z zakresu pszczelarstwa i ochrony środowiska.  
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10. Działanie na rzecz rozwoju pszczelarstwa, jako integralnej części 

rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego. 
11. Reprezentowanie i obrona interesów, oraz ochrona godnego imienia 

pszczelarzy. 
12. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół i innych owadów 

zapylających.  
13. Zaopatrzenie w stosowne leki do zwalczania chorób pszczół.  
14. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie 

działalności stowarzyszenia. 
15. Organizowanie dostępu do literatury pszczelarskiej, paszy dla pszczół, 

lekarstw i odkładów pszczelich oraz sprzętu pszczelarskiego.  
16. Ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających jako 

integralnego składnika środowiska naturalnego. 
24.  STOWARZYSZENIE 

ROZWOJU 
MIEJSCOWOŚCI 
STARY NART 

0000614931 Stary Nart Nie 2016 r. 1. Celem stowarzyszenia jest realizacja przedsięwzięć mających na celu 
społeczno - ekonomiczny rozwój wspólnot i społeczności lokalnej gminy jeżowe, 
pozyskiwanie 
środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć.  
2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym 

uwzględnieniem terenu gminy Jeżowe. 
3. Pobudzanie i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, społecznej i gospodarczej 
między innymi poprzez wspieranie inicjatyw w powyższym zakresie.  
4. Podnoszenie kwalifikacji lokalnych zasobów ludzkich. 
5. Umożliwianie nabycia doświadczenia (nawet w ramach wolontariatu) przy 
realizacji różnych przedsięwzięć. Realizacja działań do tej pory nie realizowanych 
przez różne instytucje (np. Gmina).  

25.  STOWARZYSZENIE 
POSTAW NA 
ZDROWIE 

0000766330 Jeżowe Nie 2019 r.  1. Działalność publiczna na rzecz poprawy świadomości, oraz promowania 
zdrowego trybu życia społeczności lokalnej. 
2. Wspieranie patriotyzmu konsumenckiego, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju, świadomości obywatelskiej i zdrowotnej 
3. Działalność wspierająca ochronę i promocję zdrowia. 
4. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich grup jak: osoby 
niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety oraz 
inne grupy społeczne wymagające wsparcia. Wyrównanie szans tych grup oraz 
realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej. 
5. Organizowanie i spieranie zadań w zakresie dobroczynności, pomocy 
społecznej i humanitarnej, prowadzenie działalności charytatywnej. 
6. Wspieranie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
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przyrodniczego. 
7. Promocji wsi poprzez dostarczanie produktów rolnych ze wsi do miasta. 
8. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej wspomagającej 
rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości lokalnych gospodarstw 
rolnych. 
9. Prowadzenie działań na rzecz dzieci, młodzieży dorosłych w tym organizacja 
czasu wolnego i wypoczynku. 
10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
11. Promowanie i organizacja wolontariatu, działań na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami 
różnych państw świata. 
12. Realizacja działań i promocja w obszarze turystyki i krajoznawstwa. 
13. Działalność wspierająca podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości orz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej kulturowej. 
14. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, zdrowego stylu życia i m.in. 
poprzez przyczynienie się do walki z narkomanią, alkoholizmem i innymi 
patologiami społecznymi. 
15. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw dziecka. 

26.  STOWARZYSZENIE 
RODZIN 
MUZYKUJĄCYCH 
"JAKUBKI I 
PRZYJACIELE" 

0000814123 Jeżowe Nie 2019 r.  1. Edukacja kulturalna w tym edukacja muzyczna. 
2. Promowanie i upowszechnianie kultury ludowej w społeczności lokalnej, w 
kraju i zagranicą. 
3. Wspieranie działalności artystycznej mieszkańców naszej społeczności lokalnej 
ze szczególną dbałością o ludzi młodych. 

27.  FUNDACJA 
LASOWIACKA 
TRADYCJA 

0000922734 Jata Nie 2021 1. Głównym celem fundacji jest kreowanie, wspieranie i realizowanie działań 
mających wpływ na podniesienie jakości życia lokalnych społeczności, 
szczególnie z obszaru powiatu niżańskiego i stalowowolskiego. 
2. Cel fundacji jest ukierunkowany m.in. na: 
1) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej; 
2) promocja oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur 
lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, w kraju i zagranicą; 
3) promocja dziedzictwa naturalnego i kulturalnego regionu; 
4) pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej 
poprzez inicjowanie, organizowanie, wspieranie i popularyzowanie 
przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, pielęgnujących tradycję i historię; 
5) prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej; 
6) prowadzenie, wspieranie i upowszechnianie działań w zakresie kultury 
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fizycznej i sportu; 
7) propagowanie i rozwijanie turystyki ekologicznej (ekoturystyki) i turystyki 
kulinarnej; 
8) wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
powiatu niżańskiego i stalowowolskiego; 
9) podejmowanie akcji i działań pomocowych, charytatywnych, doradczych i 
szkoleniowych dla osób, instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia 
ze względu na zagrożenie marginalizacją; 
10) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
11) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób; 
12) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
13) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
14) wspomaganie i rozwój techniki oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych 
rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
16) upowszechnienie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 
17) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego; 
18) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
19) podejmowanie akcji i działań pomocowych, charytatywnych, doradczych i 
szkoleniowych dla osób, instytucji i grup społecznych, które wymagają wsparcia 
ze względu na zagrożenie marginalizacją; 
20) wdrażanie, wspieranie oraz wzmacnianie innowacyjnych projektów, 
przedsięwzięć i metod animacji społecznej wpływających na rozwój społeczny i 
gospodarczy lokalnych wspólnot; 
21) budowanie i zwiększenie potencjału instytucjonalnego i społecznego 
instytucji działających na rzecz lokalnych wspólnot i młodzieży. 

 

KRAJOWY REJESTR KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 
Koła gospodyń wiejskich 

L.p. Nazwa organizacji Nr KRS Siedziba Nie Okres 
działania 

Obszar działania 
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28.  KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH ZE 
STAREGO NARTU 

1812030001 Stary Nart Nie Od 2018 
do 
obecnie 

Rozwój lokalny i dziedzictwo kulturowo – historyczne. 

29.  KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH W 
JEŻOWEM 

1812030002 Jeżowe Nie Od 2018 
do 
obecnie 

Rozwój lokalny i dziedzictwo kulturowo – historyczne. 

30.  KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH 
"ZALESIANKI" W 
ZALESIU 

1812030003 Zalesie Nie Od 2018 
do 
obecnie 

Rozwój lokalny i dziedzictwo kulturowo – historyczne.  

31.  KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH 
"JACIANKI' W JACIE 

1812030004 Jata Nie Od 2018 
do 
obecnie 

Rozwój lokalny i dziedzictwo kulturowo – historyczne.  

32.  KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH W 
SIBIGACH 

1812030005 Sibigi Nie Od 2018 
do 
obecnie 

Rozwój lokalny i dziedzictwo kulturowo – historyczne.  

33.  KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH 
CHOLEWIANKI 

1812030006 Cholewiana 
Góra 

Nie Od 2021 
do 
obecnie 

Rozwój lokalny i dziedzictwo kulturowo – historyczne.  

34.  KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH 
DWORZANKI W 
NOWYM NARCIE 

1812030007 Nowy Nart Nie Od 2022 
do 
obecnie 

Rozwój lokalny i dziedzictwo kulturowo – historyczne. 
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W przedstawionej grupie aktywnie działających podmiotów społecznych najwięcej 

zarejestrowanych jest w sołectwie Jeżowe (13 organizacji), następnie w Cholewianej Górze i Jacie (po 

4 organizacje, kolejno w Nowym Narcie i Starym Narcie (po 3 organizacje), w Zalesiu i Sójkowej (po 

2 organizacje) i w Groblach, Sibigach oraz w Krzywdach (po 1 organizacji).  

Tabela 66. Liczba organizacji wg. lokalizacji96 

Jeżowe Groble Jata Cholewiana 
Góra 

Stary 
Nart 

Nowy 
Nart 

Krzywdy Zalesie Sójkowa Sibigi 

13 1 4 4 3 3 1 2 2 1 

34 

38% 3% 12% 12% 9% 9% 3% 6% 6% 3% 

 

Tabela 67. Liczba organizacji społecznych wg. lokalizacji 

 

 

11.2. Frekwencja w wyborach 
W analizie kapitału społecznego gminy Jeżowe wykorzystano ponadto ocenę aktywności 

obywatelskiej mieszkańców gminy, wyrażoną poziomem frekwencji wyborczej, czyli udziału 

mieszkańców w wyborach m.in. samorządowych czy krajowych. Wynik frekwencji wyborczej obrazuje 

zainteresowanie mieszkańców sprawami obywatelskimi, ocenia zainteresowanie mieszkańców 

sprawami lokalnymi, ale również państwowymi. Udział w wyborach jest wynikiem dojrzałości 

i odpowiedzialności obywatelskiej, obrazuje nasz wkład w rozwój lokalny i krajowego środowiska 

społecznego. Analiza frekwencji wyborczej w pewnym stopniu obrazuje również rzeczywistą liczbę 

mieszkańców gminy, osób aktywnie zaangażowanych w sprawy lokalne i na co dzień korzystających 

z oferty usług publicznych świadczonych w gminie.  

Analizę aktywności obywatelskiej mieszkańców gminy Jeżowe oparto o analizę frekwencji 

wyborczej z wyborów samorządowych z roku 2014 i 2018 oraz z wyborów parlamentarnych z roku 

2015 i 2019. W ten sposób w analizie uwzględniono frekwencję wyborczą z wyborów lokalnych 

(samorządowych), jak również krajowych (wybory parlamentarne). Dodatkowo w analizie frekwencji 

wyborczej uwzględniono podział na sołectwa i osiedla znajdujące się na terenie gminy Jeżowe, by 

w sposób bardziej precyzyjny wskazać obszary gminy, które wykazują się największą aktywnością 

                                                           
96 KRS i KRKGW; 

Jeżowe
38%

Groble
3%

Jata
11%

Cholewiana 
Góra
12%

Stary Nart
9%

Nowy Nart
9%

Krzywdy
3%

Zalesie
6%

Sójkowa
6%

Sibigi
3%
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obywatelską. Analizę oparto o średni wynik z wyżej wymienionych wyborów, który obrazuje 

aktywność obywatelską mieszkańców gminy od roku 2014, uwzględniając zarówno sprawy lokalne 

(wybory samorządowe), jak również sprawy krajowe (wybory parlamentarne).   

Ocena aktywności społecznej mieszkańców gminy Jeżowe, wyrażona w aktywności wyborczej 

wypada bardzo korzystnie, bowiem średnia frekwencja wyborcza na terenie gminy prawie 

w każdym z analizowanych wyborów wypada zdecydowanie wyżej niż średnia dla 

powiatu, regionu, czy kraju. Tylko w trakcie wyborów do sejmu w roku 2019 gminna frekwencja 

wyborcza była nieznacznie niższa niż średnia krajowa.  

W ocenie aktywności wyborczej na podstawie średniej z okresu dwóch ostatnich wyborów 

parlamentarnych i samorządowych zdecydowanie na terenie gminy wyróżnia się 7 sołectw, dla których 

średnia frekwencja wyborcza była wyższa zarówno dla średniej gminnej, powiatowej, regionalnej 

i gminnej. Do nich należą sołectwa: Jeżowe Zaborczyny, Krzywdy, Zalesie, Jeżowe Podgórze, Jata, 

Jeżowe Zagościniec i Sójkowa. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy sołectwa Nowy Nart, w którym 

średnia frekwencja wyborcza z analizowanych wyborów jest najniższa. Może być to związane 

z mniejszą aktywnością obywatelską mieszkańców tego sołectwa, ale również z czasową emigracją  

mieszkańców, która ograniczała możliwości głosowania. Należy jednak podkreślić, iż analizując średnią 

frekwencję wyborczą gminy wyróżnia się zdecydowanie względem badanego otoczenia.  

Wysoka frekwencja wyborcza świadczy o dojrzałości obywatelskiej, a także o rozwoju lokalnej 

i krajowej demokracji. Mieszkańcy uczestniczący w wyborach, w ten sposób aktywnie włączają się w 

decydowanie o warunkach rozwoju kraju czy o swojej lokalnej społeczności. Wyrażają w ten sposób 

swoje przywiązanie do kraju i lokalnego środowiska społecznego, czują się ten sposób odpowiedzialni 

za swój kraj i swoją małą „ojczyznę”.  

Niska frekwencja wyborcza to wynik marazmu społecznego, braku akceptacji do obowiązującej 

rzeczywistości lub wręcz obojętne podejście do spraw krajowych lub lokalnych. Niska frekwencja może 

wynikać z poczucia bezsilności lub utraty zaufania do lokalnych i krajowych władz. Niska frekwencja 

jest podstawową barierą do rozwoju społecznego i gospodarczego gminy, w szczególności opartego 

o partycypację społeczną i włączanie mieszkańców w proces decydowania o przyszłości swojej gminy.  

Jednak, jak należy podkreślić na podstawie przeprowadzonej analizy kapitał społeczny oceniany 

na podstawie aktywności obywatelskiej w gminie Jeżowe należy oceniać wysoko pozytywnie. 

Mieszkańcy czują się odpowiedzialni za swoją gminę, wyrażają również wysokie zainteresowanie 

sprawami krajowymi. Jest to istotny kapitał społeczny – potencjał, który warto wykorzystywać 

w procesie partycypacyjnego rozwoju gminy, zaangażowania mieszkańców w proces wyboru 

kierunków i celów rozwoju gminy Jeżowe.  

 

Tabela 68. Średnia aktywność wyborcza z okresu 2015 - 2019 

Sołectwa 
Wybory do 

sejmu 2015 r. 

Wybory do 
sejmu 
2019 r. 

Wybory 
samorządowe 

2014 

Wybory 
samorządowe 

2018 
Średnia 

Jeżowe Zaborczyny 57,55% 68,22% 59,22% 62,73% 61,93% 

Krzywdy 57,55% 68,22% 59,22% 62,73% 61,93% 

Zalesie 54,64% 63,53% 63,55% 64,20% 61,48% 

Jeżowe Podgórze 59,39% 63,82% 61,30% 61,08% 61,40% 

Jata 53,37% 60,63% 63,77% 59,76% 59,38% 

Jeżowe Zagościniec 56,24% 58,04% 60,67% 59,52% 58,62% 

Sójkowa 51,63% 56,36% 63,12% 62,66% 58,44% 
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gmina Jeżowe 53,15% 59,54% 59,58% 59,02% 57,82% 

Jeżowe Centrum 52,79% 58,64% 57,13% 58,23% 56,70% 

Groble 49,64% 57,47% 58,94% 58,11% 56,04% 

Sibigi 49,64% 57,47% 58,94% 58,11% 56,04% 

Jeżowe Kameralne 47,03% 58,41% 57,69% 61,00% 56,03% 

Cholewiana Góra 51,54% 57,74% 58,95% 54,35% 55,65% 

Pogorzałka 51,54% 57,74% 58,95% 54,35% 55,65% 

Stary Nart 42,03% 54,12% 60,07% 60,20% 54,11% 

kraj  50,92% 61,74% 47,21% 54,90% 53,69% 

woj. podkarpackie 50,43% 58,57% 50,62% 53,18% 53,20% 

powiat niżański 45,45% 53,57% 49,33% 50,41% 49,69% 

Nowy Nart 46,98% 46,21% 51,52% 45,50% 47,55% 
 

11.3. Ocena jakości życia w gminie  
 

Na potrzeby opracowania diagnozy społeczno – gospodarczej oraz oceny jakości i warunków życia 

na terenie gminy Jeżowe przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy. Wyniki 

przedstawiono w formie graficznej i opisowej.  

I. LOKALIZACJA 

W badaniu uczestniczyło 53 mieszkańców. Najwięcej odpowiedzi złożyli mieszkańcy: Jeżowe 

Centrum, Jeżowe Podgórze i Jeżowe Zagościniec. 
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Jeżowe Podgórze
23%

Groble
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Jeżowe Zagościniec
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Pogorzałka
2%

Cholewiana góra
6%
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4%
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Jeżowe Centrum Jeżowe Podgórze Groble Jeżowe Zagościniec

Pogorzałka Cholewiana góra Nowy Nart Jeżowe Kameralne
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II. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA I WARUNKI DO ROZWOJU NA TERENIE GMINY 

1. Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości 

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości na 

terenie gminy w zdecydowanej większości 

oceniane są na poziomie średnim i dobrym. 

44% mieszkańców ocenia obecne warunki 

pozytywnie - na poziomie dobrym i bardzo 

dobrym.  

 

 

 

2. Dostęp do infrastruktury sportu i rekreacji, np. orlik, kort tenisowy, ścieżki 

Warunki życia na terenie gminy w obszarze 

dostępu do terenów rekreacyjno – sportowych 

oceniane są korzystnie lub na poziomie 

średnim. 47% mieszkańców ocenia warunki na 

poziomie dobrym i bardzo dobrym, 31% na 

poziomie średnim, wymagającym jeszcze 

poprawy.  

 

 

 

3. Dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki 

Dostęp do infrastruktury kultury i rozrywki 

oceniany jest mniej korzystnie niż dostęp do 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. 39% 

mieszkańców ocenia dostęp do infrastruktury 

kultury i rozrywki na poziomie 

niezadawalającym.  
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4. Poziom oferty i wydarzeń kulturalnych 

Poziom oferty i wydarzeń kulturalnych 

oceniany jest podobnie, jak dostępność do 

infrastruktury kultury i rekreacji na poziomie 

niezadawalającym lub na poziomie średnim. 

37% ocenia poziom oferty i wydarzeń 

kulturalnych, jako niezadawalające, natomiast 

39% na poziomie średnim, co wskazuje na 

potrzeby rozwoju obecnej oferty kulturalnej i 

wydarzeń kulturalnych w gminie.  

 

 

5. Stan środowiska naturalnego 

Stan środowiska naturalnego oceniany jest 

przez mieszkańców zdecydowanie 

pozytywnie, bo aż 53% oceniało stan 

środowiska, jako dobry lub bardzo dobry. 

37% mieszkańców oceniło stan środowiska 

na poziomie średnim.  

 

 

 

 

6. Walory krajobrazowe 

Walory krajobrazowe gminy również 

oceniane są przez mieszkańców bardzo 

pozytywnie, co wskazuje na potencjały gminy 

do rozwoju turystyki aktywnej – 

przyrodniczej. 65% mieszkańców uważa, że 

gmina Jeżowe posiada doskonałe walory 

krajobrazowe, które mogą stanowić ofertę 

przyciągania nowych mieszkańców i rozwoju 

lokalnej turystyki wypoczynkowej i 

rekreacyjnej.  
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7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych (w tym: place, skwery, parki) 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych, 

jako dostępność do placów, skwerów, parków 

oceniana jest przez mieszkańców na poziomie 

średnim lub pozytywnym. 31% ocenia na 

poziomie średnim, co oznacza, że stan 

dostępności do przestrzeni publicznych jest w 

pewnym stopniu zapewniony, ale niestety nie 

na poziomie zadawalającym. 36% ocenia na 

poziomie dobrym i bardzo dobrym, 34% na 

poziomie złym i bardzo złym, co pokazuje 

duże zróżnicowane na terenie gminy w 

         poziomie odstępności do tej infrastruktury.  

8. Stan i jakość dróg 

Infrastruktura drogowa na terenie gminy 

Jeżowe oceniana jest przez mieszkańców 

bardzo pozytywnie. 51% ocenia ją na 

poziomie dobrym i bardzo dobrym, przez 24% 

mieszkańców oceniana jest na poziomie 

średnim. Pokazuje, to jak dużo Gmina 

poczyniła w okresie ostatnich lat w obszarze 

dostępności komunikacyjnej.  

 

 

9. Dostęp do infrastruktury komunalnej (wodociągi) 

 

Dostęp do infrastruktury wodociągowej 

oceniany jest przez mieszkańców bardzo 

pozytywnie. 73% mieszkańców ocenia 

dostępność do wodociągów na poziomie 

dobrym i bardzo dobrym.  
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10. Dostęp do infrastruktury komunalnej (kanalizacja) 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej również przez 

większość mieszkańców oceniany jest 

pozytywie. 71% badanych mieszkańców 

wyraziło swoją ocenę na poziomie dobrym i 

bardzo dobrym. 

 

 

 

 

11. Dostępność transportu publicznego – komunikacja z sąsiednimi ośrodkami miejskimi 

Ocena poziomu dostępności transportu 

zbiorowego umożliwiającego komunikację z 

sąsiednimi ośrodkami miejskimi jest bardzo 

zróżnicowana. Jednak trzeba zaznaczyć, że aż 

47% mieszkańców negatywnie ocenia 

dostępność transportową środkami 

komunikacji publicznej. Jednocześnie 31% 

wyraża się pozytywnie, co wskazuje na 

obszary, które mają lepszą dostępność, i na 

obszary gdzie mieszkańcy mają utrudniony 

dojazd do sąsiednich ośrodków.  

 12. Bezpieczeństwo publiczne 

Bardzo ważnym elementem oceny warunków 

życia na terenie danej gminy jest ocena 

poziomu bezpieczeństwa. Mieszkańcy gminy 

Jeżowe pozytywnie oceniają poziom 

bezpieczeństwa publicznego na obszarze 

swojego zamieszkania. 51% oceniło 

pozytywnie, natomiast 37% oceniło ten 

poziom, jako średni, co pokazuje, iż ta grupa 

mieszkańców oczekuje jeszcze działań 

poprawiających ten stan.  

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bardzo
dobre

Dobre Średnie Złe Bardzo
złe

20%

51%

18%

2%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Bardzo
dobre

Dobre Średnie Złe Bardzo
złe

2%

29%

22%

33%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Bardzo
dobre

Dobre Średnie Złe Bardzo
złe

2%

49%

37%

8%
4%



str. 148 
 

13. Rynek pracy (możliwość zatrudnienia na terenie gminy 

Lokalny rynek pracy, w tym możliwość 

znalezienia pracy na terenie gminy jest 

oceniany dosyć negatywnie, 39% badanych 

ocenia, iż jest to trudne lub bardzo trudne, 

jednocześnie 39% ocenia, że jest to sytuacja 

na poziomie średnim (co świadczy, iż nie jest 

to stan zły, ale również nie jest to stan dobry, 

jako oczekiwany).  

 

 

 

14. Dostępność i jakość pomocy społecznej 

Dostępność i jakość pomocy społecznej przez 

mieszkańców gminy oceniana jest 

pozytywnie, 45% badanych ocenia na 

poziomie dobrym i bardzo dobrym, natomiast 

35% na poziomie średnim, co pokazuje 

również potrzeby do jej rozwoju.  

 

 

 

 

15. Dostępność i jakość opieki zdrowotnej 

Dostępność i jakość opieki zdrowotnej 

stanowi istotny warunek jakości życia. Na 

terenie gminy niestety poziom dostępności i 

jakości do opieki zdrowotnej jest oceniany 

mocno negatywnie, aż 47% oceniało na 

poziomie złym i bardzo złym, dla 35% 

badanych jest na poziomie średnim – 

wystarczającym. Niestety na wartość oceny 

tego wskaźnika większego znaczenia nabiera 

polityka krajowa, niż lokalna.   
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16. Dostępność i jakość edukacji przedszkolnej 

Sektor edukacji przedszkolnej na terenie 

gminy oceniany jest przez mieszkańców 

pozytywnie. 59% badanych wyraziło swoją 

pozytywną ocenę, dla 35% poziom jest średni, 

tylko 4% oceniało na poziomie negatywnym. 

Jest to dobra ocena działania Gminy w 

obszarze edukacji dla najmłodszych 

mieszkańców.  

 

 

 

17. Dostępność i jakość szkolnictwa na poziomie podstawowym 

Sektor szkolnictwa podstawowego podobnie 

jak sektor przedszkolny oceniany jest przez 

mieszkańców gminy pozytywnie, 59% 

badanych oceniało go na poziomie dobrym 

lub bardzo dobrym, jedynie 27% na poziomie 

średnim.  

 

 

 

 

18. Usługi turystyczne 

Poziom dostępności i jakości usług 

turystycznych oceniany jest przez 

mieszkańców negatywnie i na poziomie 

średnim. 49% badanych oceniało badany 

sektor negatywnie, 39% na poziomie 

wystarczającym – średnim. Jednym z 

wytłumaczeń może być fakt, iż obszar gminy 

Jeżowe nie należy do kluczowych obszarów 

turystyki na poziomie regionalnym, stanowi 

element do rozwoju turystyki lokalnej.   
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19. Dostępność do bazy gastronomicznej/restauracyjnej 

Poziom dostępności do sektora 

gastronomicznego jest nieco lepiej oceniany, 

niż sam sektor turystyczny, dla 41% poziom 

dostępności jest wystarczający (średni), 

jednak dla 34% oceniony jest jako negatywny 

– niewystarczający.  

 

 

 

 

20. Dostępność do bazy noclegowej 

Dostępność do bazy noclegowej, podobnie 

jak usługi turystyczne oceniany jest przez 

mieszkańców negatywnie – na poziomie 

niewystarczającym. 57% badanych wyraziło 

swoją negatywną ocenę, tylko 27% oceniło 

na poziomie średnim.  

 

 

 

 

21. Dostęp do Internetu 

Dostęp do internetu w dobie nowoczesnych 

technologii jest jednym z istotnych 

warunków życia na danym terenie. Przez 

mieszkańców dostęp do Internetu oceany 

jest pozytywnie. 67% mieszkańców 

wyraziło swoją pozytywną opinię. Jest to 

istotny pozytywny czynnik zachęcający do 

osiedlania się i zamieszkania na terenie 

gminy Jeżowe. 
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22. Atrakcyjność gminy dla turystów 

Kolejnym elementem oceny potencjału 

turystycznego gminy jest ocena 

atrakcyjności turystycznej. 47% oceniło 

atrakcyjność turystyczną gminy na poziomie 

średnim.  Przedstawiona ocena nawiązuje do 

wcześniejszych ocen mieszkańców w 

obszarze usług turystycznych.  

 

 

 

 

III. PRIORYTETY ROZWOJU GMINY JEŻOWE 

W kolejnym pytaniu mieszkańcy mogli wskazać priorytetowe kierunki rozwoju gminy Jeżowe. Do 

kluczowych działań rozwojowych mieszkańcy wskazali: 

 przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową – rozwój zabudowy 

jednorodzinnej mieszkaniowej; 

 dofinansowanie do montażu OZE – m.in. fotowoltaika, solary, pompy ciepła; 

 budowa ścieżek rowerowych; 

 remonty i modernizacje dróg lokalnych; 

 poprawa dostępu do placówek zdrowotnych na terenie gminy; 

 rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy. 

Tabela 69. Wyniki badania - priorytetowe kierunki rozwoju gminy 

PRIORYTETY  RAZEM % 

1.przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową – 
rozwój zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej 

27 9,18% 

2. dofinansowanie do montażu OZE – m.in. fotowoltaika, solary, pompy 
ciepła 

27 9,18% 

3. budowa ścieżek rowerowych 27 9,18% 

4. remonty i modernizacje dróg lokalnych 24 8,16% 

5. poprawa dostępu do placówek zdrowotnych na terenie gminy 24 8,16% 

6. rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie 
gminy 

22 7,48% 

7. tworzenie nowych terenów dla przedsiębiorców 15 5,10% 

8. dofinansowanie do wymiany kotłów na ekologiczne 14 4,76% 

9. tworzenie nowej oferty kulturalnej, np. budowa nowego Centrum 
Kultury z ofertą teatralno – kinową oraz edukacją muzyczną 

14 4,76% 

10. budowa żłobka  14 4,76% 

11. budowa nowej infrastruktury sportowej 13 4,42% 

12. budowa budynków wielorodzinnych 10 3,40% 

13. modernizacja obecnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na 
terenie gminy 

7 2,38% 
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14. termomodernizacja budynków publicznych podnosząca jakość 
świadczonych usług publicznych i obniżająca koszty ich utrzymania 
(szkół, świetlic, biblioteki, innych) 

7 2,38% 

15. budowa farmy fotowoltaicznej obniżającej koszty prowadzenia 
gospodarki wodno - kanalizacyjnej 

7 2,38% 

16. budowa sieci kanalizacyjnej 5 1,70% 

17. tworzenie nowej oferty usług dla seniorów  4 1,36% 

18. budowa dziennego domu pobytu dla seniorów    4 1,36% 

19. budowa obiektów turystycznych, jako nowa oferta turystyczna 
gminy 

4 1,36% 

20. budowa nowej sieci internetowej lub jej poprawa 4 1,36% 

21. rozwój rolnictwa, w tym nowoczesnych gospodarstw rolnych i 
przemysłu przetwórczego 

4 1,36% 

22. szkolenia z zakładania i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej 

3 1,02% 

23.rozwój turystyki, w tym infrastruktury oraz bazy noclegowej i 
gastronomicznej 

2 0,68% 

24. poprawa stanu obiektów zabytkowych na terenie gminy  2 0,68% 

25. dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków  2 0,68% 

26. rozwój usług publicznych w formie e-usług 1 0,34% 

27. utworzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych  

1 0,34% 

28. przygotowanie terenów pod budowę farm fotowoltaicznych  1 0,34% 

29. budowa kręgielni z baża gastronomiczną  1 0,34% 

30. centrum rozrywki dla dieci i młodzieży 1 0,34% 

31. budowa zalewu na pastwisku w Pikułach 1 0,34% 

32. zakup samochodu dla OSP Krzywdy 1 0,34% 

33. połączenia nowych dróg gminnych z drogą wojewódzką 1 0,34% 

34. usprawnienie działania punktu selektywnej zbiórki odpadów 0 0,00% 

 

IV. Kluczowe inwestycje, które według mieszkańców są niezbędne do rozwoju gminy Jeżowe. 

W ostatnim pytaniu mieszkańcy mieli możliwość przedstawienia kluczowych inwestycji do 

realizacji w okresie nowej strategii.  

Do nich należą: 

Energia  solary 

 modernizacja istniejącej infrastruktury gminnej tj. szkoły, boiska, 

inne budynki w użytkowaniu gminnym w sprawie generowania 

mniejszych kosztów oraz usprawnienia ich działalności 

 wspieranie nowych technologii tzn. dofinansowania do OZE, 

przydomowe oczyszczalnie, moja woda, pompy ciepła 

 wspieranie w modernizacji systemów ogrzewania budynków, OZE 

dla poprawy jakości powietrza 

 dofinansowanie do wymiany pieców 

 budowa własnych źródeł energii elektrycznej dla obiektów 

gminnych 

 budowa farm fotowoltaicznych 
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Edukacja/czas wolny 

dla dzieci 
 utworzenie/budowa żłobka 

 stworzenie miejsca rozrywki dla dzieci, modernizacja parku w J. 

Centrum, poprawa w organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 

 poprawa/doposażenie obiektów sportowych 

 rozwój gastronomii,  

 poprawa walorów estetycznych w centrum 

 stworzenie obiektu do spędzania wolnego czasu dla rodzin z 

dziećmi 

Infrastruktura  drogi 

 obiekty sportowe 

 budowa dróg umożliwiających przekształcanie działek rolniczych 

w budowlane 

 modernizacja dróg lokalnych tj. uzbrojenie już wykonanych dróg 

gminnych w sieci wody i kanalizacji 

 modernizacja istniejących gminnych sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

 chodniki 

 budowa ścieżek pieszo - rowerowych 

 budowa parkingów przy Urzędzie Gminy oraz Zespole Szkół w 

Jeżowem Centrum,  

 budowa chodnika od ronda w stronę Kameralnego,  

 zbudowanie centrum rozrywki dla dzieci i młodzieży (kręgielnia, 

bilard, ścianki wspinaczkowe, park linowy, kino) 

 nowe drogi 

 rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej 

 zalew na pastwisku 

 budowa drogi w msc. Jata oraz Sójkowa 

 budowa chodnika w msc. Sójkowa 

 utwardzenie dróg gruntowych, które mogą stanowić połączenie 

obecnie istniejących ciągów komunikacyjnych 

 rozbudowa zalewu w Kowalach poprzez stworzenie ośrodka 

rekreacyjno wypoczynkowego 

 budowa nowego obiektu GCK 

 remont dróg wojewódzkich 

 budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Bojanów – Kopki 

 nowe nasadzenia i krzewy 

 budowa miejsc parkingowych wokół instytucji użyteczności 

publicznej 

Usługi/zdrowie  stomatolog 

 przychodnia 

 obiekty użyteczności publicznej z dostępem do e-usług 

 lekarze specjaliści 

 basen na terenie gminy 

 baza noclegowo – turystyczna 

 poprawa dostępu do usług zdrowotnych- brak dostępności lekarza 

rodzinnego po godz 14, brak specjalistów z różnych dziedzin 

medycyny 

 placówka zdrowia ze specjalistami 

 rozbudowa ośrodka zdrowia 

Mieszkalnictwo  zabudowa jednorodzinna 

 budownictwo wielorodzinne 
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 budowa mieszkań komunalnych 

Przedsiębiorczość  rozwój przedsiębiorczości 

 nowe miejsca pracy i pracodawcy 

 przygotowanie terenów inwestycyjnych 

 sprowadzenie firm produkcyjnych na terenie gminy 

 przetwórstwo ekologiczne i tworzenie miejsc pracy. 

Bezpieczeństwo  wyposażenie wszystkich jednostek OSP 

 budowa wałów przeciwpowodziowych w gminie 

 budowa zbiornika przeciwpowodziowego 
 

 

12. Finanse samorządowe 
 

Ocenę finansów Gminy Jeżowe opracowano na podstawie szczegółowej analizy budżetu Gminy 

z okresu 2016 – 2030. Analizę budżetu opracowano dla dwóch okresów, tj. dla okresu wykonania 

budżetu Gminy w latach 2016 – 2021 oraz dla okresu prognozowanego dla lat 2022 – 2030, tj. dla okresu 

obowiązywania nowej strategii rozwoju.  

Analiza budżetu Gminy ma na celu wykazanie zdolności Gminy do zrealizowania planu działań 

i przedsięwzięć w okresie realizacji nowej strategii rozwoju gminy, ma na celu również wskazanie 

mocnych i słabych stron gminy w ocenie kondycji i zdolności finansowej Gminy do prowadzenia 

działań rozwojowych.  

Analizę oparto o ceny bieżące, na podstawie danych z wykonania budżetu w poszczególnych latach 

oraz na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla okresu 2022 – 2030. W analizie uwzględniono 

również wycenę w cenach realnych, jako przekształcenie cen bieżących w ceny stałe (nie uwzględniając 

w analizie wpływu inflacji). Analizę w cenach realnych opracowano od roku 2016 określając go, jako 

rok bazowy z wartością 100.  

Analizę opracowano dla dwóch etapów: I etap budżet zrealizowany w okresie 2016 – 2021 oraz II 

etap budżet planowany dla okresu prognozy budżetu 2022 – 2030. 

Analizę finansów Gminy w okresie I etapu możemy podzielić na podokresy: okres powolnego 

rozwoju i okres dynamicznego rozwoju. Świadczy o tym wartość generowanych dochodów ogółem do 

budżetu Gminy. W okresie 2016 – 2018 poziom dochodów występował zdecydowanie na niższej 

wartości niż w okresie 2019 – 2021, dlatego pierwszy okres 2016 – 2018 możemy nazwać okresem 

powolnego rozwoju, natomiast okres 2019 – 2021 okresem dynamicznym rozwoju. Związane jest to 

w głównej mierze z ogólnokrajową sytuacją gospodarczą i wychodzeniem z ogólnoświatowego kryzysu, 

bowiem jak cała gospodarka krajowa, również gospodarka lokalna uzależniona jest od trendów i sytuacji 

gospodarczej na świecie i w kraju.  

W okresie dynamicznego rozwoju widoczny jest wzrost dochodów generowanych z tytułu podatku 

dochodowego i od osób prawnych, w tym w okresie Gmina Jeżowe osiągnęła najwyższe wpływy 

z podatków w całym badanym okresie 2016 – 2030. Okres dynamicznego rozwoju to również okres 

najwyższych wskaźników inwestycyjnych, w tym okresie Gmina zainwestowała w nową infrastrukturę 

najwięcej środków finansowych. Wzrost dochodów wiązał się również ze wzrostem wydatków zarówno 

bieżących, jak i inwestycyjnych. Jednak w okresie rekordowych nakładów inwestycyjnych, Gmina nie 

przekroczyła dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia, jedynie w roku 2019 wskaźnik zadłużenia do 

dochodów bieżących przekroczył 40%, by w roku 2021 spaść do poziomu 25%.  

Bardzo ważnym elementem tego okresu i zdolności do finansowania inwestycji infrastrukturalnych 

były środki zewnętrzne, których wskaźnik udziału w dochodach budżetu Gminy w roku 2019 wynosił 

15%, natomiast w roku 2021 – 9%. Zdolność Gminy do pozyskiwania kapitału zewnętrznego na 
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prowadzenie własnego rozwoju potwierdza wskaźnik finansowania inwestycji dotacjami, który 

w okresie powolnego rozwoju kształtował się na średnim poziomie 3-4%, natomiast w okresie 

dynamicznego rozwoju już na poziomie nawet 71% (w roku 2020). Z jednej strony pokazuje to istotne 

uzależnienie rozwoju Gminy od występowania zewnętrznych źródeł finansowania, ale również obrazuje 

wysoką zdolność do pozyskiwania tego kapitału i umiejętnego go wydatkowania przez Wójta 

i pracowników Urzędu Gminy.  

Jedynym niepokojącym zjawiskiem z tego okresu (dynamicznego rozwoju) jest spadek pokrycia 

wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Rozwój nowych inwestycji wiązał się również ze wzrostem 

kosztów ich obsługi, co jest wyzwaniem dla Gminy w poszukiwaniu nowych rozwiązań 

umożliwiających finansowanie rosnących kosztów bieżących działania Gminy Jeżowe. Jednak w całym 

okresie wydatki bieżące były pokrywane dochodami bieżącymi, co ma istotne znaczenie dla płynności 

finansowej budżetu Gminy.  

Kolejnym etapem analizy jest ocena zdolności Gminy do realizacji nowych zadań przedstawionych 

w opracowywanej strategii rozwoju.  

W okresie 2022 – 2030 prognozowany dochód ogółem Gminy występuje na poziomie od 52 mln 

do 63 mln w cenach bieżących, jednak analizując wpływ inflacji, prognozowane rzeczywiste wartości 

względem roku 2016 występują na poziomie niższym niż w okresie wykonania budżetu. Pokazuje to 

zdecydowanie trudniejszą sytuację do realizacji zadań w nowym okresie, ze względu na wysoki poziom 

inflacji w roku bieżącym i w roku następnym. Pokazuje to również, jak istotny wpływ na strukturę 

finansową Gminy wywierają wskaźniki makroekonomiczne, w tym przypadku najbardziej istotny dla 

finansów Gminy wskaźnik inflacji.  

Jednak najistotniejsze wnioski dla prognozowanego okresu związane są ze zdolnościami Gminy do 

realizacji nowych zadań przedstawionych w projektowanej strategii rozwoju. Praktycznie w całym 

okresie prognozy tj. od roku 2022 – 2030 poziom zadłużenia Gminy nie zbliżył się do 50% możliwego 

poziomu zadłużenia. Wyjątkiem jest rok 2025 kiedy poziom zadłużenia Gminy stanowi 76% możliwego 

poziomu zadłużenia.  

Analiza poziomu zadłużenia oraz wykazana zdolność Gminy do pozyskiwania kapitału 

zewnętrznego na działania rozwojowe gwarantują zdolność Gminy Jeżowe do realizacji nowej strategii 

rozwoju w okresie do 2030 roku.  

Wyzwaniem dla Gminy będzie utrzymanie dochodów z tytułu podatku PIT i od osób prawnych 

wg. zaprojektowanej prognozy, która występuje na poziomie wyższym niż w okresie wykonanego 

budżetu. Ponadto płynność budżetu w okresie 2026 – 2030 zdecydowanie poprawią dochody uzyskane 

z dotacji zewnętrznych, które w prognozie nie zostały ujęte.  

Potwierdzeniem zdolności finansowych Gminy w okresie prognozy jest analiza wskaźnika 

pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, który przez cały okres nowej strategii szacowany 

jest na poziomie ponad 100%, co pokazuje, iż w całym okresie wydatki bieżące finansowane są 

w całości dochodami bieżącymi. Ponadto od roku 2026 wskaźnik zadłużenia do dochodów bieżących 

występuje na najniższym poziomie w całym okresie analizy tj. od roku 2016.  

W ten sposób przedstawiona analiza finansowana budżetu wykazała zdolności i możliwości do 

finansowania nowej ścieżki rozwoju Gminy w oparciu o nową strategię rozwoju. Potwierdza to 

w szczególności analiza zadłużenia i relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących oraz wartość 

prognozowanych generowanych dochodów do budżetu Gminy w okresie realizacji nowej strategii 

rozwoju i jej kierunków działań.  
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Tabela 70. Analiza budżetu Gminy Jeżowe za lata 2016 - 203097 

Budżet Gminy w cenach bieżących Budżet Gminy w cenach bieżących 

Wyszczególnienie   PLANOWANE 

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I. 
Dochody ogółem 

43 536 
324,00 

47 206 
757,34 

48 923 
806,41 

60 306 
526,30 

78 772 
955,02 

69 195 
017,93 

52 693 
905,08 

62 432 
400,72 

54 052 
301,29 

55 249 
008,81 

56 389 
979,08 

58 080 
178,45 

59 821 
083,80 

61 614 
216,32 

63 461 
142,81 

1. 
Dochody bieżące 

42 258 
322,93 

45 284 
431,92 

47 424 
339,62 

51 084 
483,21 

55 726 
703,84 

59 293 
546,50 

52 155 
056,08 

51 377 
400,72 

53 002 
301,29 

54 699 
008,81 

56 339 
979,08 

58 030 
178,45 

59 771 
083,80 

61 564 
216,32 

63 411 
142,81 

2. 

Dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych 

2 307 
549,00 

2 668 
113,00 

2 856 
501,00 

3 872 
703,00 

4 197 
408,00 

4 384 
482,00 

3 604 
406,00 

3 604 
406,00 

3 604 
406,00 

3 604 
406,00 

3 712 
538,18 

3 823 
914,33 

3 938 
631,76 

4 056 
790,71 

4 178 
494,43 

3. 

Dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych 18 094,05 23 713,00 15 000,00 18 060,14 74 327,70 

122 
033,47 63 200,00 69 520,00 76 472,00 84 119,20 86 642,78 89 242,06 91 919,32 94 676,90 97 517,21 

4. 
Dochody majątkowe 

1 278 
001,07 

1 922 
325,42 

1 499 
466,79 

9 222 
043,09 

23 046 
251,18 

9 901 
471,43 

538 
849,00 

11 055 
000,00 

1 050 
000,00 

550 
000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

5. 
Środki pochodzące z dotacji 
przeznaczone na inwestycje 

1 088 
036,73 

1 910 
797,86 

1 449 
466,79 

9 082 
571,33 

11 422 
231,61 

6 277 
502,39 

488 
849,00 

11 005 
000,00 

1 000 
000,00 

500 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II.  
Wydatki 

42 849 
990,76 

48 808 
821,66 

55 172 
791,23 

69 006 
457,67 

66 530 
921,44 

68 911 
014,67 

60 831 
172,59 

62 656 
860,72 

52 478 
082,57 

53 702 
008,81 

54 829 
979,08 

56 581 
484,22 

58 321 
083,80 

60 054 
216,32 

62 089 
966,81 

1. 
Wydatki bieżące 

37 478 
282,70 

41 670 
414,66 

45 137 
982,19 

47 286 
491,62 

50 547 
349,89 

54 827 
004,01 

51 767 
154,11 

49 510 
526,26 

50 005 
631,52 

50 505 
687,82 

52 020 
858,46 

53 581 
484,22 

55 188 
928,74 

56 844 
596,61 

58 549 
934,51 

2. 
Wydatki na obsługę długu 

263 
537,77 

223 
382,50 

350 
000,00 

274 
103,46 

341 
533,90 

166 
136,76 

461 
378,81 

230 
000,00 

210 
000,00 

190 
000,00 

170 
000,00 

150 
000,00 

130 
000,00 

110 
000,00 90 000,00 

3. 
Wydatki majątkowe 

5 371 
708,06 

7 138 
407,00 

10 034 
809,04 

21 719 
966,05 

15 983 
571,55 

14 084 
010,66 

9 064 
018,48 

13 146 
334,46 

2 472 
451,05 

3 196 
320,99 

2 809 
120,62 

2 944 
301,50 

3 132 
155,06 

3 209 
619,71 

3 540 
032,30 

III 
Wynik budżetu 

686 
333,24 

-1 602 
064,32 

-6 248 
984,82 

-8 699 
931,37 

12 242 
033,58 

284 
003,26 

-8 137 
267,51 

-224 
460,00 

1 574 
218,72 

1 547 
000,00 

1 560 
000,00 

1 498 
694,23 

1 500 
000,00 

1 560 
000,00 

1 371 
176,00 

IV. 
Przychody budżetu, w tym kredyty, 
pożyczki 

2 478 
061,93 

4 536 
395,17 

8 193 
377,55 

12 163 
791,65 

1 785 
760,28 

9 467 
962,85 

9 633 
367,51 

1 795 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. 
Spłata rat kapitałowych kredytów, 
pożyczek   

1 606 
676,00 

2 173 
676,00 

1 944 
392,73 

1 678 
100,00 

4 559 
831,01 

1 491 
100,00 

1 496 
100,00 

1 570 
540,00 

1 574 
218,72 

1 547 
000,00 

1 560 
000,00 

1 554 
392,73 

1 500 
000,00 

1 560 
000,00 

1 371 
176,00 

VI. 
Kwota długu 

8 417 
221,45 

9 222 
221,45 

14 710 
551,42 

20 873 
458,46 

16 313 
627,45 

14 827 
903,79 

15 426 
917,52 

15 651 
377,52 

14 077 
158,80 

12 530 
158,80 

10 970 
158,80 

9 415 
766,07 

7 915 
766,07 

6 355 
766,07 

4 984 
590,07 

VII. Poziom zadłużenia - - - - - - 5,84% 5,17% 4,92% 4,59% 4,44% 4,25% 3,94% 3,92% 3,33% 

VIII. Dopuszczalny limit - - - - - - 18,67% 15,15% 10,82% 5,99% 10,36% 10,16% 9,32% 9,07% 10,31% 

 

 

  

                                                           
97 Analiza na podstawie WPF Gminy Jeżowe; 
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  wskaźnik inflacji 0,00% 2,00% 3,63% 6,02% 9,62% 15,98% 25,26% 34,15% 40,45% 44,39% 48,43% 52,59% 56,86% 61,25% 65,77% 

Budżet Gminy w cenach realnych Budżet Gminy w cenach realnych 

Wyszczególnienie   PLANOWANE 

    2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

I. 
Dochody ogółem 

43 536 
324,00 

46 262 
622,19 

47 146 
893,76 

56 678 
765,50 

71 194 
946,16 

58 139 
018,63 

39 385 
390,04 

41 112 
069,66 

32 185 
718,34 

30 725 
511,95 

29 080 
279,50 

27 538 
077,94 

25 807 
706,63 

23 875 
170,73 

21 725 
564,27 

                                  

1. 
Dochody bieżące 

42 258 
322,93 

44 378 
743,28 

45 701 
887,61 

48 011 
477,73 

50 365 
759,14 

49 819 
607,07 

38 982 
634,20 

33 832 
293,05 

31 560 
490,49 

30 419 
641,64 

29 054 
494,53 

27 514 
370,99 

25 786 
135,88 

23 855 
796,01 

21 708 
447,05 

2. 

Dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych 

2 307 
549,00 

2 614 
750,74 

2 752 
752,88 

3 639 
739,16 

3 793 
614,65 

3 683 
928,24 

2 694 
067,48 

2 373 
520,62 

2 146 
261,93 

2 004 
510,52 

1 914 
553,79 

1 813 
066,93 

1 699 
184,41 

1 571 
984,14 

1 430 
484,00 

3. 

Dochody z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego 
od osób prawnych 

18 094,05 23 238,74 14 455,20 16 973,73 67 177,33 
102 

534,93 
47 238,04 45 779,29 45 535,64 46 781,03 44 681,63 42 313,14 39 655,36 36 686,78 33 384,47 

4. 
Dochody majątkowe 

1 278 
001,07 

1 883 
878,91 

1 445 
006,16 

8 667 
287,77 

20 829 
187,02 

8 319 
411,56 

402 
755,84 

7 279 
776,60 

625 
227,85 

305 
870,31 

25 784,97 23 706,95 21 570,74 19 374,73 17 117,22 

5. 

Środki pochodzące z dotacji 
przeznaczone na inwestycje 

1 088 
036,73 

1 872 
581,90 

1 396 
822,16 

8 536 
205,98 

10 323 
405,59 

5 274 
481,30 

365 
383,98 

7 246 
851,34 

595 
455,10 

278 
063,92 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                  

II.  
Wydatki 

42 849 
990,76 

47 832 
645,23 

53 168 
915,45 

64 855 
349,37 

60 130 
604,07 

57 900 
393,49 

45 467 
487,28 

41 259 
877,77 

31 248 
341,78 

29 865 
182,18 

28 275 
788,40 

26 827 
488,55 

25 160 
584,29 

23 270 
679,29 

21 256 
149,90 

                                  

1. 
Wydatki bieżące 

37 478 
282,70 

40 837 
006,37 

43 498 
570,68 

44 441 
955,69 

45 684 
662,37 

46 066 
729,99 

38 692 
701,80 

32 602 
946,24 

29 776 
108,20 

28 087 
619,09 

26 827 
126,53 

25 405 
071,54 

23 809 
325,94 

22 026 
969,27 

20 044 
239,81 

2. 
Wydatki na obsługę długu 

263 
537,77 

218 
914,85 

337 
288,00 

257 
614,67 

308 
678,12 

139 
591,38 

344 
851,73 

151 
456,23 

125 
045,57 

105 
664,29 

87 668,90 71 120,85 56 083,94 42 624,40 30 810,99 

3. 
Wydatki majątkowe 

5 371 
708,06 

6 995 
638,86 

9 670 
344,78 

20 413 
393,67 

14 445 
941,70 

11 833 
663,50 

6 774 
785,48 

8 656 
931,53 

1 472 
233,58 

1 777 
563,09 

1 448 
661,87 

1 396 
008,18 

1 351 
258,35 

1 243 
710,03 

1 211 
910,09 

III 
Wynik budżetu 

686 
333,24 

-1 570 
023,03 

-6 022 
021,69 

-8 176 
583,87 

11 064 
342,09 

238 
625,14 

-6 082 
097,24 

-147 
808,11 

937 
376,56 

860 
329,77 

804 
491,09 

710 
589,39 

647 
122,34 

604 
491,44 

469 
414,37 

IV. 
Kredyty, pożyczki  

2 478 
061,93 

4 445 
667,27 

7 895 
794,08 

11 432 
074,38 

1 613 
968,99 

7 955 
169,10 

7 200 
338,18 

1 182 
017,10 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V. 
Spłata rat kapitałowych kredytów, 
pożyczek   

1 606 
676,00 

2 130 
202,48 

1 873 
772,39 

1 577 
153,29 

4 121 
172,34 

1 252 
851,63 

1 118 
240,94 

1 034 
208,99 

937 
376,56 

860 
329,77 

804 
491,09 

736 
998,22 

647 
122,34 

604 
491,44 

469 
414,37 

VI. 
Kwota długu 

8 417 
221,45 

9 037 
777,02 

14 176 
264,19 

19 617 
808,05 

14 744 
246,01 

12 458 
697,18 

11 530 
653,55 

10 306 
515,77 

8 382 
315,97 

6 968 
370,15 

5 657 
304,53 

4 464 
381,94 

3 414 
979,39 

2 462 
824,48 

1 706 
446,29 
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WSKAŹNIKI  WSKAŻNIKI 

ANALIZA DOCHODÓW GMINY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Wskaźnik udziału dochodów 
własnych ogółem w dochodach 
budżetu ogółem 

97,06% 95,93% 96,94% 84,71% 70,74% 85,69% 98,98% 82,29% 98,06% 99,00% 99,91% 99,91% 99,92% 99,92% 99,92% 

                                

Wskaźnik udziału podatku od osób 
fizycznych w dochodach budżetu 
ogółem 

5,30% 5,65% 5,84% 6,42% 5,33% 6,34% 6,84% 5,77% 6,67% 6,52% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 6,58% 

                                

Wskaźnik udziału podatku od 
osób prawnych w dochodach 
budżetu ogółem 

0,04% 0,05% 0,03% 0,03% 0,09% 0,18% 0,12% 0,11% 0,14% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 

                                

Wskaźnik udziału dotacji w 
dochodach budżetu ogółem 

2,50% 4,05% 2,96% 15,06% 14,50% 9,07% 0,93% 17,63% 1,85% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                                

Wskaźnik finansowania inwestycji 
dotacjami 

20,25% 26,77% 14,44% 41,82% 71,46% 44,57% 5,39% 83,71% 40,45% 15,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

WSKAŹNIKI  WSKAŻNIKI 

ANALIZA WYDATKÓW GMINY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Wskaźnik udziału zadań bieżących 
w wydatkach Gminy ogółem 

87,46% 85,37% 81,81% 68,52% 75,98% 79,56% 85,10% 79,02% 95,29% 94,05% 94,88% 94,70% 94,63% 94,66% 94,30% 

Wskaźnik udziału zadań 
majątkowych w wydatkach Gminy 
ogółem  

12,54% 14,63% 18,19% 31,48% 24,02% 20,44% 14,90% 20,98% 4,71% 5,95% 5,12% 5,20% 5,37% 5,34% 5,70% 

                                

ANALIZA POZIOMA  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Kwota czystej nadwyżki 
budżetowej                               

Wskaźnik pokrycia wydatków 
bieżących dochodami bieżącymi 

112,75% 108,67% 105,07% 108,03% 110,25% 108,15% 100,75% 103,77% 105,99% 108,30% 108,30% 108,30% 108,30% 108,30% 108,30% 

                                

Wskaźnik pokrycia wydatków 
ogółem dochodami ogółem 

101,60% 96,72% 88,67% 87,39% 118,40% 100,41% 86,62% 99,64% 103,00% 102,88% 102,85% 102,65% 102,57% 102,60% 102,21% 

                                

Wskaźnik relacji wydatków 
majątkowych do dochodów 
majątkowych 

420,32% 371,34% 669,23% 235,52% 69,35% 142,24% 1682,11% 118,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Wskaźnik pokrycia wydatków 
majątkowych dotacjami UE 

20,25% 26,77% 14,44% 41,82% 71,46% 44,57% 5,39% 83,71% 40,45% 15,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                                

Wskaźnik zadłużenia do dochodów 
bieżących  

19,92% 20,37% 31,02% 40,86% 29,27% 25,01% 29,58% 30,46% 26,56% 22,91% 19,47% 16,23% 13,24% 10,32% 7,86% 
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