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1. Wstęp 

Podstawowym mechanizmem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-

2013 będzie wdraŜany w ramach czterech osi priorytetowych Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, którego realizacja będzie współfinansowana z Europejskie-

go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków 

krajowych przeznaczonych na ten cel. 

„Odnowa i rozwój wsi” to jedno z podstawowych działań tego Programu i jednocze-

śnie kluczowe zadanie, jakie stoi przed Polską w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. 

Jego realizacja stworzy warunki dla rozwoju społeczno–ekonomicznego obszarów wiej-

skich i aktywizacji ludności wiejskiej, poprzez wsparcie inwestycyjne projektów dotyczą-

cych zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz wzmocnienia atrakcyjności turystycz-

nej obszarów wiejskich. 

Działanie „Odnowa i rozwój wsi” zmierza do podniesienia standardu Ŝycia na obsza-

rach wiejskich, poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców wsi 

oraz promowanie terenów wiejskich. UmoŜliwi ono równieŜ kształtowanie toŜsamości spo-

łeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wpłynie na wzrost atrak-

cyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości. 

Efektem wdraŜania tego działania będzie ponadto wyeliminowanie istniejących dys-

proporcji w poziomie rozwoju obszarów wiejskich, w stosunku do terenów miejskich. 

Punktem wyjścia do odnowy wsi i jej rozwoju, w tym do podniesienia warunków Ŝy-

cia i pracy mieszkańców będzie Plan odnowy miejscowości. Jego opracowanie i zatwier-

dzenie jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

Będzie ono równieŜ pomocne dla władz gminy Łańcut przy opracowaniu kierunków roz-

woju miejscowości Handzlówka. 

W ramach Planu wsparciem finansowym zostaną objęte między innymi projekty do-

tyczące budowy i wyposaŜenia obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, kształ-

towania obszaru przestrzeni publicznej, budowy infrastruktury związanej z rozwojem 

funkcji turystycznych, odnowy i eksponowania lokalnych pomników historycznych oraz 

zabytkowych budynków, a takŜe zwyczajów, obrzędów i produktu lokalnego. 

Plan Odnowy Miejscowości Handzlówka jest dokumentem wyznaczającym strategię 

działań w sferze społeczno-gospodarczej tej miejscowości w latach 2008-2015.  

Punktem wyjścia do jego opracowania jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łańcut 

na lata 2004–2006, z perspektywą na lata 2007-2013 i Strategia Rozwoju Gminy Łańcut 

na lata 2008-2020, z którymi to dokumentami jest on spójny. 

Zawiera on charakterystykę miejscowości, inwentaryzację jej zasobów, analizę 

mocnych i słabych stron, kierunki rozwoju wraz zaplanowanymi przedsięwzięciami oraz              

z zestawieniem szacunkowych kosztów i harmonogramem działań. 

Plan jest dokumentem dopuszczającym moŜliwość aktualizacji w zaleŜności od 

zmieniającej się sytuacji społecznej i uwarunkowań finansowych. MoŜe on być uzupełnio-

ny o nowe zadania, w zaleŜności od uruchomienia konkretnych mechanizmów wsparcia 

finansowego Wspólnot Europejskich, jak równieŜ pozwala on na zmianę kolejności wdra-

Ŝania zaplanowanych działań. 
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2. Wprowadzenie  

Plan Odnowy Miejscowości Handzlówka jest podstawowym dokumentem strategicz-

nym, określającym przewidywane kierunki rozwoju tej wsi na przestrzeni najbliŜszych            

7 lat. 

Obejmuje on swoim zasięgiem jedną miejscowość i zakłada realizację na jej terenie 

lokalnych przedsięwzięć, słuŜących poprawie standardu i jakości Ŝycia mieszkańców wsi. 

W swoich działaniach skupia się na zagadnieniach społeczno-kulturowych, posiada-

jąc równocześnie ograniczony, gospodarczy charakter. Dzięki bezpośredniej bliskości 

miejscowych problemów społecznych i wskazaniu realnych moŜliwości ich rozwiązania,  

stanowi on uzupełnienie Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2008-2020, która jest 

planistycznym dokumentem wyŜszego szczebla dla obszarów infrastrukturalnych i gospo-

darczych.  

ZałoŜeniem Planu jest zachowanie i rozwój atrakcyjności wsi jako miejsca zamiesz-

kania, pracy, nauki i spędzania wolnego czasu. Jego przewodnią ideą jest zaplanowanie 

oraz realizacja ujętych w nim zadań w sposób akceptowalny oraz wykonalny dla lokalnej 

społeczności.  

WdroŜenie ujętych w Planie zadań pozwoli na zwiększenie zainteresowania Ŝyciem 

na terenie miejscowości, którego standard nie odbiega od tego, jaki zapewniają ośrodki 

miejskie, a stan naturalnego środowiska, walory przyrodnicze i ekologiczne gwarantują 

korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców. Ponadto realizacja załoŜonych działań wyeks-

ponuje lokalny charakter miejscowości i jej kulturową toŜsamość. 

Plan Odnowy przewiduje w ciągu najbliŜszych 7 lat wdroŜenie na terenie miejscowo-

ści szeregu działań, które wykonywane przez członków lokalnej społeczności, przy zaan-

gaŜowaniu środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, pozwolą osiągnąć 

poprawę warunków Ŝycia na wsi i realizację kluczowych celów strategicznych dotyczących 

tego obszaru. 

UmoŜliwi on racjonalne gospodarowanie zasobami miejscowości oraz stworzy wa-

runki właściwego wykorzystania istniejącej infrastruktury i posiadanych oraz pozyskanych 

środków finansowych. 

Plan pozwoli włączyć władze lokalne oraz mieszkańców w proces współdecydowania 

o swojej przyszłości i zwrócić uwagę na moŜliwości oraz potencjalne problemy, które mo-

gą pojawić się w kolejnych latach w trakcie jego realizacji. 

Powstał on z inicjatywy mieszkańców sołectwa, przy współudziale pracowników 

Urzędu Gminy Łańcut, w oparciu o wskazania społeczności lokalnej.  

Dokument ten jest wynikiem oceny i analizy miejscowych zasobów, jak równieŜ wy-

razem ich mobilizacji oraz zaangaŜowania w partnerską inicjatywę dla osiągnięcia załoŜo-

nych celów. Zestawienie i usystematyzowanie w nim zaplanowanych do realizacji na te-

renie Handzlówki działań, stworzy moŜliwość bieŜącego monitoringu i oceny ich wdraŜa-

nia, oraz ułatwi ewentualne korygowanie błędów. 
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3. Charakterystyka miejscowości 
 

3.1 PołoŜenie 

Handzlówka jest jednym dziewięciu sołectw wchodzących w skład gminy Łańcut.           

Są to: 

- Albigowa 

- Cierpisz 

- Głuchów 

- Handzlówka 

- Kosina 

- Kraczkowa 

- Sonina 

- RogóŜno 

- Wysoka 

 

  
 Miejscowość połoŜona jest 10 kilometrów na południe od miasta Łańcuta. Zabudowa 

wsi jest rozlokowana przy drodze powiatowej biegnącej z miejscowości Albigowa, na pa-

górkach po obu stronach rzeki Sawa.  

 Handzlówka od zachodu graniczy z miejscowością Wola Rafałowska, od południa             

z Zabratówką i Tarnawką, od wschodu z Husowem, natomiast od północy ze wspomnianą 

Albigową.  

 Dojazd do wsi zapewnia wspomniana wyŜej droga powiatowa relacji Albigowa–

Handzlówka (nr P 1 547 R) oraz lokalne połączenia, poprzez drogi gminne: Handzlówka-

Husów (Doły) (nr 1 0 9864 R), Handzlówka–Husów (Reszówka) (nr 1 0 9864 R), Albigo-

wa–KrzyŜyk–Handzlówka (nr 1 0 9857 R), Handzlówka–Bąkowiec (nr 1 0 9868 R) oraz 

Handzlówka–Kąpielisko (nr 1 0 9863 R). 

 Według stanu na koniec 2007 r. liczba ludności Handzlówki wynosiła 1.533 miesz-

kańców, powierzchnia sołectwa to 1.178 ha, natomiast średnia gęstość zaludnienia 

kształtuje się na poziomie 130 os/km2. 

      

3.2 Funkcje 

 Jedną z funkcji miejscowości Handzlówka jest produkcja rolnicza. Świadczy o tym 

wysoki odsetek gruntów ornych wynoszący 83 % ogółu powierzchni. We wsi dominują 

gleby średniej jakości (III-V klasa bonitacyjna), występują uprawy roślin zboŜowych, 

okopowych oraz ogrodniczych. Strukturę gospodarstw rolnych cechuje duŜe rozdrobnie-

nie. Produkcja słuŜy przede wszystkim zaspokajaniu własnych potrzeb. Niewiele jest du-

Ŝych gospodarstw towarowych. W Handzlówce znajduje się równieŜ Punkt Skupu Spół-

dzielni Ogrodniczo–Pszczelarskiej z Łańcuta. 

 Obok funkcji rolniczej waŜną dla rozwoju wsi dziedziną są usługi (elektromechanicz-

ne, usługi instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych), w tym działalność przedsię-

biorstw róŜnych branŜ m.in. budowlanych i produkcyjno–handlowo–usługowych (parkie-

ciarnia).  

 Istotną  funkcją miejscowości, która w przyszłości moŜe odgrywać główną rolę w jej 

rozwoju i stanowić waŜne źródło dochodów mieszkańców, jest turystyka. W Handzlówce 
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rozwijają się dwa jej rodzaje. Jest to turystyka kwalifikowana i sporty zimowe, których  

uprawianie opiera się o funkcjonujący w miejscowości wyciąg narciarski, oraz agrotury-

styka. 

 

3.3 Historia  

 Handzlówka została lokowana i zasiedlona kolonistami niemieckimi w 1381 r. na-

prawie magdeburskim przez Ottona z Pilczy, wojewodę sandomierskiego, właściciela dys-

tryktu łańcuckiego. Na mocy dokumentu z tegoŜ roku „rozwaŜny i opatrzny mąŜ" Lang 

Hanzyl otrzymał dziedziczne sołectwo w załoŜonej wsi Langynaw (Handzlówka). 

Przez dwa stulecia wchodziła ona w skład posiadłości wspomnianych wyŜej Pileckich. 

Ostatni z nich Krzysztof (zm. po 1596 r.) zastawił, bądź sprzedał wieś Janowi Kostce de 

Sternberg, wojewodzie sandomierskiemu i jego Ŝonie Zofii z OdrowąŜków.  

 Po śmierci tej ostatniej osada przypadła jej córce, zamęŜnej z Aleksandrem księ-

ciem Ostrogskim, panem na Tarnowie i Ostrogu. Następnie Handzlówka weszła w skład 

posiadłości Korniaktów, po których wieś przejęli Antoni Pieściorowski i Jerzy Łowiecki.              

Po nich dziedzicem został Józef Wiszowaty, wojski liwski.  

 W 1744 r. jako posesor miejscowości notowany był Stefan Chomentowski, opiekun 

nieletnich braci Józefa Wiszowatego: Kacpra i Kajetana.  

 W ostatniej ćwierci XVIII wieku dziedzicem i kolatorem parafii w Handzlówce został 

Stanisław Potocki, chorąŜy koronny.  

 W latach 1815-33 wieś naleŜała do Ignacego Skarbka. Natomiast w 1846 r. 

wzmiankowano jako właściciela Stanisława OdrowąŜa PieniąŜka, który odsprzedał posia-

dłość Eligiuszowi i Karolinie Sablewskim. Po nich nowym właścicielem został niejaki He-

rold. Po jego bankructwie wieś naleŜała do MojŜesza Salzmana.  

 W 1892 r. Handzlówkę odkupił Roman Potocki, który we wsi załoŜył ujęcie wodocią-

gowe zaopatrujące w wodę swoją rezydencję w Łańcucie.  

 Po 1900 r. miał miejsce dynamiczny rozwój wsi. Z inicjatywy miejscowych społecz-

ników księdza Władysława Krakowskiego i Franciszka Magrysia załoŜono szkołę oraz cały 

szereg instytucji i organizacji społecznych takich jak: mleczarnię, straŜ poŜarną, kółko 

rolnicze, czytelnię i teatr włościański. 

 

3.4 Zabytki i ciekawe miejsca 

Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła w Handzlówce 

Usytuowany jest w centrum wsi na wzniesieniu w zakolu rzeki Sawa i ujęty jest 

przez jej dwa lewobrzeŜne dopływy. Sama Parafia powstała w XIV wieku. Pierwszy ko-

ściół spalili Tatarzy w 1624 r. Kolejny, drewniany z około połowy XVII wieku został roze-

brany tuŜ po 1900 r. 

Obecną świątynię wzniesiono w latach 1903-08, według projektu Franciszka StąŜ-

kiewicza z udziałem budowniczego z Łańcuta Franciszka Lencznarowicza. Neogotycki, 

orientowany kościół wymurowano z cegły i częściowo otynkowano. Posiada on trzy nawy i 

trójbocznie zamknięte prezbiterium. Jego fasada zaakcentowana została kwadratową, 

czterokondygnacjową wieŜą. Wewnątrz świątyni znajduje się główny, neogotycki ołtarz 

wykonany w 1947 r. przez rzeźbiarza z Handzlówki Andrzeja Magrysia oraz ołtarze bocz-

ne z początku XVIII wieku (przeniesione ze starego kościoła). 
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Kościół parafialny 

Plebania 

PołoŜona jest na stoku, na wschód od kościoła. Wybudowana została równolegle ze 

świątynią. Wykonano ją z cegły i ozdobiono tynkowanym detalem architektonicznym.   

Na uwagę zasługuje staranny wystrój elewacji w postaci boniowania, pilastrów oraz ob-

ramień okiennych. We wnętrzach plebani w 1908-1910 r. urządzono muzeum, w którym 

zgromadzono stroje regionalne, przedmioty codziennego uŜytku i dawne narzędzia. 

 
Kapliczki 

 Pomnik Grunwaldzki usytuowano          

w centrum wsi w miejscu skrzyŜowania 

drogi głównej z drogą prowadzącą do 

kościoła. Wzniesiony został w 1910 r. 

Zniszczony przez Niemców podczas II 

wojny światowej, odbudowany został 

przez mieszkańców wsi w 1959 r. Obok 

niego znajduje się neogotycka kaplica 

postawiona   w miejscu starego kościoła      

ze znajdującą się wewnątrz figurą św. 

Jana Nepomucena. 

 

 

 

 

 

                                                       Kapliczka neogotycka 
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Pozostałości folwarku 

Folwark, nazywany od pradawnych czasów przez handzlowian „Dworem”, usytu-

owany jest na wzniesieniu, przy polnej drodze biegnącej na wschód. Z jego zabudowań 

zachowała się drewniana, konstrukcji zrębowej, rządcówka z połowy XIX wieku oraz mu-

rowana piwnica. Obok budynku mieszkalnego rośnie pomnikowa lipa. 

Zabytkowa murowana piwnica 

Ujęcia wodociągowe 

Urządzone zostały w lesie, na południowo wschodnim krańcu wsi, przy granicy                   

z Husowem. Wykonała je słynna wiedeńska firma budowlana GRAMLIK. Ze starych, nie-

uŜytkowanych obecnie urządzeń zachował się system kilkunastu studzienek oraz muro-

wany zbiornik przeznaczony do gromadzenia wody. Nad wejściem do zbiornika umiesz-

czona została płyta z inskrypcją „Wodociąg ten załoŜył Roman hr. Potocki Trzeci Ordynat 

na Łańcucie w roku 1893".   

Wokół ujęć zachowały się pozostałości dawnego parku leśnego oraz modrzewiowy 

dom z około 1910 r., w którym niegdyś mieszkał nadzorca wodociągów Morawski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 Zabytkowe ujęcia wody 

Ciekawsze budynki 

W Handzlówce zachowało się wiele zabytkowych budynków, doskonale wpisanych        

w krajobraz wsi, świadczących o bogactwie i gospodarności jej mieszkańców.                       

Są to obiekty zarówno murowane, jak i drewniane. Pierwsze z nich ozdobione zostały 

bogatym detalem architektonicznym i doskonale naśladują charakterystyczne dla Łańcuta 

i okolic mieszczańskie domy mieszkalne. Z wielu zachowanych tego typu obiektów warto 

wymienić domy nr 222, 251, 253, 299, 308.  
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Z budynków drewnianych naleŜy zwrócić uwagę na budynek nr 150, wybudowany       

w 1920 r. i ozdobiony detalem ciesielskim naśladującym architekturę willową oraz budy-

nek nr 301, będący najbardziej charakterystycznym przykładem architektury mieszkalnej 

Handzlówki. Jego dekorowana, drewniana część mieszkalna jest posadowiona na wyso-

kiej, kamiennej podmurówce.  

Na szczególną uwagę zasługuje Park im. Franciszka Magrysia z przylegającym tere-

nem rekreacyjnym, stanowiący miejsce festynów i zabaw wiejskich. 

 

Punkty widokowe 

         Najwspanialszy punkt widokowy w Handzlówce, zwany „Patria”, znajduje się na 

wzniesieniu, powyŜej dawnych zabudowań folwarcznych. Rozciąga się stąd widok nie tyl-

ko na zespół kościelny i zabudowę wsi, ale równieŜ na okoliczne miejscowości. Z tego 

miejsca doskonale widoczny jest przysiółek Honie.  

 Panoramę Pogórza Dynowskiego obejrzeć moŜna z punktu widokowego na granicy 

Handzlówki i Zabratówki.  

 
Punkt widokowy „Patria” 

3.5 Edukacja  

W Szkole Podstawowej w Handzlówce uczy się 98 uczniów w 6-ciu oddziałach (stan 

na 30.09.2007 r.). Oprócz Szkoły Podstawowej w miejscowości działa równieŜ Przedszko-

le Publiczne, w którym w 1 oddziale objętych jest opieką 25 dzieci. 

      Działające w miejscowości Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka pro-

wadzi Niepubliczne Gimnazjum, w którym uczy się 58 dzieci. 
            
3.6 Organizacje społeczne  

W Handzlówce działają: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka, Sto-

warzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Zagroda Handzlowianka”, Ochotni-

cza StraŜ PoŜarna, Zespół Orkiestry Dętej, Handzlowski Klub Sportowy „GROM”, Koło 

Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora oraz Akcja Katolicka i Caritas. 

Ponadto w miejscowości funkcjonują: Zakład Opiekuńczo–Leczniczy, Urząd Poczto-

wy i Punkt Kasowy Banku Spółdzielczego. 
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3.7 Infrastruktura i bezpieczeństwo 

Do sieci wodociągowej przyłączonych jest 100 budynków, do sieci kanalizacyjnej              

5 budynków. Wieś jest zgazyfikowana, zelektryfikowana, ponadto 275 abonentów korzy-

sta z telefonów stacjonarnych. Obecnie gmina stara się o dofinansowanie inwestycji bu-

dowy kanalizacji oraz wodociągu we wsi Handzlówka. 

Gospodarka odpadami uregulowana jest w około 90 %. Mieszkańcy oraz podmioty go-

spodarcze działające na terenie Handzlówki na podstawie umów zawartych z firmą świadczącą usługi 

wywozu odpadów komunalnych oddają wytworzone przez siebie odpady, kierując je na składowisko             

w miejscowości Młyny w gminie Radymno. Ponadto zapewniona jest moŜliwość selektywnej 

zbiórki odpadów, polegająca na umieszczaniu ich w odpowiednio oznakowanych workach, bezpośred-

nio w budynkach mieszkalnych i zakładach (prowadzenie segregacji „u źródła”), jak i w pojemnikach 

znajdujących się w centrum miejscowości. 

Handzlówka jest wsią zapewniającą bezpieczeństwo swoim mieszkańcom. Według 

sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działań 

Policji, w 2007 r. na jej terenie stwierdzono tylko trzy zdarzenia kryminalne (włamania). 
 

3.8 Kultura  

W Handzlówce funkcjonuje Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna działające                  

w strukturze Centrum Kultury Gminy Łańcut. 

     Przy Ośrodku Kultury działają: 

- Orkiestra Dęta,  

- Zespół śpiewaczy „Jarzębina”, 

- Zespół tańca estradowego „Kaszmir”, 

- Szkółka orkiestrowa, 

Ponadto przy Ośrodku działa Klub Seniora. 

WaŜniejsze imprezy kulturalne organizowane na terenie miejscowości: 

- Spotkanie opłatkowe, 

- Koncert Noworoczny, 

- „Rajd Rowerowy Spacerkiem–Rowerkiem”,  

- „Święto Kwitnącej Jabłoni” – festyn w Parku im. Franciszka Marysia - 8 maj, 

- „Rajd Pojazdów Trójkołowych”,  

- DoŜynki wiejskie, 

- imprezy sportowo-rekreacyjno-kulturalne. 
 

 
 

Zespół tańca estradowego „Kaszmir” 
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Orkiestra Dęta 
 
4. Inwentaryzacja zasobów społeczno-gospodarczych miejscowości  

 
ANALIZA ZASOBÓW 

Znaczenie zasobu 
Rodzaj zasobu Opis zasobu miejscowości 

Małe DuŜe          WyróŜniające 

1 2 3 4 5 

Środowisko           
przyrodnicze 

    

1. Walory krajo-

brazu 

Krajobraz zróŜnicowany, teren górzysty o wielu stro-

mych stokach. Część Handzlówki naleŜy do HyŜnień-

sko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.    

 

X 

 

2. Walory klimatu Klimat korzystny, dobrze nasłoneczniony.  X  

3. Walory szaty 

roślinnej 

Bogata szata roślinna, zarówno uŜytkowa jak i ozdob-

na. 

 

 

X 

 

4. Cenne przyrod-

niczo obszary i 

obiekty 

Część Handzlówki naleŜy do HyŜnieńsko-Gwoźnickiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. X 

  

5. Świat zwierzęcy Fauna bardzo urozmaicona; na terenach polnych moŜ-

na spotkać sarny, baŜanty, kuropatwy, lisy, zające i 

dziki. 

 

X 

 

6. Wody po-

wierzchniowe 

Miejscowość połoŜona jest po obu stronach rzeki Sawa.  
X 

 

7. Wody podziem-

ne 

Udokumentowane zasoby wód podziemnych. 
X 

  

8. PodłoŜe i warun-

ki hydrogeologicz-

ne 

PodłoŜe geomorfologiczne trzecio i czwartorzędowe. 

Dominują osady piaszczysto – Ŝwirowe, gliny zwałowe, 

osady lessowe w postaci glin pylastych. W dolinie rzeki 

Sawy – osady aluwialne typu Mady – w postaci glin            

z domieszką substancji organicznej. 

 

X 

 

9.Gleby Średniej jakości, przewaŜa III-V klasa bonitacyjna   X 
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10. Kopaliny Nie występują.   X 

11. Drogi i dostęp-

ność komunikacyj-

na 

Przez Handzlówkę przebiega droga powiatowa relacji 

Albigowa – Handzlówka  (nr P 1 547 R) i drogi gminne: 

Handzlówka-Husów Doły (nr 1 0 9864 R), Handzlówka 

–Husów (Reszówka) (nr 1 0 9864 R), Albigowa–

KrzyŜyk–Handzlówka (nr 1 0 9857 R), Handzlówka– 

Bąkowiec (nr 1 0 9868 R) oraz Handzlówka–Kąpielisko 

(nr 1 0 9863 R). 

  

X 

Środowisko      

kulturowe 

    

12. Walory archi-

tektury wiejskiej 

Architektura nowoczesna z elementami starej, trady-

cyjnej, sporo zabytkowych budynków mieszkalnych. 

  
X 

13. Walory ukształ-

towania przestrzeni 

publicznej  

Centralne umiejscowienie. 

 

  

X 

14. Osobliwości 

kulturowe 

Odbywające się corocznie cykliczne imprezy: 

- „Święto Kwitnącej Jabłoni” – Festyn w Parku im.   

  Franciszka Magrysia (maj) 

- „Rajd Pojazdów Trójkołowych” (lipiec) 

-  Kiermasz Wielkanocny  

 

  

X 

15. Miejsca, osoby 

i przedmioty kultu 

Miejsca:  

Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła usytuowany  

w centrum wsi, na wzniesieniu w zakolu Sawy, ujętym 

przez jej dwa lewobrzeŜne dopływy. Parafia powstała 

w XIV wieku. Pierwszy kościół spalili Tatarzy w 1624 r. 

Kolejny, drewniany z około połowy XVII wieku został 

rozebrany tuŜ po 1900 r. Obecną świątynię wzniesiono 

w latach 1903-08, według projektu Franciszka StąŜ-

kiewicza z udziałem budowniczego z Łańcuta Francisz-

ka Lencznarowicza. 

Pomnik Grunwaldzki usytuowany w środku wsi w miej-

scu skrzyŜowania drogi głównej z drogą prowadzącą do 

kościoła. Wzniesiony w 1910 r., zniszczony przez 

Niemców podczas II wojny światowej, odbudowany 

przez mieszkańców wsi w 1959 r. Obok neogotycka 

kaplica postawiona w miejscu starego kościoła ze 

znajdującą się wewnątrz figurą św. Jana Nepomucena. 

  

X 

16. Święta, odpu-

sty i pielgrzymki 

Odpust św. Piotra i Pawła – 29 czerwiec.   
X 

17.Tradycje, ob-

rzędy i gwara 

Gwara miejscowa, doŜynki Ŝniwne, opłatek boŜonaro-

dzeniowy, straŜ grobowa w okresie Wielkanocy, świę-

cone, obrzędy weselne, kolędowanie. 

  

X 

18. Tradycyjne 

potrawy 

Kiszona serwatka, gomółki, ser smaŜony, proziaki, 

chleb na liściu kapusty, barszcz grzybowy. 

 
X 

 

19. Legendy, 

podania i fakty 

historyczne 

Legenda związana z załoŜeniem miejscowości przez 

Ottona z Pilczy. Wzmianka historyczna o spaleniu ko-

ścioła przez Tatarów w 1624 r. 

 

  

X 
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20. WaŜne postacie 

historyczne 

- ks. Władysław Krakowski, proboszcz w latach 1889-

1906, inicjator budowy szkoły, kościoła, plebani, do-

mu ludowego i utworzenia Kółka Rolniczego, Kasy 

Stefczyka, chóru kościelnego i innych instytucji, 

- Franciszek Magryś, długoletni pisarz gminny, realiza-

tor pomysłów ks. Krakowskiego, wielki społecznik, 

dzięki któremu Handzlówka na przełomie XIX i XX 

wieku osiągnęła zadziwiający postęp społeczno-

gospodarczy. Autor pamiętnika „śywot chłopa działa-

cza”, wielu wartościowych wierszy i publikacji praso-

wych, 

- Jan Sobek– poseł w okrasie międzywojennym, załoŜy-

ciel biblioteki wraz z czytelnią, wielki działacz, po II-

giej wojnie pierwszy starosta w Łańcucie, autor pa-

miętnika o Handzlówce, 

- Jan Lenar - pierwszy prezes OSP, 

- Józef Lenar -działacz ruchu ludowego, sołtys, prze-

wodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej, działacz 

ruchu oporu z okresu II-giej wojny światowej, 

- Jan Lew – działacz ruchu ludowego, długoletni sołtys. 

- Stanisław Cieszyński- działacz ruchu ludowego, długo-

letni sołtys, 

- Ernest Gardła - działacz ruchu ludowego, ruchu opo-

ru, skrytobójczo zamordowany w 1945 r. 

- Stanisław Sobek – działacz ludowy, autor wielu publi-

kacji prasowych, prezes Kółka Rolniczego, 

- Józef Kisała - działacz ruchu ludowego, organizator 

wraz ze Stanisławem Sobkiem organizacji młodzieŜo-

wej „Wici”, 

- Karol Szpunar - działacz ruchu ludowego, organizator 

tajnego nauczania, długoletni prezes ZBoWiD-u, 

- Teodor Szpunar - długoletni prezes OSP, organizator 

wodociągów grawitacyjnych i łaźni w Handzlówce, 

- Władysław Kuźniar- działacz straŜacki, długoletni 

komendant a potem prezes OSP, 

- Jan Kuźniar (z Głuszkówki) - długoletni działacz stra-

Ŝacki i orkiestralny, autor pamiętnika o Handzlówce, 

- Ludwik Cieszyński, Władysław Cieszyński, Feliks Woj-

nar - zasłuŜeni reŜyserzy teatru ludowego, ich konty-

nuatorami byli Józef Kuźniar i Eugeniusz Tomaszek, 

- Antoni Kisała - podpułkownik WP, działacz społeczny, 

organizator turystyki, prezes Kółka Rolniczego.  

  

X 

  21.Dawne nazwy Langynaw 

 

 
X 

 

22. Dawne zawody Kowal, zdun, wyplatacz wikliny, młynarz, stolarz   X 

23. Zespoły arty-

styczne 

Przy Ośrodku Kultury działają: 

- Orkiestra Dęta,  

- Zespół śpiewaczy „Jarzębina”, 

- Zespół tańca estradowego „Kaszmir”, 

- Szkółka orkiestrowa, 

Ponadto przy Szkole Podstawowej działają: 

- chór szkolny, 

- teatr szkolny. 

  

X 
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Obiekty i tereny     

24. Działki pod 

zabudowę 

DuŜa dostępność 
 X 

 

25. Działki pod 

domy letniskowe 

Umiarkowana dostępność  
X  

26. Działki pod 

zakłady usługowe i 

przemysłowe 

MoŜliwość zabudowy  

X  

27. Pustostany 

mieszkaniowe i 

magazynowe 

Brak takich obiektów.  

X  

28.Tradycyjne 

obiekty gospodar-

skie 

Tartak  

X  

29. Place i miejsca 

spotkań publicz-

nych 

Plac przy Ośrodku Kultury, Stadion sportowy, plac 

obok Kościoła, boisko szkolne, teren obok „Kąpieliska”, 

Park im. Franciszka Magrysia. 

  

X 

30.Miejsca do 

uprawiania sportu i 

rekreacji 

Stadion sportowy, boisko szkolne, w okresie zimowym 

stok narciarski. 

 

  

X 

31. Szlaki tury-

styczne i ścieŜki 

dydaktyczne 

Przez Handzlówkę przebiega malownicza trasa rowe-

rowa (ogólna długość ok. 30 km) oraz Szlak turystycz-

no-historyczny im płk. Leopolda Lisa-Kuli. 
X 

  

Gospodarka      

32. Miejsca pracy Ok.70 miejsc pracy zapewnia działająca Parkieciarnia.  X   

33. Zakłady pro-

dukcyjne 

Zakłady produkcyjne: Parkieciarnia  
X  

34. Produkty Produkty rolne, produkty mleczne, parkiety, oraz pro-

dukty tradycyjne: ozdoby choinkowe, stroiki świątecz-

ne, wyroby szydełkowe i hafciarskie oraz gomółki, 

proziaki, ser smaŜony, chleb, przetwory domowe, 

ciasta, suszone owoce. 

 

X  

35. Gospodarstwa 

rolne 

Rozdrobnione, w większości produkujące na własne 

potrzeby, mało gospodarstw towarowych. 

 
 X 

36. Uprawy i ho-

dowle 

Uprawy: ziemniaki, pszenica, kukurydza, burak cukro-

wy, rzepak, warzywa, drzewa i krzewy owocowe.  

Hodowle: krowy mleczne, trzoda chlewna, drób, konie. 

 

 X 

37. Znane firmy 

produkcyjne i za-

kłady usługowe 

- Firma Handlowo–Usługowa „PRO-DENT”, 

- PPHU Parkieciarnia Handzlówka,  

- Spółdzielnia „ROLNIK”, 

-  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 

„AWB” - Alina Becla, 

- Usługi Instalacji Wodno-Kanalizacyjnych, CO i Gazo-  

   wych, 

- Zakład elektromechaniczny, 

- Bank Spółdzielczy, 

- Poczta. 

 

 X 
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38. Miejsca hote-

lowe i noclegowe 

Gospodarstwa agroturystyczne (Anny i Tadeusza Ba-

lawender, Aliny i Wacława Beclów, Wioletty Litwin-

Mroczki). 

 

 

X  

39. Restauracje, 

punkty gastrono-

miczne 

W budowie 

X   

40. MoŜliwe do 

wykorzystania 

odpady produkcyj-

ne 

W zasadzie nie występują, są zagospodarowane. 

 

 

X 

 

41. Zasoby odna-

wialnych źródeł 

energii 

Istnieją na terenie miejscowości moŜliwości wykorzy-

stania odnawialnych źródeł energii. 

 

 

 

X 

 

Kapitał społeczny     

42. Autorytety i 

znane postacie wsi 

Autorytety:  

Znane postacie:  

- Krzysztof Pusz-działacz Stronnictwa Ludowego, aktor 

teatru amatorskiego, długoletni dyrektor Banku Spół-

dzielczego, 

- Feliks Sobek - długoletni dyrektor Szkoły Podstawo-

wej w Handzlówce, działacz społeczny, Radny przez 

okres 30 lat, działacz kulturalny, aktor teatru wiej-

skiego, organizator chóru szkolnego oraz chóru KGW, 

autor tomiku wierszy „Próby poetyckie” oraz ksiązki 

na stulecie Szkoły Podstawowej pt. „Zarys dziejów 

szkolnictwa w Handzlówce”, 

- Eugeniusz Łoza - były sołtys w Handzlówce, działacz 

społeczny, 

- Zbigniew Łoza - wójt Gminy Łańcut, zasłuŜony orga-

nizator Ŝycia społeczno-gospodarczego w gminie, 

- Aleksander Kuźniar - działacz społeczny, orkiestralny, 

organizator Niepublicznego Gimnazjum, zasłuŜony 

prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi 

Handzlówka, 

- Alfred Kuśta - dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej, 

działacz społeczny, zasłuŜony działacz sportowy HKS 

„Grom”, 

- Stefan Ruta - obecny dyrektor Niepublicznego Gimna-

zjum w Handzlówce, długoletni były dyr. Technikum 

Mechanizacji Rolnictwa w Łańcucie, zasłuŜony działacz 

oświaty rolniczej, wykładowca na Uniwersytecie Rze-

szowskim, 

- Jadwiga Bonecka - działaczka kulturalna, organizator-

ka Muzeum Regionalnego w Handzlówce. 

- Adam Rajzer -  prezes OSP i prezes Zarządu Gminne-

go OSP. 

 

 

 X 
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43. Krajanie znani 

w regionie, kraju i 

za granicą 

Naukowcy: 

- prof. Tomasz Kluz (zmarł), 

- prof. Kazimierz Cieszyński-wykładowca Politechniki 

Warszawskiej, 

- prof. Henryk Pondel, 

- dr Aleksander śyga - polonista (zmarł), 

- dr Stanisław śyga – historyk, 

- dr Krzysztof Magryś (zmarł), 

- dr doc. Jan Selwa – wykładowca na Uniwersytecie 

Wrocławskim, 

Bohaterowie wojenni (nie Ŝyjący): 

- Władysław Szpunar - bohater spod Monte Cassino, 

- Józef Kuźniar - bohater spod Monte Cassino, 

- Antoni Drozd - bohater spod Monte Cassino, 

- Wilhelm Pusz - bohater walki na Zachodzie, 

- Florian Dekiel - uczestnik walk o zdobycie Berlina. 

 

X  

44. Osoby o specy-

ficznej wiedzy i 

umiejętnościach 

- Andrzej Magryś - zasłuŜony zmarły rzeźbiarz (wielki 

ołtarz i ambona w handzlowskim kościele), 

- Jan Kisała - zasłuŜony zmarły działacz muzyczny, 

producent akordeonów i fisharmonii, technik naprawy 

instrumentów muzycznych, 

- Ryszard Trojnar – rzeźbiarz, 

- Krzysztof Pelc – rzeźbiarz. 

 

 X 

45. Przedsiębiorcy Stanowią niezbyt liczne, ale aktywnie działające śro-

dowisko. 

 
X  

46. Związki i sto-

warzyszenia 

- Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka, 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów    

  Wiejskich „Zagroda Handzlowianka”, 

- Jednostka OSP, 

- Koło Gospodyń Wiejskich, 

- Handzlowski Klub Sportowy „GROM”. 

 

X  

47. Kontakty i 

współpraca 

Współpraca kulturalna licznych zespołów działających 

przy Ośrodku Kultury oraz Handzlowskiego Klubu 

Sportowego „GROM”. 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Pol-

ska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Rzeszow-

ska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polsko-

Amerykańska Fundacja Wolności, Fundusz Współpracy 

„Agro-Smak”, „Agrolinia 2000”, Fundacja Wspomaga-

nia Wsi. 

 

X  

Inne zasoby     

48. Infrastruktura 

społeczna 

- Zakład Opiekuńczo–Leczniczy 

- Przedszkole Publiczne 

- Szkoła Podstawowa 

- Niepubliczne Gimnazjum 

- Ośrodek Kultury 

- Biblioteka Publiczna 

 

 X 

49. Telefonia cy-

frowa 

Zasięg sieci cyfrowej na terenie całej miejscowości 

zapewniają nadajniki znajdujące się w odległości kilku-

nastu kilometrów. 

 
X  
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5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości  

  W celu inwentaryzacji zasobów oraz ustalenia słabych i mocnych stron miejscowości 

Handzlówka, a takŜe jej otoczenia społeczno–kulturalnego, infrastrukturalnego i przyrod-

niczego zastosowano analizę SWOT.  

  Pozwoliła ona na zdefiniowanie szans i zagroŜeń jakie w najbliŜszym czasie pojawią 

się w rozwoju wsi. Zdobyte podczas prac nad analizą SWOT opinie, uwagi i wnioski sta-

nowią cenny materiał do zdefiniowania stanu wyjściowego. Pozwoliły one równieŜ na 

określenie atutów i mocnych stron miejscowości, które wytyczają jej kierunek rozwoju 

społeczno–gospodarczego. 
 

5.1 Mocne strony: 

1. Sąsiedztwo miasta Łańcuta 

2. Walory krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe  

3. Czyste ekologicznie płody rolne 

4. Dobry stan środowiska naturalnego 

5. Kapitał społeczny – duŜy procent ludzi młodych, znaczne zasoby siły roboczej 

6. Infrastruktura techniczna 

7. Szkolnictwo: Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Gimnazjum oraz Przedszkole Pu-

bliczne 

8. Zakład opiekuńczo-leczniczy 

9. Rozpoczęta budowa wodociągu i kanalizacji 

 

5.2 Słabe strony:  

 

5.3 Szanse: 

6. Rozwój przedsiębiorczości 

 

5.4 ZagroŜenia:  

1. Bezrobocie 

2. Likwidacja zakładów przemysłowych w Rzeszowie i Łańcucie 

3. ZagroŜenie powodziowe 

4. Opóźnienie cywilizacyjne 

1. DuŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych, przy glebach średniej jakości   

2. Słaba jakość dróg wewnętrznych 

3. Niedostateczne odwodnienie przy drogach 

4. Niewystarczająco rozwinięta baza turystyczna i gastronomiczna 

5. Niewystarczająca promocja – tylko poprzez gazetę lokalną 

6. Niewystarczająca baza kulturalna. 

1. Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi 

2. MoŜliwość powstawania zakładów produkcyjno–usługowych  

3. Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki kwalifikowanej 

4. Rozwój produktu regionalnego i lokalnego. 

5. MoŜliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 
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5. ZuboŜenie drobnych rolników, zamknięcie rynku rolnego dla pojedynczych gospo-

darstw 

6. Degradacja środowiska związana z działalnością człowieka 

7. Niewykorzystywanie potencjału kulturowego 

 

6. Planowane zadania  

6.1 Zestawienie planowanych zadań  

Plan Odnowy Miejscowości Handzlówka jest zgodny z załoŜeniami dotyczącymi roz-

woju gminy zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2008-2020,            

Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Łańcut na lata 2004-2006 z perspektywą na lata 2007-

2013, Strategii Rozwoju Społeczno–Gospodarczego Powiatu Łańcuckiego na lata 2007-

2014, Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz zapisami 

Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013.  

Cele i zadania określone w Planie są wewnętrznie spójne, a ich realizacja nie spo-

woduje ujemnych skutków dla realizacji celów i zadań strategii wyŜszego rzędu.  

Na potrzeby poprawy sytuacji społeczno–gospodarczej miejscowości Handzlówka 

ustalono i usystematyzowano w niniejszym opracowaniu zadania, jakie powinno się zre-

alizować w ciągu najbliŜszych lat na jej terenie. Zestawienie inwestycji, działań i zadań 

zaplanowanych do wykonania w okresie krótko i długoterminowym jest wynikiem prze-

prowadzenia analizy SWOT oraz uwzględnienia opinii zainteresowanych ich urzeczywist-

nieniem mieszkańców Handzlówki. 
 

6.1.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

Nazwa zadania Cel 

a) Budowa i modernizacja sieci wodociągowej. Rozwój infrastruktury              

wodociągowej 

b) Budowa sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem rozproszonej zabu-

dowy. 

Rozwój infrastruktury             

kanalizacyjnej 

c) Stabilizacja brzegów cieków wodnych i prace remontowe w ich 

korytach.  

Zabezpieczenie przeciwpowodzio-

we miejscowości 

d) Połączenie dróg gminnych z drogami powiatowymi. Pełne skomunikowanie              

miejscowości 

e) PołoŜenie asfaltu na drogach: Drozdówka, Hyrów, Gościńczyk, 

Okopowa, Kąpielisko, Kisałówka, Skotnik, Dział i na drodze             

„na Modrzewia”. 

Poprawa stanu infrastruktury  

drogowej 

f) Remonty mostów. Poprawa stanu infrastruktury  

drogowej 

g) Wykonanie oświetlenia dróg i chodników. Poprawa bezpieczeństwa            

uczestników ruchu drogowego 

h) Opracowanie bazy danych o jakości gleby przeznaczonej pod go-

spodarstwa ekologiczne. 

Wspieranie rozwoju gospodarstw 

ekologicznych 

i) Odbudowa infrastruktury do wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. 

Promocja odnawialnych źródeł 

energii. 

j) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 

 

Ochrona środowiska naturalnego 

k) Budowa parkingów przy kościele parafialnym. Rozbudowa infrastruktury             

miejscowości 
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6.1.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej: 

Nazwa zadania Cel 

a)  Modernizacja i zagospodarowanie studzien Potockiego jako obiektu 

zabytkowo-turystycznego. 

Promocja lokalnych walorów   

kulturowych  

b) Modernizacja starej plebani. Zabezpieczenie obiektu          

sakralnego 

c) Konserwacja wnętrza kościoła i utrzymanie budowli jako zabytku. Ochrona dziedzictwa kulturowego 

d) Zagospodarowanie Parku im. Franciszka Magrysia. Tworzenie miejsc przeznaczonych 

na cele rekreacyjne 

e) Modernizacja budynku mleczarni. Rozbudowa infrastruktury              

miejscowości 

f) Remont budynku Orkiestry Dętej. 

 

Poprawa stanu technicznego 

obiektu kulturalnego 

 

6.1.3 Zadania w zakresie oświaty: 

Nazwa zadania Cel 

a) Dokończenie odwodnienia i remontu cokołu oraz remont schodów 

wejściowych głównych do Szkoły Podstawowej. 

Poprawa stanu technicznego       

infrastruktury oświatowej 

b) Remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej. Poprawa stanu technicznego     

infrastruktury oświatowej 

c) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w Szkole Podstawowej. Poprawa stanu technicznego     

infrastruktury oświatowej 

d) Remont podłóg w klasopracowniach i na korytarzach w Szkole 

Podstawowej oraz w budynku Niepublicznego Gimnazjum. 

Poprawa stanu technicznego          

infrastruktury oświatowej 

e) Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej. Poprawa stanu technicznego    

infrastruktury oświatowej 

f) Budowa sali gimnastycznej wraz z 2 przewiązkami przy Szkole 

Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum. 

Rozbudowa infrastruktury             

oświatowej 

g) Remont pomieszczeń socjalnych i magazynowych oraz pomieszczeń 

piwnicy wraz z odgrzybieniem tynków wewnętrznych w Szkole Pod-

stawowej. 

Poprawa stanu technicznego       

infrastruktury oświatowej 

h) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej. Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

i) Adaptacja mieszkania w budynku szkolnym na potrzeby Szkoły 

Podstawowej. 

Rozbudowa infrastruktury             

oświatowej 

j) Zakup szafek ubraniowych do szatni szkoły Podstawowej i Niepu-

blicznego Gimnazjum. 

DoposaŜenie placówek               

oświatowych 

k) Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej. Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

l) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do Przedszkola Publicz-

nego. 

Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

m) Modernizacja pomieszczenia kuchni wraz z doposaŜeniem w Przed-

szkolu Publicznym. 

Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

n) Remont łazienek (ściany i podłogi) w Przedszkolu Publicznym. 

 

Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

o) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w Przedszkolu publicz-

nym. 

Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

p) Remont podłóg w Przedszkolu Publicznym. Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

q) Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia w Przed-

szkolu Publicznym. 

 

Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 
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r) Malowanie pomieszczeń Przedszkola Publicznego. Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

s) Przebudowa dachu ( podniesienie i adaptacja poddasza) Przedszko-

la Publicznego. 

Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

t) Remont elewacji Przedszkola Publicznego. Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

u) Remont chodnika przy Przedszkolu Publicznym. Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

v) WyposaŜenie Przedszkola Publicznego w meble i sprzęt. DoposaŜenie placówek              

oświatowych 

w) Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw. Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

x) Remont ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego. Poprawa stanu technicznego            

infrastruktury oświatowej 

 
6.1.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji: 

Nazwa zadania Cel 

a) Budowa ścieŜek rowerowych i tras do narciarstwa biegowego. Promocja zdrowego stylu               

Ŝycia 

b) Zagospodarowanie basenu kąpielowego i terenów przyległych do 

obiektu, jako ośrodka rekreacyjnego. 

Rozbudowa bazy rekreacyjnej 

c) Modernizacja wyciągu narciarskiego. Poprawa stanu technicznego 

obiektu sportowego 

 

6.1.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji: 

Nazwa zadania Cel 

a) Utworzenie centrum informatycznego dla rolników. Rozwój społeczeństwa            

informacyjnego 

b) Przeprowadzanie szkoleń dla rolników i bezrobotnych. Aktywizacja i rozwój kwalifikacji 

mieszkańców wsi 

c) Utworzenie centrum kształcenia ustawiczno-praktycznego. Aktywizacja i rozwój kwalifikacji 

mieszkańców wsi 

d) WdraŜanie programów stypendialnych dla wyrównywania szans 

edukacyjnych młodzieŜy wiejskiej. 

Wyrównywanie szans edukacyj-

nych dzieci i młodzieŜy 

e) Organizowanie szkoleń dla osób dorosłych w zakresie podwyŜszania 

i dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb regionalnego 

rynku pracy, szkolenia językowe dla dorosłych oraz dla rozpoczy-

nających prowadzenie działalności gospodarczej. 

Aktywizacja i rozwój kwalifikacji 

mieszkańców wsi 

f) Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, promocja produktu 

lokalnego, rozbudowa zaplecza turystycznego wsi, tworzenie folde-

rów i stron internetowych dla tych gospodarstw i produktu lokalne-

go. 

Promocja lokalnych zasobów wsi 

g) Organizacja imprez masowych. Rozwój działalności kulturalnej 

h) Promocja miejscowych zespołów artystycznych. Promocja działalności artystycznej 

 

6.2 Opis planowanych zadań 

Plan Odnowy Miejscowości Handzlówka zakłada realizację szeregu działań z zakresu 

infrastruktury technicznej i społecznej, jak równieŜ oświaty, ochrony zdrowia, sportu i 

rekreacji, kultury oraz turystyki. Celem planowanych przedsięwzięć jest podniesienie 
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standardu Ŝycia w miejscowości oraz stworzenie odpowiedniej bazy do prowadzenia dzia-

łalności kulturalnej. 

 

6.2.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska 

Inwestycje objęte tym zakresem polegać będą na rozbudowie i modernizacji infra-

struktury komunalnej, w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem roz-

proszonej zabudowy miejscowości. W ciągu najbliŜszych lat planuje się równieŜ dokoń-

czenie stabilizacji brzegów cieków wodnych w celu zabezpieczenia ich przed osuwaniem i 

zmniejszenia zagroŜenia przeciwpowodziowego. 

W ramach rozwoju infrastruktury drogowej planuje się połączenie dróg gminnych         

z drogami powiatowymi, połoŜenie asfaltu na drogach: Drozdówka, Hyrów, Gościńczyk, 

Okopowa, Kąpielisko, Kisałówka, Skotnik, Dział i drogi „na Modrzewia”, remont miejsco-

wych mostów, wykonanie oświetlenia ulicznego dróg i chodników oraz budowę parkingów 

przy kościele parafialnym. 

W związku z istnieniem na terenie Handzlówki szerokich moŜliwości rozwoju agrotu-

rystyki i prowadzenia gospodarstw opierających swoją produkcję na technologiach pro-

środowiskowych, celowym jest stworzenie bazy danych o jakości gleb przeznaczonych 

pod gospodarstwa ekologiczne. 

Działania podejmowane w celu ochrony naturalnego środowiska są waŜnym czynni-

kiem wpływającym na warunki Ŝycia oraz stan zdrowia mieszkańców sołectwa, jak rów-

nieŜ zachęcającym turystów do odwiedzenia miejscowości.  

NaleŜy zatem w dalszym ciągu kontynuować działania mające na celu ochronę natu-

ralnego środowiska przed niekorzystną działalnością człowieka. Powinny one przybrać 

postać m.in. likwidacji „dzikich wysypisk” śmieci oraz odbudowy infrastruktury pozwala-

jącej na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, tj. ogniw słonecznych, elektrowni 

wiatrowych i upraw roślin energetycznych. 

 

6.2.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej     

Zadania ujęte w tym obszarze mają na celu poprawę warunków prowadzenia na te-

renie miejscowości działalności kulturalnej i społecznej. Ich realizacja zwiększy atrakcyj-

ność turystyczną sołectwa i pozwoli na rozszerzenie jego promocji, zarówno na gruncie 

lokalnym, jak i regionalnym oraz krajowym.  

W tym celu planuje się przeprowadzenie modernizacji i zagospodarowanie studzien 

Potockiego jako obiektu zabytkowo-turystycznego. Wykonane prace obejmą odrestauro-

wanie kilkunastu ujęć i murowanego zbiornika wodnego, wytyczenie i utwardzenie przy 

nich ścieŜek, budowę ławeczek, drewnianych stołów, ław i zadaszonej wiaty ze stanowi-

skiem do grilla, umieszczenie przy tych obiektach tablic informacyjnych i utwardzenie 

drogi dojazdowej do nich. 

W istniejącym juŜ Parku im. Franciszka Magrysia planuje się natomiast stworzenie 

zaplecza gospodarczego, sanitarnego, wybudowanie drogi dojazdowej, zagospodarowanie 

i doposaŜenie terenów widokowych oraz doprowadzenie wody i kanalizacji 

Konieczne jest kontynuowanie zapoczątkowanych prac mających na celu zagospo-

darowanie basenu kąpielowego i terenów przyległych do tego obiektu, jako ośrodka re-
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kreacyjnego i miejsca, które słuŜyłoby organizacji imprez masowych, np. rajdów samo-

chodów terenowych.  

NaleŜy zatem wykonać prace związane z remontem niecki basenu i pokryciem jej 

materiałem umoŜliwiającym rekreacyjne wykorzystanie obiektu, przygotować teren wokół 

niego, wykonać przyłącz energetyczny, wybudować zaplecza gospodarcze, tj. punkty ga-

stronomiczne, kioski, sanitariaty i miejsca parkingowe. 

W okresie zimowym atrakcją turystyczno-rekreacyjną Handzlówki jest wyciąg nar-

ciarski. W celu jego dalszego zagospodarowania naleŜy wykupić tereny, które uŜytkowa-

ne są na wyciągu narciarskim, zapewnić oświetlenia stoku, sztuczne zaśnieŜanie i ratrak 

oraz stworzyć zaplecze w postaci małej gastronomii. 

Prowadzenie zadań w zakresie kultury wymaga posiadania odpowiedniej bazy loka-

lowej słuŜącej ich realizacji. W celu zapewnienia wysokiego standardu świadczenia usług 

w tym zakresie planuje się przeprowadzenia modernizacji i rozbudowy miejscowych 

obiektów. 

Modernizacja starej plebani jako obiektu zabytkowego, mieszczącego Regionalne 

Muzeum obejmie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu, odnowę wnętrza, 

malowanie i odgrzybianie. Planuje się równieŜ wykonanie konserwacji wnętrza kościoła i 

utrzymanie budowli jako zabytku. 

Przewiduje się ponadto przeprowadzenie modernizacji budynku starej mleczarni        

w celu utworzenie w niej sali gimnastycznej oraz modernizację budynku Orkiestry Dętej. 

 

6.2.3 Zadania w zakresie oświaty 

  Ujęte w Planie Odnowy Wsi Handzlówka zadania z zakresu oświaty nastawione są 

na poprawę funkcjonowania obiektów infrastruktury oświatowej i ich doposaŜenie.         

W pierwszej kolejności zakłada się dokończenie odwodnienia i remontu cokołu oraz scho-

dów wejściowych głównych do Szkoły Podstawowej, wykonanie remontu centralnego 

ogrzewania w tym obiekcie, jak równieŜ wyremontowanie ogrodzenia terenu Przedszkola 

Publicznego. 

  W dalszej kolejności przeprowadzony będzie remont pomieszczeń socjalnych i ma-

gazynowych oraz pomieszczeń piwnicy wraz z odgrzybianiem tynków wewnętrznych            

w Szkole Podstawowej, remont budynku gospodarczego przy tym obiekcie oraz wykona-

ny będzie przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola Publicznego, moderni-

zacja pomieszczenia kuchni wraz z doposaŜeniem w Przedszkolu, malowanie pomieszczeń 

przedszkolnych, jak równieŜ remont chodnika i wyposaŜenie tej placówki w meble i sprzęt 

dydaktyczny. 

  Inne konieczne do wykonania prace mające na celu poprawę standardu funkcjono-

wania placówek oświatowych obejmą przeprowadzenie remontu podłóg w klasopracow-

niach i na korytarzach w Szkole Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum, wymianę sto-

larki okiennej w Szkole Podstawowej, termomodernizację Szkoły Podstawowej oraz adap-

tację mieszkania znajdującego się w budynku szkolnym na potrzeby placówki, zakup sza-

fek ubraniowych do szatni szkolnych, remont łazienek w Przedszkolu Publicznym, wymia-

nę stolarki drzwiowej wewnętrznej, remont podłóg, wymianę wewnętrznej instalacji elek-

trycznej i oświetlenia oraz przebudowę dachu obiektu Przedszkola Publicznego.  
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  Dopełnieniem zdań w zakresie oświaty na terenie miejscowości będzie wykonanie 

remontu elewacji Przedszkola Publicznego i rekultywacja oraz wyposaŜenie placu zabaw. 

  

6.2.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji 

Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej oraz rozwijanie potencjalnych 

moŜliwości rekreacyjnych miejscowości stanowią istotne obszary, w których zaplanowano 

do realizacji zadania w ciągu najbliŜszych 7 lat. 

Wśród nich znajduje się wybudowanie ścieŜek rowerowych i tras do uprawiania nar-

ciarstwa biegowego, zagospodarowanie basenu kąpielowego i terenów przyległych do 

obiektu jako ośrodka rekreacyjnego oraz modernizacja wyciągu narciarskiego. 

 

6.2.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

  Planowane do wykonania działania mają na celu wypromowanie Handzlówki jako 

wsi atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie oraz umoŜliwienie jej mieszkańcom podnoszenie 

własnych kwalifikacji, rozwoju intelektualnego i kulturalnego oraz zwiększenie dochodo-

wości miejscowej społeczności.  

 W pierwszej kolejności planuje się utworzenie centrum kształcenia ustawiczno-

praktycznego i centrum informatycznego, których celem będzie prowadzenie szkoleń dla 

rolników i bezrobotnych, zmierzających do podniesienia i dostosowania ich kwalifikacji 

zawodowych do potrzeb regionalnego rynku pracy. Obejmą one równieŜ doskonalenie 

znajomości języków obcych dorosłych, dzieci i młodzieŜy oraz osób rozpoczynających 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

 Centrum organizować będzie równieŜ szkolenia dla osób dorosłych w zakresie two-

rzenia gospodarstw agroturystycznych, promocji produktu lokalnego, rozbudowy zaplecza 

turystycznego wsi, tworzenia folderów i stron internetowych dla tych gospodarstw i pro-

duktu lokalnego, jak równieŜ będzie wdraŜać programy stypendialne mające na celu wy-

równywanie szans edukacyjnych młodzieŜy wiejskiej. 

 W ciągu najbliŜszych lat naleŜy kontynuować organizację imprez masowych na te-

renie Handzlówki, m. in. Rajdu trójkołowców i samochodów terenowych, kiermaszu wiel-

kanocnego, rajdu szlakiem płk. Leopolda Lisa-Kuli, festynów rodzinnych, sportowych i 

rekreacyjnych.  

 Ponadto konieczna jest dalsza promocja miejscowych zespołów artystycznych,          

w tym m.in. orkiestry dętej, zespołu śpiewaczego i grup tanecznych. 

 

6.3 Przeznaczenie planowanych do realizacji zadań   

  Wykonanie zaplanowanych zadań przyczyni się do podniesienia standardu Ŝycia 

mieszkańców Handzlówki oraz stworzy warunki do efektywniejszego prowadzenia działal-

ności kulturalnej na terenie tej miejscowości. Działania wykonane zgodnie z Planem 

zwiększą atrakcyjność tego obszaru jako miejsca Ŝycia, pracy, a takŜe rekreacji i wypo-

czynku. 

  Zaplanowany rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, a co za tym idzie roz-

wój funkcji kulturalnych i społecznych ma na celu zapewnienie mieszkańcom poprawy 

warunków Ŝycia na wsi poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych.              
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Co więcej zespół działań podejmowanych w ramach Planu, a słuŜących realizacji wizji 

rozwoju wsi w sposób bezpośredni wpłynie na rozwój pozarolniczych źródeł dochodów 

ludności. 

  Korzystna szczególnie będzie moŜliwość zatrudnienia przy realizacji inwestycji miej-

scowych bezrobotnych. Realizacja Planu będzie w pozytywny sposób oddziaływać na 

strukturę społeczno-demograficzną miejscowości. JuŜ na etapie konstruowania Plan 

wpłynął korzystnie na kształtowanie się właściwych postaw wśród mieszkańców wsi- 

szczególnie zaangaŜowania, odpowiedzialności i współpracy. Plan sprzyja dąŜeniom do 

zachowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa wsi. Nie tylko nie spowoduje nega-

tywnych skutków dla środowiska, a przeciwnie – sprzyjać będzie efektom pozytywnym. 

 

6.3.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska  

  Inwestycje zaplanowane w tej dziedzinie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego i zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe miejscowości. 

 

6.3.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej 

  Zaplanowane inwestycje mające na celu rozbudowę i modernizację obiektów infra-

struktury kultury oraz zagospodarowanie przestrzeni sołectwa na potrzeby rekreacyjno-

sportowe będą słuŜyły wszystkim mieszkańcom wsi i okolicznych sołectw.  

  Realizacja tych zadań pozwoli na utworzenie bazy lokalowej odpowiadającej szero-

kiemu zakresowi działalności kulturalno–oświatowej, jaka prowadzona jest przez organi-

zacje społeczne na terenie Handzlówki.  

  Odpowiednio zmodernizowane, wyeksponowane i wypromowane atrakcje turystycz-

ne i ciekawe miejsca będą słuŜyły przyciągnięciu do miejscowości zainteresowanych ich 

poznaniem turystów. 

 

6.3.3 Zadania w zakresie oświaty 

  Inwestycje w dziedzinie oświaty, tak na potrzeby szkolnictwa podstawowego oraz 

gimnazjalnego są niezbędne z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego standardu 

działalności dydaktyczno–wychowawczej i moŜliwości wpływu na kształtowanie wszech-

stronnego rozwoju osobowości dziecka oraz jego przystosowania do Ŝycia w społeczeń-

stwie. 

 

6.3.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji  

Zadania polegające na budowie ścieŜek rowerowych i tras do uprawiania narciar-

stwa biegowego, zagospodarowaniu basenu kąpielowego oraz terenów przyległych do 

obiektu jako ośrodka rekreacyjnego, a takŜe modernizacja wyciągu narciarskiego pozwo-

lą stworzyć odpowiednie zaplecze dla mieszkańców i turystów do aktywnego wypoczynku 

i spędzania wolnego czasu.  

Planowane działania poprawią aktywność miejscowego HKS-u i zachęcą  młodzieŜ 

do uprawnia dyscyplin sportowych. 
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6.3.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

 Planowane do wykonania zadania mające na celu wypromowanie Handzlówki jako 

wsi atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie, a takŜe zmierzające do podnoszenia kwalifikacji 

jej mieszkańców oraz rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zwiększenia dochodowości 

miejscowej społeczności będą wyznaczały w ciągu najbliŜszych 7 tak kierunek działań           

w obszarze kultury, turystyki i promocji. 
 

6.4 Rezultaty  

  Plan Odnowy Miejscowości Handzlówka pozwoli na podniesienie standardu Ŝycia jej 

mieszkańców i rozwój społeczno–kulturowy wsi. 

  Wykonanie zaplanowanych zadań będzie słuŜyć kształtowaniu się postaw obywatel-

skich i integracji społecznej wokół problemów lokalnego środowiska. 

 

lokalnego patriotyzmu i integracji społecznej wokół problemów lokalnego środowiska. 

 

6.4.1 Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- poprawa stanu środowiska  i zabezpieczenie przeciwpowodziowe 

- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa 

 

6.4.2 Infrastruktura społeczna i kulturalna: 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  

- integracja społeczności wiejskiej 

- poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 

 

6.4.3 Oświata: 

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy  

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców  

- wyrównanie szans edukacyjnych  

 

6.4.4 Sport i rekreacja:  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy 

- rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej 

- poprawa estetyki miejscowości  

 

6.4.5 Kultura, turystyka i promocja: 

- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy  

- poprawa estetyki miejscowości  
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6.5 Szacunkowy koszt realizacji zadań  

Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

          w zł. BudŜet 

Gminy 

Dotacja 

EFRROW 

Inne 

źródła 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona 

środowiska 

    

a) Budowa i modernizacja sieci wodociągo-

wej. 
2.000.000 600.000 

 
1.400.000 

b) Budowa sieci kanalizacyjnej z uwzględnie-

niem rozproszonej zabudowy. 
4.000.000 1.000.000 3.000.000  

c) Stabilizacja brzegów cieków wodnych i 

prace remontowe w ich korytach. 
1.000.000 150.000 

 
850.000 

d) Połączenie dróg gminnych z drogami po-

wiatowymi. 
1.000.000 300.000  700.000 

e) PołoŜenie asfaltu na drogach: Drozdówka, 

Hyrów, Gościńczyk, Okopowa, Kąpielisko, 

Kisałówka, Skotnik, Dział i na drodze „na 

Modrzewia”. 

1.500.000 450.000 

 

1.050.000 

f) Remonty mostów. 500.000 150.000  350.000 

g) Wykonanie oświetlenia dróg i chodników. 500.000 150.000  350.000 

h) Opracowanie bazy danych o jakości gleby 

przeznaczonej pod gospodarstwa ekolo-

giczne. 

30.000 
  

30.000 

i) Odbudowa infrastruktury do wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 
300.000 45.000  255.000 

j) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 20.000 3.000  17.000 

k) Budowa parkingów przy kościele parafial-

nym. 
200.000 60.000  140.000 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna      

a) Modernizacja i zagospodarowanie studzien 

Potockiego jako obiektu zabytkowo-

turystycznego. 

1.000.000 500.000 500.000 
 

b) Modernizacja starej plebani. 200.000   200.000 

c) Konserwacja wnętrza kościoła i utrzymanie 

budowli jako zabytku. 
200.000 30.000  170.000 

d) Zagospodarowanie Parku im. Franciszka 

Magrysia. 
100.000 15.000  85.000 

e) Modernizacja budynku mleczarni.     

f) Remont budynku Orkiestry Dętej. 100.000 30.000  70.000 

3. Oświata      

a) Dokończenie odwodnienia i remontu coko-

łu oraz remont schodów wejściowych 

głównych do Szkoły Podstawowej. 

30.000 9.000  21.000 

b) Remont centralnego ogrzewania w Szkole 

Podstawowej. 
80.000 24.000  56.000 

c) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 

w Szkole Podstawowej. 
20.000 6.000  14.000 

d) Remont podłóg w klasopracowniach i na 

korytarzach w Szkole Podstawowej oraz        

w budynku Niepublicznego Gimnazjum. 

85.000 25.500  59.500 

e) Wymiana stolarki okiennej w Szkole Pod-

stawowej. 
80.000 24.000  56.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

          w zł. BudŜet 

Gminy 

Dotacja 

EFRROW 

Inne 

źródła 

f) Budowa sali gimnastycznej wraz z 2 prze-

wiązkami przy Szkole Podstawowej i Nie-

publicznym Gimnazjum. 

3.500.000 1.050.000  2.450.000 

g) Remont pomieszczeń socjalnych i magazy-

nowych oraz pomieszczeń piwnicy wraz             

z odgrzybieniem tynków wewnętrznych           

w Szkole Podstawowej. 

70.000 21.000  49.000 

h) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej. 

 
185.000 55.500  129.500 

i) Adaptacja mieszkania w budynku szkol-

nym na potrzeby Szkoły Podstawowej. 
55.000 16.500  38.500 

j) Zakup szafek ubraniowych do szatni szkoły 

Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum. 
45.000 13.500  31.500 

k) Remont budynku gospodarczego przy 

Szkole Podstawowej. 
15.000 4.500  10.500 

l) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej 

do Przedszkola Publicznego. 
9.000 9.000 

  

m) Modernizacja pomieszczenia kuchni wraz          

z doposaŜeniem w Przedszkolu Publicz-

nym. 

55.000 16.500  38.500 

n) Remont łazienek (ściany i podłogi)               

w Przedszkolu Publicznym. 
25.000 7.500  17.500 

o) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej 

w Przedszkolu publicznym. 
10.000 3.000  7.000 

p) Remont podłóg w Przedszkolu Publicznym. 35.000 10.500   24.500 

q) Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycz-

nej i oświetlenia w Przedszkolu Publicz-

nym. 

45.000 13.500  31.500 

r) Malowanie pomieszczeń Przedszkola          

Publicznego. 
25.000 7.500  17.500 

s) Przebudowa dachu (podniesienie i adapta-

cja poddasza) Przedszkola Publicznego. 
120.000 36.000  84.000 

t) Remont elewacji Przedszkola Publicznego. 35.000 10.500  24.500 

u) Remont chodnika przy Przedszkolu           

Publicznym. 
8.000 2.400  5.600 

v) WyposaŜenie Przedszkola Publicznego             

w meble i sprzęt. 
45.000 13.500  31.500 

w) Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw. 60.000 18.000  42.000 

x) Remont ogrodzenia terenu Przedszkola 

Publicznego. 
35.000 10.500  24.500 

4. Sport i rekreacja      

a) Budowa ścieŜek rowerowych i tras do 

narciarstwa biegowego. 
300.000 90.000 

 
210.000 

b) Zagospodarowanie basenu kąpielowego i 

terenów przyległych do obiektu, jako 

ośrodka rekreacyjnego. 

1.000.000 300.000 
 

700.000 

c) Modernizacja wyciągu narciarskiego. 150.000   150.000 

5. Kultura, turystyka i promocja     

a) Utworzenie centrum informatycznego dla 

rolników. 
10.000 1.000 

 
9.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

          w zł. BudŜet 

Gminy 

Dotacja 

EFRROW 

Inne 

źródła 

b) Przeprowadzanie szkoleń dla rolników i 

bezrobotnych. 
200.000 

  
200.000 

c) Utworzenie centrum kształcenia ustawicz-

no-praktycznego. 
100.000 10.000  90.000 

d) WdraŜanie programów stypendialnych dla 

wyrównywania szans edukacyjnych mło-

dzieŜy wiejskiej. 

350.000 
  

350.000 

e) Organizowanie szkoleń dla osób dorosłych 

w zakresie podwyŜszania i dostosowania 

kwalifikacji zawodowych do potrzeb regio-

nalnego rynku pracy, szkolenia językowe 

dla dorosłych oraz dla rozpoczynających 

prowadzenie działalności gospodarczej. 

200.000   200.000 

f) Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, 

promocja produktu lokalnego, rozbudowa 

zaplecza turystycznego wsi, tworzenie fol-

derów i stron internetowych dla tych go-

spodarstw i produktu lokalnego. 

100.000 

  

100.000 

g) Organizacja imprez masowych. 70.000 7.000  63.000 

h) Promocja miejscowych zespołów                

artystycznych. 
70.000 7.000  63.000 

 

6.6 Harmonogram realizacji zadań  

Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska         

a) Budowa i modernizacja sieci wodociągowej. x x       

b) Budowa sieci kanalizacyjnej z uwzględnieniem roz-

proszonej zabudowy. 
x x 

      

c) Stabilizacja brzegów cieków wodnych i prace remon-

towe w ich korytach. 
x x x 

     

d) Połączenie dróg gminnych z drogami powiatowymi.  x x x x x    

e) PołoŜenie asfaltu na drogach: Drozdówka, Hyrów, 

Gościńczyk, Okopowa, Kąpielisko, Kisałówka, Skot-

nik, Dział i na drodze „na Modrzewia”. 
x x x x x x x x 

f) Remonty mostów. x x x x x x x x 
g) Wykonanie oświetlenia dróg i chodników.   x x     

h) Opracowanie bazy danych o jakości gleby przezna-

czonej pod gospodarstwa ekologiczne. x x 
      

i) Odbudowa infrastruktury do wykorzystania odna-

wialnych źródeł energii. x x x x x x x x 

j) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. x x x x x x x x 
k) Budowa parkingów przy kościele parafialnym. x x x      
2. Infrastruktura społeczna i kulturalna          

a) Modernizacja i zagospodarowanie studzien Potockie-

go jako obiektu zabytkowo-turystycznego. x x    
   

b) Modernizacja starej plebani. 

 x x x x     
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Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

c) Konserwacja wnętrza kościoła i utrzymanie budowli 

jako zabytku. 

  
x x 

    

d) Zagospodarowanie Parku im. Franciszka Magrysia. x x x x x x x x 
e) Modernizacja budynku mleczarni.  x x x     

f) Remont budynku Orkiestry Dętej. x x x      

3. Oświata          

a) Dokończenie odwodnienia i remontu cokołu oraz 

remont schodów wejściowych głównych do Szkoły 

Podstawowej. 

x        

b) Remont centralnego ogrzewania w Szkole Podsta-

wowej. 
 x       

c) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w Szkole 

Podstawowej. 
  x      

d) Remont podłóg w klasopracowniach i na korytarzach 

w Szkole Podstawowej oraz w budynku Niepublicz-

nego Gimnazjum. 

  x      

e) Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej.    x x    

f) Budowa sali gimnastycznej wraz z 2 przewiązkami 

przy Szkole Podstawowej i Niepublicznym Gimna-

zjum. 

  x x x x   

g) Remont pomieszczeń socjalnych i magazynowych 

oraz pomieszczeń piwnicy wraz z odgrzybieniem 

tynków wewnętrznych w Szkole Podstawowej. 

 x       

h) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej.      x x  

i) Adaptacja mieszkania w budynku szkolnym na po-

trzeby Szkoły Podstawowej. 
  x      

j) Zakup szafek ubraniowych do szatni szkoły Podsta-

wowej i Niepublicznego Gimnazjum. 
 x x      

k) Remont budynku gospodarczego przy Szkole Pod-

stawowej. 
     x   

l) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do 

Przedszkola Publicznego. 
 x       

m) Modernizacja pomieszczenia kuchni wraz z doposa-

Ŝeniem w Przedszkolu Publicznym. 
 x       

n) Remont łazienek (ściany i podłogi) w Przedszkolu 

Publicznym. 
  x      

o) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w Przed-

szkolu Publicznym. 
  x      

p) Remont podłóg w Przedszkolu Publicznym.    x     

q) Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i 

oświetlenia w Przedszkolu Publicznym. 
    x    

r) Malowanie pomieszczeń Przedszkola Publicznego.  x       

s) Przebudowa dachu (podniesienie i adaptacja podda-

sza) Przedszkola Publicznego. 
      x  

t) Remont elewacji Przedszkola Publicznego.        x 

u) Remont chodnika przy Przedszkolu Publicznym.  x       

v) WyposaŜenie Przedszkola Publicznego w meble i 

sprzęt. 
 x  x     
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Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

w) Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw.   x  x    

x) Remont ogrodzenia terenu Przedszkola Publicznego. x        

4. Sport i rekreacja          

a) Budowa ścieŜek rowerowych i tras do narciarstwa 

biegowego. 

  
x x 

    

b) Zagospodarowanie basenu kąpielowego i terenów 

przyległych do obiektu, jako ośrodka rekreacyjnego. x x x x 
    

c) Modernizacja wyciągu narciarskiego.  x x x x    

5. Kultura, turystyka i promocja         

a) Utworzenie centrum informatycznego dla rolników.     x x x x 

b) Przeprowadzanie szkoleń dla rolników i bezrobot-

nych. x x x x x x x x 

c)  Utworzenie centrum kształcenia ustawiczno-

praktycznego. 

    
x x x x 

d) WdraŜanie programów stypendialnych dla wyrówny-

wania szans edukacyjnych młodzieŜy wiejskiej. x x x x x x x x 

e) Organizowanie szkoleń dla osób dorosłych w zakre-

sie podwyŜszania i dostosowania kwalifikacji zawo-

dowych do potrzeb regionalnego rynku pracy, szko-

lenia językowe dla dorosłych oraz dla rozpoczynają-

cych prowadzenie działalności gospodarczej. 

x x x x x x x x 

f) Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, promo-

cja produktu lokalnego, rozbudowa zaplecza tury-

stycznego wsi, tworzenie folderów i stron interneto-

wych dla tych gospodarstw i produktu lokalnego. 

x x x x x x x x 

g) Organizacja imprez masowych. x x x x x x x x 

h) Promocja miejscowych zespołów artystycznych. x x x x x x x x 

 

7. Zakończenie  

 Plan Odnowy Miejscowości Handzlówka przewiduje realizację w ciągu 7 lat szeregu 

zadań mających na celu podniesienie poziomu infrastruktury technicznej wsi oraz jej 

rozwój w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki.  

 Zakłada się, Ŝe wykonanie zaplanowanych działań będzie wynikiem zaangaŜowania 

całej społeczności lokalnej i skierowania jej aktywności w kierunku rozwoju i  promocji 

tego, co decyduje o oryginalności i odrębności kulturowej Wysokiej. Efektem realizacji 

Planu będzie wzrost znaczenia wsi jako miejscowego ośrodka rozwoju kultury, edukacji, 

sportu i turystyki. 

 WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Handzlówka nastąpi po jego przyjęciu przez 

Zebranie Wiejskie Sołectwa i zatwierdzeniu przez Radę Gminy Łańcut.  Odpowiedzialnymi 

za realizację Planu będą Wójt Gminy Łańcut i Sołtys Wsi. Monitorowanie wykonania Planu 

zostanie powierzone Sołtysowi Wsi i przedstawicielowi Urzędu Gminy Łańcut, do którego 

obowiązków słuŜbowych naleŜą sprawy związane z wspieraniem rozwoju miejscowości, 

zaś ocena wdraŜania Planu naleŜeć będzie do Zebrania Wiejskiego. 
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