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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 wzmocnienie 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 Cierpisz. 

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 Cierpisz jest dokumentem wyznaczającym strategię dzia-

łań 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 Cierpisz jest podstawowym dokumentem strategicznym, 

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 Cierpisza działań, stworzy moŜliwość bieŜącego monitoringu i oceny ich wdraŜania, 

oraz ułatwi ewentualne korygowanie błędów. 
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3. Charakterystyka miejscowości 
 
3.1 PołoŜenie 

Cierpisz jest jednym dziewięciu sołectw wchodzących w skład gminy Łańcut.           

Są to: 

- Albigowa  

- Cierpisz 

- Głuchów 

- Handzlówka 

- Kosina 

- Kraczkowa 

- Sonina 

- RogóŜno 

- Wysoka 

 

  
 Miejscowość oddalona 8 km na południowy zachód od Łańcuta. Najdogodniejszy 

dojazd zapewniają lokalne drogi z Kraczkowej, Malawy i Woli Rafałowskiej. 

          Zabudowa Cierpisza jest rozlokowana w przewaŜającej części przy wspomnianych 

wyŜej drogach oraz przy polnych dróŜkach przecinających liczne wąwozy i strumyki.     

          Przez Cierpisz przebiega droga powiatowa Kraczkowa–Cierpisz (nr 1 548 R) oraz 

drogi gminne Cierpisz–Srokówka (nr 1 0 9870 R) i Cierpisz–Wola Rafałowska                     

(nr 1 0 9854 R). 

         Liczba ludności wynosi 815 osób (stan na dzień 31.12.2007 r.), natomiast po-

wierzchnia sołectwa to 462 ha. 

  

3.2 Funkcje 

  Jedną z funkcji miejscowości jest produkcja rolnicza. UŜytki rolne stanowią ok. 65 % 

powierzchni. Gleby stosunkowo dobrej jakości (II, III klasa bonitacyjna), sprzyjają upra-

wie roślin zboŜowych i okopowych. 

    Strukturę gospodarstw rolnych cechuje duŜe rozdrobnienie. Produkcja słuŜy przede 

wszystkim zaspokajaniu własnych potrzeb. Niewiele jest duŜych gospodarstw towaro-

wych. 

    Obok funkcji rolniczej waŜną dla rozwoju wsi dziedziną są usługi, w tym świadczone 

przez przedsiębiorstwa róŜnych branŜ, m.in. budowlane, remontowo–budowane, murar-

skie, transportowe, samochodowe (mechanika pojazdowa). 

   

3.3 Historia  

       Cierpisz pierwotnie był przysiółkiem Kraczkowej i nosił nazwę Woli Kraczkowskiej. 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1624 r. i jest zawarta w dokumencie          

wystawionym przez ówczesnego właściciela Kraczkowej Aleksandra Korniakta, potwier-

dzającym donacje na rzecz kraczkowskiego kościoła parafialnego. Właścicielami Cierpisza 

byli kaŜdorazowo sukcesorzy pobliskiej Kraczkowskiej. 
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3.4 Zabytki i ciekawe miejsca 

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela 

Kościół wzniesiony został w 1987 r., parafię erygowano natomiast w 1988 r. 

 

 

Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela 

 
 

 

Kapliczki 

Przy głównej wiejskiej drodze znajdują się dwie kapliczki wymurowane w 1937 r. 

Upamiętniają one  Kongres Eucharystyczny diecezji przemyskiej, który odbył się rok 

wcześniej.           

 

 
Kapliczka kongresowa 
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Punkty widokowe 

Najwspanialsze punkty widokowe znajdują się przy drodze z Cierpisza do Woli Rafa-

łowskiej. Rozciągają się stąd widoki na dolinę Wisłoka oraz na zabudowę całej okolicy. 

 

 
Punkt widokowy w Cierpiszu 

 

Trasy turystyczne 

Przez teren Cierpisza przebiegają 2 trasy rowerowe. Pierwsza z nich ok. 30 km bie-

gnie przez Handzlówkę, Albigową-Honie, Cierpisz, Kraczkową i Albigową. 

 

 
Trasa rowerowa Handzlówka, Albigowa-Honie, Cierpisz, Kraczkowa, Albigowa 
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Druga trasa „Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyŜy”  liczy 15,5 km i biegnie przez Kraczko-

wą, Malawę, Cierpisz i Kraczkową. 

 
Trasa rowerowa „Szlakiem kraczkowskich kapliczek i krzyŜy” 

 

Przez Cierpisz przebiega równieŜ Szlak turystyczno-historyczny im. płk. Leopolda  

Lisa–Kuli. Został on wyznaczony w kolorze czerwonym w 2001 r. przez znakarzy z Oddziału PTTK          

w Rzeszowie, a jego długość wynosi 39 kilometrów.  

 

ŚcieŜka ekologiczno–dydaktyczna „Koralowa” 

  W 2001 r. utworzono ścieŜkę 

dydaktyczno-ekologiczną „Koralową”. 

Jej trasa biegnie przez drzewostany i 

otwarte pola, w pobliŜu lisich jam, ostoi 

zwierzyny polnej, meandrującego 

potoku, drzewostanu nasiennego 

modrzewia liczącego ok. 100 lat  i 150 

letniego dębu oraz oczek wodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CIERPISZ 

 

CIERPISZ  2008 11 

3.5 Edukacja  

W Cierpiszu działa Zespół Szkół w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa i 

Przedszkole Publiczne. 

W Szkole w ramach 6 oddziałów uczy się 74 uczniów, natomiast w Przedszkolu             

Publicznym opieką objętych jest 21 dzieci w 1 oddziale (stan na dzień 30.09.2007 r.). 

Uczniowie mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Publicznej i Szkolnej. Wysoki              

poziom edukacji umoŜliwia uczniom zdobywanie wyróŜnień zarówno w konkursach             

lokalnych jak i ogólnopolskich. 

 

 
                          Zespół Szkół w Cierpiszu 

 

3.6 Organizacje społeczne  

        W Cierpiszu aktywnie działają organizacje społeczne takie jak: Koło Gospodyń Wiej-

skich, Ochotnicza StraŜ PoŜarna i Ludowy Klub Sportowy „FART”.  

Ponadto działalność kulturalną prowadzi tutaj Ośrodek Kultury oraz zespoły arty-

styczne, tj. Zespół tańca nowoczesnego „Akcent” i Zespół wokalny. 

       

3.7 Infrastruktura i bezpieczeństwo 

W Cierpiszu do sieci wodociągowej przyłączonych jest 178 budynków, natomiast do 

sieci kanalizacyjnej 222 budynki. 

Wieś jest zgazyfikowana, zelektryfikowana, ponadto 167 abonentów korzysta z tele-

fonów stacjonarnych. 

Gospodarka odpadami uregulowana jest w około 90 %. Mieszańcy oraz podmioty             

gospodarcze działające na terenie Cierpisza 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, bezpośrednio w budynkach mieszkalnych i zakładach  

(prowadzenie segregacji „u źródła”), jak i w pojemnikach znajdujących się w centrum miejscowości. 
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Cierpisz jest wsią zapewniającą bezpieczeństwo swoim mieszkańcom. Zgodnie ze 

sprawozdaniem o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działań 

Policji, w 2007 r. na jej terenie stwierdzono 1 zdarzenie kryminalne. 

 

3.8 Kultura  
 
        W Cierpiszu funkcjonuje Ośrodek Kultury działający w ramach Centrum Kultury 

Gminy Łańcut, przy którym działają: 

- Zespół tańca nowoczesnego „Akcent”, 

- Zespół wokalny, 

- Klub seniora, 

- Biblioteka publiczna. 
 

 

Zespół tańca nowoczesnego „Akcent” 

WaŜniejsze imprezy kulturalne organizowane na terenie miejscowości: 

- Koncert Noworoczny – styczeń, 

- Dzień Matki i Dziecka – maj/czerwiec, 

- DoŜynki gminne. 

 

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 krajobra-

zu 

Krajobraz zróŜnicowany, teren równinny, urozmaicony 

wzniesieniami. 

 
 X 

2. Walory klimatu Klimat korzystny, dobrze nasłoneczniony.  X  

3. Walory szaty 

roślinnej 

Bogata szata roślinna, zarówno uŜytkowa jak i ozdob-

na. 

 
X 
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4. Cenne przyrod-

niczo obszary i 

obiekty 

- 100 letni drzewostan modrzewia (ŚcieŜka ekologicz-

no–dydaktyczna „Koralowa”), 

- lasy na pograniczu Cierpisza i Albigowej – zaliczane 

do HyŜnieńsko–Gwoźnickiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

 

 

X 

5. Świat zwierzęcy Fauna bardzo urozmaicona. Na terenach polnych moŜna 

spotkać sarny, baŜanty, kuropatwy, lisy i zające. 

 X 
 

6. Wody po-

wierzchniowe 

Liczne strumyki i oczka wodne naturalnego pochodze-

nia. 

 
 X 

7. Wody podziemne Występują ujęcia wody podziemnej.   X 

8. PodłoŜe i warun-

ki hydrogeologiczne 

PodłoŜe geomorfologiczne trzecio i czwartorzędowe. 

Dominują osady piaszczysto-Ŝwirowe, gliny zwałowe, 

osady lessowe w postaci glin pylastych.  

 
X 

 

9.Gleby Dobrej jakości, przewaŜa III i II klasa bonitacyjna.   X 

10. Kopaliny Występują stanowiska archeologiczne. 
 

  X 

11. Drogi i dostęp-

ność komunikacyj-

na 

Przez teren Cierpisza przebiega droga powiatowa 

Kraczkowa–Cierpisz (nr 1 548 R) oraz drogi gminne 

Cierpisz–Srokówka (nr 1 0 9870 R) i Cierpisz–Wola 

Rafałowska (nr 1 0 9854 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: 

- Koncert Noworoczny – styczeń, 

- Dzień Matki i Dziecka – maj/czerwiec, 

- DoŜynki gminne. 

  

X 

15. Miejsca, osoby 

i przedmioty kultu 

- kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela wniesio-

ny w 1987 r. 

- dwie kapliczki wymurowane w 1937 r. znajdujące się 

przy głównej drodze wiejskiej.  

  

X 

16. Święta, odpu-

sty i pielgrzymki 

Odpust św. Jana - 24.VI  
X  

17.Tradycje, ob-

rzędy i gwara 

Kultywowane są tradycje związane głównie ze świętami 

kościelnymi: 

- BoŜe Narodzenie: choinka, wieczerza wigilijna, kolę-

dowani.  W noc BoŜego Narodzenia palenie ognisk ze 

słomy; w Nowy Rok składanie Ŝyczeń przez przebie-

rańców tzw. „dziadów”; spotkania opłatkowe człon-

ków organizacji wiejskich, sztuczne ognie w noc          

sylwestrową, 

- Wielkanoc: święcenie pokarmów, uroczyste śniada-

nie i dzielenie się jajkiem, wystawianie straŜy przy 

grobie Pana Jezusa, śmigus - dyngus, głośne wy-

strzały z karbidu lub petard, świecenie palm wielka-

nocnych, spotkania wielkanocne tzw. świecone w or-

ganizacjach, 

- Obrzędy weselne: składanie Ŝyczeń nowoŜeńcom na 

 

X  
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tzw. bramach, oczepiny w trakcie wesela, 

- Obrzędy doŜynkowe: święcenie wieńca i chleba              

w kościele, wręczenie gospodarzom wsi i dzielenie 

nim z uczestnikami uroczystości doŜynkowych 

- Święcenie wianków w czerwcu, kwiatów i ziół               

w święto Matki BoŜej Zielnej, 

- W maju wieczorne śpiewanie pieśni maryjnych obok 

kapliczek. 

18. Tradycyjne 

potrawy 

śur, potrawy z ziemniaków: zupa ziemniaczana, ziem-

niaki kraszone z kwaśnym mlekiem, pierogi, kluski             

z serem, kasze z suszonymi owocami, kapusta                  

z grochem. 

 

X 

 

19. Legendy, poda-

nia i fakty histo-

ryczne 

Pierwotna nazwa Cierpisza to Wola Kraczkowska, 

pierwsza wzmianka o Cierpiszu pochodzi z 1624 r.              

i znajduje się w dokumencie wystawionym przez           

ówczesnego właściciela Kraczkowej Aleksandra       

Korniakta. 

  

X 

20. WaŜne postacie 

historyczne 

Brak  
X 

 
 

  21.Dawne nazwy Wola Kraczkowska X   

22. Dawne zawody kowal   X 

23. Zespoły arty-

styczne 

Przy Ośrodku Kultury działają: 

- Zespół tańca nowoczesnego „Akcent”, 

- Zespół wokalny, 

- Klub seniora, 

- Biblioteka publiczna. 

  

X 

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 

Umiarkowana dostępność.  

 X 

27. Pustostany 

mieszkaniowe i 

magazynowe 

Brak  

X 

 

 

 

28.Tradycyjne 

obiekty gospodar-

skie 

Brak  

 X 

29. Place i miejsca 

spotkań publicz-

nych 

Plac przy Ośrodku Kultury, stadion sportowy, plac obok 

kościoła, boisko szkolne. 
  

X 

30.Miejsca do    

uprawiania sportu i 

rekreacji 

Stadion sportowy, boisko szkolne, Ośrodek Kultury. 
 

 

 

 

  

X 
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31. Szlaki tury-

styczne i ścieŜki 

dydaktyczne 

- Trasa rowerowa Handzlówka-Cierpisz-Kraczkowa-

Albigowa-Handzlówka, licząca ok. 30 km, 

- Trasa rowerowa „Szlakiem kraczkowskich kapliczek i 

krzyŜy” licząca 15,5 km, 

- Szlak turystyczno-historyczny im. płk. Leopolda  

Lisa–Kuli, 

- ŚcieŜka ekologiczno–dydaktyczna „Koralowa”.  

 

 

X 

Gospodarka      

32. Miejsca pracy Mała ilość miejsc pracy nie pokrywająca duŜego zapo-

trzebowania.   
 

X 

33. Zakłady pro-

dukcyjne 

Brak  
 X 

34. Produkty Produkty rolne, produkty tradycyjne: hafciarskie i  

koronkarskie. 

 
 X 

35. Gospodarstwa 

rolne 

Gospodarstwa rolne rozdrobnione, w większości produ-

kujące na własne potrzeby. 
 

X  

36. Uprawy i ho-

dowle 

Uprawy: ziemniaki, pszenica, kukurydza, burak cukro-

wy, rzepak, warzywa, sady owocowe. Hodowle: krowy 

mleczne, trzoda chlewna, drób, konie, pszczoły.  

 
 X 

37. Znane firmy 

produkcyjne i za-

kłady usługowe 

Sklep wielobranŜowy, Sklep spoŜywczo-przemysłowy, 

Warsztat lakierniczy, Zakład instalacji sanitarnej,          

2 zakłady remontowo-budowalne. 

 

 X 

38. Miejsca hotelo-

we i noclegowe 

3 gospodarstwa agroturystyczne (Irena i Jan Kochma-

nowie, Helena i Kazimierz Ruszlowie, Alfreda i Wacław 

Legięć). 

 
 X 

39. Restauracje, 

punkty gastrono-

miczne 

Brak  

  X 

40. MoŜliwe do 

wykorzystania 

odpady produkcyj-

ne 

Nie występują. Są zagospodarowane.  

X 

 

41. Zasoby odna-

wialnych źródeł 

energii 

Istnieje moŜliwość ich zagospodarowania. 

X  

 

Kapitał społeczny     

42. Autorytety i 

znane postacie wsi 

Brak  
 X 

43. Krajanie znani 

w regionie, kraju i 

za granicą 

Brak 

X   

44. Osoby o specy-

ficznej wiedzy i 

umiejętnościach 

Indywidualni twórcy amatorzy - haft, koronkarstwo. 
 X   

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

wisko. 

 
 X 
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46. Związki i sto-

warzyszenia 

- Ochotnicza StraŜ PoŜarna,  

- Koło Gospodyń Wiejskich,  

- Ludowy Klub Sportowy „Fart” Cierpisz. 

 
X  

47. Kontakty i 

współpraca 

Kontakty zespołów artystycznych działających przy 

Ośrodku Kultury oraz LKS „Fart” Cierpisz. 

 
X  

Inne zasoby     

48. Infrastruktura 

społeczna 

-  Zespół Szkół, 

-  Ośrodek Kultury, 

-  Biblioteka. 

 
 X 

49. Telefonia          

cyfrowa 

Zasięg sieci cyfrowej na terenie całej miejscowości 

zapewniają nadajniki znajdujące się w odległości kilku-

nastu kilometrów. 

 
 X 

 

5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości   

 W celu inwentaryzacji zasobów oraz ustalenia słabych i mocnych stron miejscowości 

Cierpisz, a takŜe jej otoczenia społeczno–kulturalnego, infrastrukturalnego i przyrodni-

czego 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 stanowią 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. Przewaga dobrej jakości gleb, duŜe zasoby wody pitnej. 

4. Czyste ekologicznie płody rolne. 

5. Dobry stan środowiska naturalnego. 

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

7. Infrastruktura techniczna 

8. Zespół Szkół. 
 

5.2 Słabe strony:  

7.  Niewystarczająca baza kulturalna. 
 

5.3 Szanse:  

1. Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi. 

2. MoŜliwość powstawania zakładów usługowych m.in. dla obsługi ruchu  turystycznego. 

1.  DuŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych. 

2.  Słaba jakość dróg wewnętrznych. 

3.  Niedostateczne odwodnienie przy drogach. 

4.  Niewystarczająco rozwinięta baza turystyczna. 

5.  Brak grupy producentów rolnych 

6.  Niewystarczająca promocja – tylko poprzez gazetę lokalną. 
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3. Rozwój turystyki – w tym agroturystyki. 

4. Korzystne warunki glebowo–klimatyczne, szansa na nowe uprawy np. rzepaku. 

5. MoŜliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 

6. Rozwój przedsiębiorczości. 
 

5.4 ZagroŜenia: 

1.  Bezrobocie 

2.  Likwidacja zakładów przemysłowych w Rzeszowie i Łańcucie. 

3.  ZagroŜenie powodziowe. 

4.  Opóźnienie cywilizacyjne. 

5.  ZuboŜenie rolników i zamknięcie rynku rolnego dla pojedynczych gospodarstw. 

6.  Degradacja środowiska związana z działalnością człowieka. 

7.  Niewykorzystywanie potencjału kulturowego. 
 

6. Planowane działania  

6.1 Zestawienie planowanych zadań 

 Plan Odnowy Miejscowości Cierpisz jest zgodny z załoŜeniami dotyczącymi rozwoju 

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 Pla-

nu 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 Cierpisz usta-

lono i usystematyzowano w niniejszym opracowaniu zadania, jakie powinno się zrealizo-

wać w ciągu najbliŜszych lat na jej terenie.  

 Zestawienie inwestycji, działań i zadań zaplanowanych do wykonania w okresie 

krótko i długoterminowym jest wynikiem przeprowadzenia analizy SWOT oraz uwzględ-

nienia opinii zainteresowanych ich urzeczywistnieniem mieszkańców Cierpisza. 
 

6.1.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

Nazwa zadnia Cel 

1. Przebudowa drogi gminnej Cierpisz–Dubielówka. Rozbudowa infrastruktury 

drogowej 

2. Przebudowa drogi „Poręba”. Rozbudowa infrastruktury 

drogowej 

3. Przebudowa drogi „Kunyszówka”, drogi „Barany”  i dróg dojazdowych. Rozbudowa infrastruktury 

drogowej 

4. Budowa drogi dojazdowej do cmentarza. Rozbudowa infrastruktury 

drogowej 

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Kraczkowa–Cierpisz. Poprawa bezpieczeństwa  

ruchu drogowego. 

6. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Kraczkowa–Cierpisz. Poprawa bezpieczeństwa             

ruchu drogowego 

7. Rozbudowa wodociągu Cierpisz Górny. Rozbudowa infrastruktury 

wodnej 
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8. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. Ochrona środowiska           

naturalnego. 

 

6.1.2  Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej: 

Nazwa zadania Cel 

Remont garaŜu po byłym Kółku Rolniczym dla potrzeb OSP. Poprawa stanu infrastruktury 

kultury 

 

6.1.3  Zadania w zakresie oświaty: 

Nazwa zadania Cel 

1. Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół. Rozwój bazy oświatowej 

2. Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego.  Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

3. Remont budynku gospodarczego (przebudowa dachu, wymiana drzwi i 

okien remont elewacji) przy Zespole Szkół. 

Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

4. Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw przy Zespole Szkół.  Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

5. BieŜące remonty podłóg, ścian i oświetlenia pomieszczeń w Zespole 

Szkół.  

Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

 

6.1.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji: 

Nazwa zadania Cel 

Rozbudowa boiska sportowego. Rozbudowa bazy                    

rekreacyjno-wypoczynkowej 

 

6.1.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

Nazwa zadania Cel 

1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, promocja produktu lokalne-

go, rozbudowa zaplecza turystycznego wsi, tworzenie folderów i stron 

internetowych dla tych gospodarstw i produktu lokalnego. 

Promocja lokalnych zasobów 

wsi 

2. Kontynuacja organizacji imprez kulturalnych, m. in. „Koncertu            

Noworocznego”, „DoŜynek gminnych”, festynów rodzinnych, sportowych 

i rekreacyjnych.  

Rozwój działalności           

kulturalnej 

3. DoposaŜenie m. in. w stroje i rekwizyty oraz promocja miejscowych          

zespołów artystycznych, w tym m.in.: Zespołu tańca nowoczesnego 

„Akcent” i Zespołu wokalnego. 

Promocja działalności            

artystycznej 

 

6.2 Opis planowanych zadań 

Plan Odnowy Miejscowości Cierpisz zakłada realizację szeregu działań z zakresu in-

frastruktury technicznej i społecznej, jak równieŜ oświaty, sportu i rekreacji, kultury oraz 

turystyki. Celem planowanych przedsięwzięć jest podniesienie standardu Ŝycia w miej-

scowości oraz stworzenie odpowiedniej bazy do prowadzenia działalności kulturalno-

oświatowej. 
 

6.2.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska 

Inwestycje objęte tym zakresem polegać będą na rozbudowie istniejącej infrastruk-

tury drogowej. W ciągu najbliŜszych 7 lat planuje się przebudowę drogi gminnej Cierpisz-
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Dubielówka, drogi „Poręba”, drogi „Kunyszówka”, drogi „Barany”, dróg dojazdowych,           

w tym  budowę drogi dojazdowej do cmentarza. 

Dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców miej-

scowości przeprowadzona będzie budowa chodnika przy drodze powiatowej Kraczkowa – 

Cierpisz wraz z oświetleniem. 

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. 

Planuje się ponadto rozbudowę wodociągu Cierpisz Górny. 

 

6.2.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej     

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

terenie miejscowości działalności kulturalnej i społecznej. Ich realizacja zwiększy atrak-

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

lokalnym, jak i regionalnym oraz krajowym.  

 W ramach zaplanowanych do realizacji w ciągu najbliŜszych 7 lat na terenie Cierpi-

sza działań przewiduje się przeprowadzenie remontu garaŜu po byłym Kółku Rolniczym 

dla potrzeb OSP. Obejmie on przeprowadzenie prac wewnątrz tego obiektu w m.in.         

w  postaci wykonania tynków, posadzek, połoŜenia paneli podłogowych i odmalowania 

ścian pomieszczenia. 

 

6.2.3 Zadania w zakresie oświaty 

Ujęte w Planie Odnowy Wsi Cierpisz zadania z zakresu oświaty nastawione są na 

poprawę funkcjonowania istniejących placówek oświatowych i częściowe poszerzenie      

bazy lokalowej oraz przestrzeni wykorzystywanej do działalności edukacyjno-

wychowawczej.              

W pierwszej kolejności zakłada się wykonanie parkingu przy budynku Zespołu 

Szkół. W dalszej kolejności przeprowadzony będzie remont budynku gospodarczego przy 

tym obiekcie. Obejmie on przebudowę dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

remont elewacji  

W późniejszym okresie wykonana będzie rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw 

przy Zespole Szkół. Projektowane prace obejmą wyrównanie terenu i wykonanie dojścia 

do placu zabaw, zasadzenie iglaków i roślin ozdobnych oraz budowę alejek i ławeczek.  

Zakupione zostaną równieŜ nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne, tj. m.in. ze-

stawy zabawowe typu „Wisus”, „Bąbel” lub „Gagatek”, huśtawki, bujaki spręŜynowe, 

zjeŜdŜalnie, karuzele a takŜe zamontowana zostanie nowa piaskownica.  

W dalszym okresie przeprowadzona będzie modernizacja ogrodzenia terenu szkol-

nego. 

W ciągu najbliŜszych 7 lat prowadzone będą ponadto bieŜące remonty podłóg, ścian 

i oświetlenia pomieszczeń Zespołu Szkół oraz ich doposaŜenie. 
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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. 

W ramach planowanych prac zakłada się równieŜ rozbudowę boiska sportowego. 

Obejmie ona utworzenie szatni i pomieszczeń sanitarnych dla zawodników, budowę 

trybun widowiskowych oraz wykonanie ścieŜek i chodników na terenie tego obiektu. 

 

6.2.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

  Planowane do wykonania działania mają na celu wypromowanie Cierpisza jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie oraz umoŜliwienie jej mieszkańcom podnoszenie 

własnych kwalifikacji, rozwoju intelektualnego i kulturalnego, a takŜe zwiększenie docho-

dowości miejscowej ludności.  

 W pierwszej kolejności planuje się prowadzenie działań zmierzających do tworzenia 

gospodarstw agroturystycznych, promocji produktu lokalnego i rozbudowy zaplecza tury-

stycznego wsi, tworzyć foldery i strony internetowe dla tych gospodarstw i produktu lo-

kalnego 

W ciągu najbliŜszych 7 lat naleŜy kontynuować organizację imprez kulturalnych na 

terenie Cierpisza, m. in. „Koncertu Noworocznego”, „DoŜynek wiejskich”, festynów ro-

dzinnych, sportowych i rekreacyjnych.  

Ponadto konieczna jest dalsza promocja i doposaŜenie miejscowych zespołów arty-

stycznych, w tym Zespołu tańca nowoczesnego „Akcent” i Zespół wokalnego.  

Grupy te zostaną wyposaŜone w nowe stroje i rekwizyty potrzebne do prowadzenia 

działalności kulturalnej, w tym do uczestnictwa w koncertach, przeglądach i uroczysto-

ściach organizowanych zarówno na terenie sołectwa i gminy, jak i na terenie wojewódz-

twa oraz poza jego granicami. 

 

6.3 Przeznaczenie planowanych do realizacji zadań   

  Wykonanie zaplanowanych zadań przyczyni się do podniesienia standardu Ŝycia 

mieszkańców Cierpisza oraz stworzy warunki do efektywniejszego prowadzenia działalno-

ści kulturalnej na terenie tej miejscowości. Działania wykonane zgodnie z Planem zwięk-

szą atrakcyjność tego obszaru jako miejsca Ŝycia, pracy, a takŜe rekreacji i wypoczynku. 

  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.              

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 wpły-

nął korzystnie na kształtowanie się właściwych postaw wśród mieszkańców wsi, szczegól-

nie zaangaŜowania, odpowiedzialności i współpracy. Plan sprzyja dąŜeniom do 
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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 poprawią standard 

Ŝycia na wsi. 

 

6.3.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej 

  Zaplanowana inwestycja mająca na celu przeprowadzenie remontu garaŜu po byłym 

Kółku Rolniczym dla potrzeb OSP będzie słuŜyła wszystkim mieszkańcom wsi i okolicz-

nych sołectw.  

  Realizacja tego zadania pozwoli na zwiększenie efektywności działalności miejsco-

wej jednostki straŜackiej. 

   

6.3.3 Zadania w zakresie oświaty 

 Zaplanowane do wykonania zadania w dziedzinie oświaty, tak na potrzeby edukacji 

przedszkolnej, jak i szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnego są niezbędne                   

z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego standardu działalności dydaktyczno–

wychowawczej i moŜliwości wpływu na kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowo-

ści dziecka oraz jego przystosowania do Ŝycia w społeczeństwie. 

 

6.3.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji  

Zadania polegające na rozbudowie boiska sportowego pozwolą stworzyć odpowied-

nie zaplecze dla mieszkańców i turystów do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego 

czasu. Planowana rozbudowa stadionu sportowego poprawi aktywność miejscowego  

LKS-u i zachęcą  młodzieŜ do uprawnia dyscyplin sportowych. 

 

6.3.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

 Planowane do wykonania działania mające na celu wypromowanie Cierpisza jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie, a takŜe zmierzające do 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 Cierpisz 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. 

 

6.4.1 Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- poprawa stanu środowiska  

- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa 
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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  

 

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 

    

1. Przebudowa drogi gminnej Cierpisz–

Dubielówka. 
360.000 108.000 

 
252.000 

2. Przebudowa drogi „Poręba”. 800.000 240.000  560.000 

3. Przebudowa drogi „Kunyszówka”, drogi  

   „Barany” i dróg dojazdowych”. 
500.000 150.000  350.000 

4. Budowa drogi dojazdowej do cmentarza. 100.000 30.000  70.000 

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej  

    Kraczkowa–Cierpisz. 
200.000 60.000  140.000 

6. Budowa oświetlenia przy drodze  

    powiatowej Kraczkowa–Cierpisz. 
80.000 24.000  56.000 

7. Rozbudowa wodociągu Cierpisz Górny. 600.000 180.000  420.000 

8. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 10.000 1.500  8.500 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna      

Remont garaŜu po byłym Kółku Rolniczym dla 

potrzeb OSP. 
300.000  184.426 115.574 

3. Oświata      

1. Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół. 45.000 13.500  31.500 

2. Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego.  45.000 13.500  31.500 

3. Remont budynku gospodarczego             

(przebudowa dachu, wymiana drzwi i okien 

remont elewacji) przy Zespole Szkół. 

70.000 21.000  49.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity  

w zł. BudŜet  

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

4. Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw 

przy Zespole Szkół.  
80.000 30.820 49.180  

5. BieŜące remonty podłóg, ścian i oświetle-

nia pomieszczeń w Zespole Szkół.  
70.000 21.000  49.000 

4. Sport i rekreacja      

Rozbudowa boiska sportowego. 300.000  184.426 115.574 

5. Kultura, turystyka i promocja     

1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, 

promocja produktu lokalnego, rozbudowa 

zaplecza turystycznego wsi, tworzenie           

folderów i stron internetowych dla tych  

gospodarstw i produktu lokalnego. 

70.000 7.000 

 

63.000 

2. Kontynuacja organizacji imprez kultural-

nych, m. in. „Koncertu Noworocznego”, 

„DoŜynek gminnych”, festynów rodzin-

nych, sportowych i rekreacyjnych. 

140.000 14.000  126.000 

3. DoposaŜenie m. in. w stroje i rekwizyty 

oraz promocja miejscowych zespołów arty-

stycznych, w tym m.in.: Zespołu tańca 

nowoczesnego „Akcent” i Zespołu wokal-

nego. 

122.000  70.000 52.000 

 

6.6 Harmonogram realizacji zadań  

Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska         

1. Przebudowa drogi gminnej Cierpisz–Dubielówka. X X X      

2. Przebudowa drogi „Poręba”. X X X      

3. Przebudowa drogi „Kunyszówka”, drogi „Barany”  i 

dróg dojazdowych. 
  X      

4. Budowa drogi dojazdowej do cmentarza.    X     

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej             

Kraczkowa–Cierpisz. 
 X X X     

6. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej            

Kraczkowa–Cierpisz. 
  X      

7. Rozbudowa wodociągu Cierpisz Górny. X X       

8. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. X X X X X X X X 
2. Infrastruktura społeczna i kulturalna          

Remont garaŜu po byłym Kółku Rolniczym dla potrzeb 

OSP.. 

  
X   

   

3. Oświata          

1. Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół.  X       

2. Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego.      X    

3. Remont budynku gospodarczego (przebudowa dachu, 

wymiana drzwi i okien remont elewacji) przy Zespole 

Szkół. 

 

  X      
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Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4. Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw przy Zespole 

Szkół.  
  X X X    

5. BieŜące remonty podłóg, ścian i oświetlenia pomiesz-

czeń w Zespole Szkół.  
 X X X     

4. Sport i rekreacja          

Rozbudowa boiska sportowego.  X X X     

5. Kultura, turystyka i promocja         

1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, promocja 

produktu lokalnego, rozbudowa zaplecza turystyczne-

go wsi, tworzenie folderów i stron internetowych dla 

tych gospodarstw i produktu lokalnego. 

X X X X X X X X 

2. Kontynuacja organizacji imprez kulturalnych, m. in. 

„Koncertu Noworocznego, „DoŜynek gminnych”,           

festynów rodzinnych, sportowych i rekreacyjnych.  
X X X X X X X X 

3. DoposaŜenie m. in. w stroje i rekwizyty oraz promocja 

miejscowych zespołów artystycznych, w tym m.in.: 

Zespołu tańca nowoczesnego „Akcent” i Zespołu wo-

kalnego. 

X X X X X X X X 

 

7. Zakończenie  

 Plan Odnowy Miejscowości Cierpisz przewiduje realizację w ciągu 7 lat szeregu za-

dań mających na celu podniesienie poziomu infrastruktury technicznej wsi oraz jej rozwój 

w dziedzinie kultury, edukacji, sportu i turystyki. Zakłada się, Ŝe wykonanie zaplanowa-

nych działań będzie wynikiem zaangaŜowania całej społeczności lokalnej i skierowania jej 

aktywności w kierunku rozwoju i promocji tego, co decyduje o oryginalności i odrębności 

kulturowej Cierpisza. 

 Efektem realizacji Planu będzie wzrost znaczenia wsi jako miejscowego ośrodka 

rozwoju kultury, edukacji, sportu i turystyki. 

 WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Cierpisz 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 pracownikowi           

Urzędu Gminy Łańcut, do którego obowiązków słuŜbowych naleŜą sprawy związane               

z wspieraniem rozwoju miejscowości, zaś ocena wdraŜania Planu naleŜeć będzie do          

Zebrania Wiejskiego. 

 

 

                 Przewodniczący Zebrania Wiejskiego 

                 Sołectwa Cierpisz 

 
 
Cierpisz, 8 czerwca 2008 r.                                       ………………………………………………………………………………………………

                                 


