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Spotkania  związane z tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023 – 2027 dla obszaru 

Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” zostały przeprowadzone w następujących Gminach 

i terminach: 

1. Nowa Dęba, dnia 2022-07-18 

2. Zaleszany, dnia 2022-07-22 

3. Baranów Sandomierski, dnia 2022-07-25 

4. Gorzyce, dnia 2022-07-26 

5. Pysznica, dnia 2022-07-27 

6. Grębów, dnia 2022-08-03 

7. Radomyśl nad Sanem, dnia 2022-08-04 

8. Lipa , dnia 2022-08-04 

 

 Liczba osób uczestniczących w w.w. to 86. Osoby te uczestniczyły w spotkaniach zgodnie z poniższym 

wykazem: 

1. Nowa Dęba – 16 osób; 

2. Zaleszany – 6 osób; 

3. Baranów Sandomierski – 6 osób; 

4. Gorzyce – 9 osób; 

5. Pysznica  – 13 osób; 

6. Grębów  – 11 osób; 

7. Radomyśl nad Sanem – 13 osób; 

8. Lipa – 5 osób; 

9. Bojanów – 7 osób; 

 

W większości Gmin jako osoby defaworyzowane zostały wskazane następujące grupy: seniorzy, osoby 

niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, dzieci oraz młodzież. Ponadto w Gminie Zaklików 

(Lipa) uczestnicy wskazali jako grupę defaworyzowną osoby w wieku produkcyjnym/płacące 

podatki/wyrażające chęć przekwalifikowania lub podniesienia kwalifikacji zawodowych.  Wskazanie w 

poszczególnych Gminach obszaru przedstawiają się następująco: 

1. Nowa Dęba – seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, dzieci oraz 

młodzież; 

2. Zaleszany – seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, dzieci oraz 

młodzież; 

3. Baranów Sandomierski – seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, 

dzieci oraz młodzież; 

4. Gorzyce – seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, dzieci oraz 

młodzież; 

5. Pysznica  – seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, dzieci oraz 

młodzież; 

6. Grębów  – seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, dzieci oraz 

młodzież; 

7. Radomyśl nad Sanem – seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, dzieci 

oraz młodzież; 
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8. Lipa – seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, dzieci oraz młodzież , 

osoby w wieku produkcyjnym/płacące podatki/wyrażające chęć przekwalifikowania lub 

podniesienia kwalifikacji zawodowych; 

9. Bojanów – seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, dzieci oraz 

młodzież; 

 

W trakcie spotkań wypracowano wnioski umożliwiające przygotowanie analizy SWOT dla 

obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. 

 

SILNE STRONY OBSZARU.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

ROZWOJU OBSZARU 

SŁABE STRONY OBSZARU.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ 

PRZESZKADZAĆ W ROZWOJU 

OBSZARU 

• przedsiębiorczość i duży współczynnik 

dobrze prosperujących firm na terenie 

gminy; 

• rozwinięty sektor usług na rzecz 

mieszkańców regionu; 

• dobrze rozwinięty przemysł lekki; 

• duża liczba firm świadczących usługi 

transportowe oraz przeładunkowe - LHS; 

• specjalne strefy ekonomiczne w regionie; 

• korzystne warunki dla powstawania 

przedsiębiorstw związane z niskimi 

podatkami; 

• rozbudowana infrastruktura komunalna; 

• dobrze rozwinięte węzły komunikacyjne na 

terenach gmin; 

• korzystne warunki dla rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego; 

• sąsiedztwo ośrodków miejskich: Stalowa 

Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz; 

• potencjał uzdrowiskowy – zasoby wód 

leczniczych; 

• dobrze wyposażone szkoły oraz bogate 

zaplecze edukacyjne; 

• szkolnictwo średnie na terenach gmin;  

• istniejące zaplecze lokalowe do 

organizowania edukacji formalnej i 

nieformalnej; 

• zasoby przyrodniczo-historyczne, Wisła i 

jej dolina, Puszcza Sandomierska, unikalna 

kultura Lasowiacka; 

• niski poziom przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców; 

• peryferyjność względem głównych 

ośrodków miejskich; 

• starzenie się społeczeństwa, niż 

demograficzny; 

• odpływ osób młodych związany z 

migracją zarobkową; 

• ubożenie społeczeństwa związane z 

kryzysem na świecie; 

• niski poziom zintegrowania mieszkańców 

oraz utożsamiania się z gminą; 

• niski poziom zarobków; 

• wysokie koszty utrzymania oświetlenia 

dróg, miejsc użytkowanych przez 

mieszkańców, obiektów użyteczności 

publicznej spowodowane wysokimi 

cenami energii; 

• słaby poziom infrastruktury – brak 

kanalizacji w niektórych sołectwach; 

• brak scalonych obszarów służących 

tworzeniu dużych inwestycji; 

• bliskość poligonu, tereny zamknięte i 

wyłączone z możliwości uprawiania 

turystyki, zbiorów runa leśnego oraz 

uciążliwość związana z ćwiczeniami 

wojska;  

• tereny zalewowe i zagrożenie 

powodziowe spowodowane rzeką Łęg; 

• słabo rozwinięta baza noclegowa na rzecz 
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• rozwijająca się działalność w obszarze 

kultury na poziomie sołectw; 

• aktywne organizacje pozarządowe w tym 

OSP i KGW; 

• rozwijający się potencjał grupy seniorów 

aktywnych w działaniach społecznych 

(Uniwersytet III Wieku, Kluby Seniora, 

etc.); 

• dobre zaplecze rekreacyjne na terenach 

sołectw; 

 

obsługi turystów; 

• słabo rozwinięta infrastruktura do 

uprawiania turystyki rowerowej; 

• słaba oferta zajęć edukacyjnych i 

rozwojowych dla dzieci i młodzieży w 

systemie pozaszkolnym; 

• niedostatecznie rozwinięte formy opieki 

nad dziećmi poniżej 3 roku życia; 

• niedostatecznie wykorzystywany 

potencjał szkół kształcących na poziomie 

zawodowym, średnim;  

• niedostateczne wsparcie finansowe 

sektora NGO ; 

• brak stałego wsparcia seniorów w ich 

rozwoju – niewykorzystanie potencjału 

(kapitału ludzkiego) w tej grupie 

społecznej; 

 

 

 

 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, SZANSE, 

KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ ROZWÓJ 

OBSZARU 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

PRZESZKODY, KTÓRE MOGĄ 

UTRUDNIĆ ROZWÓJ OBSZARU 

• możliwość rozwoju sektora usług i 

produkcji; 

• rozwijający się przemysł ciężki i 

zbrojeniowy w regionie; 

• istniejące na obszarze specjalne strefy 

ekonomiczne; 

• realizacja nowych przedsięwzięć 

gospodarczych, rozwój nowych 

technologii produkcji w ramach 

istniejących dużych zakładów 

produkcyjnych; 

• planowane inwestycje budowy 

regionalnych dróg szybkiego ruchu w 

związku z rozwojem Huty Stalowa Wola; 

• plany budowy trasy S9 i obwodnicy dla 

Nowej Dęby; 

• modernizacja linii kolejowej L25; 

• bliskość ośrodków miejskich takich jak: 

Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Sandomierz; 

• rozwój poligonu wojskowego i obecność 

żołnierzy z NATO; 

• dogodne tereny pod budownictwo 

• odpływ młodych osób w poszukiwaniu 

pracy dającej większe zarobki; 

• niski poziom zarobków względem innych 

rejonów Polski;  

• planowana droga S74, która w planach ma 

podzielić region; 

• brak stabilności energetycznej oraz 

bliskość z granicą Ukrainy, gdzie obecnie 

toczy się wojna; 

• poligon wojskowy – tereny wyłączone i 

ograniczenia wynikające z tego; 

• obawy inwestorów na bliskość poligonu i 

lokalizację (wchód Polski) z uwagi na 

wojnę na Ukrainie i zagrożenie atakiem 

Rosji na cele militarne NATO;  

• polityka Lasów Państwowych utrudniająca 

rozwój budownictwa i przekształcania 

gruntów pod inwestycje;  

• pogłębiający się kryzys energetyczny; 

• wysoki wskaźnik inflacji;  

• niechęć społeczna związana z 

podejmowaniem działań na rzecz 
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jednorodzinne, infrastruktura przyjazna 

osiedlaniu się;  

• położenie gminy wśród naturalnych 

zasobów przyrodniczych położenie na 

obrzeżach Puszczy Solskiej i Puszczy 

Sandomierskiej oraz kompleksu Lasy 

Janowskie,  bogate zasoby historyczne i 

kulturowe; 

• pokłady wód leczniczych; 

• aktywność sektora pozarządowego; 

• Zaplecze lokalowe i baza dla działań 

sektora NGO; 

• funkcjonujące szkolnictwo średniego 

szczebla;  

• możliwość wykorzystania środków 

pomocowych z UE; 

 

 

tworzenia i rozwoju 

mikroprzedsiębiorstw; 

• wzrastające koszty związane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej; 

• starzejące się społeczeństwo; 

 

 

W trakcie realizowanych spotkań dodatkowo wypracowano cele ogólne, tj.: 

• Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania – cel dedykowany dla grupy przedsiębiorców i kandydatów na 

przedsiębiorców; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel adresowany 

do JST i ich jednostek organizacyjnych, NGO, mieszkańców obszaru a w szczególności dla 

grup dzieci i młodzieży; 

• Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel 

przewidziany do realizacji przez grupy przedsiębiorców, JST i ich jednostek 

organizacyjnych, NGO, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży. 

W trakcie dyskusji nad celami uczestnicy uznali, iż prowadzący spotkanie powinni zaproponować cele 

szczegółowe i propozycje przedsięwzięć na spotkaniu podsumowującym jakie zaplanowane jest do 

realizacji 12.09.2022r w Gminie Zaleszany. Ponadto wskazano, iż planowane do wdrażania projekty w 

ramach EFS+ powinny znaleźć się w celu ogólnym nr 2, wraz z projektami grantowymi i smart village. 

Ustalono, iż realizując powyższe powinny zostać uwzględnione tzw. fiszki projektowe (propozycje 

projektów), jakie składane są do LGD za pośrednictwem specjalnie do tego przygotowanych formularzy 

on-line jakie zostały zamieszczone na stronie internetowej LGD. 
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RAPORTY ZE SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH 

W POSZCZEGÓLNYCH  GMINACH OBSZARU. 
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Nowa Dęba, dnia 2022-07-18 

RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO  

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWAWCZEGO NA RZECZ POWSTAWANIA LSR 

NA LATA 2023-2027 

1. Miejsce spotkania: Gmina Nowa Dęba 

2. Ilość osób biorących udział w spotkaniu:  16 

3. Prowadzący: Robert Bąk i  Piotr Pastuła 

4. Zastosowane metody i narzędzia w pracy: prezentacje multimedialne, analiza SWOT, „burza 

mózgów” przy wyborze grup docelowych oraz defaworyzowanych, konsultacja celów ogólnych 

LSR i obszarów ewentualnego wsparcia i interwencji LSR w obszarze Gminy.  

SILNE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

JEJ ROZWOJU 

SŁABE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ 

PRZESZKADZAĆ W JEJ ROZWOJU 

• Istniejący przemysł w tym obecne duże 

zakłady produkcyjne na terenie Gminy; 

• Lokalizacja i korzystne trasy 

komunikacyjne; 

• Infrastruktura i jej bogata sieć; 

 

• Niż demograficzny; 

• Mała ilość firm i przedsiębiorstw/niski 

poziom przedsiębiorczości; 

• Brak szkół kształcących na poziomie 

średnim; 

• Brak instytucjonalnej opieki nad 

najmłodszymi mieszkańcami gminy 

(żłobki); 

• Niski poziom zarobków. 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, SZANSE, 

KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ ROZWÓJ 

GMINY 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

PRZESZKODY, KTÓRE MOGĄ 

UTRUDNIĆ ROZWÓJ GMINY 

• Rozwój poligonu wojskowego i stała 

obecność żołnierzy z USA i NATO; 

• Powstawanie nowych przedsięwzięć 

gospodarczych i rozwój nowych 

technologii produkcji w ramach 

obecnych już dużych zakładów 

• Kryzys energetyczny i wzrost cen na 

usługi i produkty; 

• Obawy inwestorów na bliskość 

poligonu i lokalizację (wchód Polski) z 

uwagi na wojnę na Ukrainie i 

zagrożenie atakiem Rosji na cele 
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produkcyjnych; 

• Rozwój sieci dróg w regionie i budowa 

obwodnicy Nowej Dęby. 

 

wojskowe NATO; 

• Migracja młodych z uwagi na brak 

atrakcyjnych miejsc pracy i niskie 

zarobki; 

• Starzenie się społeczeństwa; 

• Polityka Lasów Państwowych 

utrudniająca rozwój budownictwa i 

przekształcania gruntów pod 

inwestycje.  

Na podstawie dyskusji i wymiany opinii i poglądów oraz z wykorzystaniem nabytych już 

doświadczeń z realizacji poprzednich i obecnej LSR wyłoniono podczas spotkania następujące 

grupy osób, którym przyznano status defaworyzowanych: 

• Seniorzy; 

• Osoby niepełnosprawne; 

• Osoby powyżej 50 roku życia; 

• Dzieci oraz młodzież.  

 Na podstawie dyskusji z uczestnikami spotkania oraz analizy zaprezentowanej diagnozy dla 

obszaru LGD a w szczególności uwzględniając perspektywę rozwoju gminy Nowa Dęba przyjęto 

ogólną formułę celów głównych dla LSR na lata 2023-2027: 

• Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania – cel dedykowany dla grupy przedsiębiorców; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel adresowany 

do JST i ich jednostek organizacyjnych, NGO, mieszkańców obszaru a w szczególności dla 

grup dzieci i młodzieży; 

• Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel 

przewidziany do realizacji przez grupy przedsiębiorców, JST i ich jednostek 

organizacyjnych, NGO, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży. 

Raport sporządził: Robert Bąk
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Zaleszany, dnia 2022-07-22 

RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO  

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWAWCZEGO NA RZECZ POWSTAWANIA LSR 

NA LATA 2023-2027 

1. Miejsce spotkania: Gmina Zaleszany 

2. Ilość osób biorących udział w spotkaniu:  6 

3. Prowadzący: Robert Bąk i  Piotr Pastuła 

4. Zastosowane metody i narzędzia w pracy: prezentacje multimedialne, analiza SWOT, „burza 

mózgów” przy wyborze grup docelowych oraz defaworyzowanych, konsultacja celów ogólnych 

LSR i obszarów ewentualnego wsparcia i interwencji LSR w obszarze Gminy.  

SILNE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

JEJ ROZWOJU 

SŁABE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ 

PRZESZKADZAĆ W JEJ ROZWOJU 

• Sąsiedztwo z miastem Stalowa Wola; 

• Lotnisko; 

• Zasoby turystyczno-historyczne,  

• Zasoby ludzkie – potencjał organizacji 

pozarządowych; 

• Starzenie się społeczeństwa, niż 

demograficzny, 

• Brak terenów rekreacyjnych; 

 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, SZANSE, 

KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ ROZWÓJ 

GMINY 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

PRZESZKODY, KTÓRE MOGĄ 

UTRUDNIĆ ROZWÓJ GMINY 

• Rozbudowa dróg klasy S mająca 

przechodzić przez teren gminy; 

• Rozwijający się sektor usług i produkcji; 

• Migracje młodych za pracą i 

zarobkami; 

• Niski poziom zarobków względem 

innych rejonów Polski;  

• Bliskość granicy z Ukrainą – 

zagrożenie wojną; 
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Na podstawie dyskusji i wymiany opinii i poglądów oraz z wykorzystaniem nabytych już 

doświadczeń z realizacji poprzednich i obecnej LSR wyłoniono podczas spotkania następujące 

grupy osób, którym przyznano status defaworyzowanych: 

• Seniorzy; 

• Osoby niepełnosprawne; 

• Osoby powyżej 50 roku życia; 

• Dzieci oraz młodzież.  

 Na podstawie dyskusji z uczestnikami spotkania oraz analizy zaprezentowanej diagnozy dla 

obszaru LGD a w szczególności uwzględniając perspektywę rozwoju gminy Zaleszany przyjęto ogólną 

formułę celów głównych dla LSR na lata 2023-2027: 

• Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania – cel dedykowany dla grupy przedsiębiorców; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel adresowany 

do JST i ich jednostek organizacyjnych, NGO, mieszkańców obszaru a w szczególności dla 

grup dzieci i młodzieży; 

• Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel 

przewidziany do realizacji przez grupy przedsiębiorców, JST i ich jednostek 

organizacyjnych, NGO, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży. 

 

Raport sporządził: Robert Bąk 
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Baranów Sandomierski, dnia 2022-07-25 

RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO  

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWAWCZEGO NA RZECZ POWSTAWANIA LSR 

NA LATA 2023-2027 

1. Miejsce spotkania: Gmina Baranów Sandomierski 

2. Ilość osób biorących udział w spotkaniu: 6 

3. Prowadzący: Robert Bąk i  Piotr Pastuła 

4. Zastosowane metody i narzędzia w pracy: prezentacje multimedialne, analiza SWOT, „burza 

mózgów” przy wyborze grup docelowych oraz defaworyzowanych, konsultacja celów ogólnych 

LSR i obszarów ewentualnego wsparcia i interwencji LSR w obszarze Gminy.  

SILNE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

JEJ ROZWOJU 

SŁABE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ 

PRZESZKADZAĆ W JEJ ROZWOJU 

• Przemysł lekki; 

• Mnogość firm transportowych oraz LHS; 

• Zasoby turystyczno-historyczne, Wisła i 

Puszcza Sandomierska, kultura 

Lasowiacka; 

• Zasoby ludzkie – potencjał grupy 

seniorów do działań społecznych 

(Uniwersytet III Wieku) 

• Peryferyjność względem głównych 

ośrodków miejskich; 

• Starzenie się społeczeństwa, niż 

demograficzny, 

• Brak scalonych obszarów służących 

tworzeniu dużych inwestycji; 

 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, SZANSE, 

KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ ROZWÓJ 

GMINY 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

PRZESZKODY, KTÓRE MOGĄ 

UTRUDNIĆ ROZWÓJ GMINY 

• Położenie gminy wśród zasobów 

naturalnych, środowiskowych, 

przyrodniczych, historycznych i 

kulturowych; 

• LHS – daje szanse na rozwój 

przedsiębiorczości; 

• Budowa przyszłej trasy S9 i obwodnicy 

Nowej Dęby; 

• Modernizacja linii kolejowej L25; 

• Migracje młodych za pracą i 

zarobkami; 

• Niski poziom zarobków względem 

innych rejonów Polski;  
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Na podstawie dyskusji i wymiany opinii i poglądów oraz z wykorzystaniem nabytych już 

doświadczeń z realizacji poprzednich i obecnej LSR wyłoniono podczas spotkania następujące 

grupy osób, którym przyznano status defaworyzowanych: 

• Seniorzy; 

• Osoby niepełnosprawne; 

• Osoby powyżej 50 roku życia; 

• Dzieci oraz młodzież.  

 Na podstawie dyskusji z uczestnikami spotkania oraz analizy zaprezentowanej diagnozy dla 

obszaru LGD a w szczególności uwzględniając perspektywę rozwoju gminy Baranów Sandomierski 

przyjęto ogólną formułę celów głównych dla LSR na lata 2023-2027: 

• Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania – cel dedykowany dla grupy przedsiębiorców; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel adresowany 

do JST i ich jednostek organizacyjnych, NGO, mieszkańców obszaru a w szczególności dla 

grup dzieci i młodzieży; 

• Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel 

przewidziany do realizacji przez grupy przedsiębiorców, JST i ich jednostek 

organizacyjnych, NGO, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży. 

 

Raport sporządził: Robert Bąk 
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Gorzyce, dnia 2022-07-26 

RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO  

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWAWCZEGO NA RZECZ POWSTAWANIA LSR 

NA LATA 2023-2027 

1. Miejsce spotkania: Gmina Gorzyce 

2. Ilość osób biorących udział w spotkaniu:  9 

3. Prowadzący: Robert Bąk i  Piotr Pastuła 

4. Zastosowane metody i narzędzia w pracy: prezentacje multimedialne, analiza SWOT, „burza 

mózgów” przy wyborze grup docelowych oraz defaworyzowanych, konsultacja celów ogólnych 

LSR i obszarów ewentualnego wsparcia i interwencji LSR w obszarze Gminy.  

SILNE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

JEJ ROZWOJU 

SŁABE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ 

PRZESZKADZAĆ W JEJ ROZWOJU 

• Duże zakłady przemysłowe produkujące 

tłoki i felgi; 

• Położenie w atrakcyjnym terenie 

przyrodniczym i kulturowym – widły 

Wisły i Sanu; 

• Dobre warunki i tereny pod 

budownictwo mieszkaniowe; 

• Rozbudowana infrastruktura; 

• Odpływ osób młodych związany z 

migracją zarobkową; 

• Brak oferty zajęć edukacyjnych i 

rozwojowych dla dzieci i młodzieży w 

systemie pozaszkolnym; 

• Zagrożenie powodziowe – duża ilość 

terenów zalewowych;  

 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

SZANSE, KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ 

ROZWÓJ GMINY 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

PRZESZKODY, KTÓRE MOGĄ 

UTRUDNIĆ ROZWÓJ GMINY 

• Bliskość do miast: Stalowa Wola, 

Tarnobrzeg i Sandomierz; 

• Rozwijająca się Stalowa Wola oraz 

przemysł ciężki i zbrojeniowy; 

• Rozwój zakładów produkujących tłoki i 

felgi;  

• Zagrożenia związane z odpływem 

młodych mieszkańców gminy do 

dużych miast; 

• Brak stabilności energetycznej oraz 

bliskość z granicą Ukrainy, gdzie 

obecnie toczy się wojna; 

• Starzejące się społeczeństwo. 
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Na podstawie dyskusji i wymiany opinii i poglądów oraz z wykorzystaniem nabytych już 

doświadczeń z realizacji poprzednich i obecnej LSR wyłoniono podczas spotkania następujące 

grupy osób, którym przyznano status defaworyzowanych: 

• Seniorzy; 

• Osoby niepełnosprawne; 

• Osoby powyżej 50 roku życia; 

• Dzieci oraz młodzież.  

 

   

 Na podstawie dyskusji z uczestnikami spotkania oraz analizy zaprezentowanej diagnozy dla 

obszaru LGD a w szczególności uwzględniając perspektywę rozwoju gminy Gorzyce przyjęto ogólną 

formułę celów głównych dla LSR na lata 2023-2027: 

• Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania – cel dedykowany dla grupy przedsiębiorców; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel adresowany 

do JST i ich jednostek organizacyjnych, NGO, mieszkańców obszaru a w szczególności dla 

grup dzieci i młodzieży; 

• Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel 

przewidziany do realizacji przez grupy przedsiębiorców, JST i ich jednostek 

organizacyjnych, NGO, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży. 

 

Raport sporządził: Robert Bąk 
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Pysznica, dnia 2022-07-27 

RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO  

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWAWCZEGO NA RZECZ POWSTAWANIA LSR 

NA LATA 2023-2027 

1. Miejsce spotkania: Gmina Pysznica 

2. Ilość osób biorących udział w spotkaniu:  13 

3. Prowadzący: Robert Bąk i  Piotr Pastuła 

4. Zastosowane metody i narzędzia w pracy: prezentacje multimedialne, analiza SWOT, „burza 

mózgów” przy wyborze grup docelowych oraz defaworyzowanych, konsultacja celów ogólnych 

LSR i obszarów ewentualnego wsparcia i interwencji LSR w obszarze Gminy.  

SILNE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

JEJ ROZWOJU 

SŁABE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ 

PRZESZKADZAĆ W JEJ ROZWOJU 

• Bliskość ośrodka miejskiego Stalowa 

Wola; 

• Dogodny węzeł komunikacyjny na 

terenie gminy; 

• Dobre warunki i tereny pod 

budownictwo mieszkaniowe; 

• Rozbudowana infrastruktura; 

• Przedsiębiorczość i duży współczynnik 

prosperujących firm na terenie gminy.  

• Marazm wśród organizacji społecznych, 

słabe wsparcie na rzecz rozwoju sektora 

NGO ; 

• Odpływ osób młodych związany z 

migracją zarobkową; 

• Brak oferty zajęć edukacyjnych i 

rozwojowych dla dzieci i młodzieży w 

systemie pozaszkolnym; 

• Niski poziom zintegrowania 

mieszkańców oraz przywiązania do 

gminy.  

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

SZANSE, KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ 

ROZWÓJ GMINY 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

PRZESZKODY, KTÓRE MOGĄ 

UTRUDNIĆ ROZWÓJ GMINY 

• Zasoby naturalne – położenie na 

obrzeżach Puszczy Solskiej i Puszczy 

Sandomierskiej oraz kompleksu Lasy 

Janowskie; 

• Rozwijająca się Stalowa Wola oraz 

przemysł ciężki i zbrojeniowy; 

• Plany na duże inwestycje związane z 

• Planowana droga S74, która w planach 

ma podzielić gminę; 

• Brak stabilności energetycznej oraz 

bliskość z granicą Ukrainy, gdzie 

obecnie toczy się wojna; 

• Migracje osób młodych do dużych miast 

– odpływ kapitału ludzkiego. 
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budową dróg szybkiego ruchu oraz 

rozwojem Huty Stalowa Wola.  

Na podstawie dyskusji i wymiany opinii i poglądów oraz z wykorzystaniem nabytych już 

doświadczeń z realizacji poprzednich i obecnej LSR wyłoniono podczas spotkania następujące 

grupy osób, którym przyznano status defaworyzowanych: 

• Seniorzy; 

• Osoby niepełnosprawne; 

• Osoby powyżej 50 roku życia; 

• Dzieci oraz młodzież.  

 Na podstawie dyskusji z uczestnikami spotkania oraz analizy zaprezentowanej diagnozy dla 

obszaru LGD a w szczególności uwzględniając perspektywę rozwoju gminy Pysznica przyjęto ogólną 

formułę celów głównych dla LSR na lata 2023-2027: 

• Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania – cel dedykowany dla grupy przedsiębiorców; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel adresowany 

do JST i ich jednostek organizacyjnych, NGO, mieszkańców obszaru a w szczególności dla 

grup dzieci i młodzieży; 

• Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel 

przewidziany do realizacji przez grupy przedsiębiorców, JST i ich jednostek 

organizacyjnych, NGO, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży. 

 

Raport sporządził: Robert Bąk 
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Grębów, dnia 2022-08-03 

RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO  

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWAWCZEGO NA RZECZ POWSTAWANIA LSR 

NA LATA 2023-2027 

1. Miejsce spotkania: Gmina Grębów 

2. Ilość osób biorących udział w spotkaniu:  11 

3. Prowadzący: Robert Bąk i  Piotr Pastuła 

4. Zastosowane metody i narzędzia w pracy: prezentacje multimedialne, analiza SWOT, „burza 

mózgów” przy wyborze grup docelowych oraz defaworyzowanych, konsultacja celów ogólnych 

LSR i obszarów ewentualnego wsparcia i interwencji LSR w obszarze Gminy.  

SILNE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

JEJ ROZWOJU 

 

SŁABE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ 

PRZESZKADZAĆ W JEJ ROZWOJU 

 

• Atrakcyjne położenie w kontekście 

zasobów przyrody; 

• Dogodny węzeł komunikacyjny na 

terenie gminy – dobre połączenie z 

miastami Stalowa Wola i Tarnobrzeg; 

• Dobre warunki i tereny pod budownictwo 

mieszkaniowe; 

• Rozbudowana infrastruktura w 

miejscowościach gminy; 

• Dobrze wyposażone szkoły oraz zaplecze 

rekreacyjne na terenach sołectw: place 

zabaw, tzw. grzybki; 

• Szkoła średnia na terenie gminy. 

• Odpływ osób młodych związany z 

migracją zarobkową; 

• Zubożenie społeczeństwa związane z 

kryzysem na świecie; 

• Wysokie koszty utrzymania oświetlenia 

dróg i sołectw spowodowane cenami 

energii; 

• Brak stałego wsparcia seniorów w ich 

rozwoju – niewykorzystanie potencjału 

(kapitału ludzkiego) w tej grupie 

społecznej; 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, SZANSE, 

KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ ROZWÓJ 

GMINY 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

PRZESZKODY, KTÓRE MOGĄ 

UTRUDNIĆ ROZWÓJ GMINY 

• Położenie na obszarze Puszczy 

Sandomierskiej; 

• Odpływ młodych osób z terenów 

gminy do dużych miast w Polsce i za 
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• Rozwijająca się Stalowa Wola oraz 

Tarnobrzeg, jako miasta sąsiadujące z 

gminą; 

• Dogodne tereny pod budownictwo 

jednorodzinne, infrastruktura przyjazna 

osiedlaniu się.  

• Funkcjonujące szkolnictwo średniego 

szczebla; 

granice kraju związany z migracją 

zarobkową; 

• Pogłębiający się kryzys związany z 

cenami energii i cenami innych 

produktów; 

• Starzejące się społeczeństwo; 

• Wzrastające koszty związane z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej; 

Na podstawie dyskusji i wymiany opinii i poglądów oraz z wykorzystaniem nabytych już 

doświadczeń z realizacji poprzednich i obecnej LSR wyłoniono podczas spotkania następujące 

grupy osób, którym przyznano status defaworyzowanych: 

• Seniorzy; 

• Osoby niepełnosprawne; 

• Osoby powyżej 50 roku życia; 

• Dzieci oraz młodzież.  

 Na podstawie dyskusji z uczestnikami spotkania oraz analizy zaprezentowanej diagnozy dla 

obszaru LGD a w szczególności uwzględniając perspektywę rozwoju gminy Grębów przyjęto ogólną 

formułę celów głównych dla LSR na lata 2023-2027: 

• Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania – cel dedykowany dla grupy przedsiębiorców; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel adresowany 

do JST i ich jednostek organizacyjnych, NGO, mieszkańców obszaru a w szczególności dla 

grup dzieci i młodzieży; 

• Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel 

przewidziany do realizacji przez grupy przedsiębiorców, JST i ich jednostek 

organizacyjnych, NGO, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży 

Raport sporządził: Robert Bąk 
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Radomyśl nad Sanem, dnia 2022-08-04 

RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO  

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWAWCZEGO NA RZECZ POWSTAWANIA LSR 

NA LATA 2023-2027 

1. Miejsce spotkania: Gmina Radomyśl nad Sanem 

2. Ilość osób biorących udział w spotkaniu:  13 

3. Prowadzący: Robert Bąk i  Piotr Pastuła 

4. Zastosowane metody i narzędzia w pracy: prezentacje multimedialne, analiza SWOT, „burza 

mózgów” przy wyborze grup docelowych oraz defaworyzowanych, konsultacja celów ogólnych 

LSR i obszarów ewentualnego wsparcia i interwencji LSR w obszarze Gminy.  

SILNE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

JEJ ROZWOJU 

SŁABE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ 

PRZESZKADZAĆ W JEJ ROZWOJU 

• Atrakcyjne położenie w kontekście 

zasobów przyrody; 

• Dobra sieć dróg gminnych; 

• Dobre warunki i tereny pod 

budownictwo mieszkaniowe – 

możliwość zabudowy wśród lasów 

gminnych; 

• Dobrze wyposażone szkoły oraz zaplecze 

rekreacyjne na terenach sołectw: place 

zabaw 

• Polityka senioralna – aktywnie działający 

dom seniora. 

• Odpływ osób młodych związany z 

migracją zarobkową; 

• Brak ścieżek rowerowych służących 

odpoczynkowi i rekreacji mieszkańców 

gminy; 

• Słaby poziom infrastruktury – brak 

kanalizacji w sołectwach; 

• Niski poziom rozwoju 

przedsiębiorczości w gminie; 

• Brak form opieki nad dziećmi poniżej 3 

roku życia; 

• Brak form wsparcia dzieci i młodzieży 

w pozaszkolnych działaniach edukacji i 

wychowania; 

 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, SZANSE, 

KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ ROZWÓJ 

GMINY 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

PRZESZKODY, KTÓRE MOGĄ 

UTRUDNIĆ ROZWÓJ GMINY 

• Położenie na obszarze Puszczy • Odpływ młodych osób z terenów gminy 
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Sandomierskiej; 

• Możliwość wykorzystania środków 

pomocowych z UE; 

• Bliskość ośrodka miejskiego Stalowa 

Wola, Sandomierz, Tarnobrzeg i rozwój 

tych miast; 

• Plany na budowę dróg szybkiego ruchu 

w regionie; 

do dużych miast w Polsce i za granice 

kraju związany z migracją zarobkową; 

• Pogłębiający się kryzys związany z 

cenami energii i cenami innych 

produktów; 

• Starzejące się społeczeństwo; 

 

Na podstawie dyskusji i wymiany opinii i poglądów oraz z wykorzystaniem nabytych już 

doświadczeń z realizacji poprzednich i obecnej LSR wyłoniono podczas spotkania następujące 

grupy osób, którym przyznano status defaworyzowanych: 

• Seniorzy; 

• Osoby niepełnosprawne; 

• Osoby powyżej 50 roku życia; 

Dzieci oraz młodzież.  

 Na podstawie dyskusji z uczestnikami spotkania oraz analizy zaprezentowanej diagnozy dla 

obszaru LGD a w szczególności uwzględniając perspektywę rozwoju gminy Radomyśl przyjęto ogólną 

formułę celów głównych dla LSR na lata 2023-2027: 

• Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania – cel dedykowany dla grupy przedsiębiorców; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel adresowany 

do JST i ich jednostek organizacyjnych, NGO, mieszkańców obszaru a w szczególności dla 

grup dzieci i młodzieży; 

• Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel 

przewidziany do realizacji przez grupy przedsiębiorców, JST i ich jednostek 

organizacyjnych, NGO, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży. 

Raport sporządził: Robert Bąk 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania  

ul. M. Reja 7  

39-460   Nowa Dęba 

tel. 15 846 22 19 

 

Lipa , dnia 2022-08-04 

 

RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO  

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWAWCZEGO NA RZECZ POWSTAWANIA LSR 

NA LATA 2023-2027 

1. Miejsce spotkania: Zaklików 

2. Ilość osób biorących udział w spotkaniu:  5 

3. Prowadzący: Robert Bąk i  Piotr Pastuła 

4. Zastosowane metody i narzędzia w pracy: prezentacje multimedialne, analiza SWOT, „burza 

mózgów” przy wyborze grup docelowych oraz defaworyzowanych, konsultacja celów ogólnych 

LSR i obszarów ewentualnego wsparcia i interwencji LSR w obszarze Gminy.  

SILNE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

JEJ ROZWOJU 

SŁABE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ 

PRZESZKADZAĆ W JEJ ROZWOJU 

• Atrakcyjne położenie w kontekście 

zasobów przyrody; 

• Dobrze wyposażone szkoły oraz 

zaplecze; 

• Polityka senioralna – aktywnie działający 

kluby seniora; 

• Potencjał uzdrowiskowy; 

• Aktywne organizacje pozarządowe. 

• Niskie podatki dla przedsiębiorców; 

• Bliskość poligonu, tereny zamknięte;  

• Odpływ osób młodych związany z 

migracją zarobkową; 

• Brak bazy noclegowej turystycznej; 

• Brak infrastruktury dla turystyki 

rowerowej; 

 

 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, SZANSE, 

KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ ROZWÓJ 

GMINY 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

PRZESZKODY, KTÓRE MOGĄ 

UTRUDNIĆ ROZWÓJ GMINY 

• Zasoby wód leczniczych – 

zdiagnozowane; 

• Bliskość ośrodka miejskiego Stalowa 

Wola; 

• Tereny śródleśne w których rozwija się 

budownictwo mieszkaniowe; 

• Poligon wojskowy – tereny wyłączone; 

• Mało miejsc pracy na terenie gminy – 

niskie zarobki; 

• Marazm społeczny w kierunku działań 

związanych z przedsiębiorczością; 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania  

ul. M. Reja 7  

39-460   Nowa Dęba 

tel. 15 846 22 19 

 

Na podstawie dyskusji i wymiany opinii i poglądów oraz z wykorzystaniem nabytych już 

doświadczeń z realizacji poprzednich i obecnej LSR wyłoniono podczas spotkania następujące 

grupy osób, którym przyznano status defaworyzowanych: 

• Seniorzy; 

• Osoby niepełnosprawne; 

• Osoby powyżej 50 roku życia; 

• Dzieci oraz młodzież; 

• Osoby w wieku produkcyjnym/płacące podatki/wyrażające chęć przekwalifikowania 

lub podniesienia kwalifikacji zawodowych.  

 Na podstawie dyskusji z uczestnikami spotkania oraz analizy zaprezentowanej diagnozy dla 

obszaru LGD a w szczególności uwzględniając perspektywę rozwoju gminy Zaklików przyjęto ogólną 

formułę celów głównych dla LSR na lata 2023-2027: 

• Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania – cel dedykowany dla grupy przedsiębiorców; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel adresowany 

do JST i ich jednostek organizacyjnych, NGO, mieszkańców obszaru a w szczególności dla 

grup dzieci i młodzieży; 

• Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel 

przewidziany do realizacji przez grupy przedsiębiorców, JST i ich jednostek 

organizacyjnych, NGO, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży. 

 

Raport sporządził: Robert Bąk 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania  

ul. M. Reja 7  

39-460   Nowa Dęba 

tel. 15 846 22 19 

 

Bojanów, dnia 2022-08-04 

RAPORT ZE SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO  

W RAMACH WSPARCIA PRZYGOTOWAWCZEGO NA RZECZ POWSTAWANIA LSR 

NA LATA 2023-2027 

1. Miejsce spotkania: Bojanów 

2. Ilość osób biorących udział w spotkaniu:  7 

3. Prowadzący: Robert Bąk i  Piotr Pastuła 

4. Zastosowane metody i narzędzia w pracy: prezentacje multimedialne, analiza SWOT, „burza 

mózgów” przy wyborze grup docelowych oraz defaworyzowanych, konsultacja celów ogólnych 

LSR i obszarów ewentualnego wsparcia i interwencji LSR w obszarze Gminy.  

 

SILNE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ POMOCNE W 

JEJ ROZWOJU 

SŁABE STRONY GMINY.  

CECHY, KTÓRE BĘDĄ 

PRZESZKADZAĆ W JEJ ROZWOJU 

• Działalność w obszarze kultury na 

wszystkich sołectwach; 

• Dobra infrastruktura sprzyjająca 

rozwojowi budownictwa; 

• Dobra sieć dróg sprzyjająca komunikacji 

ze strefą ekonomiczną; 

• Dobre zaplecze lokalowe do 

organizowania edukacji formalnej i 

pozaformalnej; 

• Aktywna działalność OSP i KGW. 

• Bliskość poligonu, tereny zamknięte 

oraz uciążliwość związana z 

ćwiczeniami wojska;  

• Tereny zalewowe i zagrożenie 

powodziowe spowodowane rzeką Łęg.  

 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, SZANSE, 

KTÓRE MOGĄ UŁATWIAĆ ROZWÓJ 

GMINY 

WARUNKI, OKOLICZNOŚCI, 

PRZESZKODY, KTÓRE MOGĄ 

UTRUDNIĆ ROZWÓJ GMINY 

• Zasoby wód leczniczych; 

• Bliskość do strefy ekonomicznej w 

Stalowej Woli; 

• Aktywność sektora pozarządowego; 

• Zaplecze lokalowe i baza dla działań 

sektora NGO.  

• Poligon wojskowy – tereny wyłączone; 

• Starzejące się społeczeństwo; 

• Odpływ młodych mieszkańców gminy 

– migracja zarobkowa.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania  

ul. M. Reja 7  

39-460   Nowa Dęba 

tel. 15 846 22 19 

 

Na podstawie dyskusji i wymiany opinii i poglądów oraz z wykorzystaniem nabytych już 

doświadczeń z realizacji poprzednich i obecnej LSR wyłoniono podczas spotkania następujące 

grupy osób, którym przyznano status defaworyzowanych: 

• Seniorzy; 

• Osoby niepełnosprawne; 

• Osoby powyżej 50 roku życia; 

• Dzieci oraz młodzież; 

 Na podstawie dyskusji z uczestnikami spotkania oraz analizy zaprezentowanej diagnozy dla 

obszaru LGD a w szczególności uwzględniając perspektywę rozwoju gminy Bojanów przyjęto ogólną 

formułę celów głównych dla LSR na lata 2023-2027: 

• Tworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Lasowiackiej 

Grupy Działania – cel dedykowany dla grupy przedsiębiorców; 

• Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel adresowany 

do JST i ich jednostek organizacyjnych, NGO, mieszkańców obszaru a w szczególności dla 

grup dzieci i młodzieży; 

• Odnowa i rozwój społeczno – gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy Działania – cel 

przewidziany do realizacji przez grupy przedsiębiorców, JST i ich jednostek 

organizacyjnych, NGO, mieszkańców gminy w tym dzieci i młodzieży. 

 

Raport sporządził: Robert Bąk 

 


