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ROZDZIAŁ II
Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza
Gminy Oleszyce
2.1. Syntetyczna charakterystyka Gminy
2.1.1.

Położenie i obszar Gminy

Cały projekt będzie zrealizowany w gminie Oleszyce, leżącej w powiecie lubaczowskim,
w województwie podkarpackim.

Gmina Oleszyce – widok z lotu ptaka
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Mapa Gminy Oleszyce

Mapa Miasta Oleszyce
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Powiat lubaczowski
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Województwo Podkarpackie

2.1.2.

Sylwetka Gminy Oleszyce na tle historycznym.
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Rozwój osadnictwa na terenie dzisiejszego powiatu lubaczowskiego związany był w dużej
mierze ze znanym szlakiem handlowym z Bełżca do Jarosławia, wzdłuż którego usytuowane
były liczne miasta i wsie. Jedną z takich miejscowości są Oleszyce, mające najbogatszą
historię spośród wszystkich miejscowości gminy. Nazwa Oleszyce pochodzi bądź
od

olchy,

staropolskich

bądź

od
i

nazwy

osobowej

staroruskich

Olech

lub

Olesza,

źródłach

potwierdzonej

w

językowych.

Wieś Olyessycze była wzmiankowana w 1436 roku. Prawa miejskie Oleszyce otrzymały w 1576
roku, jako prywatne miasto Sieniawskich. Z tego okresu zachował się w znacznej mierze
XVI−wieczny lokacyjny układ przestrzenny wraz z blokowym układem zabudowy, którego
rdzeniem jest rynek staromiejski z ratuszem pośrodku. Rynek i zabudowa przyrynkowa
zachowują funkcję centrum usługowego miasta i gminy. Zachowany jest również drugi
element kompozycji przestrzennej miasta lokacyjnego układ: Rynek - Zamek, rozdzielone
rzeką Przerwą. Do dziś z zamku wybudowanego przez Sieniawskich w XVII w., zachowały się
pozostałości bastionowego założenia obronnego i XIX-wiecznego parku krajobrazowego.
Oleszyce rozwijały się w oparciu o rzemiosło i handel, odbywały się w nim targi i jarmarki.
Założyciele miasta byli przychylni żydowskiemu osadnictwu w tym rejonie. Pod koniec XVI
wieku wybudowano drewnianą synagogę. Miasto było później własnością Czartoryskich,
Potockich i Sapiechów. W 1610 roku miasto spustoszyli Kozacy Chmielnickiego. W 1629 roku
rabunku miasta dopuścili się Tatarzy. W 1656 roku Oleszyce zostały zniszczone przez wojska
szwedzkie, a w następnych latach przez wojska Rakoczego i ponownie przez Tatarów. W 1719
roku oskarżono Żydów o wywołanie pożaru, który zniszczył znaczną część Oleszyc. W 1772
roku Oleszyce znalazły się w austriackim zaborze. W 1785 roku w mieście żyło 530 Żydów. W
1870 roku gmina żydowska liczyła już 1.060 osób i posiadała 2 bożnice. Za poparcie polskich
powstańców w 1880 roku Oleszyce utraciły prawa miejskie. W 1900 roku gmina liczyła 2.463
Żydów. Podczas I wojny światowej, w 1914 roku Oleszyce zostały zajęte przez wojska
rosyjskie, które dopuściły się licznych rozbojów na Żydach. W maju 1915 roku miasto zostało
zajęte przez wojska austriackie. W okresie międzywojennym, w 1921 roku w Oleszycach żyło
1.590 Żydów, stanowiąc 55% ogółu mieszkańców. Znajdował się tu ważny ośrodek ruchu
chasydzkiego, skupiony wokół dworu cadyka z Bełża Jissochora Dov ber Rokeacha.
Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku w rejonie Oleszyc doszło do ciężkich walk
polskich oddziałów z Niemcami. Następnie miasto przechodziło z rąk niemieckich do
sowieckich.
Niemcy spalili synagogę w Oleszycach, a wszystkich Żydów deportowali do getta w
Lubaczowie. Niemiecka żandarmeria i ukraińska policja poszukiwały ukrywających się
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Żydów. W okresie od stycznia do marca 1943 roku rozstrzelali w Oleszycach 127 Żydów.
Cmentarz żydowski w Oleszycach został założony przed 1767 rokiem. Macewy na cmentarzu
w Oleszycach zachwycają bogactwem zdobień i finezją wykonania, a na niektórych płytach
można wciąż dostrzec ślady polichromii. Nagrobki w różnym stopniu oparły się niszczącemu
działaniu czasu - spora część jest znacznie pochylona bądź całkowicie leży na ziemi. Na
cmentarzu znajdują się również zbiorowe mogiły uciekinierów z getta w Lubaczowie,
rozstrzelanych przez Niemców. Niestety, nie sposób odnaleźć płyty upamiętniającej ofiary.
Całkowita powierzchnia nekropolii to 7.599 metrów kwadratowych. Do 1989 roku charakter
gminy nie ulegał zmianie. Podstawą jej gospodarki pozostawało rolnictwo oparte na PGR-ach,
podczas gdy miasto pełniło nadal funkcje usługowo-handlowe. Niestety, po 1989 roku wraz z
upadkiem państwowych gospodarstw rolnych sytuacja ekonomiczna większości mieszkańców
miasta i gminy uległa znacznemu pogorszeniu.
Macewy na cmentarzu w Oleszycach.

2.1.3. Podstawowe informacje o Gminie Oleszyce
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2.1.4.1. POŁOŻENIE
Gmina Oleszyce położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego i
jest jedną ze 160 gmin tego województwa. W strukturze samorządowej znajduje się w
powiecie lubaczowskim, w jego południowo-wschodniej części. Od północy sąsiaduje z
gminami Stary Dzików i Cieszanów, od wschodu z miastem i gminą Lubaczów, od południa z
gminami Wielkie Oczy i Laszki ( w powiecie jarosławskim) i od zachodu z gminą Wiązownica
(w powiecie jarosławskim).
Rozciąga się na przestrzeni 16 km na linii północ-południe i około 10 km na linii wschódzachód. Zajmuje powierzchnię 151,87 km2.
Sieć osadniczą gminy tworzy 12 miejscowości, podzielonych administracyjnie na miasto
Oleszyce i sześć sołectw: Stare Oleszyce, Stare Sioło, Borchów, Futory, Nowa Grobla i Sucha
Wola.
Cały obszar Gminy Oleszyce, z wyjątkiem miejscowości Nowa Grobla, jest zlokalizowany w
obrębie kompleksów rolnych, po wschodniej stronie Lasów Sieniawskich, a więc w centralnej
i wschodniej części gminy.Gmina Oleszyce zajmuje powierzchnię 15 187 ha i zamieszkiwana
jest przez ok. 6560 mieszkańców, w tym w mieście – 3161, a na wsi – 3399 osób.
2.1.4.2. MIESZKAŃCY
Miasto i Gmina Oleszyce liczy obecnie 6560 osób, z czego 48,1 % zamieszkuje w mieście, a
51,9 % na terenach wiejskich. Gęstość zaludnienia w mieście wynosi 43 osoby/km2 ( w
mieście 635 osób/km2, na wsi 23 osoby/km2).
2.1.4.3. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
Na terenie gminy cała infrastruktura zdrowotna znajduje się w mieście Oleszyce. Tworzą ją 2
ośrodki zdrowia oraz 2 apteki.
Personel medyczny składa się łącznie z 8 lekarzy, 2 dentystów oraz 8 pielęgniarek. Oprócz
publicznej służby zdrowia na terenie miasta działają 2 prywatne gabinety stomatologiczne.
Na terenie miasta i gminy świadczone są tylko podstawowe usługi medyczne. Usługi
specjalistyczne dostępne są w pobliskim Lubaczowie, gdzie znajduje się jedyny w powiecie
szpital liczący 250 łóżek

i dysponujący 4 oddziałami: chirurgicznym, dziecięcym,

położniczym i wewnętrznym. Ponadto w mieście działają poradnie: chirurgiczna, gruźlicy i
chorób płuc oraz psychologiczno-pedagogiczna.
Na terenie gminy działa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w
Oleszycach. Jego działania mają pomagać ludziom w przezwyciężeniu trudnej sytuacji
życiowej, w jakiej się znaleźli. Ośrodek prowadzi również wypłatę zasiłków: stałych, celowych,
okresowych, wyrównawczych, macierzyńskich oraz rent socjalnych.
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W związku z wysoką stopą bezrobocia najczęstszą formą pomocy jest wypłata zasiłków
okresowych. Najliczniejszą grupę podopiecznych ośrodka stanowią byli pracownicy
okolicznych PGR-ów i ich rodziny.
2.1.4.4. EDUKACJA
Wychowanie przedszkolne
Gminna sieć oświatowa na poziomie przedszkolnym składa się z 1 przedszkola mieszczącego
się w dwóch budynkach.
Szkolnictwo podstawowe
Gminna sieć oświatowa składa się z 5 szkół podstawowych. W roku szkolnym 1999/2000
naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 933 dzieci. W porównaniu z rokiem szkolnym
1998/1999 nastąpił spadek o 80 osób (ok. 8%). W roku szkolnym 2001/2002 naukę w
szkołach podstawowych pobierało 637 dzieci. W porównaniu z rokiem szkolnym 1999/2000
nastąpił spadek o 160 osób (ok. 28%). Oprócz zwykłych szkół podstawowych w odległym o 7
km od Oleszyc Lubaczowie znajdują się również dwie szkoły specjalne oraz Państwowa Szkoła
Muzyczna I Stopnia.
Szkolnictwo ponadpodstawowe
Na terenie miasta i gminy działają 2 gimnazja: w Oleszycach i oddział zamiejscowy
w Starych Oleszycach. W roku szkolnym 1999/2000 naukę rozpoczęło w nich 134 uczniów
nauczanych przez 9 nauczycieli. Szkoła ma do dyspozycji 7 sal lekcyjnych i 350 m2
powierzchni dydaktycznej. W roku szkolnym 2001/2002 naukę pobierało w nich 406
uczniów nauczanych przez 9 nauczycieli. W Oleszycach znajduje się jedyna w gminie szkoła
ponadgimnazjalna - Zespół Szkół w Oleszycach. Szkoła zapewnia kształcenie na poziomie
zawodowym i średnim. Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ), w której nauka trwa 3 lata,
kształci młodzież w klasach w następujących zawodach:
•

rolnik o specjalizacji: uprawa polowa,

•

ogrodnik o specjalizacji: urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni.

W ramach Zespołu Szkół w roku szkolnym 2002/2003 przewiduje się utworzenie
następujących rodzajów szkół średnich:
Liceum profilowane (3-letnie) o profilach:

o ekonomiczno-administracyjnym,
o rolniczo-spożywczym,
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o usługowo-gospodarczym,
o

zarządzanie informacją.

Technikum (4-letnie) w następujących rodzajach:

o technikum żywienia i gospodarstwa domowego,
o technikum agrobiznesu,
o technikum rolnicze,
o technikum ekonomiczne.
Zespół

Szkół

jest

ważnym

lokalnym

ośrodkiem

oświatowo-kulturalnym.

Szkoła organizuje różnorodne kursy m.in. w ramach Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych
(TUL) i we współpracy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP).
Powierzchnia dydaktyczna szkoły wynosi 990 m2, do dyspozycji uczniów jest 18 sal
lekcyjnych, pracownia komputerowa z dostępem do internetu, internat na 250 miejsc,
stołówka mogąca wydawać dziennie do 250 obiadów oraz sala gimnastyczna i boiska
sportowe na otwartym powietrzu. Część internatu przeznaczono na hotel. W roku szkolnym
1999/2000 naukę we wszystkich oddziałach pobierało łącznie 735 uczniów.
Zespół zatrudnia 42 nauczycieli, w roku szkolnym 2001/2002 naukę we wszystkich
oddziałach pobierało łącznie 645 uczniów.
Potrzeby lokalnej młodzieży w zakresie szkolnictwa średniego zabezpieczają dodatkowo dwa
inne ośrodki: stolica powiatu - Lubaczów, w którym działają dwie szkoły ponadpodstawowe:
Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Zawodowych oraz Jarosław, oddalony o 37 km i
dysponujący 7 szkołami średnimi.
Na terenie powiatu lubaczowskiego nie działa żadna szkoła wyższa. Najbliższymi miastami,
w których znajdują się szkoły wyższe, są: Jarosław, Przemyśl, Rzeszów, Lublin i Kraków.
2.1.4.5. KULTURA I SPORT
Biblioteka
W mieście działa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna (z filią w miejscowości Stare
Oleszyce), której księgozbiór liczy ok. 27 000 woluminów.
W mieście i we wsiach: Stare Oleszyce, Zalesie, Uszkowce, Futory, Nowa Grobla i Borchów
funkcjonują świetlice wyposażone w sprzęt audiowizualny i sportowo-rekreacyjny (stoły do
ping-ponga, bilard).
Kawiarenka internetowa.
Kawiarenka internetowa została otwarta 7 października 2002 roku i była pierwszym tego typu
przedsięwzięciem w Oleszycach. Jest własnością tutejszego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.
Umiejscowiona została w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Głównym, ale nie jedynym
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odbiorcą usług są młodzież i dzieci. Popularność kawiarenka zawdzięcza świetnej lokalizacji
oraz temu, że z dobrodziejstw jakie niesie Internet można korzystać za darmo.
Do dyspozycji użytkowników jest 5 stanowisk komputerowych, wyposażonych w 17 calowe
monitory zapewniające komfort pracy przy stanowisku. Dodatkowo każdy komputer
wyposażony jest w kieszeń na dysk oraz w zestaw słuchawkowy.
Wszystkie komputery połączone są w szybkiej 100Mbit sieci typu LAN. Do wykonania w/w
sieci użyto markowego sprzętu firmy OvisLink. Pracę sieci dodatkowo wspomaga serwer
oparty na systemie Linux.
Siłownia.
20 sierpnia 2002 r. przywieziono do Remizy przy Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach
zestaw do ćwiczeń (Atlas) 8-mio stanowiskowy.
Mieszkańcy gminy mogą

za darmo korzystać z siłowni. Otwarcie siłowni i nowo

wybudowanej Remizy Strażackiej odbyło się we wrześniu 2002r.
Imprezy kulturalne
W ciągu roku na terenie miasta i gminy organizuje się liczne imprezy kulturalne i rekreacyjne,
m.in.: „Piknik Polonijny”, dożynki, Rozgrywki Sportowe o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
oraz festyny z okazji świąt państwowych. Począwszy od 2000 roku organizowane są Gminne
Dni Olimpijskie, Sportowy Turniej Miast i Wsi oraz największa impreza kulturalno-sportowa
„Dni Oleszyc” (ostatnie odbyły się 16 i 17 czerwca 2007 roku).
Sport
W mieście działa klub sportowy LKS „Czarni" oraz jedyna w powiecie strzelnica sportowa
udostępniana Policji i Straży Granicznej. Na obszarach wiejskich działają Kluby Sportowe
„Zjednoczeni” Zabiała -Stare Sioło i „Błękitni” Zalesie.

Z uwagi na istniejącą infrastrukturę sportową (duży stadion wyposażony w niezbędne
zaplecze) w Oleszycach organizowane są imprezy kulturalno-rekreacyjne o
charakterze ponadgminnym. W Oleszycach działa trzecioligowa drużyna siatkarzy
„Czarni Oleszyce”.
2.1.4.6. PROFIL ŚRODOWISKOWY
Rzeźba terenu i klimat
Teren

gminy leży w obrębie Kotliny

Tarnogrodzkim

-

północnej

części

Sandomierskiej,
Płaskowyżu

a bezpośrednio

Tarnogrodzkiego,

na Garbie
wznoszącego

się do wysokości 271 m n.p.m.
Na terenie gminy występuje kilka jednostek morfologicznych, do których zaliczamy:
- nieckowate, miejscami słabo wykształcone doliny rzek (występują wzdłuż Lubaczówki i
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Przerwy),
- Wysoczyznę Płaskowyżu Tarnogrodzkiego - o spadkach przeciętnie do 8%, wznoszącą się do
36

m

nad

poziom

wody

w

rzece

Lubaczówce,

- wydmy znajdują się przeważnie wzdłuż doliny rzeki Lubaczówki oraz na skraju wysoczyzn w
północno-zachodniej części gminy.
Region gminy w okresie wegetacji uzyskuje sumę temperatur 2723°C. Początek roku
wegetacyjnego zaczyna się pomiędzy 5-8 kwietnia, kończy się około 9-11 listopada i trwa
209-211 dni. W rejonie tym jesień jest dość długa i ciepła, a wiosna jest znacznie chłodniejsza
niż jesień. Wzrost temperatur zaznacza się w maju, wahania temperatur są duże, szczególnie
wiosną. Przymrozki zaczynają się we wrześniu i kończą w maju. Wczesna jesień jest
słoneczna, a późna jesień i zima są na ogół pochmurne.
W ciągu roku jest dużo dni pochmurnych. Duża wilgotność względna występuje przez cały
rok, z wyjątkiem wczesnego lata i późnej wiosny. Mgły występują najczęściej w jesieni,
najwięcej w październiku. Roczna suma opadów wynosi około 700 mm, z tego 64% przypada
na okres wegetacyjny. Najmniej opadów jest w I kwartale roku − 39 mm, a najwięcej w lipcu −
ponad 90 mm.
Środowisko naturalne
Atutem obszaru gminy Oleszyce są walory środowiska umożliwiające działalność
wypoczynkową i rekreacyjną. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć lasy.
Kompleksy leśne porastające obszar miasta i gminy należą do Lasów Sieniawskich,
ciągnących się pasem spod Tarnogrodu w woj. lubelskim, aż po granicę państwa z Ukrainą, w
rejonie Wielkich Oczu. Łączna powierzchnia lasów i gruntów leśnych oraz gruntów
zadrzewionych i zakrzewionych w gminie wynosi 7233 ha.
Większość lasów (ok. 89 %) stanowią lasy państwowe. Pozostała część, to własność innych
podmiotów (gmina, właściciele prywatni).
Pod względem administracyjno-gospodarczym lasy państwowe gminy wchodzą w skład
trzech nadleśnictw (Oleszyce, Lubaczów, Radymno).
W lasach, na terenie gminy występują praktycznie wszystkie siedliska leśne, wilgotne i
bagienne - takie jak: bór wilgotny, bór mieszany, bagienny, las wilgotny, las mieszany
bagienny, ols jesionowy, las łęgowy. Dominującymi siedliskami są natomiast bór mieszany
wilgotny, las mieszany, wilgotny i ols typowy. Dominującym gatunkiem drzewostanu jest
sosna, z wyjątkiem olsu, gdzie dominuje olsza.
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Tak więc położenie gminy, względnie czyste środowisko, duży udział lasów sprawiają, że może
ona być znacznym obszarowo terenem rozwoju turystyki weekendowej dla mieszkańców
najbliższych miast.
Rolnictwo
Oleszyce są gminą tradycyjnie rolniczą. Użytki rolne zajmują powierzchnię 6967 ha.
Największym właścicielem użytków jest Skarb Państwa, przy czym większość jego gruntów
pozostaje we władaniu AWRSP.
Struktura władania gruntami w gminie:
x

RAZEM

Skarb Państwa

Samorząd

Właściciele
indywidualni

Powierzchnia
w ha

7722

3400

860

3462

Dane na dzień X.2001r.

x

RAZEM

Skarb Państwa

Samorząd

Właściciele
indywidualni

Powierzchnia
w ha

7722

3010

831

3881

Dane na dzień III.2005r.

Tak duży udział Skarbu Państwa we własności gruntów wynika z przejęcia przez AWRSP
terenów po byłych PGR-ach położonych na obszarze gminy, których nie udało się
sprywatyzować.
Struktura użytków rolnych w mieście i gminie
x

Ogółem użytki rolne

grunty orne

łąki

pastwiska

sady

Powierzchnia
w ha

6967

4482

1213

1208

64

Dane na dzień X.2001r.

x

Ogółem użytki rolne

grunty orne

łąki

pastwiska

sady

Powierzchnia
w ha

6967

4480

1215

1208

64

Dane na dzień X.2003r.

W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne. Duży obszar zajmują również łąki
i pastwiska. W gminie znajdują się również nieliczne sady położone na terenie miasta oraz
sady przydomowe.
Pod względem przydatności rolniczej obszar gminy można podzielić na trzy części:
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•

Obszary o najkorzystniejszych warunkach fizjograficznych dla produkcji rolniczej, na
których występują mady oraz gleby bielicowe i brunatne III klasy bonitacyjnej. Ich
największe kompleksy leżą w centralnej i północno-wschodniej części gminy (rejon
miasta, Stare Oleszyce, Futory i Borchów). Obszary te nadają się pod uprawę prawie
wszystkich rodzajów zbóż oraz pod sadownictwo i warzywnictwo.

•

Obszary o warunkach korzystnych dla upraw, obejmujące te same rodzaje gleb jak
podane powyżej, ale zbonifikowane w IV klasie. Występują głównie w zachodniej
części gminy i na terenie sołectwa Sucha Wola. Nadają się do uprawy zbóż, roślin
okopowych, pastewnych i przemysłowych.

•

Obszary o warunkach mniej korzystnych, obejmujące głównie rejony sołectwa Nowa
Grobla na południu gminy. Występują tam gleby V i VI klasy bonitacyjnej, lekkie w
uprawie, ale okresowo za suche lub za mokre. Nadają się głównie pod uprawę żyta i
roślin okopowych.

Zbiorniki wodne i rzeki
Teren gminy Oleszyce ma słabo rozwiniętą sieć hydrograficzną. Tereny są podmokłe, stąd
duża ilość rowów melioracyjnych. Wody powierzchniowe na terenie gminy, należą do
dorzecza Lubaczówki. Do rzeki tej wpadają, już poza obszarem gminy po stronie południowozachodniej prawobrzeżne potoki Bachorka i Starosielski i po stronie wschodniej Przerwa wraz
z bezimiennymi ciekami.
Na terenie gminy warunki gruntowe związane są z jednym poziomem wód czwartorzędowych
o zwierciadle swobodnym w pakiecie utworów pylasto-piaszczystych.
Czwartorzęd na terenie gminy jest mało zróżnicowany pod względem geologicznym.
Na większości obszaru gminy wody podziemne narażone są na zanieczyszczenia
antropogenne, głównie z powodu braku ciągłej izolacji od wpływów z powierzchni ziemi.
Na szczególną uwagę zasługują obszary o największych miąższościach czwartorzędu i
warunkach hydrogeologicznych, tj. rejon Suchej Woli 30-46 m, Stare Sioło 18-20 m, Nowa
Grobla 20-24m. Południowo-wschodnią część obszaru gminy zajmuje jeden z głównych
zbiorników wód podziemnych tzw. Dolina Kopalna Biłgoraj-Lubaczów, wymagający
szczególnej ochrony. Jest to zbiornik czwartorzędowy o średnich głębokościach ujęć 10-65 m,
i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 38 000 m3/dobę. Na teren gminy wchodzi
półkolem jego zachodnia odnoga.
Zasoby surowców mineralnych
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Na terenie gminy znajdują się nierozpoznane złoża iłów oraz piasków polodowcowych.
Obecnie funkcjonują tam 2 odkrywki piasku w miejscowościach:
- Nowa Grobla,
- piaskownia „Tereszki” w sołectwie Stare Sioło.
Gaz ziemny w rejonie Oleszyc eksploatowany jest od 1959 r.
W 1963 roku na terenie gminy Oleszyce został utworzony obszar górniczy gazu „Uszkowce-1”
zajmujący obszar o pow. 49 ha. Część tego obszaru przypada na teren miasta i gminy
Oleszyce, obejmując pobliskie miejscowości.
Profil gospodarczy
Działalność gospodarcza w gminie koncentruje się w rejonie Oleszyc − historycznego
lokalnego centrum handlowo-usługowego. W mieście działa dwa razy więcej podmiotów niż
na terenach wiejskich. Pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
gmina zajmuje 3 miejsce w powiecie. Podobnie jak w całym kraju przeważa sektor prywatny,
spośród wszystkich podmiotów gospodarczych.
Podmioty gospodarcze to głównie niewielkie punkty usługowe zatrudniające kilku, najwyżej
kilkunastu pracowników. Baza usługowa jest wystarczająco rozwinięta.
Pomiędzy miastem a terenami wiejskimi gminy istnieje duża i stale powiększająca się różnica
w rozwoju gospodarczym. Pomimo trudności, na terenie miasta obserwuje się stały wzrost
aktywności gospodarczej, podczas gdy na terenach wiejskich nie widać jakichkolwiek
symptomów rozwoju.
2.2.

Podstawowe informacje o województwie podkarpackim
2.2.1.

Położenie i walory województwa

Województwo Podkarpackie:
Województwo podkarpackie położone jest na południowym-wschodzie Polski. Graniczy ze
Słowacją (na południu) i Ukrainą (na wschodzie).
Podkarpackie nie jest ani duże (17844 tys. km2 − 11 lokata), ani ludne (2,1 mln mieszkańców
− 9 lokata). Gęstość zaludnienia (118 osób na km2) nie przekracza średniej krajowej.
Bogate w walory krajobrazowe, przyrodnicze i historyczne województwo podkarpackie lokuje
się wśród najbardziej atrakcyjnych regionów kraju. Obejmuje swym zasięgiem trzy odrębne
krainy fizjograficzne. Północną część województwa zajmują równiny z falistymi płaskowyżami
Kotliny Sandomierskiej, część środkową - Pogórze Karpackie, natomiast część południową
obejmują góry Beskidu Niskiego i Bieszczady. Od strony północno - wschodniej przylega
fragment Roztocza z płaskowyżami przedzielonymi licznymi dolinami i parowami.
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Wysokości względne regionu wahają się od 130 m n.p.m. w dolinie Wisły do 1300 m n.p.m. w
Bieszczadach, co powoduje duże zróżnicowanie klimatyczne, od nizinnego, poprzez podgórski
do górskiego. Różnice wysokości mają niewątpliwy związek z bogatą szatą roślinną i rzadko
spotykaną

fauną.

Około 35% powierzchni województwa podkarpackiego pokrywają lasy, a ponad 45%
powierzchni

objęte

jest

różnorodnymi

formami

ochrony

prawnej.

Poziom zurbanizowania jest najniższy spośród wszystkich regionów kraju (jedynie 40,5%
ludności miejskiej). Cały obszar województwa objęty jest współpracą transgraniczną w
ramach Euroregionu Karpaty. Górski charakter województwa warunkuje rozmieszczenie
ludności i strukturę gospodarki. Stolicą regionu jest Rzeszów (159 tys. mieszkańców). Inne
większe miasta to: Przemyśl (68 tys. mieszkańców), Krosno (68 tys.), Tarnobrzeg (50 tys.).
Podkarpackie jest jednym z najbiedniejszych regionów Polski oraz Unii Europejskiej. PKB na
mieszkańca wynosi 15,4 tys. zł − stanowi to jedynie 72,2% średniej krajowej (15 lokata).
Struktura wytwarzania wartości dodanej brutto charakteryzuje się najmniejszym w
porównaniu do innych województw udziałem usług rynkowych (43,7% wobec średniej
krajowej wynoszącej 50,2%). Usługi nierynkowe stanowią 20,8 WDB, a przemysł i
budownictwo 33,2% − w przypadku obu tych wskaźników województwo zajmuje 4 miejsce w
kraju. Udział rolnictwa w WDB (2,3%) jest mniejszy niż średnia krajowa (2,9), ponadto udział
ten zmniejszył się w okresie 1999-2004 w sposób znaczący (o 35 pkt. proc. względem średniej
krajowej). Dobre warunki rozwoju rolnictwa występują jedynie w widłach Wisły i Sanu.
Podkarpackie rolnictwo cechuje się niską towarowością, małą efektywnością oraz szczególnie
złą strukturą agrarną. Średnia powierzchnia użytków rolnych przypadających na
gospodarstwo jest o połowę niższa niż przeciętna w kraju.
Pod względem nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwo
lokuje się na 10 pozycji z nakładami stanowiącymi 74,3% średnich nakładów krajowych. Co
prawda w okresie 1999-2004 dynamika wzrostu nakładów inwestycyjnych była znaczna,
jednak wciąż są to wartości zbyt małe, aby wprowadzić region na ścieżkę dynamicznego
rozwoju. Dynamizacja rozwoju gospodarczego będzie trudna również z powodu małych
nakładów na badania i rozwój (jedynie 36,7% średniej krajowej i w konsekwencji 10 lokata).
Przy ogólnie niskich nakładach na B+R korzystnie wygląda ich struktura − otóż znaczący
udział (jak na polskie warunki) w finansowaniu badań i rozwoju mają przedsiębiorstwa.
Słabość regionalnej gospodarki przejawia się w najniższej w kraju liczbie spółek prawa
handlowego na 1 tys. mieszkańców (46% średniej krajowej) oraz w najniższym w kraju
przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto. Bezrobocie rejestrowane (19,1%) jest
niewiele wyższe od stopy bezrobocia dla kraju. Obok tej formy, w regionie ze szczególnym
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nasileniem występuje rolnicze bezrobocie ukryte i niepełne wykorzystanie zasobów pracy na
obszarach wiejskich. Współczynnik aktywności zawodowej nieznacznie odbiega od
przeciętnego. Liczba pracujących na 1 tys. ludności wynosząca 303 osoby jest sporo niższa od
średniej krajowej (325 osób). Wskaźnik obciążenia ekonomicznego jest jednym z najwyższych
w kraju (3 lokata) − prawie 63 osoby w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym.
Największą atrakcją turystyczną województwa są Bieszczady − najsłabiej zaludniony rejon
Podkarpacia. Obszary chronione (w tym Parki Narodowe: Bieszczadzki i Magórski) zajmują
47,5% powierzchni województwa. Baza turystyczna jest jednak słabo rozwinięta, co w
znaczący sposób ogranicza możliwości rozwoju turystyki.

2.2.2. Województwo na tle kraju
PODKARPACKIE

W 2004 r.

Dynamika 1999 -

wartość Polska Lokata

2004
Zmiana w Zmiana

= 100%

pkt % wzgl.

lokaty

Powierzchnia w km2
17844
Ludność w tys.
2098263
Gęstość zaludnienia (os/km2)
118
Wskaźnik
urbanizacji
(liczba

5,7 %
5,4 %
96,3

11
9
7

śr. kraj.
0
0
0,0

0
0
0,0

ludności w miastach do ludności

40,5

68,8

16

-0,7

0

15436

72,2

15

-0,1

0

2,3
33,2
43,7
20,8

79,3
110
87
126,8

12
4
16
4

-35,3
0,0
0,6
5,0

-4
-1
-2
0

2345

74,3

10

13,0

3

49,6

36,7

10

-19,8

0

3,04

118,4

13

-12,4

0

2,7

46,0

16

6,7

0

303,0

93,2

10

-20,3

-8

53,8

98,4

10

-5,2

-7

62,9

109,4

3

-1,0

0

ogółem)
PKB na mieszkańca w zł
Wartość dodana brutto w:
- rolnictwie w %
- przemyśle i budownictwie %
- usługach rynkowych w %
- usługach nierynkowych w %
Nakłady
inwestycyjne
na

1

mieszkańca w zł
Nakłady na działalność B + R na 1
mieszkańca w zł
Automatyczne linie przemysłowe na
10 tys mieszkańców
Spółki prawa handlowego na 1 tys.
mieszkańców
Pracujący na 1 tys ludności
Współczynnik
aktywności
zawodowej
Wskaźnik

obciążenia
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ekonomicznego (ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób w
wieku produkcyjnym)
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan XII)
Przeciętne

miesięczne

wynagrodzenie brutto w zł
Powierzchnia obszarów prawnie
chronionych w %

19,1

101

10

-10,2

-3

1941

85,4

16

-0,4

-1

47,5

146,2

3

-0,3

1
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