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ANALIZA ZASOBÓW 

 

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE 

Miejscowość Przychojec usytuowana jest w części Kotliny Sandomierskiej,  

w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim, w gminie Leżajsk, w ścisłym 

sąsiedztwie sołectwa Stare Miasto. Wieś położona jest w odległości 5,5 km od 

Leżajska, przy drodze powiatowej nr 1241R. Miejscowość zajmuje powierzchnię 

1282,91 ha. Przychojec zamieszkuje obecnie 948 osób, zameldowanych na pobyt 

stały (stan na 19.04.2017 r.). 

 

Mapa nr 1.Położenie miejscowości Przychojec na mapie Polski i województwa 

podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

     

 

Źródło: Urząd Gminy Leżajsk, 2017 r. 

 

Przychojec 

Przychojec 



5 | S t r o n a  

Mapa nr 2. Mapa Przychojca. 

 
 

Źródło: https://www.google.pl/maps 

Administracyjnie miejscowość Przychojec przynależy do gminy Leżajsk. 

 
Rys historyczny 

 
Pierwotnie Przychojec był przysiółkiem Starego Miasta. Jako samodzielna wieś 

wydzielił się dopiero w XIX wieku. Wchodził w skład ordynacji łańcuckiej, klucza 

leżajskiego. We wsi rozwija się agroturystyka i rękodzieło wikliniarskie. 

 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ZASOBY NATURALNE 

 
Klimat 

Na terenie miejscowości Przychojec średnio roczna temperatura wynosi 7,9C,  

z minimum wynoszącym w styczniu -3,5C, maksimum w lipcu +18,7C. Średnia 

roczna suma opadów wynosi 582 mm, od 30mm w styczniu do 86 mm w lipcu. Długość 

okresu wegetacyjnego wynosi 212 dni, z początkiem wegetacji 6 kwietnia  

i końcem okresu 11 października. Najczęściej notowane są wiatry o kierunku 

południkowym, zwłaszcza południowe. 

 

Gleby 

 W obrębie analizowanego obszaru przeważają gleby gliniaste i pyłowe dolin 

rzecznych. Są to gleby ciężkie, o drobnoziarnistej budowie, nieprzewiewne, zimne, 

żyzne, zawierają duże zasoby składników pokarmowych, ale są trudne do upraw  

https://maps.google.pl/maps?bav=on.2,or.r_qf.&biw=1920&bih=932&bvm=pv.xjs.s.en_US.hKiVy-E3KVo.O&q=Przychojec+mapa&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x473cc5ccb4aff5e5:0x553a7ba21f9c974e,Przychojec&gl=pl&sa=X&ei=eZCVU8SNNerX7Aaim4G4CQ&ved=0CCQQ8gEwAA
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z powodu znacznej zwięzłości w stanie suchym i nadmiernej przylepności w stanie 

mokrym.  

 

Wody powierzchniowe i podziemne  

 Przychojec położony jest nad potokiem Malinianka. Duże zróżnicowanie 

budowy geologiczno-strukturalnej obszaru powoduje dużą różnorodność i zmienność 

zasobów wód podziemnych. Są to wody w utworach kredowych, trzeciorzędowych  

i czwartorzędowych. Największe znaczenie posiadają te ostatnie, będące 

podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę ujęć gospodarczych, komunalnych, 

wodociągów wiejskich i ujęć indywidualnych. 

 

Rolnictwo 

 W Przychojcu, podobnie jak i na terenie całej gminy dominuje uprawa zbóż oraz 

warzyw. Duże znaczenie dla rozwoju rolnictwa miało powstanie w latach 

siedemdziesiątych Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „HORTEX” (od 

2000 r. „Hortino”).  

 Obecnie niskie ceny skupu produktów rolnych, zła polityka rolna państwa, 

wysokie ceny środków do produkcji rolnej spowodowały pogorszenie się sytuacji 

w wielu gospodarstwach rolnych, zwłaszcza tych małopowierzchniowych. Produkcja 

rolna stała się mało opłacalna, co zmusiło wielu rolników do przekwalifikowania się na 

produkcje innych płodów rolnych, zaniechania upraw lub podejmowania pracy 

zarobkowej w przemyśle. Wielu mieszkańców wyjechało za granicę na stałe lub 

okresowo w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia. 

 Analizując stan środowiska naturalnego, a także sytuację rolników 

miejscowości Przychojec dostrzega się także szansę na rozwój gospodarstw 

ekologicznych. 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Gospodarka przestrzenna 

 Na terenie Przychojca przeważa zabudowa zwarta, złożona głównie z domów 

jednorodzinnych. Domy w większości są murowane w dobrym stanie, usytuowane 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych, zadbane obejścia. Budynki drewniane mieszkalne 

stanowią mniejszość.  
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 Architektura nowszej zabudowy jest raczej uniwersalna, podobna do tego typu 

zabudowy na terenie całego kraju, trudno w niej doszukać się indywidualnych 

elementów. 

Infrastruktura drogowa 

Przez miejscowość Przychojec przebiega droga powiatowa nr 1241R Jelna – 

Maleniska oraz nr 1242R Przychojec - Stare Miasto. Komunikację w miejscowości 

zapewniają również drogi gminne publiczne i niepubliczne. Stan nawierzchni tych dróg 

na terenie miejscowości należy ocenić, jako dobry. Drogi niepubliczne stanowią 

zazwyczaj drogi biegnące wewnątrz miejscowości, nie posiadają nadanych numerów 

i funkcjonują, jako działki ewidencyjne.  

Gospodarka wodno – ściekowa 

 W miejscowości Przychojec system wodociągowy jest dobrze rozwinięty. Jest 

to obszar, o wysokim procencie gospodarstw podłączonych do sieci wodociągowej na 

terenie gminy. Przychojec korzysta z podziemnego ujęcia wody zlokalizowanego w tej 

miejscowości. 



ANALIZA ZASOBÓW 
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być 

wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć 

odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: 

Ryszard Wilczyński 

 

 

Rodzaj zasobu 

 

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 

dysponuje 

Znaczenie  

zasobu 

M
a

łe
 

D
u

ż
e
 

W
y
ró

ż

n
ia

ją
c
e
 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby terenu 
Wieś otoczona lasami oraz polami 

uprawnymi 
 X  

stan środowiska 
Środowisko przyjazne człowiekowi - 

czyste i zadbane 
  X 

walory klimatu Umiarkowany   X 

walory szaty roślinnej 
Bogaty drzewostan, lasy zasobne w 

grzyby i jagody 
  X 

cenne przyrodniczo obszary lub 

obiekty 

W bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwat 

torfowiskowy „Las Klasztorny” 
 X  

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) Zwierzyna leśna – lisy, sarny, dziki itp.   X  

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, 

stawy) 
 X   

wody podziemne 
Podziemne ujęcia wody dla zakładów 

przemysłowych: Hortino i Browar 
 X  

gleby Piaszczyste (4-6 klasa gleb)  X  

kopaliny Piasek, żwir budowalny X   

walory geotechniczne  X   

Kulturowy 

walory architektury   X   

walory przestrzeni wiejskiej publicznej 

Boisko sportowe, plac przy Remizie 

OSP, plac zabaw przy Szkole 

Podstawowej 

 X  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 
Zadbane czyste i dobrze 

zagospodarowane gospodarstwa 
  X 
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zabytki i pamiątki historyczne  X   

osobliwości kulturowe  X   

miejsca, osoby i przedmioty kultu Kapliczka przy Szkole Podstawowej, 

Krzyże przy szlakach komunikacyjnych 
 X  

święta, odpusty, pielgrzymki Odpust Parafialny –IV Niedziela 

Wielkanocna (Dobrego Pasterza) 
 X  

tradycje, obrzędy, gwara Święto Kwitnącej Lipy, Dzień Seniora, 

Bezalkoholowy Piknik Rodzinny 
 X  

legendy, podania i fakty historyczne  X   

przekazy literackie Opowiadania historyczne starszych 

mieszkańców 
 X  

ważne postacie i przekazy historyczne  X   

specyficzne nazwy  X   

specyficzne potrawy  X   

dawne zawody  X   

zespoły artystyczne, twórcy Zespół Śpiewaczy „Kalina”  X  

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową 

Duża ilość parceli z przeznaczeniem 

pod budownictwo jedno i wielorodzinne. 

Duży potencjał w przekształceniu 

terenów rolnych pod zabudowę 

mieszkaniową 

  X 

działki pod domy letniskowe posiadamy X   

działki pod zakłady usługowe  

i przemysł 
posiadamy X   

pustostany mieszkaniowe posiadamy X   

pustostany poprzemysłowe  X   

tradycyjne nie użytkowane obiekty 

gospodarskie (stodoły, spichlerze, 

kuźnie, młyny, itp.) 

 X   

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Stadion sportowy   X  

sale spotkań, świetlice, kluby 
Szkoła Podstawowa, Parafia, świetlica 

OSP 
 X  
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miejsca uprawiania sportu Stadion sportowy, Hala sportowa w SP   X 

miejsca rekreacji 
Otaczający miejscowość las, trasa 

nordic walking   X 

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne Trasa rowerowa GreenVelo  X  

szkoły Szkoła Podstawowa   X 

przedszkola Oddział przedszkolny przy SP  X  

biblioteki Biblioteka szkolna X   

placówki opieki społecznej  X   

placówki służby zdrowia  X   

Infrastruktura techniczna 

wodociąg jest  X  

kanalizacja jest  X  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 

oświetlenie) 

drogi asfaltowe i utwardzone w 

większości oświetlone i oznakowane 
 X  

chodniki, parkingi mało chodników i mało parkingów X   

przystanki autobusowe X   

sieć telefoniczna i dostępność 

internetu 

dobra sieć telefoniczna i łatwy dostęp do 

internetu 
 X  

telefonia komórkowa ogólnodostępna   X 

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile?) 

Zakłady pracy w pobliskich miastach, 

działalność gospodarcza, duża liczba 

mieszkańców wyjeżdża do pracy za 

granicę 

X   

znane firmy produkcyjne i zakłady 

usługowe. i ich produkty 

„Brzost” Sp. z o.o. – Zakład Produkcji 

Mebli 
 X  

gastronomia  X   

miejsca noclegowe 

 Gospodarstwo agroturystyczne „Pod 

Lipą” 

 „Kopytkowy Gródek” Estera Muskus 

 Kwatera agroturystyczna Bęben 

Helena 

 X  
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gospodarstwa rolne Zboża, buraki, rzepak i ziemniaki X   

uprawy hodowle Produkcja mleka i trzody chlewnej X   

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

 X   

zasoby odnawialnych energii 
kolektory słoneczne w kilku 

gospodarstwach 
X   

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę Fundusz sołecki X   

środki wypracowywane     

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi 

Ignacy Półćwiartek – b. Poseł na Sejm 
RP 

Kazimierz Madej – Generał Wojska 
Polskiego 

 X  

Krajanie znani w regionie, w kraju  
i zagranicą 

 X   

Osoby o specyficznej lub ważnej dla 
wiedzy i umiejętnościach, m.in. 
studenci 

 X   

Przedsiębiorcy, sponsorzy 

„Brzost” Sp. z o.o.,  

P.H.U.B Aleco S.C. M. Kamiński, D. 
Kamiński,  

X   

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych 

  X  

Pracownicy nauki  X   

Związki i stowarzyszenia 
Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, LKs 
„Jodła” Przychojec, UKS „Victoria” 
Przychojec 

 X  

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) 
Kontakt z gminnymi i powiatowymi 
mediami 

X   

Współpraca zagraniczna i krajowa 
Współpraca z sąsiednimi 
miejscowościami  i gminami 

X   

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki     

Strony www 

https://spprzychojec.edupage.org 

http://jodlaprzychojec.futbolowo.pl 

http://www.przychojec.pl (w budowie) 

 X  
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ANALIZA SWOT 

MOCNE SŁABE 

 Położenie geograficzne (bogate 
walory przyrodnicze – fauna i flora 
roślinna) 

 Rozwinięte rolnictwo – duże 
gospodarstwa rolne. 

 Infrastruktura edukacyjno – sportowa 
(stadion sportowy LKS „Jodła” 
Przychojec, Szkoła podstawowa wraz z 
halą sportową) 

 Remiza strażacka, duży plac przy 
remizie możliwy do 
zagospodarowania pod budowę bazy 
sportowo-integracyjnej dla dzieci, 
młodzieży i mieszkańców. 

  Walory turystyczne (gospodarstwa 
agroturystyczne, szlaki rowerowe 
oraz turystyczne). 

 Sieci telefoniczne oraz internetowe. 

 Tereny do zagospodarowania,  
w szczególności działki pod 
budownictwo mieszkaniowe 

 Czyste środowisko i otoczenie 
naturalne 

 Otwarty na współpracę i współ-
działanie samorząd gminny 

 Infrastruktura techniczna (sieć 
wodociągowa, własne ujęcia wodne, 
bogate zasoby wody pitnej, siec 
kanalizacyjna) 

 Zespół śpiewaczy „ Kalina” i  KGW, 
OSP, LKS Jodła Przychojec 

 Zdobywanie nowych umiejętności  
i doświadczeń przez mieszkańców. 

 Przywiązanie mieszkańców do 
miejscowości. 

 Imprezy organizowane dla 
mieszkańców (Święto Kwitnącej Lipy, 
pikniki rodzinne, turniej sołectwa  
i przysiółków wsi, zawody sportowo-
pożarnicze) 

 Organizowanie czasu wolnego dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Wyremontowane i utwardzone drogi 
gminne. 

 Brak świetlicy wiejskiej jako miejsca 
integracji mieszkańców, organizacji życia 
społecznego i rozwoju kulturalnego 
mieszkańców. 

 Mało miejsc pracy. 

 Słabe klasowo gleby. 

 Migracja młodych. 

 Słaba promocja miejscowości. 

 Niewykorzystanie potencjału 
kulturalnego (niedostateczność ofert 
zagospodarowania wolnego czasu). 

 Niewystarczająca aktywność 
mieszkańców, zwłaszcza środowiska 
młodzieżowego. 

 Luki w infrastrukturze komunikacji 
drogowej (brak chodników oraz miejsc 
parkingowych) 

 Brak ogólnodostępnego placu zabaw, 
miejsc spotkań integracyjnych różnych 
pokoleń. 

 Słabo rozwinięta i niedostateczna 
infrastruktura rekreacyjno-sportowa 
wsi. 

 Słabo rozwinięty handel. 

 



Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego                                                           

 Gmina Leżajsk, Kwiecień 2017 13 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Kształcąca się młodzież w kraju i za 
granicą  

 Rozwój agroturystyki – możliwość 
powstania nowych gospodarstw 
agroturystycznych. 

 Wykorzystanie bazy edukacyjnej  
i kulturalnej (Szkoła Podstawowa) 

 Zwiększenie się dostępności do kapitału 
i środków pomocowych w tym z 
funduszy Unii Europejskiej 

 Założenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

 Tańszy internet (sieć światłowodowa) 

 Strona internetowa miejscowości 

 Położenie przy szlaku rowerowym 
Green Velo. 

 Moda na produkty ekologiczne  
i zdrową żywność 

 Przychylność władz samorządowych 
(gminy i powiatu) 

 

 Niski przyrost naturalny 

 Mała ilość dzieci w klasach szkolnych 

 Niewystarczające fundusze na dalszy 
rozwój infrastruktury technicznej  
i komunikacyjnej, a także na właściwe 
zagospodarowanie terenów ważnych dla 
wizerunku miejscowości i funkcjonowania 
jej społeczności 

 Stale zwiększająca się migracja 
mieszkańców za praca zarobkową. 

 Mała aktywność lokalna 

 Niewystarczające środki na realizację 
planów gospodarczych oraz kulturalno – 
społecznych. 

 Brak komunikacji publicznej w dni wolne 
od nauki szkolnej (brak połączeń 
komunikacyjnych). 

 Spadek zainteresowania miejscowością. 
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ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO WSI 
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WIZJA ODNOWY I ROZWOJU WSI PRZYCHOJEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ODNOWY WSI PRZYCHOJEC 

Kluczowy 

problem 
Odpowiedź 

Propozycja 

projektu 

(nazwa) 

Czy nas stać na 
realizację? 

(tak/nie) 

Punktacja Hierarchia 

Organiza

cyjnie 

Finanso

wo 
  

Co nas 

najbardziej 

zintegruje? 

Wspólna 

organizacja 

imprez 

plenerowych 

Imprezy plenerowe 

cykliczny Turniej 

Sołectw 

Tak Nie 21 
III. 

Na czy nam 

najbardziej 

zależy? 

Stworzenie 

miejsc spotkań 

plenerowych 

Siłownia plenerowa 

oraz altana 

rekreacyjna dla 25 

osób – 1 szt. (przy 

Remizie OSP) 

Tak Nie 35 
I. 

Co nam 

najbardziej 

przeszkadza? 

Małe 

zaangażowanie 

mieszkańców 

Warsztaty 

artystyczne (kółko 

teatralne, 

bibułkarstwo) 

Tak Nie 7 
V. 

Co 

najbardziej 

zmieni nasze 

życie? 

Uczestnictwo  

w programie 

odnowy wsi 

Realizacja 

projektów w ramach 

Podkarpackiego 

Programu Odnowy 

Wsi. 

Tak Tak 14 IV. 

Wieś Przychojec  

Wizja hasłowa:  

PRZYCHOJEC –  AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW  

RECEPTĄ NA SUKCES. 

Wizja wsi opisowa:  

Wieś aktywnych i ambitnych ludzi, otwarta na nowych mieszkańców. Z dobrym zapleczem 

rekreacyjno – sportowym dostępnym również dla turystów i spragnionych odpoczynku  

w zdrowym i cichym miejscu. Przyjazne miejsce harmonijnego rozwoju dzieci, młodzieży  

i dorosłych mieszkańców otwarte na wielokulturową współpracę. 
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Co nam 

przyjdzie 

najłatwiej? 

Poprawa 

estetyki 

miejscowości 

Modernizacja placu 

przy Remizie OSP 
Tak Nie 28 II. 

Projekt jaki 

zgłosimy do 

Podkarpackie

go Programu 

Odnowy Wsi  

MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE 

PLACU PRZY REMIZIE OSP 
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PLAN I PROGRAM ODNOWY WSI PRZYCHOJEC  NA LATA 2017-2020 
Wizja wsi Przychojec 

 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

 

1. Cele jakie musimy 

osiągnąć by 

urzeczywistnić wizję 

naszej wsi 

2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 3. Co nam może 

przeszkodzić? 

 

Projekty, przedsięwzięcia jakie wykonamy? 

 
ZASOBY 

Czego użyjemy? 

ATUTY 

Silne strony i szanse 

jakie wykorzystamy 

BARIERY 

Słabe strony jakie 
wyeliminujemy 

ZAGROŻENIA 

Czego unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

 

1. Budowanie tożsamości 

poczucia wspólnoty przez 

kultywowanie tradycji 

i historii 

2. Wzmocnienie wizerunku 

wsi 

 Pomieszczenia SP 

 Remiza Strażacka 

OSP oraz 

otaczający ją plac, 

 Boisko sportowe, 

 Praca własna 

mieszkańców 

 

 Zaangażowanie 

mieszkańców wsi 

 Niedostateczna 

ilość środków 

finansowych 

 Brak integracji 

większej grupy 

mieszkańców 

 Brak środków na 

promocję walorów 

miejscowości 

 

 

1. Organizacja imprez kultywujących dziedzictwo 

kulinarne, żywe lekcje historii 

2. Festyny rodzinne, święta lokalne 

3. Organizacja rajdów rowerowych 
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B. STANDARD  ŻYCIA 

Modernizacja  

i zagospodarowanie placu 

przy Remizie OSP 

 Teren wokół remizy 

 Aktywność 

członków OSP 

oraz mieszkańców 

 Wdrożenie planu 

odnowy 

miejscowości oraz 

sołeckiej strategii 

rozwoju wsi   

 Brak środków 

finansowych na 

realizację 

przedsięwzięć 

1. Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP: 

 budowa siłowni plenerowej 

 budowa placu zabaw oraz piaskownicy dla 

dzieci 

 budowa wiaty grillowej dla mieszkańców na 

miejsce spotkań integracyjnych 

 renowacja ogrodzenia 

 montaż oświetlenia placu 

2. Utworzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej  

w Remizie OSP (termomodernizacja budynku, 

zakup i montaż rzutnika, ekranu ściennego, 

wyposażenie w meble) 

C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1.Wzrost atrakcyjności 
miejscowości 

2. Zwiększenie integracji 
mieszkańców 

3. Edukacja mieszkańców wsi 

1.1. Remiza OSP 

1.2 Szkoła  

Zaangażowanie 
większości 
mieszkańców.  

Niechęć wśród 
mieszkańców do 
integracji  

 

Kooperatywna 
współpraca 
organizacji 
sołeckich. 

Niechęć wśród 
mieszkańców do 
integracji. 

 

1.1 Turniej Sołectw 

1.2 Organizacja turnieju piłki nożnej 

1.3 Organizacja rajdów rowerowych 

1.4 Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci  
i dorosłych 
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D. BYT 

1. Promocja wsi Przychojec 

2. Poprawa warunków 

bytowych mieszkańców 

1.1. Zasoby 

przyrodnicze, 

kulturowe, 

2.1 Współpraca 

mieszkańców 

1.1. Zaangażowanie 

większości 

mieszkańców. 

2.1. Chęć do 

podjęcia działalności 

gospodarczej 

1.1. 

Niewystarczające 

środki finansowe 

2.1 Niedostateczna 

wiedza i brak 

pomysłu 

1.1 Montaż witaczy we wsi 

1.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu 

realizacji projektów wspólnych 

2.1 Organizacja imprez kulturalnych w celach 

zarobkowych 

2.2 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectwa Przychojec 

2.3 Wydanie informatora o terenach inwestycyjnych 

dostępnych w Przychojcu 

2.4 Udział w konkursie „Piękna Wieś” 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WSI PRZYCHOJEC: 

Zdjęcie 1. Szkoła Podstawowa w Przychojcu 

 

Zdjęcie 2. Szkoła Podstawowa w Przychojcu 
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Zdjęcie 3.Krzyż upamiętniający granicę zaborów 
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Zdjęcie 4. Bocianie gniazdo na słupie przy Kościele Parafialnym 
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Zdjęcie 5. Przydrożna kapliczka – miejsce lokalnego kultu 
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Zdjęcie 6. Krzyż misyjny – miejsce lokalnego kultu 

 

Zdjęcie 7. Stadion LKS „Jodła” Przychojec – w tle budynek klubowy z szatniami dla zawodników 
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Zdjęcie 8. Impreza plenerowa – Bezalkoholowy Piknik Rodzinny 

 

Zdjęcie 9. Pokaz ratownictwa medycznego dla dzieci i młodzieży 
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Zdjęcie 10. Remiza OSP wraz z placem do zagospodarowania 

 

Zdjęcie 11. Remiza OSP wraz z placem do zagospodarowania 

 



Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego                                                           

 Gmina Leżajsk, Kwiecień 2017 27 

Zdjęcie 12. Remiza OSP wraz z placem do zagospodarowania 

 

Zdjęcie 13. Remiza OSP wraz z placem do zagospodarowania 
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Zdjęcie 14. Plac przy Remizie OSP 

 

Zdjęcie 15. Wnętrze Remizy OSP z przeznaczeniem na świetlicę 
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Zdjęcie 16. Wnętrze Remizy OSP z przeznaczeniem na świetlicę 

 

Zdjęcie 17. Wnętrze Remizy OSP z przeznaczeniem na świetlicę 
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Zdjęcie 18. Tablica z trasą Nordic Waling na terenie Przychojca 

 

 


