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1. Wstęp 

Podstawowym mechanizmem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-

2013 będzie wdraŜany w ramach czterech osi priorytetowych Program Rozwoju Obszarów 

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

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

krajowych przeznaczonych na ten cel. 

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

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

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

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

cych zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz wzmocnienia atrakcyjności turystycz-

nej obszarów wiejskich. 

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

rach wiejskich, poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców wsi 

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

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

cyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości. 

Efektem wdraŜania tego działania będzie ponadto wyeliminowanie istniejących dys-

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

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

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

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

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

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

woju miejscowości Kosina. 

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 Kosina 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 Kosina 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 Kosiny działań, stworzy moŜliwość bieŜącego monitoringu i oceny ich wdraŜania, 

oraz ułatwi ewentualne korygowanie błędów. 
 

 

 

 

 

 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSINA 

 

KOSINA   2008 6 

3. Charakterystyka miejscowości 
 
3.1 PołoŜenie 

Kosina jest jednym z dziewięciu sołectw wchodzących w skład gminy Łańcut.  

Miejscowość połoŜona jest po obu 

stronach najstarszej i najdłuŜszej 

drogi łączącej wschodnią i zachodnią 

Europę. Droga ta łączy miasta: San-

tiago de Compostella, Bordeaux, 

Tours, ParyŜ, Reims, Metz,                

Saarbruken, Mainz, Frankfurt nad 

Menem, Erfurt, Lipsk, Zgorzelec, 

Wrocław, Kraków, Lwów i Kijów.             

Jej długość wynosi ok. 4.500 km. 

Jest ona częściowo pochodzenia 

rzymskiego i ma ścisły związek             

z waŜnymi wydarzeniami europej-

skiej historii. W średniowieczu na-

zywana była „VIA REGIA” – drogą 

królewską.  

Kosina jest oddalona 6 km na wschód od Łańcuta. Od zachodu graniczy z miejsco-

wością Głuchów, od północy z Białobrzegami i Korniaktowem, od wschodu z RogóŜnem,  

a od południa z miejscowością Gać.  

Kosina to największa pod względem ludnościowym (3.534 osób – co stanowi ok. 17 

% ludności całej gminy) i powierzchniowym (2.061 ha – 20 % powierzchni całej gminy) 

miejscowość gminy Łańcut. LeŜy na waŜnym szlaku komunikacyjnym, po obu stronach 

międzynarodowej drogi nr E–40. Przez miejscowość przebiega ponadto linia kolejowa PKP 

ze stacją osobową.  

         

3.2 Funkcje 

Jedną z funkcji miejscowości jest produkcja rolnicza. Dobre gleby sprzyjają uprawie 

zbóŜ, roślin okopowych czy teŜ warzyw. Gospodarstwa rolne w większości są rozdrobnio-

ne i produkują przewaŜnie dla zaspokojenia własnych potrzeb. Niewiele jest duŜych go-

spodarstw towarowych.  

Znaczenie ma równieŜ funkcja usługowa miejscowości, w tym działalność przedsię-

biorstw róŜnych branŜ, m.in. transportowych, budowlanych, kamieniarskich, samochodo-

wych (mechanika, lakiernictwo), ślusarskich, obsługi ruchu turystycznego (stacja paliw). 

Wśród zakładów produkcyjnych moŜna wymienić zakład produkcji mebli oraz piekarnię.  

 
3.3 Historia  

Poprzednie nazwy miejscowości to: Cossyn, Kossin, Koszina. Wieś powstała ok. po-

łowy XIV w. jako osada kolonistów niemieckich. Pierwsza wzmianka o Kosinie pochodzi          

z datowanego na 1369 r. dokumentu lokacyjnego wsi Noua Willa-Diaz (Kraczkowa), gdzie 

wśród świadków został wymieniony sołtys Kosiny (scultetus in Kossyna nomine Johan-

nes). Pierwszym właścicielem wsi był Otton z Pilczy, lub jego zięć Wincenty z Granowa, 
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kasztelan i starosta nakielski (zm. ok. 1410 r.). Kolejnymi właścicielami byli Stadniccy, 

później zaś Stanisław Lubomirski (1583-1649), wojewoda ruski, krakowski, ksiąŜę Cesar-

stwa Rzymskiego.  

W rękach Lubomirskich z Łańcuta Kosina pozostała do I połowy XVIII wieku. Później 

wieś była w posiadaniu ksiąŜąt Sanguszków oraz Kunegundy Prekowej. Kolejną właści-

cielką Kosiny została księŜna ElŜbieta z Czartoryskich Lubomirska (1733-1816). Oddała 

ona Kosinę, Przeworsk i inne okoliczne wsie swojemu wychowankowi Henrykowi Lubomir-

skiemu. W rękach Lubomirskich z Przeworska, m.in. Jerzego, a następnie Andrzeja mają-

tek pozostał do 1944 r., kiedy to miała miejsce parcelacja.  

Wielkość wsi w jej początkach jest trudna do określenia z powodu braku dokumentu 

lokacyjnego. Na zaludnienie miejscowości i jej rozwój miały niewątpliwie wpływ liczne 

najazdy tatarskie, wyniszczające wojny prywatne Stadnickich, Potop Szwedzki, czy teŜ 

klęski Ŝywiołowe. W 1589 r. w Kosinie było 25 rzemieślników, a w 1662 r. jedynie 13. 

Rejestry poborowe z 1640 r. wymieniają w Kosinie (oprócz ziemi folwarcznej i plebań-

skiej) 11,5 łana ziemi uprawnej. 

 

3.4 Zabytki i sławni mieszkańcy 

Parafia 

Pierwsza wzmianka o parafii Kosina pochodzi z 1384 r. W 1646 r. parafia została 

przyłączona do śołyni, zaś jako samodzielna jednostka parafialna z kościołem filialnym 

datowana jest od XVIII wieku. 

 

Pierwszy kościół wybudowany w Kosinie został 

spalony przez Tatarów w czasie najazdu              

w 1624 r. Obecne zabudowania drewnianego 

kościółka pod wezwaniem św. Sebastiana da-

tują się na 1737 r. Kościół św. Sebastiana 

usytuowany jest na sztucznie usypanym 

wzniesieniu w kształcie owalnym, ogrodzony i 

otoczony starodrzewiem.  

Na terenie kościelnym znajduje się kapliczka        

z barokową rzeźbą św. Jana Nepomucena. 

Prawie w całości pokryty gontem kościółek 

jest pięknym obiektem, który znajduje się na 

Szlaku Architektury Drewnianej Województwa 

Podkarpackiego.  

 

 

Kościółek św. Sebastiana  
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          Kościół w Kosinie 

 

Szkoła parafialna, folwark, młyn 

Szkoła parafialna wzmiankowana juŜ w 1409 r. była jednym z pierwszych budynków 

publicznych w Kosinie. Nową szkołę, murowaną, parterową, z 3 salami lekcyjnymi, szat-

nią i mieszkaniem kierownika wybudowano w 1870 r. (obok kościoła parafialnego). Daw-

ny folwark Lubomirskich usytuowany był w centrum wsi, po południowej stronie drogi            

nr E-40. Do chwili obecnej z obszernych niegdyś zabudowań zachowała się wzniesiona na 

początku XX wieku murowana rządcówka (obecnie przedszkole). Wokół niej znajdują się 

pozostałości parku z wiekowymi jesionami i lipami. 

Obecny młyn, to wybudowany niegdyś przy „Gościńcu Cesarskim” okazały, murowany 

zajazd.  

 

Sławni mieszkańcy  

Kosina słynie szczególnie swoimi rodakami: płk. Leopoldem Lisem-Kulą - Ŝołnierzem 

Józefa Piłsudskiego i bł. Achillesem Puchałą- franciszkaninem.  

                           ] 

 

 

Murowany kościół parafialny pod wezwaniem 

św. Stanisława Biskupa wybudowany został 

w latach 1936-1938. Początki kościoła parafialne-

go datuje się na ok. połowę XVII w., a ślady jego 

obwarowań na planie ośmioramiennej gwiazdy 

czytelne są do dzisiaj. Kolejny drewniany kościół 

wzniesiony został w 1708 r. a poświęcony 

w  1744 r. Kościół ten przetrwał do lat 30-tych 

XX w.  
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Obaj oddali swoje młode Ŝycie w ofierze. Leopold Lis–Kula, jeden z ulubionych Ŝołnierzy 

Marszałka Józefa Piłsudskiego zginął w walkach o niepodległość Polski (podobno Marsza-

łek płakał nad jego trumną), natomiast Achilles Puchała męczeńską śmiercią ocalił Ŝycie 

swoich parafian w Pierszajach (Białoruś). 

13 czerwca 1999 r. PapieŜ Jan Paweł II zaliczył O. Achillesa Puchałę w poczet błogo-

sławionych. Imię płk. Leopolda Lisa–Kuli nosi Szkoła Podstawowa w Kosinie. Imię bł. O. 

Achillesa Puchały nosi Publiczne Gimnazjum w Kosinie oraz Zakład Pielęgnacyjno–

Opiekuńczy znajdujący się w miejscowości. 

 
   Obelisk upamiętniający miejsce urodzenia płk. Leopolda Lisa-Kuli 

 

3.5 Edukacja  

W Kosinie działają w ramach Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimna-

zjum. Gimnazjum noszące imię Bł. O. Achillesa Puchały kształci miejscową młodzieŜ.            

W jego 10 oddziałach uczy się 238 uczniów. 

Szkoła Podstawowa im. płk Leopolda Lisa – Kuli skupia 273 uczniów w 12 oddzia-

łach. Przedszkole Publiczne, w 3 oddziałach obejmuje opieką 66 dzieci (stan na 

30.09.2007 r.).  

Edukacja w Kosinie stoi na wysokim poziomie. MłodzieŜ zdobywa wyróŜnienia            

w konkursach ogólnopolskich oraz uczestniczy w programach międzynarodowych, takich 

jak Sokrates-Comenius. 

 
Zespół Szkół w Kosinie 
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3.6 Organizacje społeczne 

W Kosinie aktywnie działają organizacje pozarządowe. Są to: Ochotnicza StraŜ Po-

Ŝarna, Ludowy Klub Sportowy „Dąb”, Stowarzyszenie Kulturalne „Chór Fraza”, Koło Go-

spodyń Wiejskich, oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „INICJATYWA”. 
 

 
Chór „Fraza” 

3.7 Infrastruktura i bezpieczeństwo 

W miejscowości Kosina do sieci wodociągowej przyłączonych jest 750 budynków, do 

sieci kanalizacyjnej natomiast 752 budynki.  

Wieś jest zgazyfikowana, zelektryfikowana, ponadto 398 abonentów prywatnych ko-

rzysta z telefonów stacjonarnych.  

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

spodarcze działające na terenie Kosiny na podstawie umów zawartych z firmą świadczącą usługi wy-

wozu 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. 

Kosina 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 12 zdarzeń kryminalnych. Wśród nich domi-

nują kradzieŜe i kradzieŜe z włamaniem. 

 

3.8 Kultura 

Licznie działające na terenie miejscowości zespoły artystyczne to m.in.: Chór mie-

szany czterogłosowy „Fraza”, Zespół instrumentalny „Solinki”, Zespół wokalny „Solo”, 

Zespół piosenki i ruchu „Małe Dziubki” oraz Zespół tańca break-dance.  

Niewątpliwym wydarzeniem jest Koncert Pieśni Wielkanocnej-Przegląd Pieśni Chó-

ralnej w Kosinie, organizowany corocznie przez Stowarzyszenie Kulturalne „Chór Fraza”. 
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Zespół wokalny „Solo” 

 
 
 
 
4. Inwentaryzacja zasobów społeczno-gospodarczych miejscowości  

 
ANALIZA ZASOBÓW 

Znaczenie zasobu 
Rodzaj zasobu Opis zasobu miejscowości 

Małe DuŜe WyróŜniające 

1 2 3 4 5 

Środowisko           
przyrodnicze 

    

1. Walory krajo-
brazu 

Krajobraz zróŜnicowany, teren 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 

 

4. Cenne przyrod-
niczo obszary i 
obiekty 

Pozostałości po pomniku przyrody - starym dębie. 
 

 

X 

5. Świat zwierzęcy Fauna bardzo urozmaicona. Na trenach polnych wy-

stępują sarny, baŜanty, kuropatwy, zające i lisy. 

 
X 

 

6. Wody po-
wierzchniowe 

Rzeka „Kosinka”, Stawy Plebańskie   X 
 

7. Wody podziem-
ne 

Na terenie miejscowości zlokalizowane są 3 studnie 

głębinowe i stacja uzdatniania wody. 
 

 
X 

8. PodłoŜe i warun-
ki hydrogeologicz-
ne 

PodłoŜe geologiczne trzecio i czwartorzędowe, wystę-

pują iły, osady piaszczysto-Ŝwirowe, gliny zwałowe, 

osady lessowe w postaci pyłów, glin pylastych, osady 

rzeczne przykryte madami; w dolinie „Kosinki” osady 

aluwialne przewaŜnie w postaci glin z domieszką części 

organicznych.  

 

X 

 

9.Gleby Gleby dobrej jakości, przewaŜa klasa III A, dalej II.   X 
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10. Kopaliny Na terenie miejscowości nie występują. X   

11. Drogi i dostęp-
ność komunikacyj-
na 

PołoŜenie miejscowości po obu stronach drogi między-

narodowej nr E-40, linie kolejowe PKP ze stacją pasa-

Ŝerską, drogi powiatowe śołynia–Kosina (Gać)             

(nr 1 515 R) oraz Białobrzegi–Kosina (nr 1 523 R), 

drogi gminne to: Kosina przez wieś „Poselska”               

(nr 109877 R), Kosina-Molendówka (nr 109875 R), 

Kosina-Puchałówka (nr 109876 R). 

  

X 

Środowisko      
kulturowe 

    

12. Walory archi-
tektury wiejskiej 

Architektura nowoczesna z elementami starej, trady-

cyjnej. 

 
X  

13. Walory ukształ-
towania przestrzeni 
publicznej  

Centralne umiejscowienie.   
X 

14. Osobliwości 

kulturowe 

Coroczny Koncert Pieśni Wielkanocnej, organizowany 

przez Stowarzyszenie Chór „Fraza” 

  
X 

15. Miejsca, osoby 

i przedmioty kultu 

Miejsca: Kościółek św. Sebastiana (Kościół,  w którym 

spłonęli mieszkańcy wsi razem z duszpasterzem pod-

czas najazdu Tatarskiego w XVII w.), Kościół św. Sta-

nisława, liczne kapliczki i krzyŜe przydroŜne oraz             

w polach; miejsce martyrologii Ŝydowskiej (upamięt-

nione obeliskiem miejsce mordu śydów w czasie              

II wojny światowej), cmentarz z mogiłami Ŝołnierzy 

poległych  w okresie wojny światowej, kaplica – gro-

bowiec Antoniego Zabielskiego – uczestnika Powstania 

Styczniowego; osoby: Matka BoŜa Miłosierdzia, św. 

Stanisław, św. Sebastian, bł. Achilles Puchała, przed-

mioty kultu: relikwie bł. Achillesa. 

  

X 

16. Święta, odpu-

sty i pielgrzymki 

Odpust św. Sebastiana (styczeń), odpust św. Stanisła-

wa (maj), odpust bł. Achillesa Puchały (12 czerwiec), 

odpust Matki BoŜej Miłosierdzia (listopad). 

  

X 

17.Tradycje, ob-

rzędy i gwara 

Gwara miejscowa, doŜynki Ŝniwne, opłatek boŜonaro-

dzeniowy, obrzędy weselne, kolędowanie, staŜ przy 

grobie w okresie Wielkanocy. 

 
X  

18. Tradycyjne 

potrawy 

Kapusta z grochem, barszcz czerwony zabielany.   
X 

 

19. Legendy, 

podania i fakty 

historyczne 

 

Legendy, podania: związane z załoŜeniem osady,              

z nazwą miejscowości, legenda o Tesinie (Cesin), le-

genda o dzwonie kościelnym, legenda o Małodobrej, 

fakty historyczne: pierwsza wzmianka o Kosinie              

z  1369 r., spalenie Kościółka przez Tatarów w 1624 r., 

elektryfikacja wsi w 1958 r. 

  

X 

20. WaŜne postacie 

historyczne 

Płk. Leopold Lis-Kula – bohater walk o niepodległość 

Polski, bł. Achilles Puchała – duszpasterz, oddał Ŝycie 

za swoich parafian. 

  

X 

21. 

Dawne nazwy  

M.in. Małodobra, Badoń, Klin, Przysłonie, Turzów, 

Krzykopa. 

 
 X 

22. Dawne zawody Kowal, kołodziej, hafciarka, zdun, wyplatacz wikliny.  X  
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23. Zespoły arty-

styczne 

M.in.: Chór mieszany czterogłosowy „Fraza”, Zespół 

instrumentalny „Solinki”, Zespół wokalny „Solo”,           

Zespół piosenki i ruchu „Małe Dziubki”, Zespół tańca 

braek-dance.  

  

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 

MoŜliwość powstawania nowych zakładów usługowych i 

przemysłowych. 

 

 

X  

27. Pustostany 

mieszkaniowe i 

magazynowe 

Niezagospodarowana część Ośrodka Zdrowia.  

X  

28.Tradycyjne 

obiekty gospodar-

skie 

Kuźnia, młyn gospodarczy.   

X  

29. Place i miejsca 

spotkań publicz-

nych 

Plac obok Ośrodka Kultury, Stadion sportowy, Park 

„Pod Dębem”, Plac obok Kościoła. 

  

X 

30.Miejsca do 

uprawiania sportu i 

rekreacji 

Stadion sportowy, sale gimnastyczne, boiska szkolne, 

Ośrodek Kultury, Park „Pod Dębem”. 

  

X 

31. Szlaki tury-

styczne i ścieŜki 

dydaktyczne 

Kosina połoŜona jest po obu stronach najstarszej i 

najdłuŜszej drogi łączącej wschodnią i zachodnią Euro-

pę. Droga ta łączy miasta: Santiago de Compostella, 

Bordeaux, Tours, ParyŜ, Reims, Metz, Saarbruken, 

Mainz, Frankfurt/M., Erfurt, Lipsk, Zgorzelec, Wrocław, 

Kraków, Lwów i Kijów. Droga ta, o długości ponad 

4.500 km, jest ściśle związana z waŜnymi wydarze-

niami europejskiej historii.  

PołoŜenie na „Szlaku Bursztynowym”; Szlak turystycz-

no-historyczny im. płk. Leopolda Lisa-Kuli Kosina – 

Rzeszów; Szlak architektury drewnianej; „Trakt Cesar-

ski” ; droga na dawne lotnisko niemieckie. 

 

 

X 

Gospodarka      

32. Miejsca pracy Ok. 150 miejsc pracy, co nie pokrywa duŜego zapo-

trzebowania miejscowej ludności. X 
  

33. Zakłady pro-

dukcyjne 

4 zakłady produkcyjne  
X  

34. Produkty Meble, pieczywo, wyroby kamieniarskie, ślusarskie, 

wyroby plecione z wikliny, produkty rolne. 

 
 X 

35. Gospodarstwa 

rolne 

Gospodarstwa rozdrobnione, w większości produkujące 

na potrzeby własne, ok. 20 duŜych gospodarstw towa-

rowych. 

 

 X 
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36. Uprawy i ho-

dowle 

Uprawy: plantacja chmielu (15 ha – jedna z najwięk-

szych w kraju zwartych plantacji chmielu), ziemniaki, 

pszenica, kukurydza, sady owocowe, warzywa, burak 

cukrowy, rzepak; hodowle: krowy mleczne, trzoda 

chlewna, konie, gołębie, pszczoły.  

 

 X 

37. Znane firmy 

produkcyjne i za-

kłady usługowe 

Zakład produkcji mebli „InterStyle”, Firma transporto-

wa „Transsped”, piekarnia, usługi transportowo–

budowlane, lakiernictwo samochodowe, usługi kamie-

niarskie, stacja paliw. 

 

 X 

38. Miejsca hote-

lowe i noclegowe 

Brak 
X   

39. Restauracje, 

punkty gastrono-

miczne 

2 punkty gastronomiczne 

X   

40. MoŜliwe do 

wykorzystania 

odpady produkcyj-

ne 

W zasadzie nie występują , są zagospodarowane. 

X  

 

41. Zasoby odna-

wialnych źródeł 

energii 

 

MoŜliwość montaŜu kolektorów słonecznych i uprawy 

oraz wykorzystania roślin energetycznych. 

 

X 

 

Kapitał społeczny     

42. Autorytety i 

znane postacie wsi 

Autorytety: Poseł na Sejm Michał Markowicz, ks. prałat 

Jan Rybak. 

 
 X 

43. Krajanie znani 

w regionie, kraju i 

za granicą 

Płk. Leopold Lis-Kula, bł. Achilles Puchała, ks. Kanclerz 

Józef Bar, Poseł na Sejm Michał Markowicz, Stanisław 

Szczepański (wice-minister rolnictwa, wojewoda kro-

śnieński w latach 70-tych, 80-tych), Stanisław Puchała 

(Z-ca Naczelnika ZHP), prof. Jan Zygmunt (Uniwersy-

tet Wrocławski), Józef Pelc (Uniwersytet Białostocki), 

Jacek Mamczarz (dr biologii, Stany Zjednoczone Ame-

ryki), Bogdan Wierzbiński (dr ekonomii, Uniwersytet 

Rzeszowski), Piotr Wilk (Politechnika Krakowska). 

 

 X 

44. Osoby o specy-

ficznej wiedzy i 

umiejętnościach 

Misjonarze: O. Marek Wilk OFMConv - Paragwaj,         

O. Lucjan Szczepański OFMConv - Boliwia; S. Klara 

(Dominikanka) –ElŜbieta Majcher – Kamerun. 

 

 X 

45. Przedsiębiorcy Stanowią niezbyt liczne, ale aktywne środowisko.  X  

46. Związki i sto-

warzyszenia 

OSP Kosina, LKS „Dąb” Kosina, Stowarzyszenie Chór 

„Fraza”, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie 

Rozwoju Lokalnego „INICJATYWA”, Akcja Katolicka, 

Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy, Rycerstwo Niepo-

kalanej. 

 

 X 

47. Kontakty i 

współpraca 

Stowarzyszenia Chór „Fraza” utrzymuje szerokie kon-

takty w kraju i za granicą. 

 

 

 

 X 
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Inne zasoby     

48. Infrastruktura 

społeczna 

Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa, Gimna-

zjum Publiczne, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Poczta, 

Bank Spółdzielczy. 

 

 X 

49. Telefonia cy-

frowa 

Na terenie Kosiny znajduje się wieŜa telefonii GSM, co 

daje doskonały zasięg na terenie całej miejscowości. 

 
 X 

 

5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości  

  W celu inwentaryzacji zasobów oraz ustalenia słabych i mocnych stron miejscowości 

Kosina, a takŜe jej otoczenia społeczno–kulturalnego, infrastrukturalnego i przyrodnicze-

go zastosowano analizę SWOT. Pozwoliła ona na zdefiniowanie szans i zagroŜeń jakie            

w najbliŜszym czasie pojawią się w rozwoju wsi. 

  Zdobyte podczas prac na analizą SWOT opinie, uwagi i wnioski stanowią cenny ma-

teriał 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. Infrastruktura techniczna 

2. Szkolnictwo: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Przedszkole Publiczne 

3. Dostęp do opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni, stomatolog, laryngolog, pediatrzy, 

gabinet fizjoterapii, pielęgniarki środowiskowe, apteka) 

4. Środowisko przyrodnicze (dobre gleby, duŜe zasoby wody pitnej) 

5. Dostępność komunikacyjna 

6. Kultura: zespoły artystyczne i wydarzenia kulturalne 

7. Kapitał społeczny (organizacje, ludzie) 

8. Miejsce kultu 

9. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  
 

5.2 Słabe strony:  

1. Brak współpracy pomiędzy organizacjami 

2. Rozdrobnienie gospodarstw 

3. Słaba jakość dróg wewnętrznych 

4. Brak chodników przy drodze krajowej, niedostateczna ilość chodników przy dro-

gach powiatowych 

5. Niedostateczne odwodnienie przy drogach 

6. Brak grupy producentów rolnych 

7. Brak bazy turystycznej (hotele, gastronomia, gospodarstwa agroturystyczne) 

8. Niedostateczna infrastruktura klubu sportowego 

9. Brak pełnego dostępu do Internetu 

10. Niedostateczne zaplecze Ośrodka Kultury  

11. Nieuregulowana rzeczka „Kosinka” 
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5.3 Szanse:  

1. MoŜliwość powstania zakładów produkcyjno-usługowych, m.in. dla obsługi ruchu 

turystycznego 

2. MoŜliwość uprawy rzepaku  

3. MoŜliwość kształcenia, organizowanie szkoleń, kursów dla dorosłych 

4. Organizacja masowych imprez kulturalnych  

5. Specjalizacja opieki zdrowotnej 

6. Rozwój turystyki– takŜe turystyki religijnej  

7. MoŜliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

 

5.4 ZagroŜenia:  

1. Bezrobocie 

2. Likwidacja zakładów przemysłowych w Rzeszowie i Łańcucie 

3. ZagroŜenie powodziowe 

4. Wzrost patologii wśród dzieci i młodzieŜy 

5. Opóźnienie cywilizacyjne 

6. ZuboŜenie drobnych rolników, zamknięcie rynku rolnego dla pojedynczych gospo-

darstw 

7. Spadek atrakcyjności terenów budowlanych pod zabudowę mieszkaniową 

8. Niewykorzystanie potencjału kulturowego. 

 

6. Planowane działania  

6.1 Zestawienie planowanych działań  

 Plan Odnowy Miejscowości Kosina 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 Kosina ustalo-

no i usystematyzowano w niniejszym opracowaniu zadania jakie powinno się zrealizować 

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 Kosiny. 

 

 

 

 

 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSINA 

 

KOSINA   2008 17 

6.1.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

Nazwa zadania Cel 

a) Modernizacja dróg wiejskich z dojazdami do pól uprawnych. Rozbudowa infrastruktury drogowej. 

b) Budowa chodników i odwodnienia przy drogach powiatowych 

i gminnych. 

Poprawa bezpieczeństwa uczestników 

ruchu drogowego. 

c) Regulacja rzeczki „Kosinka”. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe  

miejscowości.  

d) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. Ochrona środowiska naturalnego. 

 

6.1.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej: 

Nazwa zadania Cel 

a) Rozbudowa Ośrodka Kultury. Rozbudowa infrastruktury kultury. 

b) Zagospodarowanie nieuŜywanego budynku Ośrodka Zdrowia Rozbudowa infrastruktury miejscowości. 

c) Utworzenie kawiarenki internetowej. Zapewnienie powszechnego dostępu do 

Internetu. 

d) Organizacja szkoleń. Rozwój kapitału społecznego. 

 

6.1.3 Zadania w zakresie oświaty: 

Nazwa zadania Cel 

a) Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół.  

b) Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego. 

c) Remont dróg wewnętrznych, chodników i placów terenu 

szkolnego. 

d) Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku 

Zespołu Szkół. 

e) Rekultywacja, zagospodarowanie terenu szkolnego i doposa-

Ŝenie boisk szkolnych. 

f) BieŜące remonty pomieszczeń szkolnych.  

g) Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw przy Przedszkolu 

Publicznym.  

h) BieŜące remonty pomieszczeń Przedszkola Publicznego. 

Poprawa funkcjonowania placówek  

oświatowych. 

i) Budowa basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół. Rozbudowa infrastruktury oświaty. 

 
6.1.4  Zadania w zakresie sportu i rekreacji: 

Nazwa zadania Cel 

a) Budowa parku zabaw i rozrywki. Stworzenie miejsca przeznaczonego do 

rekreacji. 

b) Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych. Promocja zdrowego stylu Ŝycia. 

 

6.1.5  Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji: 

Nazwa zadania Cel 

a) Wykonanie folderu miejscowości. Promocja miejscowości. 

b) Wykonanie mapy i loga miejscowości. Promocja miejscowości. 

 

Zaplanowane do realizacji ww. zadania wykonywane będą przy zaangaŜowaniu lo-

kalnej społeczności pod kierunkiem miejscowych liderów, we współpracy z władzami sa-

morządowymi i miejscowymi przedsiębiorcami. 
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Koniecznym warunkiem ich urzeczywistnienia jest uzyskanie wsparcia finansowego 

ze strony samorządu gminnego i wojewódzkiego oraz instytucji dysponujących środkami 

z funduszy strukturalnych, jak równieŜ ze strony sektora prywatnego. 

 

6.2 Opis planowanych działań 

Plan Odnowy Miejscowości Kosina przewiduje realizację szeregu działań z zakresu 

infrastruktury technicznej i społecznej, jak równieŜ oświaty, sportu i rekreacji, kultury, 

turystyki oraz promocji.  

ZałoŜeniem planowanych przedsięwzięć jest podniesienie standardu Ŝycia w miej-

scowości oraz stworzenie odpowiedniej bazy do prowadzenia działalności kulturalnej. 

 

6.2.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska 

Inwestycje objęte tym zakresem polegać będą na rozbudowie infrastruktury drogo-

wej. W tym celu planuje się modernizację dróg wiejskich z dojazdami do pól uprawnych 

oraz wykonanie odwodnienia przy drogach powiatowych i gminnych. Ponadto w celu za-

pewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu przewiduje się wykonanie chodników przy 

tych ciągach komunikacyjnych. 

Zakłada się równieŜ zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości poprzez regu-

lację rzeczki „Kosinka” oraz likwidację „dzikich wysypisk” śmieci. 

 

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 tym celu planuje się przeprowadzenie rozbudowy Ośrodka Kultury oraz zagospo-

darowanie nieuŜywanego budynku Ośrodka Zdrowia. 

Zmodernizowane obiekty pozwolą równieŜ na utworzenie w nich kawiarenki interne-

towej, jak równieŜ organizację uroczystości, spotkań i szkoleń dla mieszkańców miejsco-

wości, m.in. na temat zakładania i prowadzenia grup producenckich, korzystania z me-

chanizmów wsparcia rolnictwa w ramach działań wdraŜanych przez ARiMR i ARR. 

Rozbudowa Ośrodka Kultury obejmie powiększenie tego obiektu o zaplecze kuchen-

ne o pow. 63,61 m2. Polegać ona będzie na dobudowie części budynku od strony połu-

dniowo-zachodniej, w ramach jednej kondygnacji, połączonej funkcjonalnie z częścią ist-

niejącą.  

W dobudowanej części planuje się równieŜ wykonanie instalacji wod-kan, elektrycz-

nej, gazowej oraz wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. 

Przewidziane następnie do realizacji zagospodarowanie nieuŜywanego obiektu 

Ośrodka Zdrowia polegać będzie na wykonaniu termomodernizacji tego obiektu. W tym 

celu odnowione, docieplone i pomalowane zostaną elewacje zewnętrzne i przeprowadzo-

ne zostaną roboty remontowe polegające na wymianie rynien, rur spustowych i wykona-

niu obróbek blacharskich. 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOSINA 

 

KOSINA   2008 19 

6.2.3 Zadania w zakresie oświaty 

Ujęte w Planie Odnowy Wsi Kosina zadania z zakresu oświaty nastawione są na po-

prawę funkcjonowania placówek oświatowych.  

W pierwszej kolejności planuje się przeprowadzenie remontu elewacji wraz z ocie-

pleniem budynków Zespołu Szkół. W dalszej kolejności przewiduje się zmodernizowanie 

ogrodzenia terenu szkolnego i wyremontowanie dróg wewnętrznych, chodników i placów. 

Następnie koniecznym będzie dokonanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycz-

nej w budynku Zespołu Szkół oraz zagospodarowania terenu szkolnego, doposaŜenie bo-

isk szkolnych, jak równieŜ wyposaŜenie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym. Planu-

je się równieŜ budowę basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół. 

W ciągu najbliŜszych 7 lat będą ponadto na bieŜąco przeprowadzane remonty po-

mieszczeń szkolnych i przedszkolnych. 

 

6.2.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji 

  W zakresie szeroko pojętej działalności sportowej i rekreacyjnej planuje się budowę 

parku zabaw i rozrywki oraz organizację festynów sportowo-rekreacyjnych na terenie 

miejscowości. 

Szczególne znacznie ma realizacja pierwszego z zaplanowanych zadań. Zmierza ona 

do utworzenia miejsca rozrywki i rekreacji nie tylko dla mieszkańców sołectwa i gminy, 

ale równieŜ turystów i osób zamieszkałych na terenie okolicznych gmin.  

W ramach prac zmierzających do utworzenia parku planuje się zagospodarowanie 

dotychczas niewykorzystanej działki połoŜonej w miejscowości Kosina.  

W tym celu przewiduje się m.in. wytyczenie i utwardzenie ścieŜek, budowę ławe-

czek, zadaszonego grila ze stołami i ławami, wykonanie drewnianych wiat, placu zabaw 

dla dzieci, ogrodzenia działki i wykonanie przyłączy elektrycznych, wodno-

kanalizacyjnych oraz oświetlenia. 

 

6.2.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji  

  Planowane do wykonania działania mają na celu wypromowanie Kosiny, jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie. W tym celu zakłada się opracowanie i wykonanie 

folderu reklamującego walory turystyczne i rekreacyjne sołectwa oraz mapy i loga miej-

scowości. 

 

6.3 Przeznaczenie planowanych do realizacji działań 

  Zakończenie realizacji zaplanowanych zadań przyczyni się do podniesienia standar-

du Ŝycia mieszkańców Kosiny oraz stworzy warunki do efektywniejszego prowadzenia 

działalności kulturalnej na terenie tej miejscowości. Działania wykonane zgodnie z Pla-

nem zwiększą 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 wię-
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cej 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 miejscowych bezrobotnych 

przy realizacji inwestycji. WdroŜenie Planu będzie w pozytywny sposób oddziaływać na 

strukturę społeczno-demograficzną miejscowości. JuŜ na etapie konstruowania Plan 

wpłynął korzystnie na kształtowanie się właściwych postaw wśród mieszkańców wsi, 

szczególnie zaangaŜowania, odpowiedzialności i współpracy.  

  Plan sprzyja dąŜeniom do zachowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa wsi. 

Nie tylko nie spowoduje negatywnych 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 zabezpieczenia przeciwpowodziowego miejscowo-

ści i stanu naturalnego środowiska. 

 

6.3.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej 

  Zaplanowane inwestycje mające na celu rozbudowę infrastruktury kultury będą słu-

Ŝyć wszystkim mieszkańcom wsi i okolicznych sołectw.  

  Realizacja tych zadań pozwoli na utworzenie bazy lokalowej, odpowiadającej szero-

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

zacje społeczne na terenie Kosiny.  

  Rozbudowany Ośrodek Kultury pozwoli w sposób bardziej efektywny realizować za-

dania działającym przy nim grupom i organizacjom społecznym. W szczególności ułatwi 

organizację imprez, szkoleń, spotkań i uroczystości, którym towarzyszy spoŜywanie po-

siłków.  

  W obiekcie tym znajdzie równieŜ swoją siedzibę nowo utworzona kawiarenka inter-

netowa. 

  Zagospodarowanie nieuŜywanego budynku Ośrodka Zdrowia pozwoli na zabezpie-

czenie tego obiektu, poprawi estetykę miejscowości oraz pozwoli na pozyskanie bazy lo-

kalowej moŜliwej, do wykorzystania na potrzeby społeczno-kulturowe mieszkańców wsi. 

 

6.3.3 Zadania w zakresie oświaty 

  Inwestycje w dziedzinie oświaty, tak na potrzeby szkolnictwa podstawowego jak i  

gimnazjalnego są niezbędne z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniego standardu 

działalności dydaktyczno–wychowawczej i moŜliwości wpływu na kształtowanie wszech-

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

stwie. 

 

6.3.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji  

  Zadanie polegające na budowie parku zabaw i rozrywki pozwoli stworzyć odpowied-

nie zaplecze dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas. Jego realizacja 

poprawi równieŜ atrakcyjność miejscowości i zachęci młodzieŜ do aktywności ruchowej. 
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  W ciągu najbliŜszych lat naleŜy ponadto kontynuować organizację imprez masowych 

na terenie Kosiny, w szczególności festynów sportowo-rekreacyjnych. 

 

6.3.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji  

  Planowane do wykonania działania promocyjne, będą wyrazem uatrakcyjnienia 

przekazu informacyjnego, kierowanego do potencjalnych osób zainteresowanych zapo-

znaniem się ofertą kulturalno-turystyczną miejscowości. 

 

6.4 Rezultaty  

  Plan Odnowy Miejscowości Kosina pozwoli na podniesienie standardu Ŝycia jej 

mieszkańców i rozwoju społeczno–kulturowego 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 zabezpieczenia przeciwpowodziowego  

- zaspokojenie potrzeb społeczeństwa 

 

6.4.2 Infrastruktura społeczna i kulturalna:  

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  

- integracja społeczności wiejskiej 

- poprawa jakości Ŝycia mieszkańców 

 

6.4.3 Oświata:  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy  

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców  

- wyrównanie szans edukacyjnych  

 

6.4.4 Sport i rekreacja:  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy 

- rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej 

- poprawa estetyki miejscowości  

 

6.4.5 Kultura, turystyka i promocja:  

- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy  

- poprawa estetyki miejscowości  
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6.5 Szacunkowy koszt realizacji zadań  

Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

w zł. BudŜet 

Gminy  

Dotacja  

EFRROW 

Inne 

źródła 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona śro-

dowiska 

    

a) Modernizacja dróg wiejskich z dojazdami do 

pól uprawnych. 
500.000 150.000 

 
350.000 

b) Budowa chodników i odwodnienia przy dro-

gach powiatowych i gminnych. 
500.000 150.000  350.000 

c) Regulacja rzeczki „Kosinka”. 500.000 150.000  350.000 

d) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 50.000 7.500  42.500 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna      

a) Rozbudowa Ośrodka Kultury. 200.000 50.000 150.000  

b) Zagospodarowanie nieuŜywanego budynku 

Ośrodka Zdrowia. 
1.500.000 450.000 

 
1.050.000 

c) Utworzenie kawiarenki internetowej. 10.000   10.000 

d) Organizacja szkoleń. 200.000   200.000 

3. Oświata      

a) Remont elewacji wraz z ociepleniem budynku 

Zespołu Szkół. 
376.000 112.800 

 
263.200 

b) Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego.  180.000 54.000  126.000 

c) Remont dróg wewnętrznych, chodników i 

placów terenu szkolnego. 
150.000 45.000 

 
105.000 

d) Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej 

w budynku Zespołu Szkół. 
120.000 36.000 

 
84.000 

e) Rekultywacja, zagospodarowanie terenu 

szkolnego i doposaŜenie boisk szkolnych. 
120.000 36.000 

 
84.000 

f) BieŜące remonty pomieszczeń szkolnych.  250.000 75.000  175.000 

g) Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw 

przy Przedszkolu Publicznym.  
80.000 24.000 

 
56.000 

h) BieŜące remonty pomieszczeń Przedszkola 

Publicznego.  
60.000 18.000 

 
42.000 

i) Budowa basenu rehabilitacyjnego przy            

Zespole Szkół. 
2.000.000 600.000 

 
1.400.000 

4. Sport i rekreacja      

a) Budowa parku zabaw i rozrywki. 100.000 25.000 75.000  

b) Organizacja festynów sportowo-

rekreacyjnych. 
35.000 3.500 

 
31.500 

5. Kultura, turystyka i promocja      

a) Wykonanie folderu miejscowości. 5.000   5.000 

b) Wykonanie mapy i loga miejscowości. 10.000   10.000 
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6.6 Harmonogram realizacji zadań  

Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona 

środowiska 

        

a) Modernizacja dróg wiejskich z dojazdami 

do pól uprawnych. 
x x x x x x x x 

b) Budowa chodników i odwodnienia przy 

drogach powiatowych i gminnych. 

 x x 
     

c) Regulacja rzeczki „Kosinka”.  x x x     

d) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. x x x x x x x x 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna          

a) Rozbudowa Ośrodka Kultury.   x x     

b) Zagospodarowanie nieuŜywanego budynku 

Ośrodka Zdrowia.  

  x x x x 
  

c) Utworzenie kawiarenki internetowej.   x      

d) Organizacja szkoleń. x x x x x x x x 

3. Oświata          

a) Remont elewacji wraz z ociepleniem bu-

dynku Zespołu Szkół.  
x        

b) Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego.   x x      

c) Remont dróg wewnętrznych, chodników i 

placów terenu szkolnego. 
  x      

d) Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycz-

nej w budynku Zespołu Szkół. 
  x x     

e) Rekultywacja, zagospodarowanie terenu 

szkolnego i doposaŜenie boisk szkolnych. 
    x x   

f) BieŜące remonty pomieszczeń szkolnych.    x x x x x x 

g) Rekultywacja i wyposaŜenie placu zabaw 

przy Przedszkolu Publicznym.  
 x x x     

h) BieŜące remonty pomieszczeń Przedszkola 

Publicznego. 
  x x x    

i) Budowa basenu rehabilitacyjnego przy            

Zespole Szkół. 
    x x   

4. Sport i rekreacja          

a) Budowa parku zabaw i rozrywki.   x      

b) Organizacja festynów sportowo-

rekreacyjnych. 
x x x x x x x x 

5. Kultura, turystyka i promocja         

a) Wykonanie folderu miejscowości. x x       

b) Wykonanie mapy i loga miejscowości.   x x     

 

7. Zakończenie  

 Plan Odnowy Miejscowości Kosina przewiduje realizację w ciągu 7 lat szeregu zadań 

mających na celu podniesienie poziomu infrastruktury technicznej wsi oraz jej rozwój            

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

 Efektem realizacji Planu będzie wzrost znaczenia wsi jako miejscowego ośrodka 

rozwoju kultury, edukacji, sportu i turystyki. 

 WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Kosina nastąpi po jego przyjęciu przez Ze-

branie Wiejskie Sołectwa i zatwierdzeniu przez Radę Gminy Łańcut.  

 Odpowiedzialnymi za realizację Planu będą Wójt Gminy Łańcut i Sołtys Wsi. Monito-

rowanie wykonania Planu zostanie powierzone Sołtysowi Wsi i pracownikowi Urzędu Gmi-

ny Łańcut, do którego obowiązków słuŜbowych naleŜą sprawy związane z wspieraniem 

rozwoju miejscowości, zaś ocena wdraŜania Planu naleŜeć będzie do Zebrania Wiejskiego. 

 

 

 

Kosina, 30 marca 2008 r.     ……………………………………………………………………………………………… 


