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1. Wstęp 

Podstawowym mechanizmem wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-

2013 będzie wdraŜany w ramach czterech osi priorytetowych Program Rozwoju Obszarów 

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

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

krajowych przeznaczonych na ten cel. 

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

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

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

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

cych zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycz-

nej obszarów wiejskich. 

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

rach wiejskich, poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych i kulturalnych mieszkańców wsi 

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

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

cyjności turystycznej i inwestycyjnej miejscowości. 

Efektem wdraŜania tego działania będzie ponadto wyeliminowanie istniejących dys-

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

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

Ŝycia i pracy mieszkańców będzie Plan odnowy miejscowości. Jego opracowanie i za-

twierdzenie jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania „Odnowa i rozwój 

wsi”. Będzie ono równieŜ pomocne dla władz gminy Łańcut przy opracowaniu kierunków 

rozwoju miejscowości Sonina. 

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 Sonina 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 z 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 Sonina 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 Soniny działań, stworzy moŜliwość bieŜącego monitoringu i oceny ich wdraŜania, 

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

Sonina jest jednym dziewięciu sołectw wchodzących w skład gminy Łańcut.       

     Są to: 

- Albigowa  

- Cierpisz 

- Głuchów 

- Handzlówka 

- Kosina 

- Kraczkowa 

- Sonina 

- RogóŜno 

- Wysoka 

  
      Wieś rozciąga się na południowy–wschód od Łańcuta, w jego bezpośrednim sąsiedz-

twie. Od południa i zachodu graniczy z Wysoką, od wschodu z Głuchowem i Kosiną, a od 

północy ze wspomnianym juŜ Łańcutem. 

      Liczba ludności wynosi 2.914, co stanowi 14 % ogółu ludności gminy. Powierzchnia 

sołectwa wynosi 854 ha, czyli ok. 8 % całkowitej powierzchni gminy. Stosunkowo duŜa 

liczba mieszkańców oraz niewielka powierzchnia sołectwa sprawiają, Ŝe Soninę cechuje 

największe zagęszczenie zaludnienia w gminie. Na 1 km 2 powierzchni, przypada ok. 341 

osób, podczas gdy średnia w gminie jest blisko dwa razy mniejsza (193,1 os/km2).  

 W bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości przebiega międzynarodowa droga            

Nr E-4. 

Przez Soninę przebiega droga wojewódzka relacji Sokołów–Łańcut-śurawica            

(nr 881) o długości 4,6 km, drogi powiatowe Wysoka–Sonina (nr 1 541 R) oraz Albigo-

wa–Sonina (nr 1 542 R) i drogi gminne Sonina przez wieś „Graniczna” (nr 1 0 9867 R) 

oraz Sonina k/szkoły (nr 1 0 9869 R). 

      

3.2 Funkcje 

 Jedną z funkcji miejscowości jest produkcja rolnicza, o czym świadczy odsetek po-

wierzchni uŜytków rolnych stanowiący 93 % ogółu jej powierzchni. Gleby występujące na 

terenie wsi są stosunkowo dobrej jakości. Dominuje II i III klasa bonitacyjna, co sprzyja 

uprawie roślin zboŜowych i okopowych.  

Strukturę gospodarstw rolnych cechuje duŜe rozdrobnienie. Niewiele jest duŜych 

gospodarstw towarowych, a produkcja słuŜy przede wszystkim zaspokajaniu własnych 

potrzeb.  

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

przez przedsiębiorstwa róŜnych branŜ, m.in. budowlane, transportowe i transportowo– 

turystyczne, ślusarskie, samochodowe (mechanika pojazdowa), oraz produkcyjno–

handlowe (zakład masarski). 
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3.3 Historia  

Sonina jest jedną z najstarszych wsi gminy Łańcut. Jej powstanie datuje się na dru-

gą połowę XIV wieku. Jak większość miejscowości w tamtym okresie została załoŜona na 

prawach magdeburskich osadnictwa niemieckiego. Jej załoŜycielem był pierwszy dziedzic 

dystryktu łańcuckiego – Otton z Pilczy. 

Pierwsza historyczna wzmianka na temat Soniny pojawiła się w dokumencie kardy-

nała legata Dymitra z 1384 r. Poprzednie nazwy wsi to: Schonerwalt, Sanyna, Szatyna.  

Sonina nieprzerwanie wchodziła w skład włości łańcuckich, a jej kolejnymi włoda-

rzami byli: Pileccy, Stadniccy, Lubomirscy oraz Potoccy. 
  

3.4 Zabytki i ciekawe miejsca 

 

Kościół filialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela 

Usytuowany jest w zakolu rzeki Sawy, na niewielkim 

wzniesieniu, w nieznacznej odległości od wiejskiej 

drogi. Pierwszy kościół w Soninie wybudowano            

w 1469 r. Został on jednak spalony przez Tatarów. 

Obecnie istniejącą świątynię wzniesiono w drugiej 

połowie XVII wieku. Jest to świątynia drewniana          

o konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami. Wnętrze 

podzielono na trzy nawy. Główny  ołtarz pochodzi           

z XVII wieku, natomiast ołtarze boczne reprezentują 

style neobarokowy i eklektyczny. Wokół kościoła 

znajdują się pozostałości obwarowań ziemnych tzw. 

twierdzy chłopskiej, wykorzystującej naturalne 

ukształtowanie terenu. Kościół w Soninie jest przykła-

dem sakralnego budownictwa drewnianego, wzniesio-

nego w oparciu o tradycje gotyckie. Kościół ten znalazł się obok dwudziestu zabytkowych 

obiektów, na Szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego  

 
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela 

 
Kościół usytuowany jest w centralnej części wsi, obok 

nowej szkoły. Wybudowany został w latach 1988-

1991 według projektu Jana Balusza i Władysława Ja-

giełły. 
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Kapliczki  

      W Soninie moŜna podziwiać kilka zabytkowych kapliczek. Na największą uwagę 

zasługują dwie z nich. 

 Pierwsza wymurowana z cegły, otynkowana, dwukondygnacyjna, słupowa, znajduje 

się w centrum wsi. Została ona ufundowana w 1877 r. przez rodzinę Długoszów. 

 Druga kapliczka wybudowana została w 1907 r. przez rodzinę Welców. Reprezentuje 

ona styl neogotycki. 

 

            
         Kapliczka ufundowana przez rodzinę                           Kapliczka św. Sebastiana ufundowana 
                       Welców w 1907 r.                                             przez rodzinę Długoszów w 1877 r. 

 

Zabytkowe budynki mieszkalne  

W Soninie znajduje się sporo zabytkowych budynków mieszkalnych pochodzących            

z przełomu XIX i XX wieku, murowanych i ozdobionych detalami architektonicznymi. 

 

3.5 Edukacja  

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

zjum. W Szkole Podstawowej uczy się 195 uczniów w 10 oddziałach, natomiast w Gimna-

zjum 23 uczniów w 1 oddziale.  

 Oprócz Szkoły Podstawowej w miejscowości działa równieŜ Przedszkole Publiczne,   

w którym wychowaniem objętych jest 69 dzieci w 3 oddziałach. 

Uczniowie mają moŜliwość korzystania z Biblioteki wiejskiej. Wysoki poziom eduka-

cji umoŜliwia uczniom zdobywanie wyróŜnień konkursach i olimpiadach zarówno lokal-

nych jak i ogólnopolskich. 
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                          Zespół Szkół w Soninie 
 
3.6 Organizacje społeczne  

W Soninie aktywnie działają: Ludowy Klub Sportowy „SAWA”, jednostka Ochotniczej 

StraŜy PoŜarnej, Koło Gospodyń Wiejskich, Gminne Koło Pszczelarzy „Pasieka”, Klub            

Seniora, Koło Wędkarskie i Kółko Rolnicze. 

 

 
Uroczystość 100- lecia OSP Sonina 

 

3.7 Infrastruktura i bezpieczeństwo 

W Soninie ma swoją siedzibę Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut, którego 

zadaniem jest zarządzanie i zapewnienie prawidłowej eksploatacji wodociągów wiejskich i 

kanalizacji, jak równieŜ zaspokojenie zapotrzebowania mieszkańców gminy Łańcut na 

wodę. 
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 Do sieci wodociągowej przyłączonych jest 695 budynków, natomiast do sieci kanali-

zacyjnej 701 budynków. Wieś jest zgazyfikowana, zelektryfikowana, ponadto 586 abo-

nentów korzysta z telefonów stacjonarnych. 

Gospodarka odpadami uregulowana jest w ok. 90 %. Odpady komunalne są wywo-

Ŝone na składowisko znajdujące się w miejscowości Młyny w gminie Radymno. Ponadto 

prowadzona jest selektywna zbiórka stłuczki szklanej oparta na pojemnikach typu IGLO, 

jak równieŜ zbiórka butelek, złomu i makulatury bezpośrednio z gospodarstw domowych. 

Sonina na tle innych miejscowości powiatu charakteryzuje się duŜym bezpieczeń-

stwem. W 2007 r. odnotowano na jej terenie ogółem 10 zdarzeń kryminalnych, w tym 5 

kradzieŜy, 4  kradzieŜe z włamaniem i 1 wypadek drogowy. 

 

3.8 Kultura  

 W Soninie funkcjonuje Ośrodek Kultury znajdujący się w strukturze Centrum Kultu-

ry Gminy Łańcut. Działają przy nim liczne zespoły artystyczne, kluby i grupy tematyczne, 

m.in. Chór mieszany czterogłosowy „Camerata”, Zespół ludowy „Sonina”, Kapela biesiad-

na „Śwagry” i Klub seniora. 

 W ramach Ośrodka prowadzą równieŜ swoją działalność sekcje sportowe, tj. męska 

druŜyna siatkówki - „Team” Sonina, Ŝeńska druŜyna siatkówki - „Victoria” Sonina, mło-

dzieŜowa druŜyna siatkówki, druŜyna piłki noŜnej i Koło turystyczno-rowerowe. 

 W kalendarzu waŜniejszych imprez artystycznych w gminie Łańcut figurują równieŜ 

okolicznościowe imprezy odbywające się co roku w Soninie. MoŜemy do nich zaliczyć: 

inscenizację Misterium Męki Pańskiej realizowaną przez Zespół ludowy „Sonina”, Biesiadę 

Pszczelarską organizowaną przez Koło Pszczelarzy „Pasieka”, konkurs organizowany 

przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich pn. „Smaki i Aromaty z Galicyjskiej Chaty”, 

DoŜynki Wiejskie, Dzień Seniora, opłatek i „święcone” organizowane przez Klub seniora, 

rozgrywki w ramach amatorskiej ligi siatkówki, Feryjny turniej piłki siatkowej dziewcząt i 

Wakacyjny turniej piłki siatkowej chłopców. 

Sonina moŜe równieŜ poszczycić się wyjątkową mieszkanką, poetką Reginą Schon-

bron, która w 2002 r. zdobyła główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Pomaluj Ŝycie 

na nowo” za „Opowiadanie z róŜą”. Poetka jest równieŜ zdobywczynią nagrody „Złotego 

pióra” za tomik poezji „Tylko róŜa”. 

 
Kapela biesiadna „Śwagry” 
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Zespół ludowy „Sonina” 
 
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, 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 

Nie występują. 

X 

 

 

5. Świat zwierzęcy Fauna bardzo urozmaicona; na terenach polnych  

moŜna spotkać sarny, baŜanty, kuropatwy, lisy i zają-

ce. 

 
X 

 

6. Wody po-

wierzchniowe 

Rzeka Sawa, zalew.  
X  

7. Wody podziem-

ne 

Brak ujęcia wody podziemnej. 
X 

 
 

8. PodłoŜe i warun-

ki hydrogeologicz-

ne 

PodłoŜe geomorfologiczne trzecio i czwartorzędowe. 

Dominują osady piaszczysto – Ŝwirowe, gliny zwałowe, 

osady lessowe w postaci glin pylastych. W dolinie rzeki 

Sawy – osady aluwialne typu mady – w postaci glin            

z domieszką substancji organicznej. 

 

X 

 

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

10. Kopaliny Stanowiska archeologiczne.  
 
 
 
 

  

X 
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11. Drogi i dostęp-

ność komunikacyj-

na 

Przez teren miejscowości przebiegają: droga woje-

wódzka relacji Sokołów–Łańcut-śurawica (nr 881), 

drogi powiatowe: Wysoka–Sonina (nr 1 541 R) oraz 

Albigowa–Sonina (nr 1 542 R) i drogi gminne: Sonina 

przez wieś „Graniczna” (nr 1 0 9867 R) i Sonina 

k/szkoły (nr 1 0 9869 R). 

  

X 

Środowisko      

kulturowe 

    

12. Walory archi-

tektury wiejskiej 

Architektura nowoczesna z elementami starej, trady-

cyjnej, sporo zabytkowych budynków mieszkalnych. 

  
X 

13. Walory ukształ-

towania przestrzeni 

publicznej  

Centralne umiejscowienie. 

 

  

X 

14. Osobliwości 

kulturowe 

Odbywające się corocznie cykliczne imprezy: 

- inscenizacja Misterium Męki Pańskiej,  

- Biesiada Pszczelarska, 

- „Smaki i Aromaty z Galicyjskiej Chaty”, 

- Dzień seniora, opłatek i „święcone”. 

  

X 

15. Miejsca, osoby 

i przedmioty kultu 

Miejsca: Kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela, 

spalony podczas najazdu tatarskiego i odbudowany         

w II połowie XVII wieku, Kościół parafialny p.w. św. 

Jana Chrzciciela, liczne kapliczki i krzyŜe przydroŜne           

Osoby: św. Jan Chrzciciel  

  

X 

16. Święta, odpu-

sty i pielgrzymki Odpust św. Jana (24 VI) 
 

X  

17.Tradycje, ob-

rzędy i gwara 

Gwara miejscowa, doŜynki Ŝniwne, opłatek boŜonaro-

dzeniowy, straŜ grobowa w okresie Wielkanocy,            

święcone, obrzędy weselne, kolędowanie. 

 
X  

18. Tradycyjne 

potrawy Kapusta z grochem, Ŝurek. 
 

X 
 

19. Legendy, 

podania i fakty 

historyczne 

Legendy, podania:  

- związana z załoŜeniem miejscowości przez Ottona  

z Pilczy,  

- pierwsza wzmianka historyczna o Soninie z 1384 r.,  

- legenda o młynie.  

 

X  

20. WaŜne postacie 

historyczne 

- Kazimierz Baran – uczestnik kampanii wrześniowej 

1939 r.– zginął w Katyniu,  

- Stanisław Nycz – oficer I Dywizji im. T. Kościuszki  

(przeszedł szlak od Lenino po Berlin),  

- Jan Nycz – I Naczelnik OSP, uczestnik wojny polsko 

– bolszewickiej 1920 r.,  

- Ŝołnierze AK: Jan Nycz, Franciszek Sobkowicz, 

Ignacy Borcz, Stanisław Józefczyk, Bolesław Borcz, 

Aleksander Kuźniar, Karol Nycz,  Bogdan Sekunda,  

- Gustaw Sobkowicz – wykładowca AR we Wrocławiu, 

- Andrzej Jamróz – I komendant OSP Sonina, 

- Helena Krogulecka –mistrzyni Polski w skoku w dal. 

 

 

X 

  21.Dawne nazwy Schonerwalt, Sanyna, Szanyna    X 

22. Dawne zawody Kowal, zdun, wyplatacz wikliny, młynarz, olejarz. 

 

  
X 
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23. Zespoły arty-

styczne 

Przy Ośrodku Kultury działają: 

- Chór mieszany czterogłosowy „Camerata”,  

- Zespół ludowy „Sonina”,  

- Kapela biesiadna „Śwagry”, 

- Klub seniora. 

  

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 zabudowy.  

X  

27. Pustostany 

mieszkaniowe i 

magazynowe 

Niezagospodarowane miejsca w hoteliku. 

 X   

28.Tradycyjne 

obiekty gospodar-

skie 

Tartak 
 X   

29. Place i miejsca 

spotkań publicz-

nych 

Plac przy Ośrodku Kultury, stadion sportowy, hala 

sportowa, plac obok Kościoła, boisko szkolne. 

  

X 

30.Miejsca do 

uprawiania sportu i 

rekreacji 

Stadion sportowy, hala sportowa, boisko szkolne. 
 

  

X 

31. Szlaki tury-

styczne i ścieŜki 

dydaktyczne 

Szlak Architektury Drewnianej – Kościół Filialny p.w. 

św. Jana Chrzciciela.   

 

X 

Gospodarka      

32. Miejsca pracy Mała ilość nie pokrywająca duŜego zapotrzebowania. X   

33. Zakłady pro-

dukcyjne 

7 zakładów produkcyjnych.  
X  

34. Produkty Wyroby ślusarskie, produkty rolne, meble, wyroby 

rzeźnicze, hafciarstwo. 

 
X  

35. Gospodarstwa 

rolne 

Rozdrobnione, w większości produkujące na własne 

potrzeby, kilka duŜych gospodarstw towarowych. 

 
 X 

36. Uprawy i ho-

dowle 

Uprawy: ziemniaki, pszenica, kukurydza, burak cukro-

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

mleczne, trzoda chlewna, drób, konie, pszczoły. 

 
 X 

37. Znane firmy 

produkcyjne i za-

kłady usługowe 

- Stacja paliw „SAWA–TANK”,  

- Biuro Usług Turystycznych „Podgórzanin”, Usługi 

Transportowo – Turystyczne – Witold Nawojski, 

- Zakład Mechaniki Pojazdowej – Leszek Dąbek, 

- Zakład Masarski „Rzeźnik”, 

- „Introligator” BIS – Paweł Inglot, 

- „Sonia” Haft komputerowy–Aleksander Cieślachowski, 

- 2 zakłady stolarskie, 

- Usługowy zakład meblowy. 

 

 X 
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38. Miejsca hote-

lowe i noclegowe 

 Hotelik przy Ludowym Klubie Sportowym „SAWA” 

 

 

 

X   

39. Restauracje, 

punkty gastrono-

miczne 

Brak 

X   

40. MoŜliwe do 

wykorzystania 

odpady produkcyj-

ne 

W zasadzie nie występują, są zagospodarowane. 
 

 X  

 

41. Zasoby odna-

wialnych źródeł 

energii 

Brak 

X  

 

Kapitał społeczny     

42. Autorytety i 

znane postacie wsi 

Autorytety: 

- ksiądz proboszcz Jan Jakubowski,  

- ks. Henryk Borcz – wykładowca WyŜszego Semina-

rium Duchownego w Przemyślu, 

- Stanisław i Franciszka Hadław – przechowywali               

w czasie wojny sztandar. 

Znane postacie:  

- Regina Schonbron - poetka, zdobywczyni nagrody 

„Złotego pióra” i nagrody głównej w ogólnopolskim 

konkursie „Pomaluj Ŝycie na nowo”,  

- Wacław Nycz – pilot, wielokrotny mistrz świata                

w lataniu nawigacyjno – precyzyjnym. 

 

 X 

43. Krajanie znani 

w regionie, kraju i 

za granicą 

- Regina Schonbron - poetka, zdobywczyni nagrody          

„Złotego pióra” i nagrody głównej w ogólnopolskim 

konkursie „Pomaluj Ŝycie na nowo”,  

- Wacław Nycz – pilot, wielokrotny mistrz świata              

w lataniu nawigacyjno – precyzyjnym,  

- Grzegorz Kuźniar - mistrz Polski- ŜuŜlowiec, 

- Helena Krogulecka – mistrzyni Polski w skoku w dal,  

- Barbara Nycz – mistrzyni Polski LZS w biegach nar-

ciarskich,  

- Anna Podolec – mistrzyni Europy w siatkówce                

w 2004 r. 

- Mieczysław Fleszar - rzeźbiarz, 

- Julia Kalinowska – poetka, rzeźbiarka, 

- Julia Hypnar - działaczka KGW i kultury, 

- Tadeusz Kaszyca - działacz OSP, 

- Józef Krzywonos – trener siatkarzy, 

- Aleksander Kuźniar – malarz i reŜyser. 

  X 

44. Osoby o specy-

ficznej wiedzy i 

umiejętnościach 

- Misjonarz o. Kazimierz Borcz karmelita bosy (misja         

w USA), 

- prof. Józef Kochman - entomolog 
  X 

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

dowisko. 

 

 

 

 

X  
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46. Związki i sto-

warzyszenia 

- OSP Sonina,  

- LKS „Sawa”, 

- Koło Gospodyń Wiejskich,  

- Gminne Koło Pszczelarzy „Pasieka”,  

- Klub Seniora,  

- Koło wędkarskie, 

 

X  

47. Kontakty i 

współpraca 

Współpraca kulturalna licznych zespołów działających 

przy Ośrodku Kultury oraz Ludowego Klubu Sportowe-

go „Sawa”. 

 
X  

Inne zasoby     

48. Infrastruktura 

społeczna 

- Rodzinny Dom Dziecka, 

- Przedszkole Publiczne,  

- Zespół Szkół,  

- Ośrodek Kultury,  

- Biblioteka. 

 

X  

49. Telefonia cy-

frowa 

Zasięg sieci cyfrowej na terenie całej miejscowości 

zapewniają nadajniki znajdujące się w odległości kilku-

nastu kilometrów. 

 
X  

 

5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

 W celu inwentaryzacji zasobów oraz ustalenia słabych i mocnych stron miejscowości 

Sonina, 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 nad nią opinie, uwagi i wnioski stanowiły mate-

riał do zdefiniowania stanu wyjściowego.  

Pozwoliły one równieŜ na określenie atutów i mocnych stron miejscowości, które 

wytyczają kierunek jej rozwoju społeczno–gospodarczego. 

 

5.1 Mocne strony:  

1. Sąsiedztwo miasta Łańcuta 

2. Walory krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe i religijne 

3. Przewaga dobrej jakości gleb, duŜe zasoby wody pitnej 

4. Czyste ekologicznie płody rolne 

5. Dobry stan środowiska naturalnego 

6. Kapitał społeczny, znaczne zasoby siły roboczej, organizacje społeczne  

7. Infrastruktura techniczna 

8. Szkolnictwo – Zespół Szkół i Przedszkole Publiczne 

9. Rodzinny Dom Dziecka 

 

5.2 Słabe strony: 

4. Brak bazy turystycznej (gospodarstw agroturystycznych i punktów gastronomicznych) 

 

1. DuŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

2. Słaba jakość dróg wewnętrznych 

3. Niedostateczne odwodnienie przy drogach 
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5.3 Szanse: 

1. Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi 

2. MoŜliwość powstawania zakładów produkcyjno–usługowych 

3. Rozwój turystyki, w tym agroturystyki i turystyki religijno–pątniczej 

4. Korzystne warunki glebowo–klimatyczne  

5. MoŜliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

6. Rozwój przedsiębiorczości 

 

5.4 ZagroŜenia: 

1. Bezrobocie 

2. Likwidacja zakładów przemysłowych w Rzeszowie i Łańcucie 

3. ZagroŜenie powodziowe 

4. Opóźnienie cywilizacyjne 

5. ZuboŜenie drobnych rolników, zamknięcie rynku dla pojedynczych gospodarstw 

6. Degradacja środowiska związana z działalnością człowieka 

7. Niewykorzystany potencjał kulturowy 

 

6. Planowane działania  

6.1 Zestawienie planowanych zadań 

 Plan Odnowy Miejscowości Sonina 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 Sonina 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 Soniny. 
 

6.1.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

Nazwa zadania Cel 

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Sokołów–

Łańcut-śurawica (nr 881). 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wysoka–Sonina 

(nr 1 541 R). 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5. Brak grupy producentów rolnych 

6. Niewystarczająca promocja – tylko poprzez gazetę lokalną  

7. Przestarzała infrastruktura Ośrodka Kultury 

8. Niewystarczająca baza kulturalna 
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3. Budowa drogi na Budy. Rozbudowa infrastruktury drogowej. 

3. Budowa drogi „koło Lekkiego”. Rozbudowa infrastruktury drogowej. 

4. Dokończenie wykonania oświetlenia przy drogach gmin-

nych. 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

6.1.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej: 

Nazwa zadania Cel 

1. Budowa Ośrodka Kultury z salą widowiskową. Rozbudowa infrastruktury kultury. 

2. Budowa „grzybka” za stadionem sportowym oraz urządzeń 

rekreacyjno – sportowych. 
Rozbudowa infrastruktury kultury. 

 

6.1.3. Zadania w zakresie oświaty: 

Nazwa zadania Cel 

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu 

Szkół.  
Rozbudowa infrastruktury oświaty. 

2. Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego oraz ogrodze-

nie boisk szkolnych przy Zespole Szkół. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty. 

3. Remont chodników i placów na terenie Zespołu Szkół oraz 

wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i płytki 

odbojowej. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty. 

4. Modernizacja pomieszczeń wc w budynku Zespołu Szkół. Poprawa stanu infrastruktury oświaty. 
5. Rekultywacja, zagospodarowanie terenu szkolnego oraz 

utworzenie ścieŜki ekologiczno-regionalnej z wykorzysta-

niem elementów krajobrazu. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty. 

6. BieŜące remonty podłóg, ścian i oświetlenia w salach  

lekcyjnych, sali gimnastycznej, w szatni i na korytarzach             

w Zespole Szkół. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty. 

7. BieŜący remont pokrycia dachowego i obróbek blachar-

skich na budynku Zespołu Szkół. Poprawa stanu infrastruktury oświaty. 

8. Remont glazury w pomieszczeniach kuchni, remont daszku 

nad wejściem do kotłowni oraz adaptacja mieszkania na 

potrzeby Zespołu Szkół. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty. 

9. Wymiana grzejników c.o. w Zespole Szkół. Poprawa stanu infrastruktury oświaty. 
10. Przebudowa istniejącego stropodachu na dach dwuspado-

wy w budynku Zespołu Szkół. Poprawa stanu infrastruktury oświaty. 

11. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół. Poprawa stanu infrastruktury oświaty. 
12. Budowa Przedszkola Publicznego.  Rozbudowa infrastruktury oświaty. 

 

6.1.4. Zadania w zakresie sportu i rekreacji: 

Nazwa zadania Cel 

Modernizacja pawilonu sportowego. Poprawa stanu infrastruktury sportowej. 

 

6.1.5. Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

Nazwa zadania Cel 

1. Renowacja zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzcicie-

la. 
Ochrona dziedzictwa kulturowego. 

2. Organizacja imprez masowych, m. in. Biesiady Pszczelar-

skiej, konkursu pn. „Smaki i Aromaty z Galicyjskiej Cha-

ty”, festynów rodzinnych, sportowych i rekreacyjnych. 

Rozwój działalności kulturalnej. 
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3. Promocja miejscowych zespołów artystycznych, w tym 

m.in.: Chóru „Camerata”, Zespołu ludowego „Sonina” i 

Kapeli biesiadnej „Śwagry”. 

Promocja miejscowych grup               

artystycznych. 

 

6.2 Opis planowanych zadań 

Plan Odnowy Miejscowości Sonina przewiduje wykonanie szeregu zadań z zakresu 

infrastruktury technicznej i społecznej, jak równieŜ oświaty, ochrony zdrowia, sportu i 

rekreacji, kultury oraz turystyki. Zmierzają one do podniesienia standardu Ŝycia w miej-

scowości oraz stworzenia odpowiedniej bazy do prowadzenia działalności społeczno-

kulturalnej, oświatowej i sportowej. 

 

6.2.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska 

Inwestycje objęte tym zakresem polegać będą na rozbudowie infrastruktury drogo-

wej i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości. W tym celu przeprowa-

dzona zostanie budowa drogi gminnej na Budy i drogi „koło Lekkiego”, budowa chodni-

ków przy biegnącej przez miejscowość drodze wojewódzkiej Sokołów–Łańcut-śurawica            

(nr 881) i drodze powiatowej drogi powiatowe Wysoka–Sonina oraz dokończone zostanie 

wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych. 

 

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.  

 Dla realizacji wyŜej wskazanych celów planuje się budowę Ośrodka Kultury w Soni-

nie wraz z salą widowiskową oraz budowę „grzybka” za stadionem sportowym i urządzeń 

rekreacyjno – sportowych. 

 

6.2.3 Zadania w zakresie oświaty 

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

uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświatowej o brakujące obiekty i modernizację 

istniejących budynków. 

W pierwszej kolejności zakłada się przeprowadzenie modernizacji obiektu Zespołu 

Szkół, mającej na celu podnoszenie standardu obiektów słuŜących realizacja zadań edu-

kacyjno-oświatowych. 

 Planowane prace obejmą wymianę stolarki okiennej, modernizację pomieszczeń 

sanitarnych, remont podłóg, ścian i oświetlenia w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, 

w szatni i na korytarzach, remont pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, remont 

glazury w pomieszczeniach kuchni, remont daszku nad wejściem do kotłowni oraz adap-

tację mieszkania na potrzeby Zespołu Szkół, wymianę grzejników c.o., przebudowę ist-

niejącego stropodachu na dach dwuspadowy i przeprowadzenie termomodernizacji obiek-

tu Zespołu Szkół.  

  W dalszej kolejności zmodernizowane zostanie otoczenie wokół Zespołu Szkół. 

Obejmie ono przeprowadzenie remontu ogrodzenia terenu szkolnego oraz ogrodzenia 
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boisk szkolnych, remontu chodników i placów na terenie Zespołu Szkół oraz wykonanie 

izolacji pionowej ścian fundamentowych i płytki odbojowej. Zrekultywowany i zagospoda-

rowany zostanie równieŜ teren szkolny oraz utworzona zostanie ścieŜka ekologiczno-

regionalna. 

 W ciągu najbliŜszych 7 lat planowana jest ponadto budowa Przedszkola Publicznego  

i przeniesienie do nowego obiektu placówki ze starego budynku. Realizacja tego zadania 

ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i zapewnienie im dostępu do podsta-

wowej formy edukacji. 

 

6.2.4. Zadania w zakresie sportu i rekreacji 

Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej oraz rozwijanie potencjalnych 

moŜliwości rekreacyjnych miejscowości stanowią istotne obszary, w których zaplanowano 

do realizacji zadania w ciągu najbliŜszych 7 lat. 

Wśród nich znajduje się przeprowadzenie modernizacji pawilonu przy stadionie 

sportowym w miejscowości. Obejmie ona wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w tym 

obiekcie, modernizację łazienek i pokoi oraz remont elewacji zewnętrznej.  

 

6.2.5. Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

  Planowane do wykonania działania mają na celu wypromowanie Soniny jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie oraz umoŜliwienie jej mieszkańcom podnoszenie 

własnych kwalifikacji, rozwoju intelektualnego i kulturalnego oraz zwiększenie dochodo-

wości miejscowej społeczności.  

 W pierwszej kolejności planuje się przeprowadzenie renowacji zabytkowego Kościoła 

pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, znajdującego się na Szlaku Architektury Drewnianej 

województwa podkarpackiego i wypromowanie tego miejsca jako obiektu turystyki reli-

gijno-pątniczej. 

 W ciągu najbliŜszych 7 lat naleŜy kontynuować organizację imprez masowych na 

terenie Soniny, m. in. Biesiady Pszczelarskiej, konkursu pn. „Smaki i Aromaty z Galicyj-

skiej Chaty”, festynów rodzinnych, sportowych i rekreacyjnych. 

Ponadto konieczna jest dalsza promocja miejscowych zespołów artystycznych,          

w tym Chóru „Camerata”, Zespołu ludowego „Sonina” i Kapeli biesiadnej „Śwagry” 

 

6.3 Przeznaczenie planowanych do realizacji zadań   

  Wykonanie zaplanowanych zadań przyczyni się do podniesienia standardu Ŝycia 

mieszkańców Soniny oraz stworzy warunki do efektywniejszego prowadzenia działalności 

kulturalnej na terenie tej miejscowości. Działania wykonane zgodnie z Planem 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 więcej zespół działań podejmowanych w ramach Planu, a słuŜących realizacji 

wizji rozwoju wsi w sposób bezpośredni wpłynie na rozwój pozarolniczych źródeł docho-

dów ludności. Korzystna szczególnie będzie moŜliwość zatrudnienia miejscowych bezro-

botnych przy realizacji inwestycji.  
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  Realizacja 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 zaangaŜowa-

nia, odpowiedzialności i współpracy.  

  Plan sprzyja dąŜeniom do zachowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa wsi. 

Nie tylko nie spowoduje negatywnych skutków dla środowiska, a przeciwnie sprzyjać bę-

dzie efektom pozytywnym. 

 

6.3.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska  

  Inwestycje zaplanowane w tej dziedzinie przyczynią się do rozbudowy infrastruktur-

ry drogowej, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłyną na poprawę stanu 

środowiska naturalnego.  

 

6.3.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej 

  Wykonanie inwestycji mającej na celu budowę Ośrodka Kultury wraz z salą widowi-

skową wykorzystywaną na potrzeby kulturalne oraz utworzenie grzybka za stadionem 

sportowym i urządzeń rekreacyjno – sportowych, będzie słuŜyło wszystkim mieszkańcom 

wsi i okolicznych sołectw.  

  Realizacja tych zadań pozwoli na utworzenie bazy lokalowej i zaplecza odpowiadają-

cego szerokiemu zakresowi działalności kulturalnej, jaka prowadzona jest przez organiza-

cje społeczne na terenie Soniny. 

  

6.3.3 Zadania w zakresie oświaty 

  Inwestycje w dziedzinie oświaty, tak na potrzeby edukacji przedszkolnej, jak i 

szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnego są niezbędne z punktu widzenia zapew-

nienia odpowiedniego standardu działalności dydaktyczno–wychowawczej i moŜliwości 

wpływu na kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka i jego przystoso-

wanie do Ŝycia w społeczeństwie. 

 

6.3.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji  

Planowana modernizacja pawilonu sportowego przy stadionie sportowym poprawi 

aktywność miejscowego LKS-u i zachęci  młodzieŜ do uprawnia dyscyplin sportowych. 

 

6.3.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

 Przeprowadzenie renowacji zabytkowego Kościoła w miejscowości Sonina i naleŜyte 

jego wypromowanie jako ciekawego obiektu turystyki religijno-pątniczej będzie znakomi-

tą formą promocji wsi i gminy oraz kultywowania toŜsamości kulturowej.  

 Kontynuacja organizacji cyklicznych imprez masowych, festynów sportowych,          

rodzinnych i rekreacyjnych, a w szczególności imprez mających na celu promocję produk-

tu lokalnego i zespołów artystycznych pozwoli na popularyzację wśród mieszkańców gmi-

ny oraz osób z zewnątrz miejscowych walorów wsi Sonina. 
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6.4 Rezultaty  

  Plan Odnowy Miejscowości Sonina pozwoli na podniesienie standardu Ŝycia jej 

mieszkańców i rozwój społeczno–kulturowy wsi. 

  Wykonanie zaplanowanych zadań będzie słuŜyć kształtowaniu się postaw obywatel-

skich i integracji społecznej wokół problemów lokalnego środowiska. 

 

6.4.1 Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska: 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

- poprawa stanu środowiska  

- poprawa estetyki miejscowości  

 

6.4.2 Infrastruktura społeczna i kulturalna: 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  

- integracja społeczności lokalnej 

- podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców 

 

6.4.3 Oświata:  

- rozwój intelektualny i fizyczny dzieci oraz młodzieŜy  

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców  

- wyrównanie szans edukacyjnych  

 

6.4.4 Sport i rekreacja:  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy 

- modernizacja przestrzeni wiejskiej 

- poprawa estetyki miejscowości  

 

6.4.5 Kultura, turystyka i promocja: 

- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości  

- wykreowanie nowych produktów turystycznych 

- zachowanie dziedzictwa kulturowego 

 

6.5 Szacunkowy koszt realizacji zadań  

Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

w zł. BudŜet  

Gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona 

środowiska 

    

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódz-

kiej Sokołów–Łańcut-śurawica (nr 881). 
100.000 30.000  70.000 

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 

Wysoka–Sonina (nr 1 541 R). 
100.000 30.000  70.000 

3. Budowa drogi na Budy. 300.000 90.000  210.000 

4. Budowa drogi „koło Lekkiego”. 150.000 45.000  105.000 

5. Dokończenie wykonania oświetlenia przy 

drogach gminnych. 

 

100.000 30.000  70.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

w zł. BudŜet  

Gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna      

1. Budowa Ośrodka Kultury z salą widowi-

skową. 
2.000.000  600.000 

 
1.400.000 

2. Budowa „grzybka” za stadionem sporto-

wym oraz urządzeń rekreacyjno – sporto-

wych. 

500.000 150.000 
 

350.000 

3. Oświata      

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej        

w budynku Zespołu Szkół.  
55.000 16.500 

 
38.500 

2. Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego 

oraz ogrodzenie boisk szkolnych przy            

Zespole Szkół. 

150.000 45.000  105.000 

3. Remont chodników i placów na terenie 

Zespołu Szkół oraz wykonanie izolacji pio-

nowej ścian fundamentowych i płytki od-

bojowej. 

120.000 36.000  84.000 

4. Modernizacja pomieszczeń wc w budynku 

Zespołu Szkół. 
100.000 30.000  70.000 

5. Rekultywacja, zagospodarowanie terenu 

szkolnego oraz utworzenie ścieŜki ekolo-

giczno-regionalnej z wykorzystaniem ele-

mentów krajobrazu. 

60.000 18.000  42.000 

6. BieŜące remonty podłóg, ścian i oświetle-

nia w salach  lekcyjnych, sali gimnastycz-

nej, w szatni i na korytarzach w Zespole 

Szkół. 

100.000 30.000  70.000 

7. BieŜący remont pokrycia dachowego i 

obróbek blacharskich na budynku Zespołu 

Szkół. 

15.000 4.500  10.500 

8. Remont glazury w pomieszczeniach kuch-

ni, remont daszku nad wejściem do ko-

tłowni oraz adaptacja mieszkania na po-

trzeby Zespołu Szkół. 

50.000 15.000  35.000 

9. Wymiana grzejników c.o. w Zespole Szkół. 80.000 24.000  56.000 

10. Przebudowa istniejącego stropodachu na 

dach dwuspadowy w budynku Zespołu 

Szkół. 

250.000 75.000  175.000 

11. Termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkół. 
400.000 120.000  280.000 

12. Budowa Przedszkola Publicznego.  4.000.000 1.200.000  2.800.000 

4. Sport i rekreacja      

Modernizacja pawilonu sportowego. 1.000.000 250.000 500.000 250.000 

5. Kultura, turystyka i promocja     

1. Renowacja zabytkowego Kościoła p.w. św. 

Jana Chrzciciela. 
500.000 125.000  375.000 

2. Organizacja imprez masowych, m. in. 

Biesiady Pszczelarskiej, konkursu pn. 

„Smaki i Aromaty z Galicyjskiej Chaty”,  

festynów rodzinnych, sportowych i rekre-

acyjnych. 

140.000 14.000 

 

126.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

w zł. BudŜet  

Gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

3. Promocja miejscowych zespołów arty-

stycznych, w tym m.in.: Chóru „Camera-

ta”, Zespołu ludowego „Sonina” i Kapeli 

biesiadnej „Śwagry”. 

70.000 7.000 

 

63.000 

 

6.6 Harmonogram realizacji zadań  

Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.Infrastruktura techniczna i ochrona               

środowiska 

        

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej            

Sokołów–Łańcut-śurawica (nr 881). 

 
x       

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Wysoka–

Sonina (nr 1 541 R). 

 
x       

3. Budowa drogi na Budy.  x       

4. Budowa drogi „koło Lekkiego”.  x       

5. Dokończenie wykonania oświetlenia przy drogach 

gminnych. 

 
x x 

     

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna          

1. Budowa Ośrodka Kultury z salą widowiskową.   x      

2. Budowa „grzybka” za stadionem sportowym oraz 

urządzeń rekreacyjno – sportowych. 

  
x x 

    

3. Oświata          

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 

Zespołu Szkół.  
   x     

2. Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego oraz 

ogrodzenie boisk szkolnych przy Zespole Szkół. 
 x x      

3. Remont chodników i placów na terenie Zespołu 

Szkół oraz wykonanie izolacji pionowej ścian            

fundamentowych i płytki odbojowej. 

 x x x     

4. Modernizacja pomieszczeń wc w budynku Zespołu 

Szkół. 
x x x x     

5. Rekultywacja, zagospodarowanie terenu szkolnego 

oraz utworzenie ścieŜki ekologiczno-regionalnej           

z wykorzystaniem elementów krajobrazu. 

   x     

6. BieŜące remonty podłóg, ścian i oświetlenia                 

w  salach  lekcyjnych, sali gimnastycznej, w szatni i 

na korytarzach w Zespole Szkół. 

x X       

7. BieŜący remont pokrycia dachowego i obróbek 

blacharskich na budynku Zespołu Szkół. 
 X       

8. Remont glazury w pomieszczeniach kuchni, remont 

daszku nad wejściem do kotłowni oraz adaptacja 

mieszkania na potrzeby Zespołu Szkół. 

 x       

9. Wymiana grzejników c.o. w Zespole Szkół.  x x x     

10. Przebudowa istniejącego stropodachu na dach 

dwuspadowy w budynku Zespołu Szkół. 
    x    

11. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół.      x   

12. Budowa Przedszkola Publicznego.  x x x x     
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Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4. Sport i rekreacja          

Modernizacja pawilonu sportowego.  x       

5. Kultura, turystyka i promocja         

1. Renowacja zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana 

Chrzciciela. 

  
x 

     

1. Organizacja imprez masowych, m. in. Biesiady 

Pszczelarskiej, konkursu pn. „Smaki i Aromaty           

z Galicyjskiej Chaty”, festynów rodzinnych, sporto-

wych i rekreacyjnych. 

x x x x x x x x 

2. Promocja miejscowych zespołów artystycznych,           

w tym m.in.: Chóru „Camerata”, Zespołu ludowego 

„Sonina” i Kapeli biesiadnej „Śwagry”. 

x x x x x x x x 

 

7. Zakończenie  

 Plan Odnowy Miejscowości Sonina przewiduje realizację w ciągu 7 lat zadań mają-

cych na celu podniesienie poziomu infrastruktury technicznej wsi oraz jej rozwój                  

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

nych działań będzie wynikiem zaangaŜowania całej społeczności lokalnej i skierowania jej         

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

kulturowej Soniny. 

 Efektem realizacji Planu będzie wzrost znaczenia wsi jako miejscowego ośrodka 

rozwoju kultury, edukacji, sportu i turystyki. 

 WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Sonina nastąpi po jego przyjęciu przez             

Zebranie Wiejskie Sołectwa i zatwierdzeniu przez Radę Gminy Łańcut.  

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

Monitorowanie wykonania Planu zostanie powierzone Sołtysowi Wsi i pracownikowi           

Urzędu Gminy Łańcut, do którego obowiązków słuŜbowych naleŜą sprawy związane               

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

brania Wiejskiego. 
 

 

 

 

 

Sonina, 18 maja 2008 r.     ……………………………………………………………………………………… 


