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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 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 Wysoka. 

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 Wysoka 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 Wysoka 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 Wysokiej działań, stworzy moŜliwość bieŜącego monitoringu i oceny ich wdraŜania, 

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

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

Są to: 

 

- Albigowa  

- Cierpisz 

- Głuchów 

- Handzlówka 

- Kosina 

- Kraczkowa 

- Sonina 

- RogóŜno 

- Wysoka 

  
Miejscowość Wysoka połoŜona jest na południe od Łańcuta, w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie (w odległości ok. 3 km). Od wschodu graniczy z Soniną, od północy z Łańcu-

tem, od zachodu z Kraczkową, a od południa z miejscowością Albigowa. Jej zabudowa 

jest skupiona przy wiejskich drogach oraz wzdłuŜ rzeki Sawa. 

Liczba ludności wynosi 2.583 (wg. stanu na dzień 31.12.2007 r.) a powierzchnia 

1.210 ha. Na tle pozostałych miejscowości gminy, Wysoką cechuję średnia gęstość za-

ludnienia wynosząca ok. 213 osób na km2.  

Przez Wysoką przebiega droga wojewódzka Naklik–LeŜajsk–Szklary (nr 877), droga 

powiatowa Wysoka–Sonina (nr 1 541 R) i Albigowa-Sonina (nr 1 544 R) oraz droga 

gminna Wysoka-Wysoka za rzeką (nr 1 0 9865 R). 

          

3.2 Funkcje 

Jedną z funkcji miejscowości Wysoka jest produkcja rolnicza, o czym świadczy wy-

soki odsetek uŜytków rolnych wynoszący 92 %. Gleby stosunkowo wysokiej jakości             

(II, III klasa bonitacyjna) sprzyjają uprawom, głównie warzywno–zboŜowych. Strukturę 

gospodarstw rolnych cechuje duŜe rozdrobnienie. Niewiele jest natomiast gospodarstw 

towarowych, a większość z nich skupia się na produkcji na własne potrzeby.  

Ponadto waŜną funkcję dla jej rozwoju pełnią usługi, w tym świadczone przez 

przedsiębiorstwa róŜnych branŜ, m.in. stolarskie, budowlane, transportowe, ślusarskie, 

samochodowe (blacharstwo i mechanika pojazdowa), oraz przedsiębiorstwa produkcyj-

no–handlowe.  

 

3.3 Historia  

Wysoka została załoŜona w II połowie XIV w. przez Ottona z Pilczy herbu Topór, ge-

neralnego starostę ziemi ruskiej i wojewodę sandomierskiego, właściciela dystryktu łań-

cuckiego. Pierwsza oficjalna wzmianka o niej pochodzi z 1384 r.  

Od 1586 r. Wysoka stanowiła własność rodziny Korniaktów. W 1742 r. jako jej 

dzierŜawcy notowani są Marcin i Anna Dąbrowscy, a następnie Andrzej i Marianna Rutko-

wscy. Kolejnym administratorem miejscowości od 1767 r. był Andrzej Szatkowski.  
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Przed 1780 r. wieś nabył wojewoda ruski, chorąŜy wielki koronny, targowiczanin 

Stanisław Szczęsny Potocki. Zastawił on Wysoką u Konstancji Bielskiej, kasztelanowej 

halickiej.  

W 1785 r. Wysoka naleŜała do księcia Adama Ponińskiego. Dwa lata później jej wła-

ścicielką została Rogalińska.  

Od 1798 r. miejscowość ta stanowiła własność Józefa i Tekli Smydzińskich. Kolej-

nymi dziedzicami Wysokiej byli Konstancja i Antoni Świdzińscy, od których w 1819 r. od-

kupił ją Alfred Potocki. W skład Ordynacji Łańcuckiej wieś wchodziła do 1944 r.  

W dawnych czasach mieszkańcy Wysokiej słynęli z wyrobów tkackich, posiadali na-

wet własny cech. Do chwili obecnej jeden z przysiółków wsi nosi nazwę „Tkacze". Tak 

samo nazywa się Zespół Obrzędowy, który prezentuje m.in. „Wesele wysockie". 

 

3.4 Zabytki i ciekawe miejsca 

Kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty 

Usytuowany jest w centrum wsi, nieopodal rzeki Sawa. Parafia erygowana została 

tuŜ po załoŜeniu wsi, a pierwsza oficjalnie udokumentowana wzmianka o niej znajduje się 

w dokumencie kardynała legata Dymitra z 1384 r. Pierwszy kościół w miejscowości spalili 

Tatarzy  w 1624 r., nowy, drewniany ufundował dziedzic i kolator Konstanty Korniakt. 

Świątynię tę rozebrano w 1911 r.  

Obecny kościół został wzniesiony w latach 

1911- 1913 według projektu Stanisława 

Majerskiego przez budowniczego z Łańcuta 

Stanisława Cetnarskiego. Wymurowano go 

z cegły i otynkowano. Składa się z 3 naw 

przeciętych halowym transeptem 

wykonanym w stylu neogotyckim. Jego 

fasada zaakcentowana jest wysuniętą, 

czterokondygnacyjną wieŜą. Ołtarze 

kościoła wykonano po  1945 r. w stylu 

neogotyckim i wzbogacono barokowymi 

obrazami z XVIII wieku. Polichromia 

wykonana została natomiast  w 1934 r. i  

w 1942 r. przez Stanisława Szmuca. 
                Kościół parafialny w Wysokiej 
Plebania 

Usytuowana jest po drugiej stronie drogi gminnej, na wprost kościoła. Wybudowana 

została w 1908 r. w stylu klasycystyczno–neorenesansowym. Wykonana została z cegły i 

otynkowana. 

 

Kapliczki 

Kapliczki murowane z cegły, otynkowane, ozdobione skromnym detalem architekto-

nicznym ze współczesnymi figurami świętych i obrazami dewocyjnymi znajdują się         

w najwaŜniejszych punktach wsi. 
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Pierwsza z nich ufundowana została przez Walentego Michnę z 1903 r. Kapliczka 

znajduje się w centrum wioski, przy skrzyŜowaniu dróg, nieopodal kościoła. Kolejną wy-

budowano w przysiółku „Budy" w 1908 r. Trzecią ufundowali na „Tkaczach" Franciszek i 

Agata Gońscy w 1910 r. Jeszcze inną wzniesiono w 1905 r. przy granicy z Soniną, a            

w 1930 r. ufundowano kapliczkę na „Dołach". 

Obok cegielni, na granicy Wysokiej i Łańcuta stoi od niepamiętnych czasów stara 

kapliczka. Została ona wymurowana z cegły prawdopodobnie w XVIII wieku, otynkowana 

i ozdobiona z trzech stron arkadami wspartymi na kolumnach. Wewnątrz niej znajduje się 

figura Matki Boskiej, ustawiona w 1984 r. w miejscu skradzionej figury św. Jana Nepo-

mucena. Jest to najstarsza kapliczka zarówno w Wysokiej, jak i w całej okolicy. 

 

Dawny folwark Potockich 

Usytuowany jest w zachodniej części wsi, przy drodze do Albigowej. Z licznych nie-

gdyś zabudowań, w których prowadzono hodowlę koni roboczych, do chwili obecnej za-

chowały się jedynie budynki gospodarcze oraz kancelaria. Są one przebudowane i za-

adoptowane na cele mieszkalno-dydaktyczne pobliskiej szkoły. 

 

Pozostałości dawnego folwarku 

 Budynki mieszkalne 

Na uwagę zasługuje kilka budynków wybudowanych w okresie międzywojennym.          

Są to domy murowane, wzniesione w typie wilii łańcuckich, ozdobione detalem architek-

tonicznym. Warto tutaj wymienić domy nr 77, 100 oraz 21, w obejściach których znajdu-

ją się stare zabudowania gospodarcze. 

 

3.5 Edukacja  

Szkoła Podstawowa w Wysokiej skupia w 12 oddziałach 207 uczniów. Ponadto              

w miejscowości funkcjonuje Gimnazjum Publiczne, w którym uczy się 130 dzieci w 6 od-

działach. Na terenie miejscowości działa równieŜ Przedszkole Publiczne, w którym uczy 

się 68 dzieci w 3 oddziałach (wg. stanu na 30.09.2007 r.).  
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Uczniowie tych szkół mogą korzystać ze zbiorów zarówno biblioteki szkolnej jak i 

publicznej Biblioteki wiejskiej. Wysoki poziom edukacji umoŜliwia uczniom zdobywanie 

nagród i wyróŜnień w róŜnych konkursach, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym 

jak i ogólnopolskim. 

W Wysokiej funkcjonuje równieŜ szkoła średnia, Zespół Szkół im. Tadeusza Ko-

ściuszki, w skład którego wchodzą: Liceum Ekonomiczne, Technikum śywienia i Gospo-

darstwa Domowego oraz Technikum Hotelarskie. Przy szkole znajduje się pełnowymiaro-

wy basen kąpielowy. 

 

             Basen kąpielowy      Szkoła Podstawowa                                                 

 

3.6 Organizacje społeczne 

       W Wysokiej działają Ludowy Klub Sportowy „Orzeł”, Koło Gospodyń Wiejskich, jed-

nostka OSP oraz Klub Seniora. 

 
3.7 Infrastruktura i bezpieczeństwo 

  Zadania inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

zostały w Wysokiej zakończone. Na dzień 31.12.2007 r. do sieci wodociągowej przyłączo-

nych było 683 budynki, a do sieci kanalizacyjnej 607 budynków.  

 Wieś jest zelektryfikowana i zgazyfikowana. Gospodarka odpadami uregulowana 

jest w ok. 90 %. Odpady komunalne są wywoŜone na składowisko znajdujące się w miej-

scowości Młyny (gm. Radymno). Ponadto prowadzona jest selektywna zbiórka stłuczki 

szklanej oparta na pojemnikach typu IGLO, jak równieŜ zbiórka butelek, złomu i makula-

tury bezpośrednio z gospodarstw domowych. 

Liczba abonentów korzystających z telefonów stacjonarnych wynosi 511. 

Wysoka jest wsią zapewniającą bezpieczeństwo swoim mieszkańcom, o czym 

świadczy mała liczba odnotowanych tu zdarzeń kryminalnych. Według sprawozdań                

ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 

2007 r. zanotowano tutaj ogółem 4 zdarzenia kryminalne. 
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3.8 Kultura 

Sołectwo Wysoka ma bardzo bogate tradycje kulturowe. Niegdyś istniało tu dobrze 

rozwinięte tkactwo, które skupiało się w organizacji cechowej. Tradycje te jako element 

kultury ludowej podtrzymuje Zespół Obrzędowy „Tkacze”. 

 W Wysokiej funkcjonuje Dom Kultury w ramach Centrum Kultury Gminy Łańcut. 

Działają przy nim liczne zespoły i grupy artystyczne: 

- Chór męski,  

- Orkiestra Dęta,  

- Kapela podwórkowa „Wysoczanie” 

- Zespół obrzędowy „Tkacze”,  

- Big-band,  

- Orkiestra janczarska, 

- Zespół taneczny „Perełki”, 

- Zespół instrumentalno-wokalny, 

- Kabaret, 

- Kółko plastyczne, 

- Biblioteka publiczna. 

Ponadto przy Szkole Podstawowej w Wysokiej działa Chór Szkolny. Z myślą o osobach 

starszych utworzono Klub Seniora, który w 2004 r. obchodził 20-sto lecie swego istnienia. 

W Wysokiej działają równieŜ indywidualni twórcy amatorzy, zajmujący się rzeźbą            

w drewnie, haftem i wyrobem szopek boŜonarodzeniowych.  

WaŜniejsze imprezy artystyczne w Wysokiej: 

- Międzynarodowy Turniej Szachowy „Podkarpacka Szachownica", 

- Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz Konkurs Szopek, 

- Wysockie Dni Kultury – coroczny festyn, 

- Festiwal Piosenki Szkolnej, 

- Eliminacje Gminne Konkursu „Śpiewać kaŜdy potrafi”, 

- DoŜynki Wiejskie. 

 

 

Zespół obrzędowy „Tkacze” 
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Orkiestra Dęta 

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 krajobrazu 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 ozdobna 

 
X 

 

4. Cenne przyrodniczo  

   obszary i obiekty 

Nie występują. X 
  

5. Świat zwierzęcy Fauna bardzo urozmaicona; na terenach 

polnych moŜna spotkać sarny, baŜanty, 

kuropatwy, lisy, zające. 

 

X 

 

6. Wody powierzchniowe rzeka Sawa 

 

 
X 

 

7. Wody podziemne Nie występują. X   

8. PodłoŜe i warunki  

    hydrogeologiczne 

PodłoŜe geomorfologiczne trzecio i czwarto-

rzędowe. Dominują osady piaszczysto–

Ŝwirowe, gliny zwałowe, osady lessowe              

w postaci glin pylastych. W dolinie rzeki 

Sawy występują  osady aluwialne typu 

mady w postaci glin z domieszką substancji 

organicznej. 

 

X 

 

9. Gleby Gleby dobrej jakości. PrzewaŜa II i III  

klasa bonitacyjna. 

  
X 

10. Kopaliny Stanowiska archeologiczne    X 
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11. Drogi i dostępność  

     komunikacyjna 

Przez Wysoką przebiega droga wojewódzka 

Naklik–LeŜajsk–Szklary (nr 877), droga 

powiatowa Wysoka–Sonina (nr 1 541 R) i 

Albigowa-Sonina (nr 1 544 R) oraz droga 

gminna Wysoka-Wysoka za rzeką                    

(nr 1 0 9865 R). 

  

X 

Środowisko kulturowe     

12. Walory architektury  

      wiejskiej 

Architektura nowoczesna z elementami 

starej, tradycyjnej, sporo zabytkowych 

budynków mieszkalnych. Na uwagę  zasłu-

guje kilka budynków wybudowanych               

w okresie międzywojennym. Są to domy 

murowane, ozdobione detalem architekto-

nicznym. 

  

X 

13. Walory ukształtowania 

      przestrzeni publicznej  

Centralne umiejscowienie. 
 

  X 

14. Osobliwości kulturowe Coroczny Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz 

Konkurs Szopek BoŜonarodzeniowych. 

  
X 

15. Miejsca, osoby 

      i przedmioty kultu 

Kościół p.w. św. Małgorzaty 

 

  
X 

16. Święta, odpusty  

      i pielgrzymki 

14. II. Odpust św. Walentego 

13.VII. Odpust św. Małgorzaty 

  
X 

17. Tradycje, obrzędy 

      i gwara 

Gwara miejscowa, doŜynki Ŝniwne, opłatek 

boŜonarodzeniowy, straŜ grobowa w okresie 

Wielkanocy, święcone, obrzędy weselne 

(Zespół obrzędowy „TKACZE”) kolędowanie. 

  

X 

18. Tradycyjne potrawy Kapusta z grochem, Ŝurek   X  

19. Legendy, podania  

      i fakty historyczne 

 

Legendy, podania: związane z załoŜeniem 

miejscowości przez Ottona z Pilczy. 

Fakty historyczne: pierwsza historyczna 

wzmianka na temat miejscowości, która 

pojawia się w dokumencie kardynała legata 

Dymitra z 1384 r. Spalenie kościoła przez 

Tatarów w 1624 r. 

  

X 

20. WaŜne postacie  

      historyczne 

Stanisław Szmuc – Ŝołnierz AK, artysta 

sztuki sakralnej, Stanisław Kochman – 

Ŝołnierz AK, mistrz sztuki złotniczej. 

  

X 

21. Dawne nazwy Zwyczajowe nazwy przysiółków miejscowo-

ści: „Tkacze”, „Budy”, „Doły”, „Ziajówka” 

 
X 

 

22. Dawne zawody Tkacz, kowal, zdun, wyplatacz wikliny, 

młynarz. 

  
X 

23. Zespoły artystyczne - Chór męski,  

- Orkiestra Dęta,  

- Kapela podwórkowa „Wysoczanie” 

- Zespół obrzędowy „Tkacze”,  

- Big-band,  

- Orkiestra janczarska, 

- Zespół taneczny „Perełki”, 

-Zespół instrumentalno-wokalny. 

  

X 
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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 

Brak  X  

28. Tradycyjne obiekty  

     gospodarskie 

Brak 

 

 
X  

29. Place i miejsca spotkań 

      publicznych 

Plac przy Ośrodku Kultury, Stadion Sporto-

wy, hala sportowa, plac obok Kościoła, 

boisko szkolne, basen – w okresie letnim. 

  

X 

30. Miejsca do uprawiania 

     sportu i rekreacji 

Stadion sportowy, sala gimnastyczna, bo-

isko szkolne i basen kąpielowy. 

  
X 

31. Szlaki turystyczne i ścieŜki 

      dydaktyczne 
Brak X 

  

Gospodarka      

32. Miejsca pracy Mała ilość miejsc pracy, nie zabezpieczająca 

duŜego zapotrzebowania ludności. X 
  

33. Zakłady produkcyjne 2 zakłady produkcyjne  X  

34. Produkty Wyroby ślusarskie, produkty rolne, meble, 

wyroby stolarskie, hafciarstwo, szkółkar-

stwo. 

 

X  

35. Gospodarstwa rolne Gospodarstwa rozdrobnione, w większości 

produkujące na własne potrzeby, kilka 

duŜych gospodarstw towarowych. 

 

 X 

36. Uprawy i hodowle Najpopularniejsze uprawy to: ziemniaki, 

pszenica, kukurydza, burak cukrowy, rze-

pak, warzywa, sady owocowe, szkółkar-

stwo, agrest, porzeczka. Hodowle: krowy 

mleczne, trzoda chlewna, drób, konie i 

pszczoły.  

 

 X 

37. Znane firmy produkcyjne  

      i zakłady usługowe 
Zakład Stolarski S.C., „BESTER Zakład 

Sklejek”, Firma Usługowa „MICH – SAN – 

GAZ”,  Firma autokarowa TRANSPOL, „Eko–

Pol” kolektory słoneczne, piece nadmucho-

we, Hurtownia AGAWA. 

 

 X 

38. Miejsca hotelowe  

      i noclegowe 

Internat przy Gimnazjum Publicznym             

w Wysokiej. 

 

 

X  

39. Restauracje, punkty  

      gastronomiczne 

 

Brak 
X   

40. MoŜliwe do wykorzystania 

      odpady produkcyjne 

W zasadzie nie występują, są zagospoda-

rowane. 

 
X 
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41. Zasoby odnawialnych 

     źródeł energii 

MoŜliwość budowy stopni wodnych na rzece 

Sawie, montaŜu kolektorów słonecznych i 

upraw oraz wykorzystania roślin energe-

tycznych. 

 

 X 

Kapitał społeczny     

42. Autorytety i znane  

      postacie wsi 

Autorytety miejscowości to: ks. bp. Adam 

Szal, ks. Edward ŚnieŜek, Stanisław Szur-

lej, Stanisław Wrona. Znane postacie wsi 

to: Zbigniew Łoza – Wójt Gminy Łańcut, 

Stanisław Szmuc – Ŝołnierz AK, artysta 

sztuki sakralnej (nie Ŝyjący), Stanisław 

Kochman – Ŝołnierz AK, mistrz sztuki złot-

niczej (nie Ŝyjący). 

 

 X 

43. Krajanie znani w regionie, 

      kraju i za granicą 

- ks. bp. Adam Szal 

- Zbigniew Łoza – Wójt Gminy Łańcut. 

- Stanisław Michno – doktor weterynarii  

(nie Ŝyjący) 

 

X  

44. Osoby o specyficznej 

      wiedzy i umiejętnościach 

Stanisław Szmuc – Ŝołnierz AK, artysta 

sztuki sakralnej (nie Ŝyjący), Stanisław 

Kochman – Ŝołnierz AK, mistrz sztuki złot-

niczej (nie Ŝyjący). 

 

 X 

45. Przedsiębiorcy Stanowią niezbyt liczne, ale pręŜne środo-

wisko. 

 
X  

46. Związki i stowarzyszenia Jednostka OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, 

LKS „Orzeł”, Klub Seniora. 

 
X  

47. Kontakty i współpraca Kontakty zespołów działających przy 

Ośrodku Kultury oraz Klubu Sportowego 

LKS „Orzeł”. 

 

X  

Inne zasoby     

48. Infrastruktura społeczna Przedszkole Publiczne, Zespół Szkół                

w skład, którego wchodzą Szkoła Podsta-

wowa i Gimnazjum, Zespół Szkół im.                

T. Kościuszki, Ośrodek Kultury, Biblioteka 

wiejska, Gminne Centrum Informacji. 

 

 X 

49. Telefonia cyfrowa Zasięg sieci cyfrowej na terenie miejscowo-

ści zapewniają nadajniki znajdujące się            

w odległości kilkunastu kilometrów od niej. 

 
X  

 

5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości    

 W celu inwentaryzacji zasobów oraz ustalenia słabych i mocnych stron miejscowości 

Wysoka, a takŜe jej otoczenia społeczno–kulturalnego, infrastrukturalnego i przyrodni-

czego 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. 
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5.1 Mocne strony: 

1. Sąsiedztwo miasta Łańcuta i dobre połączenie komunikacyjne z Rzeszowem. 

2. Bogate walory krajobrazowe i przyrodnicze. 

3. Walory kulturowe i dobrze rozwinięta działalność kulturalna. 

4. Przewaga gleb wysokiej klasy bonitacyjnej. 

5. Dobry stan środowiska naturalnego i czyste ekologicznie płody rolne. 

6. Wysoki poziom infrastruktury technicznej. 

7. Szeroka baza placówek oświatowych. 

8. DuŜe zasoby siły roboczej, liczne organizacje społeczne. 

9. Działające w miejscowości Gminne Centrum Informacji. 

10. Pełnowymiarowy basen i boiska sportowe. 
 

5.2 Słabe strony:  

1. DuŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych i mała specjalizacja produkcji rolniczej. 

2. Nieuregulowana rzeka Sawa. 

3. Słaba jakość dróg wewnętrznych i niedostateczne odwodnienie przy drogach. 

4. Brak rozwiniętej bazy turystycznej (noclegowej, gastronomicznej oraz gospo-

darstw agroturystycznych). 

5. Słaba promocja miejscowości i gminy. 

6. Niedostateczna infrastruktura Ośrodka Kultury. 

 

5.3 Szanse:  

1. Wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem i agroturystyką. 

2. MoŜliwość promowania miejscowości jako miejsca czystego ekologicznie. 

3. MoŜliwość tworzenia zakładów produkcyjno–usługowych, m.in. dla obsługi ruchu 

turystycznego. 

4. Korzystne warunki glebowo-klimatyczne dla rozwijania produkcji Ŝywności ekolo-

gicznej i nowych upraw. 

5. MoŜliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 

6. Środki pomocowe na inwestycje w dziedzinie infrastruktury i termomodernizacji 

mienia komunalnego. 

7. Rozwój przedsiębiorczości. 

8. Utworzenie ośrodka konferencyjno-szkoleniowego z bazą noclegową. 

9. Utworzenie syntetycznych  boisk sportowych. 

 

5.4 ZagroŜenia  

1. Bezrobocie, uboŜenie społeczeństwa i migracja ludzi młodych. 

2. Likwidacja zakładów przemysłowych w Rzeszowie i Łańcucie. 

3. ZagroŜenie powodziowe. 

4. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna w rolnictwie, uboŜenie rolników i zamknię-

cie rynku zbytu dla pojedynczych gospodarstw. 

5. Brak tradycji wykorzystywania istniejących walorów turystycznych. 

6. Niewykorzystanie potencjału kulturowego. 

7. Wzrost patologii wśród dzieci i młodzieŜy. 
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6. Planowane działania  
 

6.1 Zestawienie planowanych zadań  

 Plan Odnowy Miejscowości Wysoka 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 Wysoka usta-

lono i usystematyzowano w niniejszym opracowaniu zadania, jakie powinno się zrealizo-

wać 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 Wysokiej. 
 

6.1.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

Nazwa zadania  Cel 

a) Budowa drogi na „Budy”. Rozbudowa infrastruktury drogowej 

b) Budowa drogi w rejonie Bolisz.  Rozbudowa infrastruktury drogowej 
c) Budowa drogi „Kawałki” w tym odcinka do Stanisława 

    Hawry i odcinka do Andrzeja Górskiego oraz rowów 

przydroŜnych. 
Rozbudowa infrastruktury drogowej 

d) Budowa drogi obok Zespołu Szkół im. T. Kościuszki do 

    P. Tadeusza Bara. 
Rozbudowa infrastruktury drogowej 

e) Budowa drogi w kierunku BaŜantarni. Rozbudowa infrastruktury drogowej 
 f) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach  

    wiejskich. Poprawa stanu infrastruktury drogowej 

g) Budowa drogi na terenie Szkoły Podstawowej. Rozbudowa infrastruktury drogowej 
h) Budowa drogi obok Pani Aleksandry Styś. Rozbudowa infrastruktury drogowej 
i)  Budowa drogi obok Pana Jana Kilara. Rozbudowa infrastruktury drogowej 
j)  Budowa drogi obok Pani Barbary Walewander.  Rozbudowa infrastruktury drogowej 
k) Budowa drogi obok Pana Andrzeja Michny. Rozbudowa infrastruktury drogowej 
l)  Budowa drogi obok Pana Kazimierza Tejchmana. Rozbudowa infrastruktury drogowej 
m) Budowa drogi obok Pana Jana Kuźniara. Rozbudowa infrastruktury drogowej 
n) Budowa drogi obok Pana Jana Michny do młyna 

    wodnego. Rozbudowa infrastruktury drogowej 

 o) Remont drogi powiatowej na „Tkaczach” wraz z budową 

     rowów przydroŜnych. 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

p) Budowa chodnika przy drodze  

    wojewódzkiej od granicy z Albigową do granicy Łańcuta. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

q) Budowa chodnika od skrzyŜowania (P. Mazurkiewicz) 

    w kierunku Soniny.  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

r) Budowa chodnika od mostu obok Domu Kultury do 

    skrzyŜowania z drogą powiatową.  

 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
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s) Budowa chodnika przy drodze powiatowej od Młyna w 

    Albigowej w kierunku Soniny przez „Tkacze”. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 ś) Budowa chodnika przy drodze gminnej „Ziajówka”  

     Wysoka-  za rzeką od Łańcuta do skrzyŜowania z  

     drogą powiatową. 
Rozbudowa infrastruktury drogowej 

t) Wykonanie rowu przydroŜnego obok Pana Mariusza  

   Trojnara. Rozbudowa infrastruktury drogowej 

u) Wykonanie rowu przydroŜnego obok Pana Tadeusza 

    Stysia. Rozbudowa infrastruktury drogowej 

v) Wykonanie rowu przydroŜnego od BaŜantarni do mostu 

    obok Pana Jana Rejmana. 
Rozbudowa infrastruktury drogowej 

w) Wykonanie rowu przydroŜnego obok Pana Soboty na 

„Budach”. 
Rozbudowa infrastruktury drogowej 

x) Budowa parkingu obok cmentarza. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 y) Wykonanie oświetlenia przy drodze do „Łąk”. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 
z) Wykonanie oświetlenia przy drodze na  „Budy”. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

ź) Wykonanie oświetlenia przy drodze  „Michnówka”. Poprawa stanu infrastruktury drogowej 

Ŝ) Modernizacja mostu na drodze  gminnej obok Ośrodka 

    Kultury. 
Ochrona środowiska naturalnego 

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

 

6.1.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej: 
Nazwa zadania Cel 

a) Przeprowadzenie termomodernizacji budynku Ośrodka 

Kultury (wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych, 

przegród poziomych, wymiana stolarki okiennej i re-

mont dachu z wymianą dachówki na blachę konturową). 

Poprawa stanu infrastruktury kultury 

b) Odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego. Zabezpieczenie obiektu sakralnego 

c) Modernizacja remizy OSP: wymiana pokrycia dachowe-

go i stolarki drzwiowej. 
Poprawa stanu infrastruktury społecznej 

 

6.1.3 Zadania w zakresie oświaty: 
Nazwa zadania Cel 

a) Remont podłóg w salach lekcyjnych, na korytarzach, 

klatkach schodowych oraz w sali gimnastycznej budyn-

ku Szkoły Podstawowej. 

Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

b) Osuszenie budynku Szkoły Podstawowej. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

c) Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 
d) Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 
e) Modernizacja kotłowni oraz centralnego ogrzewania 

Szkoły Podstawowej. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

f) BieŜące remonty sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej.  Poprawa stanu infrastruktury oświaty 
g) Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w klaso-

pracowniach Publicznego Gimnazjum. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

h) Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego 

(w tym bramy) Publicznego Gimnazjum. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

i) Rekultywacja terenu szkolnego Publicznego Gimnazjum 

wraz z zazielenieniem. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

j) Remont dróg wewnętrznych, chodników i placów terenu 

szkolnego Publicznego Gimnazjum. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

k) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku 

Publicznego Gimnazjum. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 
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l) Termomodernizacja obiektu (wymiana okien i wykona-

nie docieplenia ścian i stropów) Publicznego Gimnazjum. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

m) Modernizacja kotłowni i wymiana ciągu ciepłowniczego 

między szkołą a kotłownią Publicznego Gimnazjum. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

n) Przebudowa dachu na budynku Publicznego Gimnazjum. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 
o) Wymiana podłóg w klasopracowniach i na korytarzu          

w Publicznym Gimnazjum. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

p) Remont kuchni i stołówki szkolnej (wymiana okien, 

centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej) przy 

Publicznym Gimnazjum. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

q) Zakup wyposaŜenia szkolnego dla Publicznego Gimna-

zjum 
DoposaŜenie placówki oświatowej 

r) Remont sali gimnastycznej (podłogi i ściany) Publiczne-

go Gimnazjum. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

s) Remonty bieŜące sal lekcyjnych Publicznego Gimnazjum Poprawa stanu infrastruktury oświaty 
ś) Konserwacja i zakup nowego wyposaŜenie placu zabaw 

    przy Przedszkolu Publicznym. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

t) Malowanie ogrodzenia betonowego przy Przedszkolu 

Publicznym. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

u) Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola Pu-

blicznego. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

v) Remont pomieszczeń magazynowych i piwnicznych              

w Przedszkolu Publicznym. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

w) Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do Przedszkola 

Publicznego. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

  x) Wymiana podłóg oraz drzwi wewnętrznych budynku 

      Przedszkola Publicznego. 
Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

  y) Modernizacja kuchni wraz wymianą wyposaŜenia w   

      Przedszkolu Publicznym. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

  z) Dostosowanie łazienek do obowiązujących wymogów  

      sanitarnych w budynku Przedszkola Publicznego. Poprawa stanu infrastruktury oświaty 

 

6.1.4  Zadania w zakresie ochrony zdrowia: 

Nazwa zadania Cel 

Pozyskanie lekarza stomatologa. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców. 

 

6.1.5  Zadania w zakresie sportu i rekreacji: 

Nazwa zadania Cel 

a) Zagospodarowanie i wyposaŜenie terenu boisk szkolnych 

przy Publicznym Gimnazjum, w tym boisk do siatkówki i 

koszykówki wraz z oświetleniem. 

Rozbudowa infrastruktury sportowej 

b) Modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej. Rozbudowa infrastruktury sportowej 

c) Budowa zadaszenia basenu otwartego przy Zespole 

Szkół. 

Rozbudowa infrastruktury sportowej 

 

6.1.6  Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji: 
Nazwa zadania Cel 

a) Organizacja imprez masowych, m. in. Koncertu Nowo-

rocznego, Międzynarodowego Turnieju Szachowego 

„Podkarpacka Szachownica”, festynów rodzinnych, spor-

towych i rekreacyjnych. 

Rozwój działalności kulturalnej 
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b) Promocja miejscowych zespołów artystycznych, w tym 

m.in.: Zespołu obrzędowego „Tkacze”, Kapeli podwór-

kowej „Wysoczanie” i Zespołu tanecznego  „Perełki”. 

Promocja działalności artystycznej 

c) DoposaŜenie (m. in. w stroje, rekwizyty i instrumenty 

muzyczne) miejscowych zespołów artystycznych, w tym 

m.in.: Zespołu obrzędowego „Tkacze”, Kapeli podwór-

kowej „Wysoczanie” i Zespołu tanecznego „Perełki”. 

Promocja działalności artystycznej 

 

6.2 Opis planowanych zadań 

Plan Odnowy Miejscowości Wysoka 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 i modernizacji infra-

struktury drogowej. W tym celu planuje się budowę dróg na Budy, w rejonie Bolisz, drogi 

„Kawałki” oraz drogi obok Zespołu Szkół im. T. Kościuszki – do  P. Tadeusza Bara w kie-

runku BaŜantarni, budowę dróg wiejskich i wykonanie na nich nawierzchni bitumicznej, 

budowę rowów przydroŜnych, chodników przy drodze wojewódzkiej od granicy Albigowej 

do granicy Łańcuta oraz od skrzyŜowania (P. Mazurkiewicz) w kierunku Soniny, jak rów-

nieŜ przy przebiegających przez miejscowość drogach powiatowych i gminnych. 

Przewiduje się ponadto przeprowadzenie remontu drogi powiatowej na „Tkaczach” 

wraz z budową rowów przydroŜnych, wykonanie poprawiającego bezpieczeństwo uczest-

ników ruchu oświetlenia ulicznego przy drodze na Budy, drodze „Michnówka” i drodze do 

„Łąk” oraz wykonanie parkingu przy cmentarzu. 

Ponadto zakłada się modernizację mostu na drodze gminnej obok Domu Kultury. 

Wśród planowanych do wykonania w ciągu najbliŜszych 7 lat działań mających na celu 

ochronę naturalnego środowiska, przewiduje się likwidację „dzikich wysypisk” śmieci po-

wstałych na terenie miejscowości. 

 

6.2.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej     

Pierwsze z planowanych zadań polegać będzie na przeprowadzeniu termomoderni-

zacji budynku Ośrodka Kultury. W ramach planowanych prac wykonana zostanie termo-

izolacja ścian zewnętrznych i przegród poziomych budynku, wymiana stolarki okiennej i 

remont dachu z wymianą dachówki na blachę konturową. 

Aktualnie słabą stroną tego budynku są ściany zewnętrzne o wysokim współczynniku przenika-

nia ciepła, brak docieplenia stropów oraz zły stan stolarki okiennej (niska szczelność, wysoki współ-

czynnik przenikania ciepła).  

Planowana poprawa parametrów cieplnych budynku pozwoli na wyeliminowanie uciąŜliwości 

podczas jego uŜytkowania oraz polepszenie warunków funkcjonowania Ośrodka Kultury. Mając na 

uwadze, Ŝe w budynku tym mieszczą się biblioteka, świetlica, sala widowiskowa i Gminne Centrum 

Informacji, a przy Ośrodku działają róŜnego rodzaju grupy artystyczne skupiające dzieci, młodzieŜ i 
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osoby dorosłe, planowane działania przyczynią się do zwiększenia efektywności pracy tych jednostek i 

grup.  

Ponadto z budynku Ośrodka korzystają nie tylko mieszkańcy Wysokiej, ale równieŜ pozostałych 

miejscowości gminy Łańcut oraz gmin ościennych (łącznie 1.450 osób) i przeprowadzona termomo-

dernizacja budynku będzie miała bezpośredni wpływ na warunki uŜytkowania przez nich tego obiektu.  

Dodatkowymi atutami przedsięwzięcia będą poprawa estetyki budynku usytuowanego w cen-

trum miejscowości oraz ochrona środowiska, poprzez zmniejszenie emisji ciepła do atmosfery.  

W dalszej kolejności zakłada się równieŜ odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła 

parafialnego. Prace podjęte w tym celu polegać będą na uzupełnieniu tynków i odmalo-

waniu ścian zewnętrznych świątyni.  

W ciągu najbliŜszych 7 lat planuje się ponadto przeprowadzenie modernizacji Remi-

zy OSP obejmującej wymianę pokrycia dachowego tego budynku i stolarki drzwiowej            

w tym obiekcie. 

 

6.2.3 Zadania w zakresie oświaty 

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

uzupełnienie istniejącej infrastruktury oświatowej o brakujące obiekty i wyposaŜenie.            

W pierwszej kolejności planuje się wykonanie termomodernizacji obiektów Gimna-

zjum Publicznego, przebudowę dachu na budynku tej szkoły, przeprowadzenie remontu 

podłóg w salach lekcyjnych, na korytarzach, klatkach schodowych oraz w sali gimna-

stycznej Szkoły Podstawowej, jak równieŜ wymianę podłóg oraz drzwi wewnętrznych bu-

dynku Przedszkola Publicznego i konserwację, a takŜe zakup nowego wyposaŜenia placu 

zabaw przy Przedszkolu.  

W ramach tego ostatniego zadania zakłada się odremontowanie istniejących urzą-

dzeń zabawowych i rekreacyjnych oraz wykonanie rekultywacji i wyposaŜenia placu za-

baw przy Zespole Szkół. Projektowane prace obejmą wyrównanie terenu i wykonanie 

dojścia do placu zabaw, zasadzenie iglaków i roślin ozdobnych oraz budowę alejek oraz 

ławeczek.  

Zakupione zostaną równieŜ nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne, tj. m.in.            

zestawy zabawowe typu „Wisus”, „Bąbel” lub „Gagatek”, huśtawki, bujaki spręŜynowe, 

zjeŜdŜalnie, karuzele a takŜe zamontowana zostanie nowa piaskownica.  

Ponadto teren placu zabaw zostanie odpowiednio zabezpieczony poprzez budowę 

nowego odgrodzenia. 

W dalszej kolejności przeprowadzone będzie osuszanie budynku Szkoły Podstawo-

wej, modernizacja ogrodzenia Publicznego Gimnazjum, remont dróg wewnętrznych, 

chodników i placów przy tym obiekcie oraz wymiana podłóg w klasopracowniach i na ko-

rytarzu Gimnazjum.  

Następnie planuje się przeprowadzenie remontu sali gimnastycznej Publicznego 

Gimnazjum, malowanie ogrodzenia betonowego przy Przedszkolu Publicznym, wyminę 

stolarki okiennej oraz wyremontowanie pomieszczeń magazynowych i piwnicznych w tym 

obiekcie. 

Kolejne działania związane z poprawą funkcjonowania placówek oświatowych prze-

widziane do wykonania w ciągu najbliŜszych 7 lat obejmą wykonanie termomodernizacji, 

przebudowę dachu i modernizację kotłowni oraz centralnego ogrzewania w obiekcie Szko-
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ły Podstawowej, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w klasopracowniach Gimna-

zjum Publicznego, zagospodarowanie i wyposaŜenie terenu boisk szkolnych przy tym 

obiekcie, modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku Publicznego Gimna-

zjum oraz kotłowni, w tym wymianę ciągu ciepłowniczego do Gimnazjum, a takŜe wyko-

nanie zadaszenia wejścia głównego do Przedszkola Publicznego. 

W celu dostosowania pomieszczeń zalecza kuchennego i sanitarnego do obowiązu-

jących standardów przeprowadzony będzie równieŜ remont kuchni i stołówki szkolnej          

w Publicznym Gimnazjum, modernizacja kuchni wraz z wymianą wyposaŜenia oraz re-

mont łazienek w Przedszkolu Publicznym. 

W okresie obowiązywania Planu prowadzone będą ponadto na bieŜąco remonty po-

mieszczeń szkolnych i realizowane zakupy wyposaŜenia do placówek oświatowych. 

 

6.2.4 Zadania w zakresie ochrony zdrowia 

 W celu podniesienia poziomu zdrowotności społeczności lokalnej Wysokiej, planuje 

się pozyskanie lekarza stomatologa, który świadczyłby pomoc dla mieszkańców miejsco-

wości. 

 

6.2.5 Zadania w zakresie sportu i rekreacji 

 W zakresie szeroko pojętej działalności sportowej i rekreacyjnej planuje się zagospo-

darowanie i wyposaŜenie terenu boisk szkolnych przy Publicznym Gimnazjum, w tym bo-

isk do siatkówki i koszykówki wraz z oświetleniem. Projektowane prace obejmą: 

- wytyczenie i utwardzenie dojść do terenu boisk, 

- remont schodów terenowych, 

- wykonanie ogrodzenia wysokiego z bramką oraz tzw. wjazdem technicznym, 

- wykonanie zasilania i sztucznego oświetlenia, 

- montaŜ ławeczek dla widzów, 

- wykonanie boiska do siatkówki i koszykówki o nawierzchni sztucznej, ceglanej lub 

trawiastej, 

- wykonanie bieŜni oraz skoczni do skoku w dal, 

- wykonanie bieŜni do biegów krótkodystansowych, 

- wyposaŜenie boisk w niezbędny sprzęt do siatkówki, koszykówki i skoku w dal, 

- wykonanie oświetlenia terenu. 

  W dalszym okresie prowadzona będzie modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej 

oraz budowa zadaszenia odkrytego basenu przy Zespole Szkół. 

  Wykonanie zaplanowanych prac przyczyni się do podniesienia poziomu sprawności 

fizycznej dzieci i młodzieŜy oraz zachęci je do uprawiania róŜnych dyscyplin sportowych. 

  

6.2.6 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

  Planowane do wykonania działania mają na celu wypromowanie Wysokiej jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie oraz umoŜliwienie jej mieszkańcom podnoszenie 

własnych kwalifikacji, rozwoju intelektualnego i kulturalnego, a takŜe zwiększenie docho-

dowości miejscowej ludności.  
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 W ciągu najbliŜszych 7 lat naleŜy kontynuować organizację imprez kulturalnych na 

terenie Wysokiej, m. in. Koncertu Noworocznego, Międzynarodowego Turnieju Szachowe-

go „Podkarpacka Szachownica”, festynów rodzinnych, sportowych i rekreacyjnych.      

 Ponadto konieczna jest dalsza promocja i doposaŜenie miejscowych zespołów         

artystycznych, w tym: Zespołu obrzędowego „Tkacze”, Kapeli podwórkowej „Wysoczanie” 

i Zespołu tanecznego  „Perełki”.  

Grupy te zostaną wyposaŜone w nowe stroje, rekwizyty i instrumenty muzyczne po-

trzebne do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym do uczestnictwa w koncertach, 

przeglądach i uroczystościach organizowanych zarówno na terenie sołectwa i gminy, jak i 

na terenie województwa oraz poza jego granicami. 

 

6.3 Przeznaczenie planowanych do realizacji zadań   

  Wykonanie zaplanowanych zadań przyczyni się do podniesienia standardu Ŝycia 

mieszkańców Wysokiej oraz stworzy warunki do efektywniejszego prowadzenia działalno-

ści kulturalnej na terenie tej miejscowości. Działania wykonane zgodnie z Planem zwięk-

szą 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.  

  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 poprawy bezpieczeństwa 

ruchu drogowego oraz wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

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 szerokiemu zakresowi działalności kulturalno–

oświatowej jaka prowadzona jest przez liczne organizacje społeczne na terenie Wysokiej.  

  Zadanie polegające na odnowieniu elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego zmie-

rza do zabezpieczenia obiektu sakralnego i poprawy jego estetyki. 
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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 ochrony zdrowia  

 Zaplanowane pozyskanie lekarza stomatologa, będzie miało bezpośredni wpływ na 

poprawę dostępności mieszkańców Wysokiej do świadczeń medycznych i ich dobrą ja-

kość. 

 

6.3.5 Zadania w zakresie sportu i rekreacji  

 Zadania polegające zagospodarowaniu i wyposaŜeniu terenu boisk szkolnych przy 

Publicznym Gimnazjum i modernizacji boisk przy Szkole Podstawowej pozwolą stworzyć 

odpowiednie zaplecze dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać wolny czas. Ich reali-

zacja poprawi równieŜ aktywność miejscowego Klubu sportowego i zachęci młodzieŜ do 

uprawiania dyscyplin sportowych 

 

6.3.6 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji  

  Planowane do wykonania działania mające na celu wypromowanie Wysokiej jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie, a takŜe zmierzające do podnoszenia kwalifikacji jej 

mieszkańców oraz rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zwiększenia dochodowości 

miejscowej społeczności będą wyznaczały w ciągu najbliŜszych 7 tak kierunek działań           

w obszarze kultury, turystyki i promocji.  

 

6.4 Rezultaty  

  Plan Odnowy Miejscowości Wysoka 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  

- zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

  

6.4.2 Infrastruktura społeczna i kulturalna: 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  

- integracja społeczności lokalnej 

- podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców 
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6.4.3 Oświata: 

- rozwój intelektualny i fizyczny dzieci oraz młodzieŜy  

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców  

- wyrównanie szans edukacyjnych  

 

6.4.4 Ochrona zdrowia: 

- zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych  

- podniesienie standardu świadczeń medycznych  

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

 

6.4.5 Sport i rekreacja: 

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy 

- modernizacja przestrzeni wiejskiej 

- poprawa estetyki miejscowości  

 

6.4.6 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 

    

a) Budowa drogi na „Budy”. 100.000 30.000  70.000 

b) Budowa drogi w rejonie Bolisz.  80.000 24.000  56.000 

 c) Budowa drogi „Kawałki” w tym odcinka do 

    Stanisława Hawry i odcinka do Andrzeja 

Górskiego oraz rowów przydroŜnych. 

50.000 15.000  35.000 

d) Budowa drogi obok Zespołu Szkół  

    im. T. Kościuszki do P. Tadeusza Bara. 
40.000 12.000  28.000 

e) Budowa drogi w kierunku BaŜantarni. 50.000 15.000  35.000 

 f) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na  

    drogach wiejskich. 
200.000 60.000  140.000 

g) Budowa drogi na terenie Szkoły  

    Podstawowej. 
100.000 30.000  70.000 

h) Budowa drogi obok Pani Aleksandry Styś.    20.000 6.000  14.000 

i) Budowa drogi obok Pana Jana Kilara.    20.000 6.000  14.000 

j) Budowa drogi obok Pani Barbary  

   Walewander.  
20.000 6.000  14.000 

k) Budowa drogi obok Pana Andrzeja Michny.    15.000 4.500  10.500 

l) Budowa drogi obok Pana Kazimierza  

   Tejchmana. 
20.000 6.000  14.000 

m) Budowa drogi obok Pana Jana Kuźniara. 20.000 6.000  14.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

w zł. BudŜet 

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

n) Budowa drogi obok Pana Jana Michny do 

młyna wodnego. 
20.000 6.000  14.000 

 o) Remont drogi powiatowej na „Tkaczach” 

     wraz z budową rowów przydroŜnych. 
400.000 120.000  280.000 

p) Budowa chodnika przy drodze  

    wojewódzkiej od granicy z Albigową do  

    granicy Łańcuta. 

100.000 30.000  70.000 

q) Budowa chodnika od skrzyŜowania  

    (P. Mazurkiewicz) w  kierunku Soniny.  
500.000 150.000  350.000 

r) Budowa chodnika od mostu obok  

    Domu Kultury do skrzyŜowania z drogą  

    powiatową.  

70.000 21.000  49.000 

s) Budowa chodnika przy drodze powiatowej 

    od Młyna w Albigowej w kierunku Soniny 

    przez „Tkacze”. 

900.000 270.000  630.000 

 ś) Budowa chodnika przy drodze gminnej 

    „Ziajówka” Wysoka-  za rzeką od Łańcuta 

    do skrzyŜowania z drogą powiatową 

300.000 90.000  210.000 

t) Wykonanie rowu przydroŜnego obok Pana 

    Mariusza Trojnara. 
30.000 9.000  21.000 

u) Wykonanie rowu przydroŜnego obok Pana 

    Tadeusza Stysia. 
25.000 7.500  17.500 

v) Wykonanie rowu przydroŜnego od  

    BaŜantarni do mostu obok Pana Jana  

    Rejmana. 

30.000 9.000  21.000 

w) Wykonanie rowu przydroŜnego obok Pana 

    Soboty na „Budach”. 
40.000 12.000  28.000 

x) Budowa parkingu obok cmentarza. 200.000 60.000  140.000 

y)  Wykonanie oświetlenia przy drodze  

     do „Łąk”. 
50.000 15.000  35.000 

z) Wykonanie oświetlenia przy drodze na 

    „Budy”. 
70.000 21.000  49.000 

ź) Wykonanie oświetlenia przy drodze  

    „Michnówka”. 
50.000 15.000  35.000 

Ŝ) Modernizacja mostu na drodze  

    gminnej obok Ośrodka Kultury. 
50.000 15.000  35.000 

aa) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 10.000 3.000  7.000 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna      

a) Przeprowadzenie termomodernizacji  

    budynku Ośrodka Kultury (wykonanie termo-

izolacji ścian zewnętrznych, przegród pozio-

mych, wymiana stolarki okiennej i remont 

dachu z wymianą dachówki na blachę kontu-

rową). 

400.000 169.263 230.737  

b) Odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła 

parafialnego. 
408.800 

 
 408.800 

c) Modernizacja remizy OSP: wymiana pokrycia 

dachowego i stolarki drzwiowej. 

 

 

40.000 12.000  28.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

w zł. BudŜet 

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

3. Oświata      

a) Remont podłóg w salach lekcyjnych, na ko-

rytarzach, klatkach schodowych oraz          

w sali gimnastycznej budynku Szkoły Pod-

stawowej. 

180 000 54.000 

 

126.000 

b) Osuszenie budynku Szkoły Podstawowej. 200 000 60.000  140.000 

c) Wykonanie termomodernizacji Szkoły Pod-

stawowej. 
320 000 96.000  224.000 

d) Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej. 250 000 75.000  175.000 

e) Modernizacja kotłowni oraz centralnego 

ogrzewania Szkoły Podstawowej. 
350 000 55.000  245.000 

f)  BieŜące remonty sal lekcyjnych w Szkole 

Podstawowe.  
70 000 21.000  49.000 

g) Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia 

w klasopracowniach Publicznego Gimna-

zjum. 

120 000 36.000  84.000 

h) Modernizacja ogrodzenia terenu szkolnego 

(w tym bramy) Publicznego Gimnazjum. 
85 000 25.500  59.500 

i)  Rekultywacja terenu szkolnego Publicznego 

Gimnazjum wraz z zazielenieniem. 
80 000 24.000  56.000 

j)  Remont dróg wewnętrznych, chodników i 

placów terenu szkolnego Publicznego Gim-

nazjum. 

150 000 45.000  105.000 

k) Modernizacja instalacji centralnego ogrzewa-

nia budynku Publicznego Gimnazjum. 
250 000 75.000  175.000 

l)  Termomodernizacja obiektu (wymiana okien 

i wykonanie docieplenia ścian i stropów) Pu-

blicznego Gimnazjum. 

350 000 105.000  245.000 

m) Modernizacja kotłowni i wymiana ciągu 

     ciepłowniczego między szkołą a kotłownią 

Publicznego Gimnazjum. 

320 000 96.000  224.000 

n) Przebudowa dachu na budynku Publicznego 

Gimnazjum. 
300.000 90.000  210.000 

o) Wymiana podłóg w klasopracowniach i na 

korytarzu w Publicznym Gimnazjum. 
100 000 30.000  70.000 

p) Remont kuchni i stołówki szkolnej (wymiana 

okien, centralnego ogrzewania i instalacji 

elektrycznej) przy Publicznym Gimnazjum. 

150 000 45.000  105.000 

q) Zakup wyposaŜenia szkolnego dla Publiczne-

go Gimnazjum. 
70 000 21.000  49.000 

r) Remont sali gimnastycznej (podłogi i ściany) 

Publicznego Gimnazjum. 
45 000 31.500  31.500 

s) Remonty bieŜące sal lekcyjnych Publicznego 

Gimnazjum. 
80 000 24.000  56.000 

ś) Konserwacja i zakup nowego wyposaŜenie 

placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym. 
33 334 8.334 25.000  

t) Malowanie ogrodzenia betonowego przy 

Przedszkolu Publicznym. 
8 000 8.000   

u) Wymiana stolarki okiennej w budynku Przed-

szkola Publicznego. 
20 000 6.000  14.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity 

w zł. BudŜet 

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

v) Remont pomieszczeń magazynowych i  

    piwnicznych w Przedszkolu Publicznym. 
70 000 21.000  49.000 

w) Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do 

Przedszkola Publicznego. 
25 000 7.500  17.500 

x) Wymiana podłóg oraz drzwi wewnętrznych 

budynku Przedszkola Publicznego. 
30 000 9.000  21.000 

y) Modernizacja kuchni wraz wymianą wyposa-

Ŝenia w Przedszkolu Publicznym. 
50 000 15.000  35.000 

z) Dostosowanie łazienek do obowiązujących 

wymogów sanitarnych w budynku Przed-

szkola Publicznego. 

30 000 9.000  21.000 

4. Ochrona zdrowia      

Pozyskanie lekarza stomatologa. 2.000   2.000 

5. Sport i rekreacja      

a) Zagospodarowanie i wyposaŜenie terenu 

boisk szkolnych przy Publicznym Gimna-

zjum, w tym boisk do siatkówki i koszyków-

ki wraz z oświetleniem. 

250.000 96.312 153.688 

 

b) Modernizacja boisk przy Szkole  

    Podstawowej. 
50.000 19.263  30.737 

c) Budowa zadaszenia basenu otwartego przy  

Zespole Szkół. 
100.000 30.000  70.000 

6. Kultura, turystyka i promocja     

a) Organizacja imprez masowych, m. in. Kon-

certu Noworocznego, Międzynarodowego 

Turnieju Szachowego „Podkarpacka Sza-

chownica”, festynów rodzinnych, sporto-

wych i rekreacyjnych. 

140.000 14.000 

 

126.000 

b) Promocja miejscowych zespołów arty-    

stycznych, w tym m.in.: Zespołu obrzędo-  

wego „Tkacze”, Kapeli podwórkowej   „Wy-

soczanie” i Zespołu tanecznego   „Perełki”. 

100.000 30.000  70.000 

c) DoposaŜenie (m. in. w stroje, rekwizyty i   

instrumenty muzyczne) miejscowych zespo-

łów artystycznych, w tym m.in.: Zespołu 

obrzędowego „Tkacze”, Kapeli podwórkowej 

    „Wysoczanie” i Zespołu tanecznego „Perełki”. 

147.335  90.575 56.760 
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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) Budowa drogi na „Budy”.  X       

b) Budowa drogi w rejonie Bolisz.     X     

 c) Budowa drogi „Kawałki” w tym odcinka 

do Stanisława Hawry i odcinka do An-

drzeja Górskiego oraz rowów przydroŜ-

nych. 

 

 X   

   

d) Budowa drogi obok Zespołu Szkół  

    im. T. Kościuszki do P. Tadeusza Bara. 

 
X    

   

e) Budowa drogi w kierunku BaŜantarni. X        

 f) Wykonanie nawierzchni bitumicznej na  

    drogach wiejskich. 

 
X    

   

g) Budowa drogi na terenie Szkoły  

    Podstawowej. 

 
X    

   

h) Budowa drogi obok Pani Aleksandry 

    Styś. 

 
 X   

   

i) Budowa drogi obok Pana Jana Kilara.  X X      

j) Budowa drogi obok Pani Barbary  

   Walewander.  

 
X X   

   

k) Budowa drogi obok Pana Andrzeja  

    Michny. 

 
 X X  

   

l) Budowa drogi obok Pana Kazimierza  

   Tejchmana. 

 
X X   

   

m) Budowa drogi obok Pana Jana  

     Kuźniara. 

 
X X   

   

n) Budowa drogi obok Pana Jana Michny  

do młyna wodnego. 

 
X    

   

 o) Remont drogi powiatowej na „Tkaczach” 

     wraz z budową rowów przydroŜnych. 

 
 X   

   

p) Budowa chodnika przy drodze  

    wojewódzkiej od granicy z Albigową do  

    granicy Łańcuta. 
 X X X X    

q) Budowa chodnika od skrzyŜowania  

    (P. Mazurkiewicz) w  kierunku Soniny.   X X X X    

r) Budowa chodnika od mostu obok  

    Domu Kultury do skrzyŜowania z drogą  

    powiatową.  
  X X     

s) Budowa chodnika przy drodze  

    powiatowej od Młyna w Albigowej w 

    kierunku Soniny przez „Tkacze”. 
 X      X 

ś) Budowa chodnika przy drodze gminnej 

   „Ziajówka” Wysoka- za rzeką od Łańcuta 

    do skrzyŜowania z drogą powiatową 
       X 

t) Wykonanie rowu przydroŜnego obok 

    Pana Mariusza Trojnara.  X       

u) Wykonanie rowu przydroŜnego obok 

    Pana Tadeusza Stysia. 

 
 X       
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Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

v) Wykonanie rowu przydroŜnego od  

    BaŜantarni do mostu obok Pana Jana  

    Rejmana. 
  X X     

w) Wykonanie rowu przydroŜnego obok 

     Pana  Soboty na „Budach”. 
   X     

x) Budowa parkingu obok cmentarza.   X X X    
y) Wykonanie oświetlenia przy drodze  

     do „Łąk”.  X X      

z) Wykonanie oświetlenia przy drodze na 

   „Budy”.  X X      

ź) Wykonanie oświetlenia przy drodze  

   „Michnówka”. 
 X X      

Ŝ) Modernizacja mostu na drodze  

    gminnej obok Ośrodka Kultury.        X 

aa) Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. X X X X X X X X 
2. Infrastruktura społeczna  

    i kulturalna  

        

a) Przeprowadzenie termomodernizacji 

    budynku Ośrodka Kultury (wykonanie 

termoizolacji ścian zewnętrznych, prze-

gród poziomych, wymiana stolarki 

okiennej i remont dachu z wymianą da-

chówki na blachę konturową). 

      

X X 

b) Odnowienie elewacji zewnętrznej  

    kościoła parafialnego. 

  
X X X 

   

c) Modernizacja remizy OSP: wymiana 

    pokrycia dachowego i stolarki drzwiowej. 

  
X 

    
X 

3. Oświata          

a) Remont podłóg w salach lekcyjnych, na 

korytarzach, klatkach schodowych oraz  

w sali gimnastycznej budynku Szkoły 

Podstawowej. 

X X X      

b) suszenie budynku Szkoły Podstawowej.  X X      

c) Wykonanie termomodernizacji Szkoły 

Podstawowej. 
   X     

d) Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej.   X      

e) Modernizacja kotłowni oraz centralnego 

ogrzewania Szkoły Podstawowej. 
    X    

f) BieŜące remonty sal lekcyjnych w Szkole 

Podstawowej.  
 X X X X    

g) Wymiana instalacji elektrycznej i oświe-

tlenia w klasopracowniach Publicznego 

Gimnazjum. 

  X X     

  h) Modernizacja ogrodzenia terenu szkol-

nego (w tym bramy) Publicznego Gim-

nazjum. 

 X       

i)  Zagospodarowanie i wyposaŜenie terenu 

boisk szkolnych przy Publicznym Gim-

nazjum. 

  X X     

j)  Rekultywacja terenu szkolnego Publicz-

nego Gimnazjum wraz z zazielenieniem. 
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Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

k) Remont dróg wewnętrznych, chodników 

i placów terenu szkolnego Publicznego 

Gimnazjum. 

 X X      

l)  Modernizacja instalacji centralnego 

ogrzewania budynku Publicznego Gim-

nazjum 

   X X    

m) Termomodernizacja obiektu (wymiana 

okien i wykonanie docieplenia ścian i 

stropów) Publicznego Gimnazjum. 

X        

n) Modernizacja kotłowni i wymiana ciągu 

ciepłowniczego między szkołą a kotłow-

nią Publicznego Gimnazjum. 

  X      

o) Przebudowa dachu na budynku Publicz-

nego Gimnazjum. 
X        

p) Wymiana podłóg w klasopracowniach i 

na korytarzu w Publicznym Gimnazjum. 
 X X X     

q) Remont kuchni i stołówki szkolnej             

(wymiana okien, centralnego ogrzewa-

nia i instalacji elektrycznej) przy Pu-

blicznym Gimnazjum. 

  X      

r) Zakup wyposaŜenia szkolnego dla Pu-

blicznego Gimnazjum. 
 X X X X    

s) Remont sali gimnastycznej (podłogi i 

ściany) Publicznego Gimnazjum. 
 X       

ś) Remonty bieŜące sal lekcyjnych Publicz-

nego Gimnazjum. 
X X X X     

t) Konserwacja i zakup nowego wyposaŜe-

nie placu zabaw przy Przedszkolu Pu-

blicznym. 

X X       

u) Malowanie ogrodzenia betonowego przy 

Przedszkolu Publicznym 
 X       

v) Wymiana stolarki okiennej w budynku 

Przedszkola Publicznego. 
  X      

w) Remont pomieszczeń magazynowych i 

piwnicznych w Przedszkolu Publicznym 
 X X      

x) Wykonanie zadaszenia wejścia głównego 

do Przedszkola Publicznego. 
   X     

y) Wymiana podłóg oraz drzwi wewnętrz-

nych budynku Przedszkola Publicznego. 
X    X    

z) Modernizacja kuchni wraz wymianą 

wyposaŜenia w Przedszkolu Publicznym. 
     X   

ź) Dostosowanie łazienek do obowiązują-

cych wymogów sanitarnych w budynku 

Przedszkola Publicznego. 

   X     

4. Ochrona zdrowia          

Pozyskanie lekarza stomatologa.   X X     

5. Sport i rekreacja          

a)  Zagospodarowanie i wyposaŜenie tere-

nu boisk szkolnych przy Publicznym 

Gimnazjum, w tym boisk do siatkówki i 

koszykówki wraz z oświetleniem. 

 

X X 
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Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

b)  Modernizacja boisk przy Szkole  

    Podstawowej. 

 
X X 

     

c) Budowa zadaszenia basenu otwartego 

przy Zespole Szkół. 

 
  

  
X X X 

6. Kultura, turystyka i promocja         

a) Organizacja imprez masowych, m. in. 

Koncertu Noworocznego, Międzynaro-

dowego Turnieju Szachowego „Podkar-

packa Szachownica”, festynów rodzin-

nych, sportowych i rekreacyjnych. 

X X X X X X X X 

b) Promocja miejscowych zespołów         

artystycznych, w tym m.in.: Zespołu 

obrzędowego „Tkacze”, Kapeli podwór-

kowej „Wysoczanie” i Zespołu taneczne-

go  „Perełki”. 

X X X X X X X X 

c) DoposaŜenie (m. in. w stroje, rekwizyty 

i instrumenty muzyczne) miejscowych 

zespołów artystycznych, w tym m.in.: 

Zespołu obrzędowego „Tkacze”, Kapeli 

podwórkowej „Wysoczanie” i Zespołu 

tanecznego „Perełki”. 

X X X X X X X X 

 

7. Zakończenie  

 Plan Odnowy Miejscowości Wysoka przewiduje realizację w ciągu 7 lat szeregu za-

dań mających 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 Wysokiej. 

 Efektem realizacji Planu będzie wzrost znaczenia wsi jako miejscowego ośrodka 

rozwoju kultury, edukacji, sportu i turystyki. 

 WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości Wysoka nastąpi po jego przyjęciu przez  

Zebranie Wiejskie Sołectwa Wysoka 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 pracownikami Urzędu 

Gminy Łańcut, do którego obowiązków słuŜbowych naleŜą sprawy związane z wspiera-

niem rozwoju miejscowości, zaś ocena wdraŜania Planu naleŜeć będzie do Zebrania Wiej-

skiego. 

 

 

 

        Przewodniczący Zebrania Wiejskiego 

            Sołectwa Wysoka 

 

Wysoka, 8 czerwca 2008 r.             …………………………………………………………………………………    


