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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 RogóŜno. 

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 RogóŜno jest dokumentem wyznaczającym strategię 

działań 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 RogóŜno 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 RogóŜna działań, stworzy moŜliwość bieŜącego monitoringu i oceny ich wdraŜania, 

oraz ułatwi ewentualne korygowanie błędów. 
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3. Charakterystyka miejscowości 

3.1 PołoŜenie 

RogóŜno jest jednym dziewięciu sołectw wchodzących w skład gminy Łańcut.           

Są to: 

- Albigowa  

- Cierpisz 

- Głuchów 

- Handzlówka 

- Kosina 

- Kraczkowa 

- Sonina 

- RogóŜno 

- Wysoka 

RogóŜno połoŜone jest we wschodniej części gminy Łańcut i rozciąga się pomiędzy 

drogą międzynarodową Nr 4 i waŜnym połączeniem kolejowym Kraków – Medyka. Miej-

scowość oddalona jest 12 km od Łańcuta (w kierunku wschodnim). Od wschodu graniczy 

z wsią Grzęska, od południa z Nowosielcami, od zachodu z Kosiną, natomiast od północy 

z Korniaktowem.   

Zabudowa wsi skupiona jest po obu stronach drogi powiatowej, przecinającej pod 

kątem prostym trasę Nr 4. Najlepszy dojazd do wsi zapewniają trasa Nr 4, lokalne drogi   

z Korniaktowa i Nowosielec oraz biegnące przez miejscowość osobowe połączenia kolejo-

we. 

RogóŜno leŜy po obu stronach najstarszej i najdłuŜszej drogi łączącej wschodnią i 

zachodnią Europę. Droga ta licząca ponad 4.500 km przebiega przez miasta: Santiago de 

Compostella, Bordeaux, Tours, ParyŜ, Reims, Metz, Saarbruken, Mainz, Frankfurt nad 

Menem, Erfurt, Lipsk, Zgorzelec, Wrocław, Kraków, Lwów i Kijów. Trakt ten zwany          

w średniowieczu „VIA REGIA” jest ściśle związany z waŜnymi wydarzeniami europejskiej 

historii.  

        Pozostałe drogi publiczne w RogóŜnie to droga powiatowa relacji Korniaktów –          

RogóŜno (nr 1 517 R) oraz drogi gminne: RogóŜno - od E4 w kierunku toru (nr 1 09878 

R) i RogóŜno - E4 do jeziora „Cesin” (nr 1 0 9879 R). 

       Według stanu na dzień 30 września 2008 r. liczba mieszkańców wsi wynosi 1.168 

osób, a powierzchnia  476 ha.  

RogóŜno jest jednym z mniejszych sołectw gminy Łańcut. Stosunkowo niewielka 

powierzchnia powoduje, Ŝe miejscowość cechuje duŜa gęstość zaludnienia wynosząca  

245 osób na 1 km2. 

      

3.2 Funkcje 

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

wierzchni uŜytków rolnych stanowiący 84 % ogółu powierzchni miejscowości. Gleby sto-

sunkowo dobrej jakości (II i III klasa bonitacyjna), sprzyjają uprawie roślin zboŜowych i 

okopowych. WaŜną funkcję spełnia równieŜ sadownictwo.  
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Strukturę gospodarstw rolnych cechuje duŜe rozdrobnienie, produkcja słuŜy przede 

wszystkim zaspokajaniu własnych potrzeb. Niewiele jest duŜych gospodarstw towaro-

wych.  

WaŜną funkcję dla rozwoju miejscowości pełnią równieŜ usługi, w tym świadczone 

przez przedsiębiorstwa branŜy usługowo–handlowej i produkcyjno–handlowej.  

   

3.3 Historia 

Rogoźno lokowane było na początku XV wieku, przez Jana Pileckiego, syna Incente-

go z Granowa i ElŜbiety z Pilczy. Pierwsza wzmianka o miejscowości znajduje się w do-

kumencie z 1450 r. W rękach Pileckich RogóŜno pozostało do końca XVI wieku.  

Od 1589 r. dziedzicem wsi został Konstanty Karol Korniakt, herbu KrzyŜ, dzierŜawca 

ceł ruskich. W bliŜej nieznanych okolicznościach wieś została przejęta przez rodzinę    

Gołuchowskich. Najpierw dziedzicem był Mikołaj, a po nim syn Antoni, podczaszy              

bracławski. Nowi właściciele posiadali w RogóŜnie dwór i znani byli z waśni międzysą-

siedzkich. Niechlubnie wsławili się napadem na Korniaktów w 1701 r.  

W XVIII wieku wieś znajdowała się w posiadaniu ElŜbiety Lubomirskiej, pani na Łań-

cucie, która zapisała RogóŜno (z Przeworskiem i okolicznymi wsiami) swojemu ulubień-

cowi i wychowankowi Henrykowi Lubomirskiemu. W posiadaniu Lubomirskich z Przewor-

ska wieś pozostała do 1944 r. 
  

3.4 Zabytki i ciekawe miejsca 

Kościół parafialny pw. św. Józefa 

Usytuowany jest w centrum wsi, przy głównej drodze. Wybudowany został w latach 

1982 - 1986 według projektu Andrzeja Pawłowskiego, natomiast sama parafia powstała 

w 1985 r. Wewnątrz świątyni znajdują się stare obrazy przeniesione z kościoła w Kosinie.   

 

 
 

Kościół parafialny w RogóŜnie 
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Kapliczki 

Murowane, ufundowane w okresie międzywojennym znajdują się w najwaŜniejszych 

punktach wsi: w pobliŜu wiaduktu kolejowego (przy głównej wiejskiej drodze), na              

„Zagumniach Wschodnich" (w pobliŜu skrzyŜowania z trasą Nr 4) oraz na tzw. „gmin-

nych"  (w dolnej części wsi), w środkowej części wsi (w pobliŜu kościoła, przy drodze 

wiejskiej) oraz w górnej części wsi, przy głównej drodze wiejskiej. 

 

 
Kapliczka przydroŜna w RogóŜnie 

 

Budynki uŜyteczności publicznej 

Najbardziej okazałym obiektem zabytkowym w RogóŜnie jest Dworzec kolejowy. 

Został on wybudowany w latach 30-tych XX wieku i wiernie obrazuje międzywojenne bu-

downictwo kolejowe.  

Przy trasie Nr 4 moŜna obejrzeć dawną murowaną karczmę, zajazd oraz młyn.             

Ta ostatnia budowla, według miejscowych podań, została wzniesiona w miejscu, gdzie 

miała stać starodawna cerkiew, a obok znajdował się prawdopodobnie przycerkiewny 

cmentarz, poniewaŜ teren za młynem mieszkańcy określają jako „cmentarzysko". 

 

Budynki mieszkalne 

 W RogóŜnie zachowało się do chwili obecnej wiele starych drewnianych zagród, re-

prezentujących charakterystyczną dla tych okolic sztukę ciesielską. JednakŜe najciekaw-

szym obiektem jest wybudowana w latach 60 - tych XX wieku okazała willa, kontrastują-

ca z okoliczną zabudową. Willa znajduje się przy drodze biegnącej do dworca kolejowego. 

 

„Święte Jezioro” 

Znajduje się w południowej części wsi, kilkaset metrów na południe od szosy Łańcut 

- Przeworsk. Utworzone zostało w naturalnej niecce terenowej połoŜonej na wysoczyźnie 

lessowej. Dawniej zbiornik ten zasilany był polnymi strumykami, obecnie systematycznie 

wysycha w wyniku melioracji gruntów. Jego brzegi są płaskie i nie zalesione.  
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 Jezioro posiada dwie nazwy. Nowsza nazwa „Na Tesinie" pochodzi od imienia właści-

cielki gospodarstwa, na terenie, którego leŜało jeziorko, którą zdrobniale nazwano Cze-

sią. Druga nazwa „Święte Jezioro" wywodzi się z podania związanego z tym miejscem. 

Głosi ona, Ŝe w dawnych czasach stał tu klasztor i do niego wybierała się z pobliskiej Ko-

siny para narzeczonych, by wziąć ślub. Ojciec panny młodej, przeciwny związkowi prze-

klął niepokorną córkę słowami: „Niech się ziemia zapadnie razem z wami jak pójdziecie 

do ślubu". I tak się stało. W tym miejscu powstało jezioro nazwane „Świętym", a w jego 

toni dawał się słyszeć głos dzwonu.  

 Pewnego razu nad jeziorem dziewczyna prała chusty. ZauwaŜyła na brzegu wstęgę. 

Zaczęła ciągnąć coś cięŜkiego i nie mogąc dać rady zaklęła. W tym momencie wstęga się 

urwała. Dziewczyna ciągnęła cały klasztor, ale po przekleństwie wszystko zapadło się           

w toń. Podobna rzecz przytrafiła się pastuchowi, który poszedł tam łowić ryby. Innym 

razem świniopas dworski zauwaŜył, Ŝe jego świnie ryją na brzegu jeziora. Odpędzał je, 

ale one powracały w to samo miejsce, aŜ wyryły dzwon. Po ten dzwon zjechało wiele 

furmanek, ale wszystkie wozy o drewnianych osiach łamały się pod jego cięŜarem. Dopie-

ro wóz Wierzbińskiego z Kosiny, o Ŝelaznych osiach wytrzymał cięŜar. Dzwon zawieziono 

do Kosiny. Kiedy powieszono go na dzwonnicy zaczął dzwonić. Wielu wyraźnie słyszało, 

Ŝe opowiada on swoją historię: „Świnia mnie wyryła, Dziewka mnie umyła, a jo pon Świę-

ty Jon, a jo pon Święty Jon.” (wg. F. Frączek Słonczesław z śołyni, „Legendy regionu łań-

cuckiego”, Łańcut 1989 r.) 
 

 
„Święte Jezioro” w RogóŜnie 

Punkty widokowe 

       Najbardziej malownicze miejsca w RogóŜnie znajdują się wokół „Świętego Jeziora" 

połoŜonego na południowych krańcach wsi. Rozciągają się stąd panoramiczne widoki na 

całą okolicę, tj. miejscowości Gać, Białoboki, kościół w Kosinie, a takŜe na dolinę Wisłoka.   
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3.5 Edukacja  

W RogóŜnie działa Zespół Szkół w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. 

Anny Jenke i Przedszkole Publiczne. W szkole uczy się 95 uczniów w 6 oddziałach.             

W Przedszkolu Publicznym opieką objętych jest 35 dzieci w ramach 2 oddziałów (stan na  

1 września 2008 r.). 

Wysoki poziom edukacji umoŜliwia uczniom zdobywanie wyróŜnień zarówno w kon-

kursach lokalnych jak i ogólnopolskich. 

Uczniowie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej jak równieŜ biblioteki pu-

blicznej. 

 
                          Zespół Szkół w RogóŜnie 

3.6 Organizacje społeczne  

      Na terenie miejscowości RogóŜno aktywnie działa kilka organizacji społecznych. Są to  

Koło Gospodyń Wiejskich z przedwojennymi tradycjami, załoŜona na początku ubiegłego 

stulecia Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Ludowy Klub Sportowy „Szarotka” i Stowarzyszenie 

Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska Naturalnego Św. Jeziora w RogóŜnie.     

  

3.7 Infrastruktura i bezpieczeństwo 

Zadania inwestycyjne polegające na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

zostały w RogóŜnie zakończone. Według stanu na dzień 31.12.2007 r. do sieci wodocią-

gowej przyłączonych było 276 budynków, natomiast do sieci kanalizacyjnej 280 budyn-

ków. 

 Wieś jest w pełni zelektryfikowana i zgazyfikowana. Gospodarka odpadami uregulo-

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

w miejscowości Młyny w gminie Radymno.  

 Ponadto prowadzona jest selektywna zbiórka stłuczki szklanej oparta na pojemni-

kach typu IGLO oraz zbiórka butelek, złomu i makulatury bezpośrednio z gospodarstw 

domowych.  
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 Liczba abonentów korzystających telefonów stacjonarnych wynosi 221. Według 

„Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działa-

nia Policji w 2007 r.” w RogóŜnie odnotowano łącznie 2 zdarzenia kryminalne. 

 

3.8 Kultura  

Działalność kulturalna na terenie miejscowości prowadzona jest przez Ośrodek Kul-

tury, funkcjonujący w ramach Centrum Kultury Gminy Łańcut. Przy Ośrodku działają: 

- Zespół Wokalny „Rigo”, 

- Zespół śpiewaczy, 

- Zespół rockowy „Dwa Trzy Słowa”, 

- Grupa break-dance, 

- Klub seniora, 

- Biblioteka publiczna. 

Stałe imprezy kulturalne w RogóŜnie to: 

- organizowane w miesiącu sierpniu doŜynki wiejskie,  

- jasełka noworoczne,  

- koncert noworoczny,  

- organizowany w miesiącu lipcu festyn sportowy, 

- „Jarmark z Piosenką Biesiadną” (3 lipiec). 

 

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 krajobra-

zu 

Krajobraz zróŜnicowany, teren równinny, urozmaicony 

wzniesieniami. 

 
X  

2. Walory klimatu Klimat korzystny, dobrze nasłoneczniony  X  

3. Walory szaty 

roślinnej 

Bogata szata roślinna, zarówno uŜytkowa jak i ozdob-

na. 

 
X 

 

4. Cenne przyrod-

niczo obszary i 

obiekty 

„Święte Jezioro” 
 X 

 

 

5. Świat zwierzęcy Fauna bardzo urozmaicona. Na terenach polnych moŜna 

spotkać sarny, baŜanty, kuropatwy, lisy i zające. 

 X 
 

6. Wody                

powierzchniowe 

„Święte Jezioro” 
 

 
 X 

7. Wody podziemne Na terenie wsi znajdują się zasoby wód podziemnych.   X 

8. PodłoŜe i warun-

ki hydrogeologiczne 

PodłoŜe geomorfologiczne trzecio i czwartorzędowe. 

Dominują osady piaszczysto – Ŝwirowe, gliny zwałowe, 

osady lessowe w postaci glin pylastych. 

 

X 

 

9.Gleby Dobrej jakości gleby, przewaŜa III i II klasa bonitacyj-

na. 

  
X 
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10. Kopaliny Nie występują.  X  

11. Drogi i dostęp-

ność komunikacyj-

na 

RogóŜno leŜy po obu stronach najstarszej i najdłuŜszej 

drogi łączącej wschodnią i zachodnią Europę. Droga ta 

licząca ponad 4.500 km przebiega przez miasta: San-

tiago de Compostella, Bordeaux, Tours, ParyŜ, Reims, 

Metz, Saarbruken, Mainz, Frankfurt nad Menem, Erfurt, 

Lipsk, Zgorzelec, Wrocław, Kraków, Lwów i Kijów. Trakt 

ten zwany w średniowieczu „VIA REGIA” jest ściśle 

związany z waŜnymi wydarzeniami europejskiej historii.  

Pozostałe drogi publiczne w RogóŜnie to droga powia-

towa relacji Korniaktów – RogóŜno (nr 1 517 R) oraz 

drogi gminne: RogóŜno - od E4 w kierunku toru                   

(nr 1 09878 R) i RogóŜno - E4 do jeziora „Cesin”            

(nr 1 0 9879 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 cyklicznie imprezy:  

- DoŜynki wiejskie,  

- jasełka noworoczne, 

- koncert noworoczny,  

- organizowany w miesiącu lipcu festyn sportowy, 

- „Jarmark z Piosenką Biesiadną” (3 lipiec). 

  

X 

15. Miejsca, osoby 

i przedmioty kultu 

Usytuowany w centrum wsi przy drodze Kościół para-

fialny pw. św. Józefa, wybudowany w latach 1982 - 

1986 według projektu Andrzeja Pawłowskiego.             

Wewnątrz świątyni znajdują się stare obrazy przenie-

sione nieistniejącego kościoła w Kosinie. Parafia             

powstała w 1985 r. 

  

X 

16. Święta, odpu-

sty i pielgrzymki 

- Odpust św. Józefa – 19 marca 

- Odpust na Święto Matki Boskiej Królowej Polski               

- 22 sierpnia   

 

X  

17.Tradycje, ob-

rzędy i gwara 

Gwara miejscowa, doŜynki Ŝniwne, opłatek boŜonaro-

dzeniowy, straŜ grobowa w okresie Wielkanocy, świę-

cone, obrzędy weselne, kolędowanie. 

 

X  

18. Tradycyjne 

potrawy 

Kapusta z grochem, Ŝurek  
 

 
X 

 

19. Legendy, poda-

nia i fakty histo-

ryczne 

- Legenda na temat powstania wsi, 

- Legenda związana ze „Świętym Jeziorem”. 

 

X  

20. WaŜne postacie 

historyczne 

- Sebastian Skupień – Ŝołnierz, zginął w Katyniu  

- Jan Preis – uczestnik I Wojny Światowej  X  

  21.Dawne nazwy Brak takich nazw. X   

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

 

 
X 
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23. Zespoły arty-

styczne 

Przy Ośrodku Kultury działają: 

- Zespół Wokalny „Rigo”, 

- Zespół śpiewaczy, 

- Zespół rockowy „Dwa Trzy Słowa”, 

- Grupa break-dance, 

- Klub seniora, 

- Biblioteka publiczna. 

  

X 

Obiekty i tereny     

24. Działki pod 

zabudowę 

Umiarkowana 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 

- 2 budynki stanowiące własność gminy, połoŜone          

w pobliŜu Dworca kolejowego 

- Remiza OSP 
 X 

 
 
 

28.Tradycyjne 

obiekty gospodar-

skie 

Młyn 

 
 

X   

29. Place i miejsca 

spotkań publicz-

nych 

Plac przy Ośrodku Kultury, stadion sportowy, plac obok 

Kościoła, boisko szkolne. 

  

X 

30.Miejsca do 

uprawiania sportu i 

rekreacji 

Stadion sportowy, boisko szkolne 
 

 

X  

31. Szlaki tury-

styczne i ścieŜki 

dydaktyczne 

Brak takich szlaków. 

 

 

X 

Gospodarka      

32. Miejsca pracy Mała ilość miejsc pracy, niepokrywająca duŜego              

zapotrzebowania mieszkańców. X 
  

33. Zakłady           

produkcyjne 

Na terenie miejscowości działają zakłady produkcji 

sklejki oraz branŜy stolarskiej. X   

34. Produkty Produkty rolne, wyroby rzeźnicze, sklejka profilowana.   X 

35. Gospodarstwa 

rolne 

Gospodarstwa rozdrobnione, w większości produkujące 

na własne potrzeby, kilka duŜych gospodarstw towaro-

wych. 
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   

zakłady usługowe 

- „Młyn” – Firma Handlowo – Usługowa, 

- „Olechowski Krzysztof i Piotr” s.j. 

- Produkcja stołów i krzeseł Meblomix, 

- Wyrób sklejki profilowanej. 
 

 

 X 
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38. Miejsca hotelo-

we i noclegowe 

Brak takich miejsc. 
X   

39. Restauracje, 

punkty gastrono-

miczne 

Klub muzyczny „BOSS” 

X   

40. MoŜliwe do 

wykorzystania 

odpady produkcyj-

ne 

W zasadzie nie występują, są zagospodarowane. 
 

 

 

 

X 

 

41. Zasoby odna-

wialnych źródeł 

energii 

Prywatna plantacja wierzby energetycznej.   

 
 

X  

 

Kapitał społeczny     

42. Autorytety i 

znane postacie wsi 

Autorytety:  

- Marian Harpula - sołtys wsi RogóŜno, sprawujący 

swoją funkcję nieprzerwanie od 1980 r. (jest to              

8-ma kadencja).  

- Ksiądz Proboszcz Zbigniew Malec, 

Znane postacie: 

- Anna Jenke – patronka Szkoły Podstawowej                 

w RogóŜnie 

 

 X 

43. Krajanie znani 

w regionie, kraju i 

za granicą 

Marian Harpula - sołtys wsi RogóŜno, uhonorowany           

w 2004 r. tytułem Sołtysa Roku. X   

44. Osoby o specy-

ficznej wiedzy i 

umiejętnościach 

- Misjonarz Mariusz Kruk, przebywający na misji                 

w Brazylii. 

- ks. Stanisław Bar – prałat pracujący w Tarnobrzegu. 
X   

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

wisko. 

 
X  

46. Związki i sto-

warzyszenia 

- Ochotnicza StraŜ PoŜarna w RogóŜnie, 

- Ludowy Klub Sportowy „Szarotka”,  

- Koło Gospodyń Wiejskich, 

- Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego i Ochrony 

Środowiska Naturalnego Św. Jeziora w RogóŜnie. 

 

X  

47. Kontakty i 

współpraca 

Kontakty krajowe i zagraniczne zespołów działających 

przy Ośrodku Kultury oraz Ludowego Klubu Sportowego             

„Szarotka” 

 

X  

Inne zasoby     

48. Infrastruktura 

społeczna 

- Przedszkole Publiczne,  

- Szkoła Podstawowa,  

- Ośrodek Kultury,  

- Biblioteka publiczna. 

 

 X 

49. Telefonia          

cyfrowa 

Zasięg sieci cyfrowej na terenie całej miejscowości 

zapewniają nadajniki znajdujące się w odległości            

kilku kilometrów. 

 
 X 

50. Infrastruktura 

ochrony zdrowia  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej   
 X 
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5. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości   

  W celu inwentaryzacji zasobów oraz ustalenia słabych i mocnych stron miejscowości 

RogóŜno, 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 analizą SWOT opinie, uwagi i wnioski stanowią cenny 

materiał do zdefiniowania stanu wyjściowego. Pozwoliły one równieŜ na określenie atutów 

i mocnych stron miejscowości, które wytyczają jej kierunek rozwoju społeczno–

gospodarczego. 

 

5.1 Mocne strony:  

1. Sąsiedztwo miasta Łańcuta. 

2. Walory krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe. 

3. Przewaga dobrej jakości gleb bonitacyjnych, duŜe zasoby wody pitnej. 

4. Czyste ekologicznie płody rolne. 

5. Dobry stan środowiska naturalnego. 

6. Kapitał społeczny – duŜy procent ludzi młodych, znaczne zasoby siły roboczej. 

7. Infrastruktura techniczna. 

8. Szkolnictwo – Szkoła Podstawowa i Przedszkole Publiczne. 

9. Gabinety lekarskie – ginekologia, neurologia, lekarz rodzinny. 

 

5.2 Słabe strony:  

1. DuŜe rozdrobnienie gospodarstw rolnych. 

2. Słaba jakość dróg wewnętrznych. 

3. Niedostateczne odwodnienie przy drogach. 

4. Brak bazy turystycznej (gospodarstw agroturystycznych i bazy gastronomicznej). 

5. Brak grupy producentów rolnych. 

6. Niewystarczająca promocja – tylko poprzez gazetę lokalną. 

7. Niewystarczająca baza kulturalna. 

 

5.3 Szanse:  

1. Wzrost zainteresowania wypoczynkiem na wsi. 

2. MoŜliwość powstawania zakładów produkcyjno–usługowych. 

3. Rozwój turystyki na bazie istniejących walorów turystycznych, w tym agroturystyki. 

4. Korzystne warunki glebowo–klimatyczne, szansa dla rolników na nowe uprawy. 

5. MoŜliwość wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 

6. Rozwój przedsiębiorczości. 

  

 

1. Bezrobocie. 

2. Likwidacja zakładów przemysłowych w Rzeszowie i Łańcucie. 

3. Opóźnienie cywilizacyjne. 

5.4 ZagroŜenia: 
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4. ZuboŜenie drobnych rolników, zamknięcie rynku rolnego dla pojedynczych gospo-

darstw. 

5. Degradacja środowiska związana z działalnością człowieka. 

6. Niewykorzystywanie potencjału kulturowego. 

 

6. Planowane działania  

6.1 Zestawienie planowanych zadań 

 Plan Odnowy Miejscowości RogóŜno 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   

Planu 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 RogóŜno 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 RogóŜna. 
 

6.1.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska: 

Nazwa zadania Cel 

1. Remont drogi powiatowej od E-4 do Pana Kołcza. 

 

Poprawa stanu infrastruktury 

drogowej 

2. Wykonanie drogi pańskiej od toru kolejowego do „Lipek” lub całości 

do E-4. 

Rozbudowa infrastruktury 

drogowej 

3. Wykonanie drogi zagumiennej do Pana Wierzbińskiego do drogi         

powiatowej o długości 800 m. 

Rozbudowa infrastruktury 

drogowej 

4. Wykonanie zjazdu na drodze gminnej od Pana Markowicza do drogi 

powiatowej.  

Rozbudowa infrastruktury 

drogowej 

5. Remont drogi powiatowej w kierunku Korniaktowa o długości 400 m.  Poprawa stanu infrastruktury 

drogowej 

6. Wykonanie drogi asfaltowej w kierunku „Świętego Jeziora” o długości 

1000 m. 

Rozbudowa infrastruktury 

drogowej 

7. Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej od kapliczki św. Józefa 

do kościoła. 

Poprawa bezpieczeństwa  

ruchu drogowego  

8. Wykonanie drogi asfaltowej w kierunku Nowosielec o długości 400 m. Rozbudowa infrastruktury 

drogowej 

9. Przygotowanie do wykupu terenów pod poszerzenie cmentarza i           

budowę parkingu przy cmentarzu. 

Rozbudowa infrastruktury 

drogowej 

10. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. Poprawa stanu naturalnego 

środowiska 
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6.1.2  Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej: 

Nazwa zadania Cel 

1. Remont Remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 

 

Poprawa stanu infrastruktury 

społecznej 

2. DoposaŜenie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w sprzęt i urządzenia              

konieczne do poprawy bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego miejscowo-

ści. 

Poprawa bezpieczeństwa  

przeciwpoŜarowego  

 

3. Utworzenie strony internetowej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Promocja lokalnych                

organizacji społecznych  

 

6.1.3  Zadania w zakresie oświaty: 

Nazwa zadania Cel 

1. Rozbudowa sali gimnastycznej. Rozbudowa infrastruktury 

oświaty 

2. Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły i Przedszkola. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

3. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły                    

podstawowej i Przedszkola. 

Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

4. Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły i Przedszkola. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

5. Wymiana drzwi wejściowych do Szkoły oraz drzwi wewnętrznych            

w salach lekcyjnych i sali gimnastycznej. 

Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

6. Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej i w salach lekcyjnych. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

7. Remont podłóg w klasopracowniach. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

8. Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy w Szkole i Przedszkolu. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

9. Remont podłóg korytarzy szkolnych i schodów pomiędzy parterem i 

piętrem. 

Rozbudowa infrastruktury 

oświaty 

10. Rozbudowa boiska szkolnego – powiększenie i połoŜenie nowej               

nawierzchni. 

Rozbudowa infrastruktury 

oświaty 

11. Rekultywacja oraz urządzenie i wyposaŜenie placu zabaw dla Przed-

szkola. 

Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

12. Kapitalny remont ubikacji dziecięcych i dla personelu w Przedszkolu. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

13. Wymiana drzwi wejściowych, wykonanie zadaszenia oraz remont   

schodów wejściowych do Przedszkola. 

Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 

14.  Wymiana drzwi wewnętrznych w salach zajęć w budynku Przedszkola. Poprawa stanu infrastruktury 

oświaty 
 

6.1.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji: 

Nazwa zadania Cel 

1. Wykonanie remontu stadionu sportowego. Poprawa stanu infrastruktury 

sportowo - rekreacyjnej 

2. Wykonanie ogrzewania w budynku Ludowego Klubu Sportowego i         

siłowni. 

Rozbudowa infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej 

3. Wykonanie „mini-parku” z ławeczkami na placu gminnym na przeciwko 

Remizy OSP. 

Rozbudowa infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej 

4. Utworzenie „zielonego parku” za Klubem „BOSS”. 

 

 

Rozbudowa infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej 
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5. Wykonanie boiska trawiastego do gry w tenisa w okolicy „Świętego 

Jeziora”. 

Rozbudowa infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej 

6. Zagospodarowanie terenów wokół „Świętego Jeziora” na potrzeby  

rekreacyjne. 

Rozbudowa infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej 

 

6.1.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji: 

Nazwa zadania Cel 

1. Stworzenie izby pamięci w pomieszczeniach Remizy Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej. 

Promocja lokalnych            

zasobów wsi 

2. Renowacja i promocja kapliczek i krzyŜy przydroŜnych. 
 

Promocja i ochrona 

 lokalnych zasobów wsi 

3. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, promocja produktu lokalne-

go, rozbudowa zaplecza turystycznego wsi, tworzenie folderów i stron 

internetowych dla tych gospodarstw i produktu lokalnego. 

Promocja lokalnych            

zasobów wsi 

4. Kontynuacja organizacji imprez kulturalnych, m. in. doŜynek wiejskich,  

jasełek i koncertu noworocznego, „Jarmarku z Piosenką Biesiadną”,           

festynów rodzinnych, sportowych i rekreacyjnych.  

Rozwój działalności           

kulturalnej 

5. Promocja i doposaŜenie m. in. w stroje, rekwizyty i instrumenty            

muzyczne  miejscowych zespołów artystycznych. 

Promocja działalności            

artystycznej 

 

6.2 Opis planowanych zadań 

Plan Odnowy Miejscowości RogóŜno zakłada realizację szeregu działań z zakresu in-

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

rekreacji, kultury oraz turystyki.  

Celem planowanych przedsięwzięć jest podniesienie standardu Ŝycia w miejscowości 

oraz stworzenie odpowiedniej bazy do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. 

 

6.2.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska 

Inwestycje objęte tym zakresem polegać będą na rozbudowie istniejącej infrastruk-

tury drogowej. W ciągu najbliŜszych 7 lat planuje się wyremontowanie drogi powiatowej 

od E-40 do Pana Kołcza oraz drogi powiatowej w kierunku Korniaktowa. 

Przewiduje się równieŜ wykonanie drogi pańskiej od toru kolejowego do „Lipek” lub 

do E-40, drogi zagumiennej od Pana Wierzbińskiego do drogi powiatowej, drogi asfalto-

wej w kierunku Nowosielec i drogi asfaltowej w kierunku „Świętego Jeziora”. W celu reali-

zacji tej ostatniej inwestycji planuje się wykupienie dwóch działek o powierzchni 80 a, 

niezbędnych do rozpoczęcia robót oraz opracowanie dokumentacji technicznej.  

Dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i mieszkańców miej-

scowości wykonany będzie zjazd na drodze gminnej od Pana Markowicza do drogi powia-

towej oraz chodnik przy drodze powiatowej od kapliczki św. Józefa do kościoła. 

Planuje się ponadto przygotowanie do wykupu terenów pod poszerzenie cmentarza i 

budowę przy nim parkingu. 

Działania podejmowane w celu ochrony naturalnego środowiska są waŜnym czynni-

kiem wpływającym na warunki Ŝycia oraz stan zdrowia mieszkańców sołectwa, jak rów-

nieŜ zachęcającym turystów do odwiedzenia miejscowości.  
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NaleŜy zatem w dalszym ciągu kontynuować działania mające na celu ochronę natu-

ralnego środowiska przed niekorzystną działalnością człowieka. Powinny one przybrać 

postać m.in. likwidacji „dzikich wysypisk” śmieci.  

 

6.2.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej     

 Zadania ujęte w tym obszarze mają na celu rozbudowę infrastruktury społecznej 

miejscowości. Ich wykonanie przyczyni się do powstania na terenie wsi obiektów spełnia-

jących istotne funkcje dla lokalnej społeczności. 

 W ramach zaplanowanych do realizacji w ciągu najbliŜszych 7 lat na terenie RogóŜ-

na działań planuje się przeprowadzenie remontu Remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej po-

legającego na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie dachu i modernizacji zaplecza 

kuchennego tego obiektu. 

 Ponadto zakłada się doposaŜenie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w sprzęt i urządzenia 

konieczne do poprawy bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego miejscowości oraz wykonanie 

strony internetowej jednostki OSP. 

 

6.2.3 Zadania w zakresie oświaty 

Ujęte w Planie Odnowy Miejscowości RogóŜno zadania z zakresu oświaty nastawione 

są na poprawę funkcjonowania istniejących placówek oświatowych i częściowe poszerze-

nie  bazy lokalowej oraz przestrzeni wykorzystywanej do działalności edukacyjno-

wychowawczej.              

W pierwszej kolejności zakłada się budowę ogrodzenia wokół budynku Szkoły pod-

stawowej i Przedszkola oraz wymianę drzwi wejściowych, wykonanie zadaszenia oraz 

przeprowadzenie remontu schodów wejściowych do przedszkola. 

W dalszej kolejności wymienione zostaną drzwi wejściowe do Szkoły i stolarka 

drzwiowa w salach lekcyjnych oraz na sali gimnastycznej, jak równieŜ oświetlenie w sali 

gimnastycznej i w salach lekcyjnych, a takŜe wyremontowane zostaną podłogi korytarzy 

szkolnych i schodów pomiędzy parterem a piętrem oraz ubikacje dziecięce i personelu 

Przedszkola. Ponadto wyremontowane zostaną podłogi w klasopracowniach i pomalowane 

sale lekcyjne oraz korytarze w Szkole i Przedszkolu. 

Inne zadania przewidziane do wykonania na terenie miejscowości RogóŜno, mające 

na celu rozbudowę i poprawę jakości infrastruktury oświaty będą polegały na rozbudowie 

boiska szkolnego poprzez jego powiększenie i połoŜenie nowej nawierzchni oraz na rekul-

tywacji, urządzeniu i wyposaŜeniu placu zabaw przy Przedszkolu. W ramach realizacji 

tego ostatniego zadania zakupione zostaną nowe urządzenia zabawowe i rekreacyjne,            

tj. m.in. zestawy zabawowe typu „Wisus”, „Bąbel” lub „Gagatek”, huśtawki, bujaki sprę-

Ŝynowe, zjeŜdŜalnie, karuzele a takŜe zamontowana zostanie nowa piaskownica.  

W tym samym okresie wymienione zostaną równieŜ drzwi wewnętrzne w salach za-

jęć w budynku Przedszkola. 

 W ciągu najbliŜszych 7 lat zaplanowano ponadto przeprowadzenie remontu instala-

cji centralnego ogrzewania i zmianę konstrukcji dachu na budynku Szkoły podstawowej 

oraz Przedszkola, a takŜe rozbudowę sali gimnastycznej. Dodatkowo w okresie tym pro-
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wadzone będą na bieŜąco remonty pomieszczeń szkolnych i przedszkolnych, jak równieŜ 

ich doposaŜenie. 

 

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. 

Obejmą one przeprowadzenie remontu stadionu oraz wykonanie ogrzewania w bu-

dynku Ludowego Klubu Sportowego i siłowni. 

W ramach pierwszego z zaplanowanych zadań odnowione zostaną ławki na trybu-

nach, zmodernizowana nawierzchnia płyty głównej stadionu oraz utworzone zostanie bo-

isko do piłki siatkowej. 

Drugie z projektowanych zadań ma na celu poprawę warunków uŜytkowania budyn-

ku Klubu Sportowego poprzez zamontowanie w tym obiekcie instalacji c.o. oraz utworze-

nie siłowni, podnoszącej zdolności ruchowe, kondycję oraz samopoczucie mieszkańców 

miejscowości.  

Wśród zaplanowanych zadań przewidziano równieŜ działania mające na celu zago-

spodarowanie przestrzeni wiejskiej z przeznaczeniem terenów pod organizację parków 

wiejskich, placów i miejsc rozrywki oraz rekreacji nie tylko mieszkańców sołectwa i gmi-

ny, ale równieŜ turystów i mieszkańców okolicznych gmin.  

W tym celu zakłada się wykonanie „mini parku” z ławeczkami na placu gminnym 

naprzeciwko Remizy OSP, utworzenie „zielonego parku” za Klubem „BOSS” oraz zago-

spodarowanie terenów wokół „Świętego Jeziora”, w tym wykonanie w jego okolicy boiska 

trawiastego do gry w tenisa. 

 

6.2.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

  Planowane do wykonania działania mają na celu wypromowanie RogóŜna jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie oraz umoŜliwienie jej mieszkańcom podnoszenie 

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

dowości miejscowej ludności.  

 W pierwszej kolejności planuje się stworzenie Izby Pamięci w pomieszczeniach Re-

mizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Projektowane prace obejmą przeprowadzenie remontu 

pomieszczeń, zakup eksponatów oraz materiałów archiwalnych do Izby Pamięci. Wyposa-

Ŝenie obejmie pozyskanie fotografii, starodruków, strojów ludowych, zabytkowych narzę-

dzi, przedmiotów stanowiących wyposaŜenie dawnych domów i innych pamiątek histo-

rycznych. 

 W dalszej kolejności restaurowane będą i promowane małe obiekty sakralne znajdu-

jące się na terenie miejscowości, w tym zwłaszcza kapliczki i krzyŜe przydroŜne. Zakłada 

się wykonanie w 2009 r. remontu krzyŜa na terenie przysiółka „Zagumnia Wschodnie” 

oraz wymianę krzyŜa za stacją kolejową. 

 Wśród zaplanowanych do wykonanie na przestrzeni kolejnych 7 lat zadań nie za-

braknie równieŜ działań mających na celu tworzenie gospodarstw agroturystycznych, 
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promocję produktu lokalnego i rozbudowy zaplecza turystycznego wsi. Tworzone będą 

foldery i strony internetowe dla tych gospodarstw i produktu lokalnego. 

W ciągu najbliŜszych 7 lat kontynuowana będzie organizacja imprez kulturalnych na 

terenie RogóŜna, m. in. doŜynek wiejskich,  jasełek i koncertu noworocznego, „Jarmarku 

z Piosenką  Biesiadną”, festynów rodzinnych, sportowych i rekreacyjnych. 

Ponadto prowadzona będzie dalsza promocja i doposaŜenie m. in. w stroje, rekwizy-

ty i instrumenty muzyczne miejscowych zespołów artystycznych, w tym m.in. Zespołu            

Wokalnego „Rigo”, Zespołu śpiewaczego, Zespołu rockowego „Dwa Trzy Słowa” i Grupy          

break-dance. 

 

6.3 Przeznaczenie planowanych do realizacji zadań   

  Wykonanie zaplanowanych zadań przyczyni się do podniesienia standardu Ŝycia 

mieszkańców RogóŜna 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 dochodów 

ludności. 

 Korzystna szczególnie będzie moŜliwość zatrudnienia przy realizacji inwestycji miej-

scowych bezrobotnych. Realizacja Planu będzie w pozytywny sposób oddziaływać na 

strukturę społeczno-demograficzną miejscowości.  

 JuŜ na etapie konstruowania, Plan wpłynął korzystnie na kształtowanie się właści-

wych postaw wśród mieszkańców wsi, szczególnie zaangaŜowania, odpowiedzialności i 

współpracy.  

 Plan sprzyja dąŜeniom do zachowania naturalnego i kulturowego dziedzictwa wsi. 

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

dzie efektom pozytywnym. 

 

6.3.1 Zadania w zakresie infrastruktury technicznej i ochrony środowiska  

 Inwestycje zaplanowane w tej dziedzinie przyczynią się do zwiększenia bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego, wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego i podniosą 

standard Ŝycia na wsi. 

 

6.3.2 Zadania w zakresie infrastruktury społecznej i kulturalnej 

 Zaplanowane inwestycje mająca na celu wyremontowanie Remizy Ochotniczej Stra-

Ŝy PoŜarnej oraz doposaŜenie jednostki OSP w sprzęt i urządzenia konieczne do poprawy 

bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego miejscowości będą słuŜyły wszystkim mieszkańcom 

wsi oraz stworzą warunki do prowadzenia na jej terenie działalności społeczno-

kulturalnej.  
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 Zaplanowane dodatkowo utworzenie strony internetowej jednostki OPS będzie słu-

Ŝyło jej promocji oraz pozwoli na pozyskanie nowych członków, zainteresowanych po-

dejmowaniem działań na rzecz zapewnienia ochrony przeciwpoŜarowej i rozwoju społecz-

no-kulturalnego wsi RogóŜno. 

  

6.3.3 Zadania w zakresie oświaty 

 Zaplanowane do wykonania zadania w dziedzinie oświaty, tak na potrzeby edukacji 

przedszkolnej, jak i szkolnictwa podstawowego są niezbędne z punktu widzenia zapew-

nienia odpowiedniego standardu działalności dydaktyczno–wychowawczej i moŜliwości 

wpływu na kształtowanie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka oraz jego przy-

stosowania do Ŝycia w społeczeństwie. 

 

6.3.4 Zadania w zakresie sportu i rekreacji  

Zadania polegające na wykonaniu remontu stadionu sportowego, ogrzewania i si-

łowni w budynku Ludowego Klubu Sportowego, budowie „mini parku” i „parku zielonego” 

w centrum miejscowości oraz zagospodarowaniu terenów wokół „Świętego Jeziora”,                       

w tym utworzenia w jego okolicy boiska trawiastego do gry w tenisa, pozwolą stworzyć 

odpowiednie zaplecze dla mieszkańców i turystów do aktywnego wypoczynku i spędzania 

wolnego czasu.  

Poprawią one aktywność miejscowego Ludowego Klubu Sportowego i zachęcą mło-

dzieŜ do uprawnia róŜnych dyscyplin sportowych. 

 

6.3.5 Zadania w zakresie kultury, turystyki i promocji 

 Planowane do wykonania działania mające na celu wypromowanie RogóŜna jako wsi 

atrakcyjnej turystycznie i kulturalnie, a takŜe zmierzające do rozwoju intelektualnego, 

kulturalnego i zwiększenia dochodowości miejscowej społeczności będą wyznaczały               

w ciągu najbliŜszych 7 lat kierunek działań w obszarze kultury, turystyki i promocji.  

  

6.4 Rezultaty  

 Plan Odnowy Miejscowości RogóŜno 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 naturalnego 

- poprawa stanu infrastruktury technicznej 

 

6.4.2 Infrastruktura społeczna i kulturalna: 

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych  

- integracja społeczności wiejskiej 

- poprawa bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego 
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6.4.3 Oświata: 

- rozwój fizyczny i intelektualny dzieci oraz młodzieŜy  

- zaspokojenie potrzeb mieszkańców  

- wyrównanie szans edukacyjnych  
 

6.4.4 Sport i rekreacja:  

- rozwój fizyczny dzieci i młodzieŜy 

- rozwój toŜsamości społeczności wiejskiej 

- poprawa estetyki miejscowości  
 

6.4.5 Kultura, turystyka i promocja: 

- wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości  

- rozwój fizyczny i intelektualny dzieci oraz młodzieŜy  

- poprawa estetyki miejscowości  
 

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. Remont drogi powiatowej od E-4 do Pana 

Kołcza. 
420.000 210.000   210.000  

2. Wykonanie drogi pańskiej od toru kolejo-

wego do „Lipek” lub całości do E-4. 
1.200.000  360.000  840.000 

3. Wykonanie drogi zagumiennej do Pana 

Wierzbińskiego do drogi powiatowej o   

długości 800 m. 

400.000 120.000  280.000 

4. Wykonanie zjazdu na drodze gminnej od 

Pana Markowicza do drogi powiatowej.  
80.000 24.000  56.000 

5. Remont drogi powiatowej w kierunku  

Korniaktowa o długości 400 m.  
90.000  45.000   45.000  

6. Wykonanie drogi asfaltowej w kierunku 

„Świętego Jeziora” o długości 1000 m. 
800.000  240.000  560.000 

7. Wykonanie chodnika przy drodze powiato-

wej od kapliczki św. Józefa do kościoła. 
80.000  24.000  56.000 

8. Wykonanie drogi asfaltowej w kierunku 

Nowosielec o długości 400 m. 
120.000 36.000  84.000 

9. Przygotowanie do wykupu terenów pod 

poszerzenie cmentarza i budowę parkingu 

przy cmentarzu. 

50.000 15.000 

 

35.000 

10. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. 40.000  20.000  20.000 

2. Infrastruktura społeczna i kulturalna      

1. Remont Remizy Ochotniczej StraŜy           

PoŜarnej. 
42.292 16.392 25.900  

2. DoposaŜenie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej              

w sprzęt i urządzenia konieczne do popra-

wy bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego 

miejscowości. 

20.000 2.000  18.000 

3. Utworzenie strony internetowej Ochotni-

czej StraŜy PoŜarnej. 
6.000   6.000 
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity  

w zł. 
BudŜet  

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

3. Oświata      

1. Rozbudowa sali gimnastycznej. 2.000.000 600.000  1.400.000 

2. Zmiana konstrukcji dachu na budynku 

szkoły i przedszkola. 
300.000 90.000  210.000 

3. Remont instalacji centralnego ogrzewania 

w budynku szkoły podstawowej i przed-

szkola. 

150.000 45.000  105.000 

4. Wymiana ogrodzenia wokół szkoły i przed-

szkola. 
60.000 18.000  42.000 

5. Wymiana drzwi wejściowych do szkoły 

oraz drzwi wewnętrznych w salach lekcyj-

nych i sali gimnastycznej. 

40.000 12.000  28.000 

6. Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej 

i w salach lekcyjnych. 
55.000 16.500  38.500 

7. Remont podłóg w  klasopracowniach. 25.000 7.500  17.500 

8. Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy                 

w szkole i przedszkolu. 
20.000 6.000  14.000 

9. Remont podłóg korytarzy szkolnych i 

schodów pomiędzy parterem i piętrem. 
35.000 10.500  24.500 

10. Rozbudowa boiska szkolnego – powiększe-

nie i połoŜenie nowej nawierzchni. 
80.000 30.821 49.179  

11. Rekultywacja oraz urządzenie i wyposaŜe-

nie placu zabaw dla przedszkola. 
60.000 23.115 36.885  

12. Kapitalny remont ubikacji dziecięcych i dla 

personelu w przedszkolu. 
60.000 18.000  42.000 

13. Wymiana drzwi wejściowych, wykonanie 

zadaszenia oraz remont schodów wejścio-

wych do przedszkola. 

15.000 4.500  10.500 

14. Wymiana drzwi wewnętrznych w salach  

zajęć w budynku przedszkola. 
10.000 2.500  7.500 

4. Sport i rekreacja      

1. Wykonanie remontu stadionu sportowego. 40.666  15.766 24.900  

2. Wykonanie ogrzewania w budynku             

Ludowego Klubu Sportowego i siłowni. 
100.000 38.525 61.475 

 

3. Wykonanie „mini-parku” z ławeczkami na 

placu gminnym naprzeciwko Remizy OSP. 
12.000 2.000  10.000 

4. Utworzenie „zielonego parku” za Klubem 

„BOSS”. 
80.000 30.821 49.179 

 

5. Wykonanie boiska trawiastego do gry             

w tenisa w okolicy „Świętego Jeziora”. 
7.000  1.000  6.000 

6. Zagospodarowanie terenów wokół            

„Świętego Jeziora” na potrzeby rekreacyj-

ne. 

100.000  38.525 61.475  

5. Kultura, turystyka i promocja     

1. Stworzenie izby pamięci w pomieszcze-

niach Remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 
3.000  1.000  2.000 

2. Renowacja i promocja kapliczek i krzyŜy 

przydroŜnych. 

 

 

45.546 17.547 27.999  
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Źródła finansowania w zł. 

Nazwa zadania  
Koszt całkowity  

w zł. 
BudŜet  

gminy 

Dotacja  

EFRROW 

Inne  

źródła 

3. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, 

promocja produktu lokalnego, rozbudowa 

zaplecza turystycznego wsi, tworzenie fol-

derów i stron internetowych dla tych go-

spodarstw i produktu lokalnego. 

2.000    2.000 

4. Kontynuacja organizacji imprez kultural-

nych, m. in. doŜynek wiejskich, jasełek i 

koncertu noworocznego, „Jarmarku z Pio-

senką  Biesiadną”, festynów rodzinnych, 

sportowych i rekreacyjnych.  

5.000  1.000  4.000 

5. Promocja i doposaŜenie m. in. w stroje, 

rekwizyty i instrumenty muzyczne miej-

scowych zespołów artystycznych. 

8.000 1.000  7.000 

 

6.6 Harmonogram realizacji zadań  

Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska         

1. Remont drogi powiatowej od E-4 do Pana Kołcza.  X       

2. Wykonanie drogi pańskiej od toru kolejowego               

do „Lipek” lub całości do E-4. 
 X       

3. Wykonanie drogi zagumiennej do Pana Wierzbińskie-

go do drogi powiatowej o długości 800 m. 
   X     

4. Wykonanie zjazdu na drodze gminnej od Pana Mar-

kowicza do drogi powiatowej.  
  X      

5. Remont drogi powiatowej w kierunku Korniaktowa o 

długości 400 m.  
  X      

6. Wykonanie drogi asfaltowej w kierunku „Świętego 

Jeziora” o długości 1000 m. 
    X    

7. Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej od  

kapliczki św. Józefa do kościoła. 
 X       

8. Wykonanie drogi asfaltowej  w kierunku Nowosielec o 

długości 400 m.      X   

9. Przygotowanie do wykupu terenów pod poszerzenie 

cmentarza i budowę parkingu przy cmentarzu. 
      X  

10. Likwidacja „dzikich wysypisk” śmieci. X X X X X X X X 
2. Infrastruktura społeczna i kulturalna          

1. Remont remizy Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. X        

2. DoposaŜenie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w sprzęt i 

urządzenia konieczne do poprawy bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego miejscowości. 

 

X 
 

  

   

3. Utworzenie strony internetowej Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej. 

 
X    

   

3. Oświata          

1. Rozbudowa sali gimnastycznej.        X 

2. Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły i przed-

szkola. 
      X  
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Termin realizacji 
Nazwa zadania  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3. Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

szkoły podstawowej i przedszkola. 
     X   

4. Wymiana ogrodzenia wokół szkoły i przedszkola.  X X      
5. Wymiana drzwi wejściowych do szkoły oraz drzwi 

wewnętrznych w salach lekcyjnych i sali gimnastycz-

nej. 

  X      

6. Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej i w salach 

lekcyjnych. 
  X      

7. Remont podłóg w  klasopracowniach.    X     
8. Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy  w szkole i 

przedszkolu. 
   X     

9. Remont podłóg korytarzy szkolnych i schodów pomię-

dzy parterem i piętrem. 
  X      

10. Rozbudowa boiska szkolnego – powiększenie i poło-

Ŝenie nowej nawierzchni. 
    X    

11. Rekultywacja oraz urządzenie i wyposaŜenie placu 

zabaw dla przedszkola. 
   X X    

12. Kapitalny remont ubikacji dziecięcych i dla personelu 

w przedszkolu. 
  X      

13. Wymiana drzwi wejściowych, wykonanie zadaszenia 

oraz remont schodów wejściowych do przedszkola. 
 X X X     

14. Wymiana drzwi wewnętrznych w salach  zajęć w 

budynku przedszkola. 
    X    

4. Sport i rekreacja          

1. Wykonanie remontu stadionu sportowego. X        

2. Wykonanie ogrzewania w budynku Ludowego Klubu 

Sportowego i siłowni. 
  X   

  
 

3. Wykonanie „mini-parku” z ławeczkami na placu gmin-

nym na przeciwko Remizy OSP. 
 X    

  
 

4. Utworzenie „zielonego parku” za Klubem „BOSS”.   X      

5. Wykonanie boiska trawiastego do gry w tenisa                  

w okolicy „Świętego Jeziora”. 
 X    

  
 

6. Zagospodarowanie terenów wokół „Świętego Jeziora” 

na potrzeby rekreacyjne. 
   X  

  
 

5. Kultura, turystyka i promocja         

1. Stworzenie izby pamięci w pomieszczeniach Remizy 

Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. 
  X      

2. Renowacja i promocja kapliczek i krzyŜy przydroŜ-

nych. 
 X       

3. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych, promocja 

produktu lokalnego, rozbudowa zaplecza turystyczne-

go wsi, tworzenie folderów i stron internetowych dla 

tych gospodarstw i produktu lokalnego. 

  X      

4. Kontynuacja organizacji imprez kulturalnych, m. in. 

doŜynek wiejskich, jasełek i koncertu noworocznego, 

„Jarmarku z Piosenką  Biesiadną”, festynów rodzin-

nych, sportowych i rekreacyjnych.  

 X       

5. Promocja i doposaŜenie m. in. w stroje, rekwizyty i 

instrumenty muzyczne miejscowych zespołów            

artystycznych. 

X  X      
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7. Zakończenie  

 Plan Odnowy Miejscowości RogóŜno 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, rekreacji, turystyki oraz promocji.  

 Zakłada się, Ŝe wykonanie zaplanowanych działań będzie wynikiem zaangaŜowania 

całej społeczności lokalnej i skierowania jej aktywności w kierunku rozwoju i promocji 

tego, co decyduje o oryginalności i odrębności kulturowej RogóŜna. 

 Efektem realizacji Planu będzie wzrost znaczenia wsi jako miejscowego ośrodka 

rozwoju kultury, edukacji, sportu i turystyki. 

 WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości RogóŜno 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.  

 Ocena wdraŜania Planu dokonywana będzie natomiast  przez Zebranie Wiejskie. 
 

 

 

 

 
 

 

 

             Przewodniczący Zebrania Wiejskiego 

                 Sołectwa RogóŜno 
 

RogóŜno, 23 listopada  2008 r.                                        …………………………………………………………………………………………… 


