UCHWAŁA XLIV/265/10
RADY GMINY
SOSNOWICA
z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia
7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64,
poz. 427 z późn. zm.), §10 ust. 2 pkt 2 litery b Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) RADA GMINY uchwala co następuje:

§1
Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Sosnowica stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Uchyla się uchwałę XVI/116/08 Rady Gminy Sosnowica z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sosnowica.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sosnowica.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Bronisława Grzywaczewska

Załącznik do Uchwały XLIV/265/10
RADY GMINY
SOSNOWICA
z dnia 12 lipca 2010 r.
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I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
Sosnowica położona jest na Równinie Sosnowickiej Pojezierza Łęczyńsko –
Włodawskiego, rozlokowana na dnie doliny Piwonii, odsłoniętej od południa i wschodu
masywem wbijającego się tu klinem Garbu Włodawskiego. Umiejscowiona w północnej
części gminy Sosnowica (Powiatu Parczewskiego) nad rzeką Piwonią i wytyczonego
równolegle do niej Kanału Wieprz – Krzna. Sosnowica jest siedzibą władz gminnych
i nadleśnictwa Parczew. Podstawową funkcją tej miejscowości jest funkcja usługowo –
mieszkalna ukierunkowana na turystykę, z występującym rolnictwem.

Rys. 1.1 Położenie Gminy Sosnowica w Województwie Lubelskim

Sosnowica zajmuje powierzchnię 1.638,68ha, co stanowi 9,5% obszaru gminy.

A. Uwarunkowania historyczne
Pierwsze wzmianki w źródłach pisanych (Terrestria Chelmenesia
Inscriptores) dotyczące wsi Sosnowica pochodzi z lat 1446 – 1447.
Była wówczas najbardziej wysuniętą na północny zachód miejscowością
Ziemi

Chełmskiej

wchodzącej

od

początku

XVI wieku

w skład

województwa ruskiego ze stolicą we Lwowie. Swoją nazwę jak się
przypuszcza zawdzięcza borom sosnowym porastającym tę okolicę.
Na przełomie XV i XVI wieku stała się wsią rodową Sosnowskich
herbu

Nałęcz,

którzy przyjęli

swoje nazwisko

od

miejscowości.

W Sosnowicy wybudowali dwór szlachecki oraz folwark. Dzięki swojemu
położeniu w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych Sosnowscy brali
aktywny udział w życiu publicznym pełniąc różne funkcje w kościele
prawosławnym i rzymsko – katolickim. Zapewne dzięki temu na początku
XVI wieku we wsi powstała cerkiew prawosławna.
Kolejne wzmianki o Sosnowicy pochodzą z 1564 roku ze spisu lustratorów
królewskich. Opisują oni Sosnovyczę jako wieś parafii Sawin w powiecie chełmskim,
składającą się z 3 działów oraz 16 zagród. Do Sosnowicy należała również wieś Orzechów
Nowy, natomiast Psia Wola (Pieszowola) była zaściankiem szlacheckim.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Sosnowicy było utworzenie w 1685 roku
samodzielnej parafii rzymsko – katolickiej. Prawdopodobnie także wtedy Sosnowica uzyskała
od króla Jana III Sobieskiego prawo lokowania miasta na wniosek miecznika Racławskiego
Oktawia Sosnowskiego. W ciągu kilkunastu lat powstało na tym obszarze miasto
o charakterze rolniczo – targowym, założonym na planie otwartym z czworobocznym
rynkiem i czterema ulicami wychodzącymi z jego narożników. Układ centrum miejscowości
zachował się do dzisiaj.
Rozwój Sosnowicy nastąpił za panowania króla Augusta Poniatowskiego, kiedy
to w Sosnowicy zarządzał faworyt króla Józef Sosnowski. W 1753 roku rozbudował pałac
Sosnowskich, który składał się z drewnianego dworu z podwójnym dziedzińcem,
obudowanego oficynami i koszarami oraz parku
pałacowego wraz z alejami wysadzanymi szpalerami
drzew. W ówczesnej Sosnowicy znajdowała się
także karczma oraz organizowano jarmarki.

Józef Sosnowski, pełniąc różnorodne funkcje państwowe jednocześnie konsekwentnie
pomnażał swój majątek, stając się w rezultacie jedynym właścicielem dóbr Sosnowskich,
a od 1772 roku także starostwa Ratno w Ziemi Chełmskiej. W tym okresie przeniósł swoją
siedzibę do zamku w Ratnie, a Sosnowicę traktował jako rezydencję letnią co wpłynęło
na osłabienie jej znaczenia i kondycji ekonomicznej.
Ważnym wydarzeniem w historii Sosnowicy było przybycie w te okolice w 1775 oku
Tadeusza Kościuszko. Józef Sosnowski zatrudnił go
jako gubernatora dla swoich córek – Katarzynie i
Ludwice, udzielał on lekcji rysunku, malarstwa,
matematyki oraz historii powszechnej. Przekształcił
stary sosnowicki park w nowoczesny ogród w stylu
wersalskim. Kościuszko zakochał się w Ludwice,
jednak sprzeciwił się Hetman Sosnowski ślubowi.
Według

legendy

miejscem

upamiętniającym

spotkania zakochanych w parku był spleciony dąb z
sosną.
W 1794 roku Ziemia Chełmska jako pierwsza poparła akt krakowskiego Naczelnika
Tadeusza Kościuszki i przystąpiła do powstania. W tym czasie Sosnowicą władała wdowa
po hetmanie Tekla, która w 1795 roku podpisała akt wierności cesarzowi austriackiemu,
a z terenów pomiędzy Wisłą i Bugiem Austria utworzyła nową prowincję – Galicję
Zachodnią. Wdowa po hetmanie zapisała się w historii fundacją nowego kościoła
murowanego w miejsce dotychczasowego drewnianego w 1779 roku.
Na początku XIX wieku Sosnowica była najmniejszym miasteczkiem Ziemi
Chełmskiej, a od 1822 roku władze Królestwa odebrały jej prawa miejskie. Liczyła wówczas
24 domy i 107 mieszkańców.
Okolice Sosnowicy odegrały ważną rolę w czasie Powstania Styczniowego. Liczne
lasy, bagniska i łąki dawały schronienie oddziałom partyzanckim, a w dworze w Sosnowicy
utworzono stacje powstańczej poczty. W 1863 roku powstańcy zdobyli osadę pokonując dwie
roty żołnierzy rosyjskich. Jednak na początku 1864 roku w Sosnowicy zorganizowano
tzw. „uczastkow” wojsk carskich, którego celem było wyłapywanie powstańców.
Po uwłaszczeniu 1864 roku dobra Sosnowskich składały się z 3 folwarków:
Sosnowica Dwór, Sosnowica Lasek i Leśniów. Majątek był wówczas w bardzo złej kondycji,
część dóbr wydzierżawiono, a reszta była wystawiona do licytacji.

Rys. Plan dóbr Sosnowica z 1897 roku

Okres rozkwitu nastąpił po przejęciu majątku przez Teodora Libiszowskiego.
Na początku XX wieku założył on gospodarstwo rybackie tworząc kompleks stawów
o powierzchni około 800ha. Przeniósł także ośrodek dworki z dotychczasowego miejsca
w zespole parkowo – pałacowym do folwarku Lasek, gdzie wybudował nowy dwór.
Opuszczony dwór w Sosnowicy stał się siedzibą Okręgowego Towarzystwa Rolniczego
we Włodawie.
Gospodarstwo Teodora Libiszowskiego stało się na początku XX wieku znanym
ośrodkiem rybackim i myśliwski w Polsce, brał on udział w Krajowej Wystawie Rybackiej
w 1905 roku. Dzięki temu do Sosnowicy przybywali znani ichtiolodzy, politycy i pisarze.
Częstym gościem był Władysław
Reymont,

co

zaowocowało

dziełem „Z Ziemi Chełmskiej”
oraz Roman Dmowski, który na
dworze pisał dzieło życia „Rosja i
Niemcy”

Latem 1915 roku wycofujące się wojska rosyjskie zarządziły ewakuację ludności
i spaliły Sosnowicę. Dopiero w 1920 roku polscy kawalerzyści pokonali oddziały
bolszewickie posuwając się w kierunku Wisznic.
Rozwój

Sosnowicy

nastąpił

po

odzyskaniu

niepodległości.

Według

spisu

powszechnego z 1921 roku w Sosnowicy mieszkało 616 osób, w tym 148 Polaków, 151
Rusinów (Ukraińców), 275 Żydów i 6 osób innej narodowości. Współżycie trzech
narodowości było poprawne aczkolwiek nacechowane odrębnością. Ludność żydowska
zajmowała się głównie handlem i rzemiosłem, tworząc w Sosnowicy lokalny ośrodek
usługowo – handlowy, ludność polska pracowała we dworze, w szkole i w swoich
gospodarstwach rolnych. Natomiast Ukraińcy byli przeważnie rolnikami zorganizowanym
w organizacjach narodowo – kulturalnych.
Na początku II wojny światowej we wrześniu 1939 roku, Sosnowica była położona na
zapleczu frontu mimo to przybywali w te okolice żołnierze z rozbitych oddziałów. Zaczęły
powstawać grupy partyzanckie wchodzące w skład ZWZ-AK oraz NOW. W 1942 roku
utworzono obóz pracy dla żydów, który w listopadzie zlikwidowano zabijając Żydów
w obozie w Sobiborze. Narodowość ta po wojnie w Sosnowicy się nie odrodziła. Jedyna
pamiątka po jej mieszkańcach jest prostokątny wał ziemi przy drodze do Urszulina w miejscu
gdzie kiedyś był Kirkut – cmentarz żydowski.
W 1951 roku utworzono w Sosnowicy Gminną Kasę Spółdzielczą i pierwszy Bank
Spółdzielczy. Ogromne znaczenie dla tych terenów miała rozpoczęła w 1954 roku budowa
kanału Wieprz – Krzna. W Sosnowicy ulokowano siedzibę Zarządu Eksploatacji Kanału
Wieprz – Krzna, stację badawczą Instytutu Melioracji i
Użytków Rolnych w Falentach. Wybudowano także
liczne budynku mieszkalne dla pracowników, ukończono
budowę szkoły, powstały także liczne punkty usługowe.
Powstały także plany utworzenia „agromiasta”, w którym
całym areałem miało zarządzać socjalistyczne państwo.
Obecnie Sosnowica posiada bogate i urozmaicone
dzieje,

które

ukształtowały

jej

obecny

charakter.

Świadectwo tych wydarzeń są zabytki architektoniczne,
obiekty

dziedzictwa

urbanistyczny.

kulturowego

oraz

układ

B. Określenie przestrzenne struktury miejscowości
Sosnowica jest największą wsią gminy o charakterze ulicowym i jednocześnie ośrodkiem
administracyjnym o wielkich tradycjach historycznych i kulturowych. Układ przestrzenny wsi
stanowią trzy jednostki obszarowe:
- wieś przy szlaku komunikacyjnym łączącym Parczew z Wolą Uhruską (centrum w rejonie
cerkwi)
- zespół dworsko – parkowy z folwarkiem „Lasek – Sosnowica” (centrum w pobliżu kościoła
parafialnego)
- dawny zespół miejski (centrum stanowi rynek)
Wymienione jednostki zawierają w sobie wartościowe obiekty architektury objęte ochroną
konserwatorską.

Rys. Układ przestrzenny Sosnowicy

Plan Zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubelskiego (Tom II „Kierunki
polityki

przestrzennej”

Rozdz.

V

„Kierunki

zagospodarowania

przestrzennego

Województwa”) „zakłada sporządzanie planu ochrony krajobrazu dla obszaru województwa,
który określi szczegółowe granice ochrony…” Wśród 47 parków kultury, wymieniono

„S
Sosnowicki Park Kultury”. „Jest to forma ochrony krajobrazu kulturowego mającego
na celu utrzymanie i wyeksponowanie ukształtowanych w wyniku działalności człowieka
wyróżniających się krajobrazowo terenów z zachowanymi zabytkami charakterystycznymi
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.” W realizacji ustaleń PZPWL, Regionalny
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie opracował w roku 2005 szczegółowy
plan ochrony krajobrazu kulturowego. W ustaleniach tego opracowania w obszar
Sosnowickiego Parku Kulturowego weszły:
- obszar XV-wiecznej wsi Sosnowica (zachodnia część dzisiejszej miejscowości), położonej
na prawym brzegu Piwonii, przy rozdzieleniu dawnych traktów komunikacyjnych;
- obszar XVII-wiecznej urbanizacji miejskiej z rynkiem i aleją dojazdową do dworu
- dawny zespół dworsko – parkowy
- kościół
- zespół stawów
- dawny folwark Lasek – Sosnowica.

Rys. Mapa Sosnowica

Historyczna

przestrzeń

kulturowa

Sosnowicy

kształtowała

się

od

czasów

prehistorycznych. Pierwsza nowożytna osada powstała tu w XV wieku i od tego okresu
znajdujemy ślady kultury nowożytnej tego miejsca. Oto zasoby kulturowe z uwzględnieniem
przestrzennej struktury miejscowości:
- założenia urbanistyczne dotyczy wschodniej część miejscowości, która była dawniej
miasteczkiem, lokowane prawdopodobnie w 1685 roku (prawa miejskie utracone w 1822
roku). W centrum znajdował się rynek, wytyczony przy głównym trakcie wsi i alei
dojazdowej do zespołu dworskiego i kościoła. Od rynku wytyczono kilka uliczek,
rozbudowanych w XIX wieku.
- tradycyjna zabudowa miejska to niemal wyłącznie budynki drewniane, parterowe,
wolnostojące. W obrębie dawnego rynku i ul. Mickiewicza, prowadzącej do kościoła
i rezydencji zachowały się przykłady parterowych domów mieszkalnych (głównie z okresu
międzywojennego) o charakterze małomiasteczkowym, z elementami tradycyjnej dekoracji
snycerskiej i dekoracji szalunku szczytów.
- założenie wiejskie we wschodnia część miejscowości Sosnowica to dawna wieś ulicowa,
sięgająca XV wieku, której zabudowa usytuowana była po obu stronach drogi. W ramach tego
układu mieści się cerkiew, początkowo greckokatolicka, później prawosławna. Na południe
od cerkwi zlokalizowany jest cmentarz prawosławny.
- tradycyjna zabudowa wiejska z tradycyjną drewnianą zabudową mieszkalną i gospodarczą
zachowała się tu w stopniu szczątkowym. Domy wzniesione są w konstrukcji wieńcowej,
niekiedy szalowane, kryte dachami dwuspadowymi, usytuowane z reguły szczytowo do drogi.
Są to niewielkie, jednotraktowe chałupy, należące pierwotnie do ludności ukraińskiej,
zamieszkującej teren historycznej wsi.
- zieleń zabytkowa to pozostałości parku geometrycznego – kwaterowego z wysoką zielenią,
w zespole dworko – parkowym ze Stawem Hetman i fragmentem alei dojazdowej –
ul. Mickiewicza.
Głównymi dominantami krajobrazowymi – zarówno dawniej jak i obecnie – były budynki
sakralne: cerkiew i kościół rzymskokatolicki.
Warto tutaj wspomnieć, iż miejscowość Sosnowicę zaliczono do potencjalnych ośrodków
turystyczno – rekreacyjnych o randze regionalnej.

II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI
A. Zasoby przyrodnicze
W okolicy Sosnowicy położone
jest śródleśne piękne Jezioro Czarne
Sosnowickie o powierzchni 38,8ha,
średniej

głębokości

5,1m,

a

maksymalna – 15,6m. Od strony
północnej i wschodniej otoczone
lasem brzozowo – sosnowym, a od
strony

Południowej

lasem

bagiennym.

i zachodniej
Jezioro

jest

stanowiskiem lęgowym dla wielu
ptaków, między innymi żurawia
zwyczajnego, zimorodka. Dominującą formą użytkowania jest gospodarka rybacka i
rekreacyjna. Nadleśnictwo Parczew z/s w Sosnowicy urządziło nad samym jego brzegiem
pole namiotowe oraz wykonało liczne pomosty udostępniane wędkarzom. Latem jest
miejscem wypoczynku i azylu dla całych rodzin, którzy pragnący ciszy oraz spokoju.
W sąsiedztwie jeziora od południowego brzegu w Leśnictwie Jedlanka przylega
zatwierdzony w 1995 roku rezerwat przyrody

„Torfowisko przy Jeziorze Czarnym”.

Rezerwat florystyczny, który chroni okazałe torfowisko wysokie typu kontynentalnego
o powierzchni 47,87ha (bardzo rzadko występujące w Polsce), gdzie rosną karłowate sosny,
brzozy oraz rzadkie rośliny bagienne. W rezerwacie stwierdzono 21 zespołów roślinnych,
interesującą i bogatą w rzadkie gatunki florę naczyniową, która obecnie liczy około 247
gatunków między innymi rosiczki owadożerne, wywłócznik skrętoległy, zimoziół północny
(pomnik przyrody – jeno z nielicznych stanowisk na Lubelszczyźnie), bagno zwyczajne,
grążel żółty. Można również spotkać wiele chronionych gatunków ptaków, między innymi
żurawia, bociana czarnego, perkoza dwuczuby, muchołówkę żałobną.
Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje Sosnowicę, jako teren chroniony
ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Jest to teren
wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem, pełniącą funkcję korytarza ekologicznego (wiedzie wzdłuż Kanału Wieprz –
Krzna).

Części Sosnowicy wchodzi w skład Poleskiego Obszaru
Węzłowego o statusie międzynarodowej, należącej do Krajowej
Sieci Ekologicznej (ECONET-PL) z Segmentu Europejskiej Sieci
Ekologicznej (EECONET), w obszarze, której jest ostoja
CORINE (Lasy Parczewskie) znajdujące się w programie
CORINE biotop, włączonej do sieci Natura 2000. Obszar Natura
2000 „Lasy Parczewskie” (PL 060006) powołana w 2004 roku jest
ostoją różnorodnego ptactwa, w tym 23 gatunków wymienionych
w Załączniku do I Dyrektywy Ptasiej, m.in. orła bielika, czy
bociana czarnego.
Warto tutaj nadmienić, iż obszar Sosnowicy znajduje się w Międzynarodowym
Rezerwacie Biosfery „Polesie Zachodnie” powołany 30 kwietnia 2002 roku przez UNESCO.
Ma on charakter transgranicznego obszaru chronionego, którego celem jest ochrona
unikatowych

wartości

przyrodniczych

ekosystemów

wodnych

i

oraz zachowanie niepowtarzalnej mozaiki kulturowej Polesia Zachodniego.

Rys. Elementy środowiska przyrodniczego Sosnowicy

torfowiskowych

B. Dziedzictwo kulturowe
Obiekty sakralne:
- zespół kościelny z lat 1797 – 1804 (wzniesiony z fundacji rodziny
Sosnowskich), który obejmuje kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem
Trójcy

Świętej

oraz

dwie

murowane

dzwonnice

przykościelne

dwukondygnacyjne i ogrodzenie cmentarza kościelnego. Zabytek wpisany
do rejestru zabytków woj. lubelskiego w rejestrze numer A/672 decyzją nr KI.IV-712/73 dnia
13.04.1973r. Klasycystyczna świątynia mająca w zwieńczeniu fasady jeszcze pewne echa
późno – barokowe, ma wewnątrz pełne artyzmu ołtarze - ołtarz główny z pierwszego
ćwierćwiecza XVIII wieku (pochodzący z dawnego kościoła parafialnego w Parczewie)
i równie inspirujące piękne oraz cenne obrazy ołtarzowe autorstwa Józefa Walla.
- Prawosławna cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła budowana
w latach 1891 – 1893 według projektu Wiktora N. Syczowa, nakładem finansowym rządu
carskiego. Zbudowana w stylu bizantyjsko – klasycystycznym. W charakterystycznej
sylwetce

cerkwi

dominuje

2-koondynacyjna

wieża

nakryta

wysmukłym

hełmem

z ośmioboczną kopułą. Ponadto posiada bogato zdobione elewacje. Stan nieużytkowanej
świątyni budzi pewne obawy. Cerkiew otwiera swoje podwoje tylko
raz w roku , w święto Piotra i Pawła. Na południe od cerkwi
znajduje się nieużytkowany cmentarz prawosławny. Cerkiew
prawosławna pw. śś. Piotra i Pawła z wystrojem wnętrza jest
zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków woj. lubelskiego
w rejestrze numer A/144/50 decyzją nr KI.IV-712/73 dnia
2.05.1988r.
Zespoły pałacowo – parkowe
- Zespół rezydencyjny z dworską oficyną z 1753 roku i pozostałościami murowanego alkierza
dawnego dworu z połowy XVIII wieku oraz park z połowy VIII wieku. Po gruntownej
modernizacji, prowadzonych pod nadzorem konserwatorskim, oficynę północną w stylu
barokowym adoptowano na pensjonat turystyczny „Dworek Kościuszki” funkcjonujący
obecnie jako centrum szkoleniowo – rekreacyjne. Pozostały resztki 25-hektarowego parku
dworskiego, który zachował jednak duże wartości zabytkowe i krajobrazowe. Można obejrzeć
fragmenty 4-rzędowej alei lipowej, tworzącej ongiś oś kompozycyjną parku, pomnikowe
dęby w wieku 200-400 lat, ze szczególnie wspaniałym o pierśnicy 6,5m oraz lipy drobnolistne
(w tym jedna o pierśnicy 6m) i jesiony.

Pierwotnie zespół dworsko – parkowy złożony był
z drewnianego dworu alkierzowego (z piękną XVIIIwieczną polichromią), dwóch późniejszych oficyn,
rządówki i zabudowy folwarcznej. Całość poprzedzona
szeroką aleją dojazdową i otoczona parkiem o układzie
regularnym. Większość zabudowań została zniszczona w
1915 roku przez wycofujące się wojska rosyjskie.
Z dawnego

zespołu

pozostała

jedynie

rządówka

i barokowa oficyna z 1783 roku pod mansardowym dachem, krytym pierwotnie gontem.
Zespół rezydencjonalny obejmujący oficynę I, pozostałości oficyny II, alkierz dawnego
dworu wpisane są do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod numerem A/672 decyzją
nr KI.IV-712/73 z dnia 13.04.1973r. Pod tym samym numerem jest również zapisana aleja
wzdłuż ul.Mickiewicza, z d.staw zwanym Hetmanem.
- Aleja wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz staw Hetman znajdujące się na terenie miejscowości
Sosnowica zostały wpisane do rejestru zabytków jako klasyczny przykład symetrycznego
układu z epoki Oświecenia upamiętniającego pobytem Tadeusza Kościuszki. Kościuszko
przekształcił stary sosnowicki park w nowoczesny modny ogród w stylu wersalskim
projektując nowe alejki otoczone drzewostanem złożonym z topoli, klonów, lip i sosny.
- Park Leśny w Sosnowicy Lasek założony przed I
wojną światową. Założenie parkowe również jest
wpisane do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod
numerem A/112/18 decyzją nr KI.IV-5350/14/82 dnia
26.02.1982r. Zachowały się aleje spacerowo – leśne
oraz
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widokowy na stawy. W zachodniej części parku w
obszarze miejscowości Sosnowica można było oglądać
ewenement przyrodniczy w postaci zrośniętego dębu i sosny nosząc miejscowe nazwy
„Kościuszko” (dąb) i „Ludwika” (sosna). Według legendy dąb zasadził Tadeusz Kościuszko,
a sosnę – Ludwika Sosnowska, na wieczną pamiątkę ich romantycznej miłości. Niestety pod
koniec sierpnia 2001 roku jedno z drzew zrośniętych ze sobą (sosna) zwaliło się ze starości.
W Sosnowicy obok kościoła znajdują się dwa pomniki:
•

Nieznanego Żołnierza z lat 1914 – 1920

•

Żołnierzy AK i WiN z lat 1939 – 1956

C. Obiekty i tereny
Zabytkowe obiekty stanowią dużą atrakcję turystyczną oraz sentymentalną
dla mieszkańców, gdyż świadczą o historii obszaru i pozwalają na jej poznanie. Sosnowica
dysponuje dużym potencjałem interesujących obiektów zabytkowych (zespół kościelny z lat
1797 – 1804, prawosławna cerkiew pod wezwaniem Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, zespół rezydencyjny), które zostały
dokładniej przedstawiony w poprzednim podpunkcie.
Jak już we wcześniejszym wspomnieliśmy Sosnowica posiada
dwa parki podworskie:
Pozostałości parku dworskiego w dawnym zespole dworsko –
parkowym o dużych wartościach zabytkowych i krajobrazowych.
Część

parku

wchodząca

w

skład

centrum

szkoleniowo

–

rekreacyjne

została

zagospodarowana, a pozostała część wymaga zagospodarowania i solidnej odnowy.
Park Leśny w dawnym folwarku Lasek – Sosnowica, którym opiekuje się
Nadleśnictwo Parczew z siedzibą w Sosnowicy. Jest to miejsce, gdzie można przysiąść na
ławeczce przy pozostałościach po ewenemencie przyrodniczym –
zrośniętym dębem i sosną, owianą legendą o prawdziwej, chodź
nieszczęśliwej

miłości

Tadeusza

Kościuszki

i

Ludwiki

Sosnowskiej
Centralnym placem Sosnowicy tzw. Skwerek obejmujący obszar
usytuowany na skrzyżowaniu głównego szlaku komunikacyjnego
przebiegającego przez miejscowość (dziś droga wojewódzka nr 820) z traktem łączącym
dawny zespół dworski i kościół, czyli tzw. rynek. Stanowi on świadectwo uzyskania przez
Sosnowicę w roku 1685 praw miejskich (utrzymane do 1822 roku). Charakterystyczny układ
urbanistyczny rynku z okresu XVII-wiecznej alokacji, o założeniu klasycznym, z
czworobocznym rynkiem i wybiegającymi z narożników czterema ulicami, był dowodem
znaczenia, jakie prywatnemu miastu – Sosnowica nadawał jego właściciel – hetman
Sosnowski. W 2006 roku „skwerek” został zagospodarowany przy współfinansowaniu ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”.

Na terenie Sosnowicy na bazę noclegową zbiorowego zakwaterowania składają się dwa
obiekty Centrum Szkoleniowo – Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” w zabytkowej dworskiej
oficynie z 1753 roku (całoroczny) oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szkole
Podstawowej w Sosnowicy (sezonowe). Ponadto znajdują się dwa gospodarstwa
agroturystyczne: „Agroturystyka z pawiem” oraz u Państwa Mikulskich.
W Sosnowicy miejscem bardzo atrakcyjnym, a zarazem cichym i spokojnym jest Jezioro
Czarne Sosnowickie, które nie posiada stałych obiektów turystycznych, ale funkcjonuje pole
namiotowe z dostępem do bieżącej wody z sieci wodociągowej oraz liczne pomosty
udostępniane wędkarzom.
Problemem jest przede wszystkim baza gastronomiczna (miejsce, gdzie mieszkańcy mogli
by się spotkać, porozmawiać) na którą składa się jeden bar, którego funkcja lokalu / knajpki /
miejsce spotkań przy kawie nie jest spełniona.
Ważnym elementem łączącym wszystkie obiekty przyrodnicze, historyczne, kulturowe
jest sieć szlaków turystycznych, biegnących przez najciekawsze przyrodniczo i historyczne
miejsca Sosnowicy.:
- Czerwony Szlak Turystyczny PTTK – „Centralny Szlak Pojezierza Łęczyńsko –
Włodawskiego” wiodący z Włodawy przez Sosnowicę do Urszulina o długości 120,2km.
- Szlak turystyczny historyczno – przyrodniczy Sosnowica – Jamniki „Nałęcz” wytyczony
przez Poleski Park Narodowy i prowadzi od przystanku PKS w centrum Sosnowicy
w kierunku zachodnim do cerkwi prawosławnej, stąd do brzegu stawu „Hetman”, dalej w
stronę parku podworskiego obok największego i najstarszego dębu zwanego „Dąb
Kościuszko” i dalej do „Dworku Kościuszki”, obok kościoła rzymsko – katolickiego
z 1797 r., wzdłuż cmentarza rzymsko – katolickiego aleją kasztanową do Sosnowicy – Lasek.
- Szlak „Śladami wschodniosłowiańskiej tradycji cerkiewnej na Polesiu Lubelskim” jest
żółtym szlakiem wiodącym z Puchaczowa do Horostyty.
Trasa rowerowa po Lasach Parczewskich „Szlakiem Dzikiej Przyrody” wiodąca
z Parczewa do Sosnowicy. W miejscowości Sosnowica trasa wiedzie przy Jeziorze Czarnym,
następnie
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rzymskokatolickiego do parku w Lasku. Koniec ścieżki rowerowej jest jednocześnie
początkiem ścieżki edukacyjno – przyrodniczej „Borek” o długości 2400m (czas zwiedzania
2 godziny) i wiedzie przez zróżnicowane drzewostany oraz siedliska leśne. Została utworzona
w 2001 roku przez Nadleśnictwo Parczew w obrębie leśnictwa Borek. Ścieżka przeznaczona
jest do korzystania przez grupy piesze. Zwiera siedem ponumerowanych w kolejności
od 1 do 7.

D. Infrastruktura społeczna
Centralnym miejscem życia kulturowego jest Gminny
Ośrodek Kultury, którego celem Gminnego Ośrodka jest
pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości. Organizowane są bale
sylwestrowe, zabawy choinkowe dla dzieci, dyskoteki, festyny rekreacyjno – sportowy.
Przy Gminnym Ośrodku kultury działa Koło Gospodyń Wiejskich wraz z zespołem
śpiewaczym oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Sosnowica i Okolic „Gościniec”,
powstały również koła zainteresowań: plastyczne, fotograficzne, muzyczno – taneczne.
Budynek wybudowany w latach 1956 – 1957 jest w złym stanie, wymaga remontu wraz
z wymianą dachu, termomodernizacją i doposażenia
Bardzo aktywnie działa Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnowicy. Funkcjonowała już
przed II wojną światową (biblioteka szkolna i strażacka), jednak pierwsza biblioteka
publiczna powstała w 1953 roku. Obecnie placówka prowadzi szeroką współpracę ze szkołą
i środowiskiem. W ramach „żywego słowa w pracy z czytelnikami” organizowane są: głośne
czytanie, wieczory opowiadań, dyskusje nad książką, lekcje biblioteczne, konkursy
recytatorskie. Wizualnymi formami pracy biblioteki są: hasła i cytaty, gazetki biblioteczne,
albumy, wystawy książek, wystawy okolicznościowe i w rocznicę urodzin i śmierci pisarzy,
bohaterów narodowych. Od 2007 roku zmieniła swoją siedzibę, jednakże budynek wymaga
ocieplenia i doposażenia. Przy bibliotece działa Zespół Śpiewaczy „Hetmanki”.
W latach 2003 – 2007 obie te placówki funkcjonowały jako Gminna Biblioteka Publiczna
– Centrum Kultury w Sosnowicy, która zajmowała się działalnością kulturalną
i bibliotekarską na terenie całej gminy.
Baza sportowo – rekreacyjna w skład którego wchodzi stadion o powierzchni 1,55ha,
w tym jest bieżnia, pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną oraz utwardzone boiska
do piłki ręcznej i siatkowej, wykorzystywane również do gry w tenisa ziemnego. Boisko
wymaga prac naprawczo – remontowych.. Odbywają się tutaj zawody sportowe, jak i imprezy
kulturowe.
Wśród mieszkańców Sosnowicy można znaleźć licznych twórców ludowych, którzy
zajmują się między innymi: koronkarstwem, hafciarstwem,
wypalaniem koszyków, gobelinami, układaniem kompozycji z
kwiatów, malarstwem jak i grafiką.

E. Infrastruktura techniczna
Sosnowica jest zwodociągowania w 100% i ma wodę dobrej jakości z miejscowego
ujęcia. Sieć wodociągowa ma 7,152km długości (główna nitka), 255 przyłączy do 271
mieszkań o długości 0,5km. I etap ujęcie wody i sieć wodociągową przekazano do
eksploatacji w listopadzie 1996 roku, a II etap rok później.

Sosnowica jest również

skanalizowana, a ścieki prowadzącą do miejscowej oczyszczalni ścieków i osadów
ściekowych „Biovac”. W 1998 roku rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków z siecią
kanalizacyjną, która została w listopadzie 1999 roku oddana do eksploatacji.
W Sosnowicy znajduje się od 1989 roku wysypisko odpadów komunalnych powstałe
po wyrobisku po kopalni piasku 0,5ha i pojemności 28000m3. W oficjalnej klasyfikacji jest
składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Zbiórka odpadów odbywa się
raz w tygodniu we wtorki poprzez odbiór worków wystawionych przed gospodarstwem.
Podstawowym układem drogowym Sosnowicy jest dwie drogi wojewódzkie:
droga nr 819 (Parczew – Wola Uhruska) oraz droga nr 820 (Sosnowica – Łęczna). Drogi
powiatowe nr 1623L Sosnowica – Turno, 1566L Ostrów Sosnowica oraz 1627 Jamniki –
Wytyczno – do drogi 819 prowadzące z Sosnowicy i wszystkie są utwardzone.
Sosnowica jest zaopatrzona w energię elektryczną z Krajowego Systemu
Energetycznego oraz elektrociepłowni Lublin Wrotków o mocy elektrycznej 235MW oddanej
do użytku w 2002 roku. Prąd dostarczany jest liniami średniego napięcia biegnącego wzdłuż
głównych szlaków komunikacyjnych. Sieć energetyczna na układ promienisty z centrum
Sosnowicy. Prąd o średnim napięciu jest przetwarzany w stacjach transformatorowych
na niskie napięcie, a następnie dostarczany bezpośrednio do odbiorców. Mieszkańcy są
obsługiwani przez Zamojską Korporację Energetyczną SA, której podlega Zakład
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dla mieszkańców. Eksploatacją urządzeń sieci przesyłowej zajmuje się mieszczący
w Sosnowicy posterunek energetyczny, którego zadaniem jest stała obsługa odbiorców
energii, czyli mieszkańców wsi oraz utrzymanie przesyłu linii niskiego i średniego napięcia.
Energetycy usuwają zgłaszane awarie i dbają, aby przerwy w dostawie prądu zdarzały się
możliwie rzadko.

F. Gospodarka i rolnictwo
Na terenie wsi mieszkańcy prowadzą działalność
handlowo – usługową, oraz zajmują się rolnictwem.
Do firm i instytucji zatrudniających mieszkańców, a
skupionych w Sosnowicy należą:
- Nadleśnictwo Parczew z siedzibą w Sosnowicy
- Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy
- Zakład Usług Transportowo – Leśnych Zbigniew i Halina Szaruga
- Urząd Gminy
- IR-BUT Tartak
- Rejonowy Zakład Energetyczny we Włodawie, Posterunek Energetyczny w Sosnowicy
- Gminny Zakład Komunalny
- Bank Spółdzielczy w Parczewie oddział w Sosnowicy
- Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie Obwód Drogowy Nr 2 w Sosnowicy
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Rejonowy Urząd Pocztowy Biała Podlaska z siedzibą w Sosnowicy
- Poradnia Lekarza Rodzinnego w Sosnowicy
- Gminny Ośrodek Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna
W 2003 roku w Sosnowicy znajdowało się 116 gospodarstw rolnych, obecnie
pozostało 83 gospodarstwa, w tym 65 należących do mieszkańców wsi. Rolnictwo odgrywa
ważną rolę. Na obszarze wsi przeważają gleby bielicowe powstałe na glinach morenowych
zaliczanych do III i IV klasy bonitacyjnej w większości gleby kwaśne i bardzo kwaśne, które
wymagają wapnowania. Jednak ze względu na fakt, iż w Sosnowicy gleby odznaczają bardzo
niską zawartością metali ciężkich można je wykorzystywać do upraw ekologicznych. Wśród
roślin uprawianych jest żyto, owies, pszenżyto ozime i jare, mieszanki zbożowe jare,
pszenica, jęczmień oraz ziemniaki. Ważnym elementem rolnictwa jest hodowla zwierząt
przede wszystkim bydło i trzoda chlewna.
Znajduje się tutaj również gospodarstwo o powierzchni 50ha posiadające certyfikat
unijny na odbiór mleka. Proces udoju, schładzania i magazynowania mleka jest w 100%
zmechanizowane. Gospodarstwo współpracuje z mleczarnią „SPOMLEK” w Radzyniu
Podlaskim. Jest pierwszym w gminie Sosnowica, który przygotował już w 2003 roku
do warunków Unii Europejskiej.

G. Kapitał społeczny i ludzki
Początki zorganizowanej działalności kulturalnej w
Sosnowicy sięgają XX wieku. Wówczas to Teodor
Libiszowski właściciel dóbr Sosnowica zorganizowała
orkiestrę rybacką, która po przekształceniu z inicjatywy
Józefa
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Ochotniczej Straży Ogniowej, która ubarwiała wesela, zabawy ludowe, święta państwowe
i kościelne, jak i bale dworskie. Orkiestra przetrwała do 1982 roku, kiedy zawieszono jej
działalność, gdy starsi członkowie albo zmarli, albo nie mieli już zdrowia do gry
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muzykowaniem, jednakże mamy jeszcze nadzieję na reaktywację w Sosnowicy tak
znakomitej orkiestry.
W 2002 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury powstał Ludowy Zespół Śpiewaczy
„Hetmanki”, w skład którego wchodziła część pań z Koła
Gospodyń Wiejskich. Występuje na scenach całego powiatu
i nie tylko. Obecnie działający przy Gminnej Bibliotece
Publicznej. Część pań utworzyła drugi zespół działający
przy Kole Gospodyń Wiejskich. Koło Gospodyń Wiejskich
w Sosnowicy działa ponad 50 lat, powstało w 1960 roku.
Panie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy
przygotowując wypieki oraz wieńce.
Znaczącą

rolę

w

życiu

kulturalnym

gminy

odgrywało Społeczne Towarzystwo Kościuszkowskie,
które powstało w wyniku przekształcenia powołanego w
1994 roku Społecznego Komitetu Obchodów Dwusetnej
Rocznicy

Insurekcji

Kościuszkowskiej.

Pierwszym

dokonaniem Towarzystwa był 2-dniowy festyn „Dni
Sosnowicy”, ponadto zajmował się organizowaniem
„Pleneru malarskiego” skupiającego malarzy z całego
kraju, współorganizator Wojewódzkich Biegów Kościuszkowskich, a także podejmując inne
inicjatywy lokalne i sportowe na rzecz społeczności.

W dziedzinie sportu centralne miejsce zajmuje
Ludowy Klub Sportowy „Grom”, który w 2006 roku
obchodził X rocznicę utworzenia klubu oraz XXV – lecie
działalności Ludowych Zespołów Sportowych na terenie
gminy. Posiada on w swoim dorobku wiele pucharów
i dyplomów. Skupia około 60 zawodników w różnych
grupach wiekowych, organizuje liczne turnieje piłki
nożnej, piłki siatkowej, a także imprezy towarzyskie. Klub skupia młodzież szkolną,
pracującą i bezrobotną, dla których jest to forma spędzania wolnego czasu. Od samego
początku swojego istnienia prezesem jest aktywnie działająca kobieta. Od 2000 roku jest
zarejestrowane jako stowarzyszenie. Aktywność sportową w Sosnowicy rozwija, także
Uczniowski Klub Sportowy „ZODIAK” mieszczący się przy Zespole Szkół Publicznych w
Sosnowicy reaktywowany w roku szkolnym 2004/2005.
Ważną rolę w życiu społecznym odgrywa powstały w 1990 roku z inicjatywy osób
chcących żyć w trzeźwości i pomagać innym w wyjściu z nałogu Klub Abstynenta
„Rodzina II”. W Sosnowicy ma również siedzibę Koło Łowieckie Nr 70 „Sokół”
funkcjonujący już ponad 50 lat i zrzesza około 60 członków. Myśliwi polują, troszczą się o
zwierzynę, naprawiają szkody poczynione przez zwierzęta.
Niedawno zostało założone nowe Stowarzyszenie Przyjaciół Sosnowicy i Okolic
„GOŚCINIEC” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy, które przede wszystkim
skupia się na turystyce wiejskiej i agroturystyce
W śród organizacji społecznych na uwagę zasługuje Ochotnicza Straż Pożarna. Po raz
pierwszy Straż Ogniową zorganizowano w 1924 roku z inicjatywy Józefa Szumskiego
i Teodora Libiszowskiego z siedzibą w starym
dworze w Sosnowicy. Po II wojnie światowej
przeniesiono

siedzibę

straży

na

Rynek.

Obecnie mieści się w remizie wybudowanej w
latach 80-tych. Liczy 21 członków i ma na
stanie 2 samochody pożarnicze, 2 lekkie i 1
średni oraz 3 motopompy. Od 1991 roku
posiada swój sztandar ufundowany przez
mieszkańców Sosnowicy.

III. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI
A. Mocne strony
- siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej
- liczne organizacje społeczne, kulturalne i sportowe, w tym Koło Gospodyń Wiejskich,
Ludowy Zespół Śpiewaczy i Ludowy Klub Sportowy
- dobrze funkcjonująca Ochotnicza Straż Pożarna, od 1995 roku właczona do Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego
- cały teren objęty Międzynarodowym Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” o unikalnych
wartościach przyrodniczych ekosystemów wodnych i torfowiskowych oraz niepowtarzalnej
mozaiki kulturowej
- niezwykłe walory przyrodnicze (rezerwat „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym) oraz
historyczne („Dąb” i „Sosna” – symbol miłości Tadeusza Kościuszki i Ludwiki Sosnowskiej)
- atrakcyjne miejsca noclegowe w dwóch gospodarstwach agroturystycznych oraz
w pensjonacie „Dworek Kościuszki” i szkolnym schronisku w Szkole Podstawowej
w Sosnowicy.
- obiekty o wartościach kulturowych („Dworek Kościuszki”), w tym kultu religijnego: kościół
i cerkiew
- liczne szlaki rowerowe i piesze (ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Borek”)
- zagospodarowane centralne miejsce miejscowości tj.: rynek zwany skwerkiem, stanowiący
miejsce spotkań i integracji oraz wizytówkę miejscowości
- funkcjonujące targowisko (targ raz w tygodniu we środę)
- kultowanie tradycji kulturowych i lokalnych („Andrzejki”, ozdoby wielkanocne)
- organizowanie imprez cyklicznych (Plener/warsztaty Malarskie)
- stały dostęp do Internetu poprzez usługę Neostrada tp.
- bogata i urozmaicona przeszłość historyczna (ród Sosnowskich)
- pobyt bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy, w tym wątek miłosny
- rozwinięta się wodociągowo - kanalizacyjna
- przez miejscowość wiedzie dwie drogi wojewódzkie (nr 819 i nr 820)
- bardzo dobry stan środowiska naturalnego sprzyjający rozwojowi rolnictwa ekologicznego
oraz turystyki
- osobliwości flory i fauny (liczne gniazda bociana białego, siedlisko bociana czarnego)

B. Słabe strony
- przestarzały księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury wymaga generalnego remontu
- niewystarczające wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury
- budynki użyteczności publicznej niedostosowane dla osób niepełnosprawnych
- brak oświetlenia ulicznego na al. Kasztanowej
- cerkiew czynna tylko jeden raz w roku
- elewacja i dach kościoła wymaga gruntowego remontu
- słabo rozwinięty ciąg pieszy (wymagający remontu)
- brak zagospodarowania publicznych miejsc (parku, terenu wokół Gminnego Ośrodka
Kultury)
- brak placu zabaw
- emigracja ludzi młodych i przedsiębiorczych z powodu braku miejsc pracy
- niewielka aktywność gospodarcza mieszkańców
- słaba integracja wiejskiej ludności
- słabo rozwinięta infrastruktura gastronomiczno - noclegowa
- ze względu na swoje walory przyrodniczo – krajobrazowe miejscowość posiada zbyt mała
ilość gospodarstw agroturystycznych
- pogarszający się stan nawierzchni dróg gminnych, utrata nośności, spękania podłużne
i poprzeczne oraz koleiny
- słaby stan techniczny niektórych obiektów zabytkowych
- gospodarka cieplna oparta na indywidualnych kotłowniach na węgiel kamienny i drewno
stanowiące główne źródło zanieczyszczenia powietrza
- nieliczne gospodarstwa spełniające normy Unii Europejskiej
- brak specjalizacji produkcji rolnej
- słaba jakość gleb
- brak funduszy na niezbędne inwestycje w miejscowości
- brak lokalnych pamiątek
- słaba promocja miejscowości (brak tablicy miejscowości)
- brak izby pamięci, mini muzeum
- brak Informacji Turystycznej

C. Szanse i zagrożenia
Podsumowując analizę mocnych i słabych stron można wywnioskować, iż szansą
Sosnowicy jest:
- aktywność i integracja mieszkańców wsi
- większe zaangażowanie mieszkańców w życie kulturowe
- przyciągnięcie kapitału wewnętrznego i zewnętrznego
- możliwość korzystania ze środków i dotacji z Unii Europejskiej
- wykorzystani potencjału wykształconej młodzieży
- rozwój bazy gastronomiczno - noclegowej
- rozwój agroturystyki
- moda na proekologiczny zdrowy tryb wypoczynku
- remont i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury
- utworzenie Informacji Turystycznej
- udostępnienie Cerkwi odwiedzającym
- organizowanie licznych imprez kulturalno – rozrywkowych
- podjęcie prac remontowych obiektów o wartościach kulturowych
- inwestowanie w infrastrukturę miejscowości (drogi, szlaki, budynki, obiekty, tereny
publiczne, oświetlenie, chodniki)
Zagrożeniami zaś dla wsi może się stać:
- niszczenie obiektów kulturowo – historycznych
- brak kulkowania tradycji
- brak środków na remonty budynków publicznych, zagospodarowania miejsc publicznych,
- słaba integracja i aktywność mieszkańców
- niechęć mieszkańców do działań na rzecz miejscowości (ograniczanie się tylko do własnego
podwórka, domu i ogrodu)
- utrzymujący się poziom bezrobocia powodujący ubożenie społeczności i emigracje ludności
- spadek przyrostu naturalnego (starzenie się społeczeństwa)
- brak miejsc pracy dla ludności wiejskiej
- brak wspólnej polityki (samorządu i mieszkańców) w zakresie ochrony środowiska
(gospodarka odpadami)
- dewastacja środowiska naturalnego
- minimalne wykorzystanie zewnętrznych źródeł dofinansowania rolnictwa

IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIEWZIĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
Program rozwoju miejscowości w swoich założeniach uwzględnia specyfikę Sosnowicy – osady o
bogatym dziedzictwie kulturowym, chlubnie wpisanej na karty polskiej historii i rozwijającej się
dzięki zaangażowaniu wybitnych Polaków – z rodu Sosnowskich i Libiszowskich. Miejscowości, w
której do II wojny światowej zgodnie koegzystowały narody, dla których źródłem codziennych
zachowań były różnorodne religie: prawosławna, rzymskokatolicka i judaistyczna. Osady, której
mieszkańcy radość życia czerpali z pracy pośród ważnych elementów przyrody – lasów, stawów i
jezior, będących często zasadniczym źródłem ich dochodów. Zachowanie wielokulturowego
dziedzictwa, pamięci o ważnych protoplastach rodów rozwijających Sosnowicę, czy osób z tą
miejscowością związanych, jak chociażby Tadeusz Kościuszko, z dbałością o naturalne bogactwo
przyrody, którym tak hojnie obdarzona jest Sosnowica stanowi myśl przewodnią podejmowanych
działań w ramach planu odnowy miejscowości.
Wszystkie te działania mają jeden zasadniczy cel – kreowanie wizerunku Sosnowicy
jako miejscowości szczególnie predestynowanej do rozwijania turystyki aktywnej, poznawczej
i przyrodniczej. Efektem wdrożenia takiej wizji rozwoju miejscowości winna być poprawa sytuacji
finansowej mieszkańców i poszerzenie źródła dochodów w kierunku obsługi ruchu turystycznego.
Koszty ujęte w poszczególnych działaniach są szacunkowe, zwłaszcza, iż koniunktura wzrasta, a z
nią wzrastają ceny poszczególnych usług.

1. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy (doposażenie budynku
i zagospodarowanie pobliskiego terenu
Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sosnowicy oraz jego doposażenie
i zagospodarowanie pobliskiego terenu ma na celu stworzenie zespołu kulturalno –
oświatowego dla mieszkańców Sosnowicy, jak również całej społeczności gminy.
Gminny Ośrodek Kultury jest miejscem aktywności i integracji lokalnej społeczności,
w tym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (starszych). Mieszkańcy mogą spędzać
w sposób czynny swój wolny czas, podczas organizowanych szkoleń, kursów, aerobiku,
dyskoteki oraz inne spotkań i imprez kulturalnych.
Działania:
1. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury
2. Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury
3. Przystosowanie budynku GOK-u do osób niepełnosprawnych
4. Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury

5. Remont kompleksu boisk sportowych /stadionu/
Lp.

Działania

Okres
realizacji

Koszt [zł]

1

Remont Gminnego Ośrodka Kultury

2008 – 2012

184.000,00

2

Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury

2009 – 2013

90.000,00

3

Przystosowanie budynku GOK-u do osób niepełnosprawnych

2008 – 2009

120.000,00

4

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury

2008 – 2014

200.000,00

5

Remont kompleksu boisk sportowych /stadionu/

2009 – 2014

110.000,00

Fundusze na zrealizowanie poszczególnych działań będą pozyskiwane ze środków:
- Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi i Osi 4. LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki oraz 8.2 Infrastruktura szkolna
i sportowa
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- z budżetu państwa w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Ministra Sportu i Turystyki.
- środki z budżetu gminy
Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy jest ważnym miejscem życia kulturalnego
sołectwa Sosnowica, jak i całej gminy. Działają przy nim stowarzyszenia i Koła Gospodyń
Wiejskich. Budynek wymaga gruntownego remontu, w tym wymiany dachu i ocieplenia
(termomodernizacja). Należy go również doposażyć w brakujące meble i sprzęt niezbędny
do organizowania dyskotek, imprez kulturalnych i towarzyskich, festynów, warsztatów,
szkoleń. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury został wybudowany w 1988 roku, kiedy to nie
brano pod uwagę osób niepełnosprawnych funkcjonujących na wózkach inwalidzkich.
Schody wejściowe są bardzo wysokie i strome, co stanowi problem dla osób starszym
oraz niepełnosprawnych. Dobudowanie pochylni lub zakup i zamontowanie odpowiednich
urządzeń technicznych umożliwi równy dostęp wszystkim osobom do budynku pełniącego
funkcje społeczno – kulturalną bez barier architektonicznych.
Teren wokół Gminnego Ośrodka Kultury wymaga zagospodarowania terenów zielonych (zakup i
sadzenie drzew oraz krzewów ozdobnych), budowy chodników oraz parkingu (np. na placu po byłym
targowisku). Działania te wpłyną zarówno na wizerunek samej miejscowości Sosnowica, ale przede
wszystkim zaspokoi potrzeby mieszkańców pod względem funkcjonalno - przestrzennym. Przy
budynku znajduje się kompleks boisk sportowych, który razem z Gminnym Ośrodkiem Kultury

stanowi zespół kulturalno – oświatowy Sosnowicy. Stadion jako miejsce zarówno rozgrywek
sportowych, festynów i innych spotkań społeczno – kulturalnych wymaga prac remontowych
Społeczne Towarzystwo Kościuszkowskie wraz z GOK-iem posiada w swoim zasobie eksponaty
związane z historią. Obecnie są one przechowywane, jednak bez możliwości stałej ekspozycji.
Zakupując gabloty i remontując pomieszczenia można utworzyć miejsce pamięci o Kościuszce, bądź
mini muzeum Sosnowicy.
2. Remont, zagospodarowanie i uporządkowanie okolic centralnego placu Sosnowicy.
Celem zagospodarowania centralnego obszaru miejscowości jest zaspokojenie potrzeb
mieszkańców uporządkowując miejsce spotkań, spacerów, nawiązywania kontaktów społecznych oraz
ujednolicając wizerunek Sosnowicy tworząc jej ładną wizytówkę.
Zagospodarowany teren będzie przeznaczony dla mieszkańców korzystających z dostępnych usług
(znajduje się tutaj ich największe skupisko), przyczyniające się pośrednio do integracji, kiedy to ludzie
mają szanse przysiąść, chwile odpocząć i porozmawiać w uroczym miejscu.
Działania:
1. Remont „ulicy Wyzwolenia”
2. Remont chodników w centrum wsi
3. Remont parkingu mieszczącego się przy rynku
4. Utworzenie placu zabaw za budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej
Lp.

Działania

Okres realizacji

Koszt [zł]

1

Remont „ulicy Wyzwolenia”

2009 – 2010

37.364,50

2

Remont chodników w centrum wsi przy ul. Wyzwolenia

2009 – 2012

15.000,00

2009 – 2012

33.500,00

2009 – 2012

60.000,00

2009 - 2013

80.000,00

3

4

5

Remont parkingu mieszczącego się w centrum
Sosnowicy
Remont parkingu mieszczącego się przy Targowicy
Utworzenie placu zabaw za budynkiem Gminnej
Biblioteki Publicznej

Fundusze na zrealizowanie poszczególnych działań będą pozyskiwane ze środków:
- Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi i Osi 4. LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
- z budżetu państwa w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- środki z budżetu gminy

Centralnym placem Sosnowicy jest obszar usytuowany wokół skwerku tzw. rynek (świadectwo
posiadania praw miejskich w latach 1685 – 1882) mieszczącego się przy skrzyżowaniu głównego
szlaku komunikacyjnego przebiegającego przez miejscowość (dziś droga wojewódzka nr 820)
z traktem łączącym dawny zespół dworsko - kościelny.
Rynek został niedawno pięknie odnowiony przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcji Orientacji w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego. Jednakże obszar wokół rynku jest również bardzo istotny i wpływa na
wizerunek całej Sosnowicy. W tym celu w początkowej fazie realizacji projektu należy
wyremontować „ulicę Wyzwolenia” wraz z przylegającymi chodnikami. Zastosowanie estetycznej
kostki brukowej zaznaczy charakterystyczny czworoboczny zarys rynku tworząc piękny deptak, a przy
okazji przypomni miniony klimat. Całość została by ukoronowana wyremontowanym parkingiem,
znajdującym się obok rynku. Kompleks stanie się pięknie ukształtowanym obszarem, sprzyjającym
dalszym nawiązywaniu kontaktów społecznych, gdzie obecnie już można zobaczyć odpoczywających
mieszkańców.
Przy rynku znajduje się budynek, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna oraz przedszkole.
Za budynkiem usytuowany jest ogrodzony plac, który jest doskonałym i bezpiecznym miejscem na
zorganizowanie placu zabaw.
Cały ten teren ma szczególne znaczenie dla mieszkańców ze względu na swoje położenie oraz cechy
funkcjonalno przestrzenne. Ukształtowanie jego przyczyni się do zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
sprzyjając nawiązywaniu kontaktów społecznych

3. Uporządkowanie i zagospodarowanie ciągu komunikacyjnego: Cerkiew – Plac Targowy –
Park – Zespół Podworski – Park w Lasku
Celem zadania jest wzmocnienie potencjału miejscowości pod względem rekreacyjno –
turystycznym tworząc ciąg pieszy łączący najważniejsze miejsca i obiekty historyczne wsi Sosnowica,
tzw. „szlak zabytków wsi”.
Będzie on przeznaczony dla wszystkich mieszkańców wsi, jak również dla turystów. Zadanie to
przyczyni się do integracji i bezpieczeństwa mieszkańców oraz pośrednio pomoże utożsamiać się
społeczności ze swoją małą ojczyzną.
Działania:
1. Remont chodnika na odcinku Cerkiew – PKS
2. Budowa chodnika wraz z oświetleniem na Alei Kasztanowej
3. Budowa ścieżki rowerowej na Alei Kasztanowej
4. Zagospodarowanie placu przystanku

5. Zagospodarowanie placu targowiska
6. Zagospodarowanie parku przy urzędzie gminy
7. Budowa chodników przy ul. Spokojnej i ul. Plac Kościuszki
Lp.

Działania

Okres realizacji

Koszt [zł]

1

Remont chodnika na odcinku Cerkiew – PKS

2008 – 2009

150.00,00

2

Budowa chodnika z oświetleniem na Alei Kasztanowej

2008 – 2014

370.000,00

3

Budowa ścieżki rowerowej na Alei Kasztanowej

2009 – 2013

150.000,00

4

Zagospodarowanie placu przystanku

2010 – 2014

100.000,00

5

Zagospodarowanie placu targowiska

2010 - 2014

200.000,00

6

Zagospodarowanie parku przy urzędzie gminy

2011 - 2014

270.000,00

7

Budowa chodnika przy ul. Spokojnej i ul. Plac Kościuszki

2014 - 2016

200.000,00

Fundusze na zrealizowanie poszczególnych działań będą pozyskiwane ze środków:
- Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi i Osi 4. LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki oraz Działania 5.2 Lokalny układ
transportowy
- z budżetu państwa w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Ministra Sportu i Turystyki.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
- środki z budżetu gminy
Istotnym elementem jest remont chodnika od cerkwi do centrum Sosnowicy przy przystanku PKS.
Następnie zagospodarowanie deptaka, łączącego plac targowy z zabytkowym parkiem, zespołem
podworskim i Urzędem Gminy. Deptak zostanie zaopatrzony w stylowe lampy i ławki zgodne ze
stylistyką zastosowaną na centralnym placu Sosnowicy. Dodatkowym uatrakcyjnieniem deptaka może
być umieszczenie tam obiektów małej architektury typu altany, wazony z kwiatami itp. Zwieńczeniem
deptaka będzie wejście do zabytkowego parku. Teren ten wymaga kompleksowego zagospodarowania
wg profesjonalnie opracowanego założenia planistycznego. Uporządkowaniu ulec musi obecny
drzewostan – bogaty w piękne dęby, ale też i samosiejne topole. Na terenie parku planowane jest
usytuowanie mini – muszli koncertowej wraz z ławkami, w którym to obiekcie odbywać się będą
koncerty i występy artystyczne. Część parku zagospodarowana zostanie z przeznaczeniem na plac
zabaw dla dzieci. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdzie się Zadaszony Grill, zadaszone stoły i ławki
pełniące funkcje integracyjne. W parku zostaną odnowione aleje, ustawione ławki i stylowe
oświetlenie, nawiązujące do poprzednio stosowanych lampy. Należałoby również tutaj wybudować
chodnik w kierunku „Dworku Kościuszki” zakończony przy parafialnym Kościele. Uwiecznieniem
ciągu pieszego będzie budowa chodnika z oświetleniem ulicznym oraz ścieżką rowerową na odcinku

od Kościoła do Parku stanowiącej aleję Kasztanową. Jest to bardzo urokliwe miejsce. Budowa ścieżki
rowerowej jest w tym miejscu uzasadniona, gdyż jest to również ciąg szlaków rowerowych. Dzięki
zrealizowaniu poszczególnych działań zostanie utworzymy piękny ciąg pieszy łączący najważniejsze
miejsca w Sosnowicy tworząc szlak zabytków wsi.
Celowe będzie również wyremontowanie samego placu pełniącego obecnie funkcję dworca
autobusowego, zaopatrzenie go w zadaszenie nawiązujące w swojej stylistyce do ekologiczno –
turystycznej funkcji miejscowości. Dla wygody mieszkańców i przyjezdnych przy obecnym dworcu
PKS – placu targowym celowe będzie umieszczenie stojaków na rowery. Samo miejsce może być
potraktowane jako swoiste „wrota” turystyczne do Sosnowicy. Dlatego można będzie umieścić tam
punkt informacji turystycznej, którego elementem będą tablice z informacją turystyczną, mapa gminy
z zaznaczonymi miejscami istotnymi dla turystów, szlakami, ścieżkami oraz mapa ścieżki historycznej
Sosnowicy.

W bezpośrednim sąsiedztwie chodnika / deptaka prowadzącego od głównej trasy wiodącej
przez Sosnowicę do Urzędu Gminy i dalej przez zabytkowy park (projektowany przez
Tadeusza Kościuszkę) do terenów podworskich, na których zlokalizowane są najważniejsze
zabytki Sosnowicy z pięknie odrestaurowanym tzw. „Dworkiem Kościuszki”. Miejsce
szczególnie często odwiedzane jest plac gminnego targowiska stanowiący miejsce
cotygodniowych spotkań sosnowiczan. W inne dni tygodnia teren ten jest niewykorzystany.
Teren ten, poddany odpowiednim zabiegom pielęgnacyjno - remontowym może być nie tylko
bardzo ważnym obszarem rekreacyjnym służącym zarówno mieszkańcom Sosnowicy, jak
i ich gościom, ale też pełnić istotne funkcje społeczne, integrujące społeczność gminy. W celu
poprawy estetyki całości, a także dla efektywniejszego wykorzystania tzw. placu targowego
można by umieścić tam zadaszone stoliki wraz z ławkami. Założeniem jest, aby ten plac
w stopniu większym, jak ma to miejsce obecnie służył mieszkańcom. Brakującym elementem
placu targowego jest parking oraz remontu wymaga droga dojazdowa. Obok można
wybudować parking lub korty tenisowe.
Na trasie szlaku pieszego w okolicy alei Kasztanowej znajduje się urokliwe miejsce,
które można zagospodarować na miejsce integracji społeczne z zadaszeniem, ogniskiem.
Obecnie jest to miejsce, gdzie można spotkać miejscową młodzież.
4. Podjęcie prac remontowych kościoła rzymsko – katolickiego oraz zagospodarowanie
terenu wokół kościoła.
Celem zadania jest zadbanie i utrzymanie obiektu sakralnego, służącemu całej
społeczności lokalnej.

Kościół jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Sosnowicy i parafian
pw. Trójcy Świętej w Sosnowicy, jako miejsce kultu religijnego wyznania rzymsko –
katolickiego.
Działania:
1. Remont dachu kościoła i dzwonnicy wraz z wymianą pokrycia dachowego
2. Odnawianie elewacji zewnętrznej kościoła
3. Remont dzwonnic kościoła
4. Remont ogrodzenie kościoła i cmentarza rzymsko – katolickiego
5. Wykonanie parkingu przy kościele
6. Utwardzenie alejek cmentarnych
7. Zakończenie budynku parafialnego
8. Wykonanie zewnętrznego oświetlenia kościoła

Lp.
1

Działania
Remont dachu kościoła i dzwonnicy wraz z wymianą pokrycia
dachowego

Okres realizacji

Koszt [zł]

2009 – 2010

80.000,00

2

Odnawianie elewacji zewnętrznej kościoła

2009 – 2010

400.000,00

3

Remont dzwonnic kościoła

2009 – 2010

90.000,00

4

Remont ogrodzenia kościoła i cmentarza rzymsko – katolickiego

2009 – 2014

110.000,00

5

Wykonanie parkingu przy Kościele

2009 – 2014

270.000,00

6

Utwardzenie alejek cmentarnych

2009 – 2014

110.000,00

7

Zakończenie budowy budynku parafialnego

2008 - 2010

160.000,00

8

Wykonanie zewnętrznego oświetlenia kościoła

2010 – 2014

50.000,00

Fundusze na zrealizowanie poszczególnych działań będą pozyskiwane ze środków:
- Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi i Osi 4. LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
- z budżetu państwa w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- fundusz kościelny
- środki z budżetu gminy

Ważnym obiektem sakralnym Sosnowicy jest zespół kościelny z 1779 roku, który
obejmuje kościół rzymsko – katolicki pw. Świętej Trójcy, dwie dzwonnice przykościelne
oraz ogrodzenie cmentarza kościelnego. Świątynię ufundowała Tekla z Zaniechowskich
Sosnowska. Murowany jednonawowy kościół wzniesiony został w stylu klasycznym
na rzucie prostokąta z półkolistą absydą i dwoma zakrystiami. Wymaga on bieżących
remontów, malowania, co jest na bieżąco czynione w miarę możliwości i dostępnych
środków. Szczególnym uatrakcyjnieniem obiektu i uwypukleniem jego architektonicznych
walorów byłoby zastosowanie specjalnego oświetlenia punktowego, które podkreśliłoby
piękno świątyni również w nocy.
Plan prac w parafii mający na celu wyremontowanie świątyni:
- konserwacja elementów drewnianych więźby dachowej oraz zabezpieczenie środkami
przeciwpożarowymi
- sprawdzenie zachodniej kondygnacji, wymiana elementów drewnianych
- wymiana pokrycia dachowego z blachy o cynkowanej na miedzianą
- wykonanie pozostałych obróbek blacharskich na dachu
- pomalowanie konstrukcji drewnianej dachu środkami ochronnymi
- remont pokrycia dachowego dzwonnicy
- izolacja pozioma i pionowa kościoła
- obicie tynków zewnętrznych w kościele i ponowne otynkowanie oraz pomalowanie
- dzwonnice również wymagają izolacji poziomej, obicia tynków i ponownego otynkowania,
i pomalowania
- wymiana dachówki płotu wokół kościoła i jego pomalowanie
- wymiana oświetlenia koło kościoła i oświetlenie kościoła
- wykonanie parkingu przy kościele na działce nr 121
- utwardzenie kostką kamienną alejek na cmentarzu
- zakończenie budowy budynku parafialnego.
5. Zagospodarowanie terenów wokół Cerkwi Św. Apostołów Piotra i Pawła, podjęcie prac
remontowych oraz utworzenie stałej wystawy sztuki prawosławnej.
Celem zadania jest właściwe wyeksponowanie obiektów i terenów związanych z różnym
wyznaniem zamieszkującymi obszar gminy dotyczące przede wszystkim kultury prawosławnej
Zważywszy na stosunkowo małe wykorzystanie sakralne cerkwi celowe będzie nadanie
obiektowi, oprócz funkcji religijnych, również charakter obiektu kulturowego – muzealnego i
miejscem koncertów.

Działania:
1. Remont cerkwi pw. Apostołów Piotra i Pawła
2. Utworzenie miejsca „Dialogu trzech kultur’ w cerkwi
3. Zagospodarowanie terenu wokół cerkwi wraz z oświetleniem zewnętrznym
Lp.

Działania

Okres realizacji

Koszt [zł]

1

Remont cerkwi pw. Apostołów Piotra i Pawła

2009 – 2014

800.000,00

2

Utworzenie miejsca „Dialogu trzech kultur” w cerkwi

2009 – 2014

300.000,00

2010 - 2014

100.000,00

3

Zagospodarowanie terenu wokół cerkwi wraz z
oświetleniem zewnętrznym

Fundusze na zrealizowanie poszczególnych działań będą pozyskiwane ze środków:
- Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi i Osi 4. LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
- z budżetu państwa w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- fundusz kościelny
- środki z budżetu gminy
W pierwszej kolejności zagospodarowania wymaga budynek cerkwi prawosławnej pod
wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła. Ten piękny obiekt, jakkolwiek wymagający ciągłych
remontów zachowuje stosunkowo dobry stan. W celu jego poprawy podjęte jednak muszą być
kosztowne i intensywne działania – wymiana stolarki okiennej, prace konserwacyjne zarówno
wewnątrz obiektu jak i w jego bezpośrednim otoczeniu.
Pomocna w realizacji takiego zamierzenia będzie współpraca z Urzędem Celnym w Białej Podlaskiej i
Muzeum Południowego Podlasia, które mogą dysponować eksponatami mniej cennymi, ale
atrakcyjnymi dla cerkwi w Sosnowicy. Utworzyć można tutaj miejsce, gdzie odbywać się będą
koncerty muzyki sakralnej, poważnej oraz wystawy obrazów. Jest to również ciekawe obiekt na
utworzenie „Centrum Dialogu Trzech Kultur”.

Cerkiew oraz teren wokół świątyni wymaga właściwego oznakowania, opisania, zaś
sam obiekt winien być w stopniu większym otwarty na potrzeby turystów, niż ma to miejsce
obecnie. Po zakończeniu prac renowacyjnych bożnica może być wykorzystywana nie tylko
jako miejsce kultu, ale też jako swoista sala koncertowa i wystawiennicza przedmiotów
związanych z religią prawosławną. Wszelkie w/w działania mogą być podjęte w ścisłej
współpracy z właścicielem obiektu – parafią prawosławną w Horostycie.

6. Zorganizowanie „Muzeum Sosnowicy” w oparciu o koncepcję skansenu łączącego muzealny
charakter obiektu z użytkowym czynnikiem miejsca spotkań i żywych prezentacji.
Stworzenie „Skansenu tradycji wsi sosnowickie” w celu pobudzenia lokalnej społeczności do
większej aktywności, a jednocześnie stworzenia ciekawego miejsca do towarzyskich spotkań i biesiad.
Zagospodarowany teren na działce komunalnej o powierzchni około 1,2ha zlokalizowanej w
ustronnym miejscu, pod lasem, w dobrej dostępności komunikacyjne do drogi wojewódzkiej
przeznaczone na mini skansen służący integracji lokalnej społeczności, miejsca organizowania imprez.
Działania:
1. Zakup i odnawianie tradycyjnych budynków
2. Zagospodarowanie działki komunalnej na miejsce integracji społecznej
3. Ogrodzenie obszaru „skansenu wsi Sosnowickiej”
Lp.
1
2
3

Działania

Okres realizacji

Koszt [zł]

2011 – 2014

300.000,00

2014 – 2016

130.000,00

2014 – 2015

160.000,00

Zakup i odnawianie tradycyjnych budynków
Zagospodarowanie działki komunalnej na miejsce
integracji społecznej
Ogrodzenie obszaru „skansenu wsi Sosnowickie”

Fundusze na zrealizowanie poszczególnych działań będą pozyskiwane ze środków:
- Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi i Osi 4. LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki
- z budżetu państwa w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- środki z budżetu gminy
Dla wypełnienia rekreacyjno – edukacyjnej funkcji zlokalizować można tam 4 wiejskie chałupy
translokowane z pobliskich okolic. W chałupach nawiązujących w swoim charakterze do popularnego
na terenie gminy budownictwa drewnianego umiejscowiona zostanie wystawa przedmiotów
wykorzystywanych przez mieszkańców Sosnowicy w codziennym życiu, zarówno użytkowych, jak i
mających charakter artystycznych wyrobów twórczości. Ważnym elementem stałej wystawy będzie
rogożyna i jej miejsce w aktywności Sosnowiczan. Wyeksponowane zostaną wyroby z tej
charakterystycznej trzciny stawowej, narzędzia niezbędne do produkcji koszy, w formie fotograficznej
wystawy pokazane zostaną etapy „od rogożyny do koszyka”.
Dla podkreślenia związków mieszkańców Sosnowicy z hodowlą ryb w drugiej chacie
zgromadzone zostaną sprzęty i przedmioty związane z gospodarką rybacką.

Dwie pozostałe chałupy będą pełniły funkcje użyteczne – stanowiąc zaplecze gastronomiczno –
magazynowe, bądź swoistą salę konferencyjną dla odbywających się w skansenie spotkań
i seminariów. Całość obiektu zaprojektowana zostanie we współpracy ze studentami Akademii
Rolniczej w Lublinie, którzy w praktyczny sposób wykorzystają swoje umiejętności. Teren skansenu
ogrodzony będzie stylizowanym płotem drewnianym, usypane zostaną żwirowe dróżki, swoje miejsce
znajdzie przydrożna kapliczka, studnia – żuraw. Ważnym miejscem będzie teren integracji składający
się z zadaszonych stołów, ław, dużego paleniska – grilla, małej sceny – podestu do występów
artystycznych. Uzupełnieniem całości będzie zagospodarowanie terenów, zasiana zostanie trawa,
zasadzone drzewa, stworzony zostanie mini – sad i mini ogródek z popularnymi na terenie Sosnowicy
warzywami. Rabaty i klomby kwiatowe dopełnią całości jako sympatycznego miejsca zarówno
wakacyjnych jak i zimowych spotkań mieszkańców Sosnowicy i odwiedzających gminę gości.
7. Wytyczenie i wyznakowanie szlaków turystycznych łączących najciekawsze i historycznie
najważniejsze miejsca Sosnowicy.
Celem zadania jest odpowiednie połączenie atrakcyjnie przebiegających i różnorodnych tras
oraz szlaków turystycznych. Wszystkie części składowe poszczególnych tras i etapów zostaną opisane
w działaniach projektowanych do podjęcia w ramach Planu Odnowy Miejscowości.
Lp.

Działania

Okres realizacji

Koszt

1

Wytyczenie i oznakowanie szlaków

2013 – 2015

10.000,00

2

Umieszczenie tablic informacyjnych

2014 – 2015

25.000,00

3.

Promocja Sosnowicy

2008 – 2015

10.000,00

Fundusze na zrealizowanie poszczególnych działań będą pozyskiwane ze środków:
- Unii Europejskiej w ramach działania 3.4 Odnowa i rozwój wsi i Osi 4. LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki oraz Działania 7.2 Promocja
kultury i turystyki
- z budżetu państwa w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gruntów Wodnych w Lublinie
- środki z budżetu gminy
Oznakowania i precyzyjnego opisania wymagają wybrane i szczególnie atrakcyjne
z przyrodniczego, historycznego, bądź kulturotwórczego punktu widzenia miejsca Sosnowicy. Należą
do nich:
 Aleja wzdłuż ulicy Mickiewicza (ulica Hetmańska) oraz staw Hetman wpisany jest do rejestru
zabytków jako klasyczny przykład symetrycznego układu z epoki Oświecenia upamiętnionego

pobytem tutaj Tadeusza Kościuszki. Staw Hetman jest jednym z licznych stawów (około 30 –
bodaj najwięcej na całej Lubelszyźnie), które są zgromadzone w trzech kompleksach: w
Pieszowoli, Libiszowie i Sosnowicy. Ich powstanie jest związane z Teodorem Libiszewskim.
Niedaleko stawu znajdzie się tablica „S
Stawy – piękno krajobrazu Sosnowicy”, na której zostaną
umieszczone informacje o powstaniu stawów, a także mapka z ich usytuowaniem wraz z
nazwami.
 Od kościoła do parku leśnego w Sosnowicy Lasek wiedzie piękna ulica Kasztanowa, po której z
obu stron znajdują się piękne kasztanowce białe. Przy drodze brakuje chodnika, który chroni przed
niebezpieczeństwem przechodniów, a także umożliwia podziwianie piękna alei. Park leśny w
Sosnowicy lasek został założony przed I wojną światową, przy okazji budowy przez Teodora
Libiszewskiego nowego ośrodka dworskiego. W zachodniej części parku można zobaczyć
pozostałości po zrośniętym dębie z sosną noszących nazwy „K
Kościuszko” (dąb) – pozostał i
„Ludwika” (sosna) – w 2002 roku runęła na ziemię. Według legendy dąb zasadził Tadeusz
Kościuszko, a sosnę – Ludwika Sosnowska, na wieczną pamiątkę ich romantycznej miłości. Tutaj
znajdzie swoje miejsce tablica „Z
Związek Tadeusza Kościuszki z Sosnowicą – miłość”.
 Warto również wziąć pod uwagę drogę od cmentarza w kierunku Zacisza. Pierwsza część drogi
jest obsadzona kasztanami, następnie widzimy po obu stronach stawy. Kierując się dalej mijamy
kawałek lasu i dochodzimy do pięknych zbiorników wodnych, które zachwycają oko. W lasku
znajduje się zadaszony stolik, który należy wymienić. Znajdzie tutaj swoje miejsce tablica „L
Lasy
Sosnowskie – schronienie dla partyzantów, uciekinierów, wojska”, która będzie zawierała
informacje o ważnych wydarzeniach z okresu wojen, o partyzantach i działaczach lokalnych.
 W XIII wieku Sosnowica znalazła się pod wpływami księcia Daniela Halickiego, korowanego w
1253 roku na pierwszego i jedynego króla w historii Rusi. Okres ten zapoczątkował długotrwały,
trwający z przerwami aż do 1999 roku związek Sosnowicy z Chełmem. Historia terenów na
których znajduje się gmina była dość burzliwa, co można zauważyć w przynależności
administracyjnej Sosnowicy. Dlatego też przy gminie znajdzie swoje miejsce tablica „Związek
Sosnowicy z Chełmem – przynależność administracyjna”
 W 1984 – 1987 Ochotnicza Straż Pożarna wybudowała nową remizę, w której ulokowano także
Gminny Ośrodek Kultury. Plac po byłym targowisku jest dobrym miejscem na parking, którego
obecnie w centrum brakuje. Przy ulicy Młyńskiej zostanie postawiona tablica „O
Ochotnicza Straż
Pożarna – animator kultury”, na której umieszczone będą informacje o historii powstania straży
pożarnej oraz o jej działalności kulturalnej (była ona bardzo bogata i związana z orkiestrą,
biblioteką, teatrzykiem amatorskim) wraz z mapką.
 Pamiątką po bytności licznej społeczności żydowskiej zamieszkującej Sosnowicę będzie tablica
ustawiona przy ulicy Nowowiejskiej. Teren od budynku szkolnego w kierunku północnym, do
drogi prowadzącej w kierunku Sosnowica Lasek w latach 1941 – 1942 stanowił obszar getta. W
1939 roku połowę z 2 tysięcy mieszkańców stanowili żydzi. Po zakończeniu II wojny światowej

społeczność żydowska w Sosnowicy już się nie odrodziła. Tablica –„S
Społeczność żydowska w
Sosnowicy” będzie zawierała informację o tej grupie etnicznej zamieszkującej osadę do II wojny
światowej oraz mapę obrazującą obszar zorganizowanego przez hitlerowców getta.

Zostaną one wytyczone i wyznakowane zgodnie z instrukcją znakarską PTTK. Przebieg ich
będzie przedstawiony na tablicach informacyjnych umieszczonych przy głównych obiektach
turystycznych, będących etapami projektowanych tras. Uzupełnieniem tych inicjatyw będą
podjęte działania promocyjne na rzecz ich popularyzacji za pośrednictwem stosownych
wydawnictw – map i folderów, szczegółowo opisujących przebieg i miejsca głównych
atrakcji turystycznych Sosnowicy. Planuje się wytyczenie

następujących szlaków

turystycznych:


„Tadeusz i Ludwika – romantyczna miłość przetrwa wieki”



„Religie i narody Sosnowicy”



Stawy – bogactwem Sosnowicy”

8. Rozwój Sosnowicy jako wioski tematycznej „Romantyczna Sosnowica” .
Celem zadania jest stworzenie wioski tematycznej „Romantyczna Sosnowica”, w celu
wykreowania charakterystycznej miejscowości przyciągającej licznych turystów.
W trakcie spotkań przeprowadzonych pod kątem agroturystyki, osoby zaangażowane przy
rejestracji Społecznego Stowarzyszenia Miłośników Sosnowicy i Okolic „Gościniec” zaproponowali
Sosnowicę jako wieś tematyczna „Romantyczna Sosnowica”. Jest to sposób na wypracowani pomysłu
na rozwój, zakładając interwencję w system społeczny wsi, kształtując przestrzeń do uczenia się i
zarabiania.
Zasoby „Romantycznej Sosnowicy”:
- historia miłosna Tadeusza Kościuszki i Ludwiki Sosnowskiej
- „Dworek Kościuszki”
- park zaprojektowany i założony przez Tadeusza Kościuszkę
- symbol wiecznej miłości, pozostałości po zrośniętych drzewach (sosna i dąb)
- kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej (fundatorem jest ród Sosnowskich)
- park leśny z alejami parkowo – leśnymi z pagórkiem widokowym
- aleja wzdłuż ulicy Mickiewicza i staw Hetman
- infrastruktura turystyczna: szlaki rowerowe
Wizja rozwoju:
- szlak „Nieszczęśliwej Miłości” , czyli „Dworek Kościuszki”, park, dąb i sosna – jako symbol
nieszczęśliwej miłości, altana „Kolebka” w stylu francuskim jako miejsce schadzek
- Centrum „Romantyczna Sosnowica” z pamiątkami związanymi z Tadeuszem Kościuszką, fotografie
– historia życia Kościuszki, pamiątki z Sosnowicy: pocztówki, hafty, obrazy, rzeźby, pisanki

- przykładowe logo: dąb i sosna.
- tablice informacyjne o wiosce tematycznej
- karczma „Czarna Polewka”
- kwatery agroturystyczne
- infrastruktura turystyczna: aleje spacerowe
- przejażdżki bryczką, wozem drabiniastym
- plener malarski, fotograficzny „Romantyczna Sosnowica”
- pamiątka z Sosnowicy „Kruche Serca”
- róża jako symbol miłości w ogrodach Sosnowicy.

