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1. Wprowadzenie
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich stanowi kluczowe wyzwanie dla Polski
w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań
służących zmniejszaniu dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich
w stosunku do terenów miejskich. Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych
elementów odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców.
Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu
o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013”
działanie „Odnowa i rozwój wsi”. Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości
życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój
tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów
wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. w ramach
działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:
•

budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a. pełniących funkcje publiczne, społeczno – kulturalne, rekreacyjne i sportowe;
b. służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;

•

kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;

•

budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji

turystycznych, sportowych lub społeczno – kulturalnych;
•

zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie,

w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
•

odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych,

budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
•

kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Uwarunkowania Planu Odnowy Miejscowości polegają na tym, że ma on

zdecentralizowany, lokalny charakter, obejmuje ograniczony teren jednej miejscowości i
przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy) z inicjatywy i przez mieszkańców
miejscowości. Specyfika planu polega na tym, że jest on ukierunkowany na zagadnienia
cywilizacyjno – kulturowe, koncentruje się na prostych, lokalnych przedsięwzięciach, które
prowadzić mają do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców. Ma mniej progospodarczy, a bardziej pro-społeczny i pro-kulturowy charakter. Dzięki temu może stanowić
doskonałe uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na
zagadnieniach infrastrukturalnych i gospodarczych.
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Celem planu jest podtrzymanie lub odtworzenie atrakcyjności wsi jako miejsca
zamieszkania i zaplanowanie oraz przeprowadzenie tego w sposób dostępny, oczekiwany
i popierany oraz wykonalny dla lokalnej społeczności. Jest to szczególnie ważne
w dzisiejszej sytuacji, gdy miasta oferują konkurencyjną alternatywę zamieszkania, a
rolnictwo traci swą atrakcyjność jako źródło utrzymania, co prowadzi m.in. do migracji
młodych ludzi, szczególnie tych lepiej wykształconych ze wsi do miasta.
Idea odnowy wsi wyrasta z przekonania, że odnowiona, doinwestowana i ożywiona
kulturowo wieś odzyska swoją atrakcyjność jako miejsce zamieszkania, zapewni swoim
mieszkańcom godziwy standard i jakość życia oraz zdoła zatrzymać młodzież na miejscu.
Nie jako „mini-miasto”, wysoko zurbanizowana i konkurująca z ośrodkami miejskimi
bogactwem oferty, ale właśnie jako „nowa wieś”, nowoczesna, lecz ceniąca i zachowująca
swój wiejski charakter i kulturową specyfikę.
Plan Odnowy ma więc charakter „planu małych kroków”, ale w kierunku wielkich
celów. Małych kroków, które podejmowane przez mieszkańców przy finansowym i
organizacyjnym wsparciu gminy doprowadzić mają do trwałej poprawy miejscowych
warunków życia.
Korzyści wynikające z posiadania Planu Odnowy Miejscowości:
plan umożliwia efektywne gospodarowanie zasobami takimi jak środowisko, ludzie,
infrastruktura i środki finansowe;
•

zapisanie tego procesu w formie dokumentu umożliwia stałą ocenę postępów i

korygowanie
•

błędów przez wszystkich członków społeczności lokalnej;

•

dokument

umożliwia

zaangażowanie

władz

lokalnych

oraz

mieszkańców

w planowanie swojej przyszłości;
•

uwzględnienie różnych opinii, pomysłów i koncepcji często wymaga porozumienia.

Osiągnięte porozumienie, na drodze otwartej dyskusji, pozwala na wypracowanie strategii,
z którą będzie identyfikowała się społeczność lokalna;
•

tworzenie Planu Odnowy sprzyja realistycznej ocenie mocnych i słabych stron

miejscowości, a przez to przyjrzenie się możliwościom oraz potencjalnym problemom, które
mogą się pojawić w przyszłości. W ten sposób można uniknąć wielu trudności.
Plan Odnowy Miejscowości Hostynne obejmuje swoim zasięgiem obszar tej
miejscowości. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację
zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT, czyli mocne i słabe strony
miejscowości,

planowane

kierunki

rozwoju,

przedsięwzięcia

wraz

z

szacunkowym

kosztorysem i harmonogramem działań.
Plan Odnowy Miejscowości Hostynne to dokument, który określa strategię działań
w sferze społeczno – gospodarczej na lata 2011 – 2018. Niniejszy plan jest planem otwartym
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stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań
finansowych. Oznacza to, że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może
zmienić się kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.
Projekt wprowadzonych do planu zadań powstał w oparciu o wytyczne środowiska
lokalnego i konsultacje społeczne. Podstawą tworzenia Planu Odnowy Miejscowości
Hostynne jest zdanie sobie sprawy z lokalnych zasobów i potencjałów, zmobilizowanie ich,
zainwestowanie w rozwój i stworzenie systemu działań partnerskich tak, aby uzyskać efekt
przyrastania inicjatyw i kumulowania się ich skutków.
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2. Charakterystyka miejscowości
2.1. Położenie, przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba
ludności
Miejscowość

Hostynne

położona

jest

w południowo

–

wschodniej

części

województwa lubelskiego, w powiecie hrubieszowskim, w zachodniej części Gminy
Werbkowice, w obrębie Kotliny Hrubieszowskiej. Gmina Werbkowice leży w północno –
zachodniej części Kotliny Hrubieszowskiej, która wchodzi w skład Wyżyny Zachodnio –
Wołyńskiej oraz w niewielkiej części (część północno – zachodnia) w obszarze Działów
Grabowieckich, wchodzących w skład Wyżyny Lubelskiej. Według regionalizacji fizyczno –
geograficznej położona jest w obrębie następujących jednostek:
•

Wyżyna Wołyńsko – Podolska,

•

Wyżyna Zachodnio Wołyńska,

•

Kotlina Hrubieszowska,

•

Wyżyna Wschodniomałopolska,

•

Wyżyna Lubelska,

•

Działy Grabowieckie.

Miejscowość Hostynne leży w odległości 18,8 km od miasta powiatowego Hrubieszowa,
w sąsiedztwie z miejscowościami: Hostynne – Kolonia, Dobromierzyce, Peresołowice,
Werbkowice, Konopne, Łotów.

Rys. 1. Gmina Werbkowice na tle województwa lubelskiego i powiatu hrubieszowskiego
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Rys. 2. Miejscowość Hostynne na tle gminy Werbkowice
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Rys. 3. Hostynne - "Mapka z lotu ptaka"

Powierzchnia gminy Werbkowice zajmuje 18,826 ha (miejscowość Hostynne
613,6813 ha), w tym użytki rolne stanowią 828,67 ha, natomiast lasy 92,52 ha. Gminę
Werbkowice tworzy 28 sołectw, w tym sołectwo Hostynne. Jest ona gminą rolniczo –
przemysłową z nastawieniem na przemysł rolno – spożywczy.
Gminę Werbkowice na koniec 2010 roku zamieszkiwało 10 405 osoby w tym 5 138
mężczyzn i 5 267 kobiet (15,21 % populacji powiatu hrubieszowskiego). Miejscowość
Hostynne pod względem demograficznym plasuje się na 12 miejscu w gminie Werbkowice z
liczbą ludności 329 osób (stan na dzień 31.12.2010 r.) w strukturze wielkościowej sołectw na
terenie Gminy Werbkowice wpisuje się w grupę sołectw dużych – powyżej 200 – 18
miejscowości (w tym Hostynne).
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8

2.2. Rys historyczny
2.2.1. Historia miejscowości Hostynne
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1394, kiedy Hostynne weszło w
skład nowo utworzonej parafii łacińskiej w Grabowcu. Od roku 1400 wieś była w posiadaniu
szlachty, choć nazwisko właściciela jest nieznane. W połowie XV wieku właścicielem tych
ziem był Junosza z Hostynnego, notowany w latach 1448-49 w bełskim sądzie ziemskim. Był
on jeszcze właścicielem Hostynnego w roku 1464, a w poł. XV wieku razem z Janem
Uhrynowskim, Janem Honiatyńskim oraz Mikołajem Stomporem z Malic ufundował kościół w
Malicach. Następnym właścicielem wsi po roku 1469 był Michał z Hostynnego, ożeniony z
Małgorzatą, córką Jana Szwaba z Typina. Małgorzata wniosła w posagu swemu mężowi 60
grzywien, które on ubezpieczył na połowie dóbr Hostynnego oraz na połowie dworu, folwarku
i tamtejszej stadniny. Michał był właścicielem Hostynnego jeszcze w roku 1487. Według
rejestru poborowego w 1472 roku było tu 12 łanów użytków, 2 karczmy, cerkiew oraz jeden
służka. W końcu XV wieku występował jeszcze jeden właściciel - Andrzej Sulensky z
Hostynnego. W 1531 roku notowano w Hostynnym młyn o 1 kole (być może to jest ten sam
młyn, który w 1472 roku został zaliczony do Łotowa). W roku 1578 wieś razem z Łotowem
należała do Bartłomieja Udryckiego i obie liczyły 5 łanów użytków, 6 zagrodników z ziemią, 4
komorników i 1 szewca. Na początku XVII wieku właścicielem wsi był Krzysztof
Pogroszowski, notowany w 1606 roku. W 1664 roku Hostynne należało do Andrzeja
Wiśniowskiego, żonatego z Zofią Świrską. Wiśniowski zmarł między 1665 a 1668 rokiem, a
wdowa po nim wyszła za Jana Karola Romanowskiego. Wiśniowski obok Hostynnego
posiadał także Honiatyczki, Werbkowice, Łotów, Konopne i Kotorów. W rejestrze poborowym
z 1677 roku właścicielem wsi był Mikołaj Firlej. W 1723 roku wieś przeszła we władanie
Piotra Brodowskiego, cześnika buskiego, zapewne męża Joanny Firlej, a w 1732 roku kupił
ją Karol Sapieha herbu Lis, żonaty z Anną Noskowską. Następnie wieś przeją jego bratanek
Michał Jerzy (1670-1737), pisarz polny litewski, żonaty z Ludwiką z Wielopolskich. Zmarł
jednak nie pozostawiwszy dziedzica, bowiem jego syn Kazimierz zmarł w młodym wieku.
Wówczas dobra ponownie objął zapewne Karol Sapieha, wojewoda brzeski, notowany jej
właścicielem w 1767 roku. Jednak i on zmarł bezpotomnie w 1768 roku. Prawdopodobnie
wówczas wieś przejął Franciszek Kunicki herbu Bończa, notowany jej właścicielem w 1773
roku. Od tego ostatniego w 1794 roku Hostynne kupił Jan Suffczyński herbu Szeliga, po
którym w 1819 roku odziedziczył Franciszek Suffczyński, poseł na sejm Królestwa Polskiego
z powiatu hrubieszowskiego. W 1843 roku dobra te w połowie odziedziczył po ojcu, a w
połowie kupił od brata Juliana – Kacper Suffczyński. Przypuszczalnie Jan Suffczyński pod
koniec XVIII wieku wybudował w Hostynnem wielki klasycystyczny dwór. Była to budowla
dziewięcioosiowa, dwukondygnacyjna, bez podmurówki, wzniesiona na rzucie prostokąta,
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przykryta wysokim łamanym dachem gontowym. W roku 1833 wybudowano przy folwarku
magazyn gromadzki.

Rys.3. Dwór wbudowany pod koniec XVIII w. przez Jan Suffczyński, zniszczony w 1915 r.

Na początku XIX wieku Hostynne było średniej wielkości wsią. Spis z 1827 roku
notował ją w powiecie hrubieszowskim i parafii Grabowiec a liczyła wówczas 66 domostw i
592 mieszkańców. Cztery lata później, w czerwcu 1831 roku, powstańcy z korpusu generała
Wojciecha Chrzanowskiego przeprowadzili we wsi rekwizycję żywności. Nie wpłynęło to
rzecz jasna, w sposób istotny, na rozwój ani upadek wsi, która zresztą niewiele rozwinęła się
w ciągu 40 lat. W 1866 roku wieś liczyła 67 domów i 957 mórg gruntu, natomiast dobra
Hostynne, do których należały folwarki Hostynne i Łotów oraz obie wsie liczyły 1722 morgi, w
tym gruntów ornych i ogrodów 1062 morgi, łąk 132 morgi, lasu 473 morgi oraz 55 mórg
nieużytków i placów. We wsi istniała karczma drewniana, która spłonęła podczas I wojny
światowej. Na przełomie XIX i XX wieku dobra Hostynne należały nadal do Kacpra
Suffczyńskiego.

Ten

jednak

nie

mając

potomstwa,

zaadoptował Adama

Mariana

Komorowskiego herbu Korczak (1861 - ok. 1937) i zapisał jemu dobra Hostynne. Adam
Marian Komorowski był ostatnim właścicielem majątku, który w krótkim czasie praktycznie
przestał istnieć. Do jego upadku głównie przyczyniły się najazdy wojenne. W 1915 roku
klasycystyczny dwór został spalony wraz z całą niemal wsią przez wycofujące się wojska
rosyjskie. Resztówkę kupił Szymon Karczewski. W 1919 roku, w wyniku parcelacji majątku,
w zachodniej części wsi powstała Kolonia - Hostynne. W 1946 roku dobra Karczewskiego
przejęto na Skarb Państwa i rozparcelowano. Nieocenioną rolę w rozbudowie miejscowości
spełnił utworzony w 1957 roku w Hostynnem Zakład Budowlany produkujący pustaki
żużlowo-betonowe. Zakład istniał do 1963 roku, a zatrudnienie w nim znalazły 2 osoby. Obok
rolnictwa rozwijały się także drobne zajęcia rzemieślnicze: kowalstwo (4 kuźnie),
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tkactwo, murarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo oraz handel. Bardzo ważną inwestycją
była elektryfikacja wsi w 1965 roku. W latach 1955-1972 Hostynne było siedzibą
Gromadzkiej Rady Narodowej. W 2001 roku wieś liczyła 213 domów i 833 mieszkańców, a
pod koniec 2006 roku 761 mieszkańców.

2.2.2. Hostynne w archeologii
Podczas badań powierzchniowych prowadzonych w ramach Archeologicznego
Zdjęcia Polski (AZP) na terenie miejscowości odkryto 17 stanowisk (punktów osadniczych).
Pierwsze ślady pobytu człowieka pochodzą z wczesnego neolitu i związane są z kulturą
ceramiki wstęgowej rytej (5500-5200 r. p.Chr.). Odkryto tu skąpe ślady w postaci
pojedynczych fragmentów ceramiki charakterystycznych dla tej kultury. Znacznie młodsze
chronologicznie są dwa fragmenty kamiennych toporków, które zapewne należały do
ludności kultury ceramiki sznurowej (2900-2200 r. p.Chr.). Na kilku stanowiskach znaleziono
ceramikę kultury trzcinieckiej (1600-1200 r. p.Chr.) oraz dość liczne materiały kultury
łużyckiej datowanej na 1200-400 r. p.Chr. Znalezione materiały podobnie jak poprzednie
pochodzą z badań powierzchniowych AZP. Z Hostynnego znane są także fragmenty ceramiki
z okresu rzymskiego (I – V w.). Liczniejsze ślady osadnictwa w postaci fragmentów naczyń
glinianych związane są z okresem wczesnośredniowiecznym i datowane są na X-XIII wiek.

2.2.3. Rys historyczny /szkolnictwo/
Zapewne na pocz. XX wieku powstała we wsi 2-klasowa szkoła rosyjska, w której w
1904 roku uczył Gawryło Kiriuszyn, a w 1914 roku Łucja Kusyk i Aleksy Samusik. W 1918
roku powstała we wsi polska szkoła, która mieściła się w budynkach prywatnych. Po
utworzeniu Kolonii Hostynne w 1919 roku wybudowano szkołę na jej terenie. W okresie
okupacji hitlerowskiej utworzono we wsi szkołę ukraińską.

2.2.4. Rys historyczny /obiekty infrastruktury/

Sklep spożywczy /handel/
W latach 1929-1930 wybudowano we wsi murowany, piętrowy budynek z
przeznaczeniem na sklep w części parterowej oraz siedzibę Kasy Stefczyka na piętrze.
Podczas okupacji Niemcy przenieśli Kasę Stefczyka z Hostynnego do Werbkowic. Lata

11

1935-1938 to okres rozwoju handlu - powstały i funkcjonowały w miejscowości 3 sklepy
żydowskie. Po wyzwoleniu pozostał tylko jeden sklep, który w 1949 roku przejęła Gminna
Spółdzielnia z Werbkowic i prowadziła tu handel do 1991 roku. W następnych latach
powstały sklepy prywatne.

Rys. 4. Budynek byłego sklepu z pierwszej poł. XX wieku.
Komunikacja
W latach 1935-1938 wybudowano we wsi utwardzoną drogę, jako odcinek traktu
Zamość-Hrubieszów. Uruchomiono wówczas linię autobusową Zamość- Hrubieszów z
dwoma kursami dziennie.

2.2.5 Rys historyczny / obiekty religijne/
 1472 – notacje cerkwi w rejestrze poborowym;
 XV w. - przypuszczalnie zniszczenie cerkwi podczas jednego z najazdów tatarskich;
 1732 - Michał Sapieha ufundował drewnianą cerkiew unicką p. w. św. Jerzego,
parochem (proboszczem grekokatolickim) hostyńskim został ks. Jan Skibnicki;
 1760 - cerkiew drewniana należała do dekanatu hrubieszowskiego;
 1840 - w skład parafii wchodziły tylko dwie wsie: Hostynne i Łotów, a liczyła wówczas
708 parafian;
 1872 - parafia unicka liczyła 858 wiernych;
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 1875 – paroch Mikołaj Wojnowski przyjął prawosławie;
 1875 – zamiana cerkwi unickiej na prawosławną;
 1889 – 1890 - w miejsce drewnianej cerkwi, wybudowano murowaną świątynię na
planie krzyża równoramiennego, według projektu Wiktora Iwanowicza Syczugowa;
 30 XI 1890 - konsekracji świątyni dokonał Joann Hoszowski, protojerej katedry
chełmskiej
 1894 - duchownym prawosławnym był Michał Wigura;
 1919 – 1936 – w okresie międzywojennym istniała nadal parafia prawosławna, przy
której posługę duchową pełnił Jan Kotorowicz;
 1946 - po wyjeździe mieszkańców narodowości ukraińskiej cerkiew stała nieczynna,
do tego czasu cmentarz był użytkowany przez prawosławnych;
 1947 - rekoncyliowano cerkiew na kościół rzymskokatolicki p.w. Apostołów Szymona i
Judy Tadeusza jako filialny parafii Werbkowice;
 1964 - zmieniono kopułę ze stylu cerkiewnego na stożek ośmiokątny;
 1965 - utworzono Samodzielny Ośrodek Duszpasterski, a funkcję kapłana pełnił ks.
Czesław Biziorek, który zamieszkał w Hostynnem, ale nominalnie był wikarym
werbkowickim;
 1967-1969 - budowa plebani;
 30 XI 1975 – dekretem biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka została utworzona
parafia rzymskokatolicka, której pierwszym proboszczem został ks. Czesław Biziorek;
 1991 - funkcję proboszcza rozpoczął ks. Stanisław Kołodziejczyk, wznowiono
użytkowanie cmentarza;
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Rys. 5. Kościół Parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela

2.3. Struktura przestrzenna miejscowości
Tereny wsi Hostynne przynależą, tak jak cała gmina, do makroregionu pod nazwą
Zamojszczyzna i to z jej, burzliwą historią jest związany układ przestrzenny miejscowości.
Zniszczenia wojenne, przesiedlenia, eksterminacja ludności polskiej ze strony okupanta
niemieckiego, a także nieustające walki ludności polskiej z ukraińską, nacjonalizacja
w okresie powojennym sprawiły, że wieś po części straciła swój „kresowy” charakter. Wiele
charakterystycznych zabudowań uległo nieodwracalnym zniszczeniom, a na ich miejsce
powstał nieład urbanistyczny. Występuje typ siedlisk z zabudową wolno stojącą wokół
podwórza zakreślonego zazwyczaj w prostokąt, zwrócony szczytem do drogi przez wieś,
niezależnie czy ustawienie domu mieszkalnego jest szczytowe czy kalenicowe. Oba
rozwiązania występują w Hostynnem z przewagą ustawienia kalenicowego i z przysunięciem
domu mieszkalnego do drogi. Większość budynków powstałych w II połowie XX w.
charakteryzuje się budową jednokondygnacyjną wykonaną przeważnie z popularnego
pustaka, z elewacją tynkową o dwuspadowych dachach i niskim kącie nachylenia, krytych
przeważnie eternitem, blachą. Budynki gospodarcze wolno stojące, ustawione kalenicowo,
wokół prostokątnego podwórza. Domy mieszkalne mają różne gabaryty. W nielicznych
przypadkach łączone są z zabudową inwentarską, na którą składa się kilka oddzielnych
budynków gospodarskich ustawionych w czworobok wokół podwórza, najczęściej ze stodołą
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na tylnym, krótszym boku działki. Brak jest pełnych zagród z zabytkową zabudową
drewnianą charakteryzującą się poszyciem dachowym zwanym "strzechą", występuje tylko
kilka pojedynczych domów z przełomu XIX i XX w., pokrytych strzechą lub drewnianą
dachówką, parterowych z małymi, z zasady 4 otworami okiennymi, 2 izbowymi o konstrukcji
budowlanej drewnianej bądź trzcinowo–glinianej. Bardzo charakterystyczne jest także
wznoszenie przy skromnych drewnianych domach okazałych, nowszych, murowanych
stodół, usytuowanych na tyłach siedlisk. Podwórka otaczane są zazwyczaj płotami
siatkowymi bądź drewnianymi sztachetowymi, które coraz częściej wypierane są przez te
pierwsze.
Na obszarze gminy brak jest charakterystycznego budownictwa wiejskiego, które
jeszcze do niedawna dominowało na omawianym terenie. Ostatnie kilkanaście lat przyniosło
wyparcie drewnianej architektury ludowej, na rzecz murowanych, bezstylowych domów.
Pomimo występującej dysharmonii budowlanej związanej czy to z zawirowaniami
historycznymi, czy też z panującym nieskalanym stylem budownictwa nowożytnego wieś
zachowała swój układ przestrzenny oparty na planie ulicówki, pomimo ubytków w zabudowie
i wprowadzenia współczesnych, dysharmonizujących budynków.
Obręb miejscowości charakteryzuje się płaską rzeźbą terenu. Z drogą krajową nr 74
powiązana jest dominanta przestrzenna miejscowości (dominanta płaska), której układ
przestrzenny można określić jako „liniowy”.
Widoczne jest nasilenie zabudowy w obrębie dróg zawierających największe skupisko
mieszkaniowe w miejscowości. Pomiędzy drogami 111 293 L, 111 292 L, 111 324 L i
przecinających je drogą krajową K-74 usytuowany jest kościół i tuż przy drodze krajowej
świetlica wiejska – które są wyznacznikami dominanty przestrzennej wysokościowej,
Opis obiektów dominanty przestrzennej tj. świetlicy i kościoła znajduje się w rozdziale 3.3.
Infrastruktura społeczna.
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2.4. Opis obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, sprzyjającego nawiązaniu kontaktów społecznych, ze
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne
Obszar zlokalizowany jest w centrum Hostynnego, u zbiegu 2 głównych dróg
przebiegających przez miejscowość – tj. droga krajowa K-74, oraz droga nr 111293L. W
obrębie wskazanego obszaru znajdują się najważniejsze punkty w miejscowości o znaczeniu
kulturowym i rekreacyjnym handlowym, usługowym, komunikacyjnym /droga krajowa i
usytuowane przy niej 2 przystanki komunikacji publicznej/ Zalicza się do nich świetlicoremizę, sklep spożywczo-przemysłowy. Świetlica oddalona jest o ok. 100 m od
wspomnianego skrzyżowania wspomnianej wcześniej drogo krajowej z drogą 111293L.
Przedstawiony powyżej obszar ze względu na położenie oraz cechy funkcjonalnoprzestrzenne pełni rolę centrum, czyli obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, sprzyjającego nawiązaniu kontaktów społecznych.
Niestety jak wynika z analizy przedstawionej w powyższym dokumencie teren
ten wymaga niezbędnej interwencji naprawczej. W pierwszej kolejności dotyczyć ona będzie
remontu świetlicy, w przyszłości niezbędna jest także rozbudowa przyległego do niej terenu,
budowa parkingu, placu zabaw oraz modernizacja infrastruktury sportowej, dalszy remont
przyległego /nowszego/ obiektu remizo-świetlicowego. Niezbędne i konieczne jest ich
przystosowanie do obecnych potrzeb infrastruktury technicznej a także funkcjonalnych.
Odnowa budynku świetlicy wytworzy zorganizowaną przestrzeń wspólną dla mieszkańców i
przyjezdnych gości. Uzupełni ofertę miejscowości, tworząc infrastrukturę nie tylko dla dzieci i
ich rodziców, ale osób starszych oraz niepełnosprawnych. Będzie to też miejsce wytchnienia
dla turystów korzystających z atrakcji turystycznych na terenie miejscowości jak i całej gminy.
Wygodny dojazd do opisanego obszaru umożliwia wspomniana w ww. dokumencie droga
krajowa. Funkcjonalność świetlicy, jej przystosowanie do pełnienia swoich zadań kładzie
także potrzebę działań poprawczych, tak aby mieszkańcy, goście w tym turyści odwiedzający
miejscowość mogli spotykać się na imprezach społeczno-kulturalnych integrujących
społeczność. Przedsięwzięcie zapoczątkuje realizację wspólnych działań mieszkańców na
rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi.

dostępność obszaru:
-dostępność mobilna: krajowa K-74; droga 111293L; przystanki autobusowe po obu stronach
drogi krajowej;
-dostępność piesza: ciąg pieszy wzdłuż drogi krajowej.
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Wizualizacja obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjającego
nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrzenne - ujęcie z lotu ptaka

Dane i potrzeby zamieszczone w opisie uzupełnione są innymi zapisami w ww. dokumencie
m.in. w pozycji "Struktura przestrzenna miejscowości", "Infrastruktura społeczna" oraz
"Planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujących społeczność lokalną",
stanowiąc komplementarną całość opisu miejscowości, jej charakterystyki i potrzeb.

3. Inwentaryzacja zasobów
3.1. Środowisko przyrodnicze
3.1.1. Walory krajobrazu
Wieś Hostynne położona jest w południowo – wschodniej części województwa
lubelskiego. Od północnej i południowej strony znajdują się łąki oraz tereny podmokłe
poprzecinane siecią rowów, urozmaicone roślinnością drzewiastą, bogatą gamą gatunków
traw i ziół.
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3.1.2. Walory klimatu
Główne cechy klimatu dla rejonu Hostynnego to:
•

klimat z przewagą wpływów kontynentalnych;

•

zimy długie i chłodne;

•

lata ciepłe;

•

przeważają wiatry z sektora zachodniego i południowo – zachodniego.
Położenie miejscowości w dolinie powoduje, że amplitudy zjawisk pogodowych

są złagodzone, przez co warunki klimatu są korzystne.

3.1.3. Walory szaty roślinnej
Jest to obszar o znikomym uprzemysłowieniu, a nawet w ogóle nie występującym,
dlatego, też stanowi enklawę roślinności zbliżonej do stanu naturalnego. Priorytetowe
znaczenie ma wyjątkowe bogactwo florystyczne i zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych oraz
duży stopień naturalności siedlisk. Na zmienny krajobraz wpływają pola uprawne i użytki
zielone poprzecinane rowami melioracyjnymi, występowanie małych skupisk drzewnych i
zakrzaczeń.

3.1.4. Fauna
Przyległe do Hostynnego lasy oraz stosunkowo mało przekształcone środowisko
naturalne są bogate w różnego rodzaju zwierzęta łowne takie jak: sarny, zające, dziki oraz
bobry, lisy, borsuki, łasice. Okoliczne łąki stanowią ostoję ptaków takich jak: czajki, kilka
rodzin bociana białego, bażanty, kuropatwy oraz inne gatunki.

3.1.5. Gleby
Teren Gminy Werbkowice należy do obszarów o najlepszych warunkach glebowych w
Województwie Lubelskim i jednego z najlepszych na terenie Polski. Jest to efektem
występowania tu czarnoziemów, ale także innych doskonałych pod względem rolniczym gleb
takich jak rędziny, gleby brunatne wytworzone na lessach i inne.
Gleby tu występujące posiadają doskonałe warunki fizykochemiczne, tj. niewielki udział gleb
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kwaśnych i bardzo kwaśnych w ogólnym obszarze użytków rolnych poniżej 40 %. Gleby
kwaśne

należy

poddać

procesowi

wapnowania,

w

celu

poprawy

właściwości

fizykochemicznych, chemicznych i fizycznych, wzrostu plonów roślin uprawnych i poprawy
ich jakości.
Gleby gminy cechują się niewielkim udziałem użytków rolnych o bardzo niskiej i
niskiej zasobności w przyswajalny fosfor (poniżej 40 %), potas (poniżej 40 %) i magnez,
(poniżej 20 %).
Prowadzone wzdłuż trasy drogi krajowej 74 (Kielce – Zamość – Hrubieszów – Zosin)
badania gleb wykazują, że udział elementów z grupy tzw. metali ciężkich wykazuje zerowy
stopień zanieczyszczenia rozumiany jako zawartość naturalna.

3.2. Dziedzictwo kulturowe
Obiekty religijne
Na terenie miejscowości znajduje się przydrożny krzyż konstrukcji metalowej i
przydrożna kapliczka drewniana z podstawą murowaną z końca XX w. Na placu kościelnym
znajduje się drewniany krzyż z poł. XX w. i figura z końca XX w., będące szczególnym
miejscem kultu wiary chrześcijańskiej. Przy tych obiektach religijnych w miesiącu maju
odbywają się spotkania modlitewne zwane "majówkami", oraz poświęcenie pól.

Rys. 6. Przydrożna kapliczka „Podziękowanie za łaski Boże i opiekę Maki Najświętszej z
prośbą o dalszą opiekę nad naszymi rodzinami” maj 1993
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Rys. 7. Przydrożny krzyż

Rys. 8. Krzyż na placu kościelnym pamiątka misji świętych 31. V. 1968 rok
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Rys. 9. Figura na placu kościelnym „Matko wspomagaj nas w drodze do nieba” 2006

Rys. 10. W bardzo bliskim sąsiedztwie w Hostynnem – Koloni pomnik ku czci 30–go Pułku
Strzelców Kaniowskich poległych za wolność i za Niepodległość Ojczyzny w 1920 w walkach
na naszych terenach z Sowietami

Kaplica na „Krynkach”
Na skraju lasu, w miejscu zwanym uroczysko "Krynki" znajduje się kaplica nad

21

źródłem. Wg przekazywanego podania, miała tu chronić się miejscowa ludność podczas
napadów tatarskich, a kaplicę miał wznieść dziedzic sąsiedniej wsi (nie wiadomo jednak
której). Obecna kaplica wybudowana została w 1863 roku, o czym świadczy data na
drzwiach i narożnym słupie. Kaplicę remontowano w 1911 roku i w latach 90 ubiegłego
wieku. Znajduje się w niej drewniana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem (dawniej
umieszczona była w ołtarzyku z figurkami adorujących aniołków). Miejscowi nazywają ją
Matką Bożą Kryńską lub Krynecką, od miejsca lokalizacji kaplicy na źródle czyli krynicy.
Spod południowej ściany kaplicy wypływa źródełko (obecnie obudowane betonowymi
kręgami), z którego woda uznawana jest za cudowną, posiadającą właściwości lecznicze. Do
kaplicy nad źródłem przybywają pielgrzymi oraz turyści, nawet z dalekich stron. Najwięcej
wiernych gromadzi uroczystość odpustowa, przypadająca w trzecią niedzielę maja.
Wówczas w kaplicy odprawiana jest Msza święta pod przewodnictwem proboszcz parafii w
Hostynnem. Pątnicy zostawiają w kaplicy wota (gipsowe figurki, obrazki, różańce, koraliki).

Rys. 11. Kaplica Kryniczna w „Krynkach” p. w. M. B. Kryńskiej z 1863 roku
Cmentarze
Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej prawosławny (obecnie czynny)
Początkowo zmarłych grzebano przy cerkwi. Obecny cmentarz grzebalny założony
został prawdopodobnie po 1875 roku przez prawosławnych. Czynny był do końca II wojny
światowej. Po wojnie nieużytkowany. Korzystano wówczas z cmentarza w Werbkowicach. W
1979 roku cmentarz zniwelowano, niszcząc groby prawosławne i powiększono go w kierunku
północnym i zachodnim. Obecnie użytkowana jest tylko nowa część. Położony jest 200 m na
północ od drogi do Hrubieszowa, 200 m na północny – wschód od kościoła, poza zabudową.
Jest to czworobok o powierzchni 1,7 ha, w tym dawny cmentarz prawosławny ok 0,5 ha.
Posiada trzy prostokątne, równoległe do siebie kwadraty oraz dwie prostopadłe do nich
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kwatery obrzeżne. Groby w rzędach, kierowane są różnorodnie. Na dawnym cmentarzu
prawosławnym zachował się fragment nagrobka z 1938 roku. Jest to postument w postaci
kopca kamieni. W nowej części pierwszy pochówek pochodzi z 17. X. 1979 roku. Dominują
lastrikowe stelle z krzyżami. Wyróżniona została mogiła Stanisława Buczyńskiego (ur. 23.
VII.1912 zm. 23.II.1982) miejscowego poety ludowego. W starej części rośnie klon, w nowej
tuje kolumnowe przy alejkach. Ogrodzenie pochodzi z1984 roku. Są to metalowe przęsła
przy słupach murowanych z białej cegły. Brama wejściowa znajduje się w południowo –
wschodnim narożniku.

Rys. 12. Cmentarz rzymskokatolicki

Cmentarz wojskowy z 1920roku (obecnie nieużytkowany)
Położony jest przy drodze z Zamościa do Hrubieszowa w bliskim sąsiedztwie we wsi
Hostynne – Kolonia przed Szkołą Podstawową. Założony został w 1920 roku, po bitwie
stoczonej na polach Horyszowa i Hostynnego. Jest to prostokąt o powierzchni 0,2 ha.
Centralne miejsce zajmuje pomnik, po bokach znajdują się dwie mogiły zbiorowe. Mogiły te
są obwiedzione betonowymi opaskami. Pomnik projektował i wykonał rzeźbiarz Sługocki. Ma
kształt dwustopniowego słupa zawieszonego krzyżem na kuli. Dekorowany jest płaskorzeźbą
orła w koronie. Pod płaskorzeźbą widnieje inskrypcja: „Ku czci poległych żołnierzy 30 – go
Pułku Strzelców Kaniowskich w dniu 31 sierpnia 1920 roku na polach Horyszowa i
Hostynnego za wolność i niepodległość Ojczyzny”. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 9. X.
1932 roku. Wyróżnione zostały mogiły pięciu oficerów i stu kilkudziesięciu żołnierzy 30 – go
Pułku Strzelców Kaniowskich. Na narożach cmentarza rosną dwie lipy i dwa jesiony.
Ogrodzenie jest z grabowego żywopłotu. Między krzewami są betonowe słupki i metalowe
poprzeczki.
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Rys. 13. Cmentarz wojskowy z 1920roku
Młyn
Na granicy wsi Hostynne i Koloni – Hostynne widnieje motorowy młyn drewniany z
przed 1929 roku. Budynek produkcyjny młyna położony jest wzdłuż trasy drogi krajowej Nr
74 Sulejów – Granica Państwa. Trzykondygnacyjny budynek młyna założony na planie
prostokąta, ma kształt bryły prostopadłościennej, kryty dachem dwuspadowym o
niewyodrębnionych szczytach. Schody umieszczone są w wydzielonym, wewnętrznym filarze
łącząc wszystkie kondygnacje. Otwory okienne są zamknięte odcinkowo, bez obramowań o
wielokwaterowej stolarce, mniejsze w górnej kondygnacji. Drewniane skrzydła w otworach
wejściowych. Z prawej strony jest usytuowany budynek mieszkalny. Poszczególne
kondygnacje części produkcyjnej zajmują maszyny i urządzenia młyńskie składające się na
zwarty ciąg technologiczny przemiału zboża.
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Rys. 14. Drewniany młyn motorowy.

Rys. 15. Wnętrze młyna

3.2.1. Atrakcyjność turystyczna
O atrakcyjności turystycznej miejscowości Hostynne decydują przede wszystkim
malownicze drogi i ścieżki polne idealne dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej, piękne
krajobrazy, urozmaicony teren. Atrakcyjne jest sąsiedztwo z Werbkowicami, z ich zabytkami
architektury budowlanej i archeologicznej tj.: pałac Szydłowskich z 1 poł. XIX w, pomnik
upamiętniający walki w latach 1918-1920 r., grób nieznanego żołnierza, stary kościół
drewniany (dawna cerkiew), Gminny Ośrodek Kultury, w którym skupia się życie kulturalne
całej gminy oraz gdzie mieści się Biblioteka Gminna; ogólnodostępne boisko sportowe
ORLIK, hala sportowa, plac zabaw i park. Położenie wsi Hostynne stwarza doskonałe
warunki do aktywnego wypoczynku oraz do korzystania z dobrodziejstw turystyki. Z miejsc
kultu religijnego godnymi zainteresowania są obiekty sakralne tj.: kościół parafialny p.w. Św.
Jana Chrzciciela (opisany w punkcie 3.3 – Infrastruktura społeczna), kapliczka na „Krynkach”
wzniesiona w 1863 roku nad źródłem (opisana w punkcie 3.2 – Dziedzictwo kulturowe)
przydrożne obiekty religijne (opisane w punkcie 3.2 – Dziedzictwo kulturowe). Z miejsc
pamięci narodowej, które warto zobaczyć jest pomnik upamiętniający Strzelców Kaniowskich
walczących z Sowietami na naszych terenach znajdujący się na przeciwko Szkoły
Podstawowej na cmentarzu wojskowym we wsi Hostynne – Kolonia kilkaset metrów od
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Hostynnego (opisany w punkcie 3.2 – Dziedzictwo kulturowe). Atrakcyjnym obiektem jest
drewniany młyn znajdujący się na terenie Hostynnego a po wojnie na terenie Hostynne –
Kolonia (opisany w punkcie 3.2 – Dziedzictwo kulturowe). Występują sprzyjające warunki do
rozwoju agroturystyki i ekoturystyki. Rozwój turystyki może spełniać rolę czynnika wzrostu i
pełnić funkcję instrumentu wspomagającego restrukturyzację i przemiany społeczno –
gospodarcze. Turystyka wywołuje również zmiany wtórne struktury branżowej poprzez
pobudzenie rozwoju usług i handlu.

3.3. Infrastruktura społeczna
Kościół
W latach 1889 – 1890 w miejsce drewnianej cerkwi, wybudowano murowaną
świątynię na planie krzyż równoramiennego, jednonawowy według projektu Wiktora
Iwanowicza Syczugowa. Od strony południowej dobudowana z pustaków zakrystia. Ołtarze
drewniane, w głównym: obraz MB Częstochowskiej i obraz Chrztu Pana Jezusa w Jordanie,
dwa ołtarze boczne: w jednym obraz Serca Pana Jezusa, a w drugim - Serca NMP. Ornat z
tkaniny z XVIII w., pochodzący z kościoła w Werbkowicach. Na nowej wieży (konstrukcja z
belek) dzwon z r. 1566. wykonany przez firmę ze Lwowa. W roku 1964 zmieniono wieże ze
stylu cerkiewnego na stożek ośmiokątny. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z dwoma
dzwonami. Działka na której znajduje się kościół ogrodzona jest murowanymi słupkami z
przęsłami metalowymi. Plac przykościelny z prawej strony stanowi zacisze porośnięte
drzewami
Świetlico - remiza wiejska /świetlica i remizo-świetlica/
Usytuowana w centrum wsi, jest jednym z najważniejszych obiektów pełniących inne
funkcje niż wyznaniowe i stricte edukacyjne, a jako świetlica wiejska pełniąca funkcje
społeczno-kulturalne jest miejscem spotkań i zabaw mieszkańców miejscowości.
Świetlica powstała 1954 roku a piętrowe skrzydło zostało dobudowane w 1988 roku. Obiekt
murowany. Część przeznaczona na świetlicę znajduje się w budynku parterowym,
posiadającym 3 wyodrębnione niezależne części składowe – część świetlicową z salą
taneczną, sceną, pomieszczenie kuchenne oraz niewielkie pomieszczenie przeznaczone na
schowek - pomieszczenie gospodarcze, druga cześć świetlicowa znajduje się nad garażem
strażackim - jest to budynek piętrowy – na parterze znajduje się 1 pomieszczenie pełniące
funkcje siedziby i garażu OSP oraz 1 pomieszczenie stanowiące magazyn; na piętrze
znajduje się pomieszczenie świetlicowe do spotkań rozrywkowo – kulturowych młodzieży,
gdzie we własnym zakresie zorganizowali siłownię. Cały obiekt jest ogrodzony, teren nie jest
zagospodarowany

(m.in.

brak

utwardzonego
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placu

dojazdowego,

obiektów

małej

infrastruktury typu: plac zabaw). Brak infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, sanitariatów.
Świetlica wiejska jest miejscem spotkań zorganizowanych i niezorganizowanych grup
dzieci oraz dorosłych mieszkańców wsi. Obiekt pełni funkcje siedziby:
•

Koła Gospodyń Wiejskich, do którego czynnie należy 23 osoby,

•

Ochotniczej Straży Pożarnej (w części remizowej budynku wyodrębniony garaż),

•

Rady Sołeckiej,
Obiekt „świetlicowy” skupiający tak ważne i potrzebne instytucje życia społecznego

miejscowości, niestety z roku na rok staje się coraz mniej przystosowany do sprawnego
funkcjonowania ze względu na stan techniczny, niepozwalający na jego należyte zgodne z
przeznaczeniem funkcjonalne użytkowanie. Brak wyposażenia, infrastruktury wodno –
kanalizacyjnej, zagospodarowania ternu wokół świetlicowego nie pozwalającego na
spełnianie misji takiego typu obiektu. Zrealizowanie zadania remontowego stworzy podwaliny
pod centrum społeczno – kulturalne oraz turystyczne wsi.
Pomimo powyższych braków organizowane są w świetlicy dużym nakładem
społecznym, imprezy dla mieszkańców. W programie festynów są konkursy i zabawy dla
dzieci przeprowadzone przez pracowników GOK Werbkowice. W trakcie imprez uczestnicy
delektują się ciastem upieczonym przez panie z KGW, oraz grochówką, potrawami z grilla
oraz napojami. Wszystko odbywa się przy muzyce prezentowanej dla każdego pokolenia
w formie festynu rodzinnego.

Rys. 16. Świetlico-remiza
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Rys. 17. Część świetlicowa

Rys. 18. Sala taneczna
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Rys. 19. Pomieszczenie kuchenne

Rys. 20. Plac przed świetlico-remizą
Boisko sportowe
Usytuowane jest w Centrum Hostynnego. Niepełnowymiarowe boisko do piłki nożnej
w bardzo

złym

stanie

technicznym

(zdewastowana

nawierzchnia

infrastruktury przy boiskowej typu: zaplecze sportowe, ogrodzenie, trybuny).
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trawiasta,

brak

Rys. 21. Obecna infrastruktura boiska sportowego

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Hostynnym-Kolonia
W sąsiedniej miejscowości Hostynne – Kolonia w odległości około 1 kilometra znajduje się
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie - Wiejski Ośrodek Zdrowia
 Liczba pacjentów: ok 1300;
 Pielęgniarka środowiskowa: jedna;
 Liczba pielęgniarek: dwie;
 Liczba lekarzy: jeden spec. lekarz rodzinny;
Raz w miesiącu przyjeżdża lekarz spec. ginekolog.
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Rys. 22. Wiejski Ośrodek Zdrowia

3.4. Infrastruktura techniczna
Zaopatrzenie w wodę
Brak sieci wodociągowej na terenie miejscowości. Woda pobierana jest ze źródeł
studni głębinowych.
Energia elektryczna
Cały teren gminy objęty jest siecią energetyczną średniego napięcia, zrealizowaną
jako linia napowietrzna na słupach żelbetowych. Odbiorcy zasilani są energią elektryczną
niskiego napięcia ze stacji transformatorowych. Ogólny stan linii jest średni, jednak w części
gmin wymagają one nakładów inwestycyjnych. Przez teren gminy przebiegają także linie
energetyczne wysokiego napięcia WN – 110 kV.
Zamojska Korporacja energetyczna w Zamościu, Rejonowy Zakład Energetyczny ma
opracowany rozwój sieci energetycznej dotyczącej gminy Werbkowice do roku 2011, dalej
plany na dzień dzisiejszy nie sięgają.
W roku 2008 podjęta została decyzja na szczeblu władz gminy o odłączeniu zasilania
ulicznego w miejscowościach: Kotorów, Wilków, Podhorce, zredukowano oświetlenie w
systemie świetlnym co 2 lampy w miejscowości: Hostynne, Gozdów, Werbkowice,ze względu
na zły stan techniczny urządzeń świetlnych, wysokie nakłady budżetowe ponoszone
nieadekwatnie do korzyści jakie daje oświetlenie uliczne w obecnym stanie technicznym.

Ciepłownictwo
Zaopatrywanie mieszkańców w ciepło opiera się na indywidualnych źródłach ciepła.
(ogrzewanie mieszkań oraz budynków gospodarczych).

Kanalizacja i gospodarka odpadami
Miejscowość Hostynne jest miejscowością nieskanalizowaną. W miejscowości
funkcjonują zbiorniki bezodpływowe (szamba), których znaczna część zanieczyszcza
środowisko

poprzez

nieszczelne

zbiorniki

lub odprowadzając

ścieki

do

rowów

melioracyjnych, zanieczyszcza wody powierzchniowe i podskórne. Istnieje wyraźna potrzeba
budowy

komunalnej

sieci

kanalizacyjnej

i

wyposażenia

indywidualnych

posesji

w hydroponiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Komunikacja
Droga krajowa Nr 74 Sulejów – Granica Państwa długości ok. 350 km w granicach
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administracyjnych gminy Werbkowice długość tej drogi wynosi 2,4 km. Droga ta o szerokości
jezdni 7,0 m i utwardzonej nawierzchni przystosowana jest do przenoszenia zwiększonych
obciążeń ma bardzo duże znaczenie gospodarczo – komunikacyjne. Pełni funkcję drogi
tranzytowej do przejścia granicznego w Zosinie.

Rys. 23. Droga krajowa Nr 74 Sulejów – Granica Państwa
Poza tym występuje droga powiatowa Nr 3418L Hostynne - Zaborce o długości 1,55
km o nawierzchni utwardzonej.
Wieś przecinana jest również przez drogi gminne tj.:
 Nr 111253L - długości 2,3 km (w tym 0,9 km o nawierzchni utwardzonej, 0,2 km o
nawierzchni ulepszonej, 1,2 km o nawierzchni gruntowej);
 Nr 111293L - długości 1,35 km o nawierzchni utwardzonej;
 Nr 111254L - długości 1,3 km (w tym 1 km to droga gruntowa, 0,3 km nawierzchnia
utwardzona);
 Nr 111247L – długości 1,25 km (w tym 0,2 km o nawierzchni utwardzonej, 1,05 km o
nawierzchni ulepszonej);
 Nr 111269L - długości 3,2 km o nawierzchni gruntowej.

Sieć dróg na terenie gminy Werbkowice
Sieć drogowa łącząca poszczególne miejscowości jest dobrze rozwinięta. Na terenie
gminy znajduje się obecnie 13,7 km dróg krajowych oraz 12 km dróg wojewódzkich, 76,8 km
dróg powiatowych. Pozostałą cześć stanowią drogi gminne. Ich łączna długość wynosi 134,4
km (w tym na terenie sołectwa 10,8 km), z czego 6,1 km dróg posiada nawierzchnię twardą,
0,7 km to drogi o nawierzchni twardej ulepszonej, natomiast 4 km to drogi o nawierzchni
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gruntowej. Większość dróg na terenie gminy z naciskiem na drogi powiatowe i gminne
wymaga zintensyfikowanych nakładów inwestycyjnych w celu poprawy ich stanu nawierzchni
oraz dostosowania ich do obecnych obciążeń komunikacyjnych. W szczególności należy
przebudować nawierzchnię dróg gminnych z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię twardą
lub twardą ulepszoną.

Sieć telekomunikacyjna
Obejmuje cały obszar Hostynnego jak i cały obszar gminy. Sieć ta wyposażona jest
przeważnie w nowoczesne automatyczne centrale cyfrowe, często połączone ze sobą
przewodami światłowodowymi. Taki poziom telefonizacji zaspokaja w większości potrzeby
mieszkańców.
Komunikacja -Linia Hutnicza Szerokotorowa
Przez wieś Hostynne przebiega Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS), dawniej zwana
Linią Hutniczo-Siarkową. Budowę linii rozpoczęto 15. XI. 1976 roku, a oddano do
eksploatacji 30. XI. 1979 roku. Generalnym projektantem był mgr niż. Józef Skorupski. Była
sztandarowym

przedsięwzięciem

PKP

realizowanym

w

drugiej

połowie

lat

siedemdziesiątych. LHS miała służyć transportowi rudy żelaza, siarki (co uwidoczniono w
nazwie) oraz węgla do ówczesnego ZSRR, bez przeładunku towarów na granicy. LHS z
założenia była (i jest nadal) linią towarową (tzw. przemysłową), posiadała też znaczenie
strategiczne. LHS przebiega przez południowy-wschód i południe naszego kraju mając blisko
400 km długości. Polski odcinek LHS swój bieg rozpoczyna na granicy Polski z Ukrainą na
Bugu w okolicach Hrubieszowa. Ukraiński odcinek LHS biegnie od mostu na Bugu przez
Łudin, Izov, Vladimir Wołyński do Kowla, gdzie włącza się do sieci kolejowej ukraińskich kolei
UŻ.
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Rys. 24. Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS)

Sieć kanalizacyjna
Obecnie stan skanalizowania miejscowości Hostynne uznaje się za zły. Brak jest
układów sieciowych w rozproszonej zabudowie miejscowości, gdzie funkcjonują zbiorniki
bezodpływowe (szamba), których znaczna część zanieczyszcza środowisko poprzez
nieszczelne zbiorniki lub odprowadzając ścieki do rowów melioracyjnych, zanieczyszcza
wody powierzchniowe i podskórne. Istnieje wyraźna potrzeba rozbudowy komunalnej sieci
kanalizacyjnej i wyposażenia indywidualnych posesji w hydroponiczne przydomowe
oczyszczalnie ścieków.

Odpady komunalne
Wieś zaopatrzona jest przez UG Werbkowice w pojemniki na odpady o kubaturze 120
l, przy świetlicy znajduje się kontener na odpady. Składowanie odpadów odbywa się poza
granicami gminy na wysypiskach w Hrubieszowie, Mirczu i Tyszowcach. Odpady
segregowane i odprowadzane są na sortownie odpadów w Łaskowie. Z roku na rok
następuje poprawa sytuacji odpadów i zwiększa się świadomość mieszkańców na ten temat.
Gmina Werbkowice posiada 2 Wiejskie Punkty Gromadzenia Odpadów zlokalizowane w
miejscowości Hostynne i Sahryń. Tam gromadzone są odpady komunalne tymczasowo i
cyklicznie wywożone na stanowisko w Łaskowie.
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Rys. 25. Pojemniki na odpady o kubaturze 120 l

Zasoby mieszkaniowe

Zasoby mieszkaniowe miejscowości Hostynne (stan na koniec 2010 r.)
Nazwa miejscowości

Hostynne

Budynki
wielorodzinne
/ilość lokali
0

Liczba
osób

Budynki
jednorodzinne

Liczba
osób

0

90

329

Razem
liczba
osób
329

We wsi Hostynne występuje zwarta zabudowa.

3.5. Gospodarka i rolnictwo
3.5.1. Gospodarka
Na terenie miejscowości Hostynne działają następujące podmioty gospodarcze
prowadzące działalność handlową i usługową:
•

Sklep spożywczo – przemysłowy;

•

Punkt unasienniania zwierząt;

•

PPUH DOMEX;

•

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.

3.5.2. Rolnictwo
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Powierzchnia administracyjna Gminy Werbkowice to w przeważającej części użytki
rolne. Zajmują one powierzchnię 15 655 ha, co stanowi 83 % powierzchni gminy. Z tego
przeważająca część – 12 251 ha, to grunty orne w klasach bonitacyjnych od I do III kl.,
sklasyfikowano 69,1 % gruntów ornych w gminie. W większości miejscowości grunty orne
stanowią ponad 50 % wszystkich gruntów. Gmina Werbkowice to gmina rolnicza (w
przeważającej części), charakteryzuje się dobrymi i bardzo dobrymi glebami. Wśród gruntów
ornych przewagę stanowią kompleksy pszenny bardzo dobry i pszenny dobry zaliczane do
czarnoziemów właściwych, czarnoziemów zdegradowanych, gleb brunatnych właściwych i
brunatnych wyługowanych.
Przedstawione powyżej dane wskazują bezpośrednio na rolniczy charakter gminy, w tym
miejscowości Hostynne.
Struktura gospodarstw rolnych według wielkości w Gminie Werbkowice.
do 1 ha
włącznie

powyżej 1ha
do 5 ha

497

578

od 5ha do
od 10 ha do
mniej niż 10 ha mniej niż 15 ha
582

15 ha i
więcej

ogółem

178

2097

262

Struktura gospodarstw rolnych według wielkości w miejscowości Hostynne.
do 1 ha
włącznie

Powyżej 1 ha
do 2 ha

Od 2 ha do
mniej niż 5 ha

Od 5 ha do
mniej niż 15 ha

15 ha i
więcej

ogółem

51

22

31

25

9

138

3.6. Kapitał społeczny i ludzki
Rada Sołecka
Radzie sołeckiej przewodniczy Sołtys – Mariusz Czerwieniec. W skład Rady
wchodzą: Wróbel Iwona, Kostecki Mirosław, Czerwieniec Mieczysław.
Do zadań Rady należy:
•

organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania a zwłaszcza

w zakresie upowszechniania kultury, rozwijanie pomocy społecznej, utrzymania porządku
publicznego i czystości a także dysponowanie zgromadzonymi w budżecie gminy środkami
przeznaczonymi dla sołectwa określając sposób ich wykorzystania;
•

kształtowanie odpowiednich warunków współżycia mieszkańców;

•

zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalnych, kulturalnych,

sportu, wypoczynku.

Ochotnicza Straż Pożarna
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W 1954 roku Stanisław Chomik i Józef Kulczycki założyli w Hostynnem Ochotniczą
Straż Pożarną, a pierwszym prezesem OSP w 1954 roku został Józef Kulczycki. W tym
samym roku zbudowano pierwszą remizę. W trzy lata później strażacy dostali motopompę, w
1973 roku samochód,a w 1988 roku rozbudowano remizę, dostawiając piętrowe skrzydło.
Następnie na stanowisku prezesa zasiadali: 1694 – Bogumił Mielczarek, - 1975 – Dionizy
Siudak, 1985 – Fabian Żmudzki, a na stanowisku naczelnika występowali: 1954 – Stanisław
Chomik, 1964 – Józef Kulczycki, 1978 – Mieczysław Mazurek, 1988 – Wiesław Siedlecki –
Kazimierz Nawoł.

Rys. 26. Budynek wiejskiej remizo-świetlicy /pater cz.remizowa/

Koło Gospodyń Wiejskich "Złote Babki"
KGW organizuje zajęcia, pokazy, szkolenia oraz różnego rodzaju kursy: kurs
wekowania i przerobów mięsa, marynat, wekowania owoców; szkolenia z zakresu,
warzywnictwa, higieny, racjonalnego odżywiania, pieczenia ciast, dekorowania potraw,
znaczenia kobiet w życiu społecznym; szycia, robót ręcznych, a także gotowania, pieczenia,
przygotowywania niepospolitych potraw, pączków oraz tortów, uczestnictwo w dożynkach
parafialnych i gminnych, podczas których panie prezentują naszą rodzimą, regionalną
twórczość. Obrazuje ona naszą kulturę, język – miejscową gwarę, styl życia, a często
eksponuje zalety i piętnuje wady społeczności.

3.7. Inne zasoby kulturalne
Święta i odpusty
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W Hostynnem znajduję się kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela. Corocznie w
czerwcu odbywa się odpust przypadający w imieniny Jana, na którym gromadzą się
parafianie i goście.
Przy kaplicy nad źródełkiem na „Krynkach” odbywa się uroczystość odpustowa w
trzecią niedzielę maja pod przewodnictwem proboszcza parafii Hostynne. Uroczystość
przyciąga nie tylko parafian z Hostynnego ale również z bliższych i dalszych parafii.
Uczestnicy mszy czerpią wodę ze źródła wypływającego z pod kaplicy wierząc w jej
cudowną, leczniczą moc.
Po ukończeniu żniw odbywają się parafialne dożynki podczas, których odbywa się
uroczysta msza z poświęceniem płodów rolnych. Wieczorem uroczystość jest inaugurowana
zabawą taneczną.

3.8. Inne informacje
Potrawy regionalne
Specyficzne potrawy regionalne wsi Hostynne to:
−

Brody – kapustą ze śmietaną i czosnkiem;

−

Bigos z liści czerwonych buraków.

Oświata
Obecnie na terenie miejscowości brak jest placówki oświatowej dzieci uczęszczają do
szkoły podstawowej w Hostynne – Kolonia oddalonej o kilkaset metrów od Hostynnego oraz
do gimnazjum w Werbkowicach oddalonego o 4,3 km.

Obiekty użyteczności publicznej
Na terenie wsi Hostynnego znajdują się:
•

Świetlico-remiza

(w

części

świetlicowej

organizowane

są

m.in.

zebrania

mieszkańców, imprezy społeczno – kulturalne; w części remizowej znajduje się garaż OSP),
•

Boisko wiejskie (na nim organizowane są rozgrywki piłkarskie, festyny).
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4. Analiza SWOT Mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
Podsumowanie sytuacji rozwojowej wsi Hostynne.

4.1. Mocne strony
•

dobry klimat,

•

położenie geograficzne,

•

położenie przy drodze krajowej,

•

rolnictwo,

•

integracja społeczeństwa,

•

doświadczenie w organizowaniu imprez,

•

dobre warunki do rozwoju agroturystyki,

•

aktywna i otwarta społeczność,

•

walory krajobrazowo – turystyczne,

•

walory architektury zabytkowej,

4.2. Słabe strony
•

zły stan infrastruktury społecznej (świetlica, teren około świetlicowy, boisko),

•

niedostatecznie rozwinięta i nie wypromowana turystyka,

•

brak sieci wodociągowej,

•

brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

•

brak ofert na zagospodarowanie wolnego czasu dla mieszkańców wsi w tym dla
dzieci i młodzieży,

•

brak placu zabaw,

•

niezadowalająca estetyka miejscowości,

•

słabo rozwinięta agroturystyka,

•

brak bazy noclegowo – gastronomicznej,

•

brak szansy dla rozwoju młodych ludzi.
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4.3. Szanse dla wsi
•

remont lub budowa obiektów rekreacyjnych, wypoczynkowych i terenów zielonych;

•

wzrost atrakcyjności związany z rozbudową lokalnej infrastruktury;

•

dobre warunki do zamieszkania i codziennego użytku;

•

rozwój turystyki – agroturystyki;

•

budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej;

•

rozwój rolnictwa;

•

rozwój sektora usług i drobnej wytwórczości;

•

możliwość uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych (np. PROW);

•

możliwość pozyskania inwestorów w zakresie rozbudowy zaplecza turystycznego.

4.4. Zagrożenia dla wsi
•

pogarszające się warunki bytowe społeczeństwa;

•

postępujące rozwarstwienie materialne społeczeństwa;

•

zanieczyszczenie środowiska;

•

migracja młodzieży;

•

utrzymujące się na wysokim poziomie bezrobocie;

•

ograniczona możliwość kształcenia ludzi młodych;

•

ograniczenie rynku zbytu produktów rolnych;

•

postępujące rozwarstwienie materialne społeczeństwa;

•

brak możliwości finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych i programów

rozwojowych;
•

polityka gospodarcza i podatkowa państwa.

Rezultaty realizacji Planu Odnowy Miejscowości Hostynne na lata 2011 – 2018
Rozwój

miejscowości

wielofunkcyjności.

Korzyści

Hostynne będzie realizowany
jakie

uzyskają

beneficjenci

w oparciu o koncepcję

końcowi

bezpośrednio

po

zakończeniu realizacji projektów są wielopoziomowe i przyczynią się przede wszystkim do
zwiększenia jakości życia mieszkańców sołectwa Hostynne, jak również Gminy Werbkowice.
Nastąpi rozwój i poprawa lokalnej infrastruktury, wzmocnienie ekonomiczne istniejących
podmiotów rolnych i poza rolnych, wzmocnienia atrakcyjności turystycznej i uwypuklenie
walorów krajobrazowych i historycznych miejscowości i jej okolic, poprawy standardu usług
świadczonych na rzecz „czasu wolnego”, poszerzenie i wzbogacenie oferty rekreacyjnej dla
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turystów i lokalnej społeczności.

Podsumowanie
•

Nowoczesna wieś położona w pobliżu gminnych i powiatowych centrów lokalnych;

•

Wieś zagospodarowana gospodarczo;

•

Wieś posiadająca wspaniałą historię i tradycję;

•

Wieś nastawiona na rozwój;

•

Wieś wyposażona w infrastrukturę techniczną (m.in. odpowiedni stan ciągów

jezdnych i pieszych);
•

Wieś wyposażona w infrastrukturę społeczno – kulturalną, rekreacyjną (świetlica,

boisko, plac zabaw);
•

Wieś inwestująca w dzieci i młodzież – posiadając dobre zaplecze społeczno-

kulturalne, sportowo – rekreacyjne.

5.
Planowane
zadania
inwestycyjne
aktywizujących społeczność lokalną

i

przedsięwzięcia

Opisane zadania zostały przedstawione zgodnie z kolejnością ustaloną w rankingu
przez grupę mieszkańców na zebraniach wiejskich. Opis przedsięwzięć zawiera podstawowe
potrzeby zasygnalizowane przez uczestników zebrań, które mogą ulec zmianie na etapie
projektowania i stosowania konkretnych rozwiązań technicznych. Przedstawione budżety
przedsięwzięć są kwotami szacunkowymi i mogą również ulec zmianie z chwilą przystąpienia
do realizacji wyznaczonego zadania.
Zadanie 1
Nazwa zadania:
Remont budynku świetlicy w miejscowości Hostynne.
Cel zadania:
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie korzystnych warunków do
wszechstronnego rozwoju społeczności w oparciu o remont budynku świetlicy
w miejscowości Hostynne. a następnie udostępnienie obiektu społeczności lokalnej i
turystom /jako miejsca działań społeczno – kulturalnych i rekracyjnych/
Celami cząstkowymi są:
1. Podniesienia atrakcyjności miejscowości pod względem społecznym, kulturalnym i
turystycznym.
2. Zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i turystycznym. a także rozwój
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tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego.
3. Poprawa warunków i standardów życia mieszkańców Hostynnego.
Obszar planowanej inwestycji usytuowany jest w centrum miejscowości Hostynne w
gminie Werbkowice. Na działce nr 439 o powierzchni 0,16 ha znajduje się budynek świetlicy
(stanowi własność Gminy Werbkowice),

Świetlica powstała 1954 roku a piętrowe skrzydło remizo - świetlicy zostało dobudowane w
1988 roku. Część przeznaczona na świetlicę będąca przedmiotem zadania znajduje się w
budynku parterowym, posiadającym 3 wyodrębnione niezależne części składowe – część
świetlicową z salą taneczną, sceną, pomieszczenie kuchenne oraz niewielkie pomieszczenie
przeznaczone na schowek tzw. pomieszczenie gospodarcze. Powierzchnia użytkowa
świetlicy wynosi 160,70 m2. Budynek świetlicy w zabudowie szeregowej, parterowy nie
podpiwniczony, konstrukcji murowanej w formie prostokąta z dachem dwuspadowym
konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej kryty płytami azbestowo-cementowymi falistymi z
poddaszem nieużytkowanym.

W budynku świetlicy przeprowadzony zostanie remont w zakresie rzeczowym: roboty
remontowe zewnętrzne z opaską odwadniającą wokół świetlicy, roboty remontowe
wewnętrzne. Zmianie ulegną zastosowane materiały pokrywcze i wykończeniowe oraz
docieplenie ścian zewnętrznych budynku z wyprawą elewacyjną. Powstanie opaska
odwadniająca budynku. Nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłoża na
posadzkę terakotową, montaż sufitu podwieszanego oraz malowanie.
Przeprowadzona szczegółowa analiza stanu technicznego obiektu wykazała
zużycie techniczne budynku, a także brak przystosowania i niedobory w jego infrastrukturze i
wyposażeniu

techniczno

–

użytkowym.

Stwierdzono

konieczność

realizacji

prac

remontowych. Pomieszczenia wymagają modernizacji (m.in. położenia nowych podłóg,
położenia odpowiednich instalacji branżowych, wymiany okien) i dostosowania ich do
pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych oraz turystycznych. Nie dostatecznie rozwinięta i
nie przystosowana infrastruktura społeczno – kulturalna i turystyczna wsi stanowi jedną z
najpoważniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszaru miejscowości. Słaby stopień
rozwoju infrastruktury wiejskiej nie tylko obniża standard życia i gospodarowania, lecz także
decyduje o słabej atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi. Natomiast oferta
turystyczna miejscowości jest nad wyraz bogata /poparta powyższym opracowaniem/, ale
mało dostępna. Przeszkodą w jej dostępie jest brak miejsca informacyjno – edukacyjnego
dla turystów, a takim miejscem bezsprzecznie była by świetlica z jej nową infrastrukturą.
Planowane jest, aby turyści odwiedzający okolice mogli korzystać ze świetlicy nie tylko jako
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miejsca odpoczynku i relaksu, ale i miejsca, w którym mogą odpocząć, skorzystać z
pomieszczeń kuchennych w celu przygotowania posiłków i gorących napoi. Takie możliwości
świadczone nieodpłatnie pozwolą zatrzymać potencjalnego turystę w miejscowości na kilka
godzin. Samorząd gminy wspólnie ze środowiskami lokalnymi podejmuje działania
pozwalające na odpowiednie zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych
mieszkańców wsi a także potrzeb turystycznych dla przyjezdnych gości. Podjęcie działania
inwestycyjnego służy mobilizacji lokalnej społeczności i pobudzenia aktywności do
podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia
w swojej miejscowości.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest:
1. roboty rozbiórkowe
2.docieplenie ścian zewnętrznych
3. wymiana pokrycia dachowego
4. wymiana stolarki drzwiowej
5. wymiana posadzki
6.wykonanie sufitu podwieszanego
7. roboty malarskie
8. opaska odwadniająca wokół budynku

Realizacji zadania (zapewnienie odpowiednich warunków) pozwoli mieszkańcom wsi
na funkcjonowanie i poszerzenie aktywnej działalności społeczności (zaspokojenie potrzeb
turystycznych, społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych) w ramach formalnych i nie
formalnych grup (w budynku ma siedzibę Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich,
odbywają się zebrania wiejskie, imprezy integracyjne społeczności Hostynnego). Projekt ma
również

za

zadanie

poprawę

wizerunku

miejscowości

oraz

poprawę

estetyki

i

uporządkowanie przestrzeni publicznej.
Po zakończeniu zadania rola świetlicy jako miejsca wypoczynku /w tym dla turystów/ i
życia społeczno – kulturalnego wsi zostanie wykorzystana z lepszym skutkiem. Ponieważ
w miejscowości Hostynne jest wiele ciekawych atrakcji turystycznych a sami mieszkańcy są
aktywnymi społecznikami, trzeba zadbać jedynie o odpowiednie warunki lokalowe
i wyposażenie. Jeśli pomyślimy o świetlicy jako o przyjaznej przestrzeni dla aktywnych grup
z naszej miejscowości, dla gości z zewnątrz – turystów, i spróbujemy tę przestrzeń jak
najbardziej przystosować do różnych potrzeb tych grup to świetlica będzie uzasadniać swój
byt. Realizacja projektu uwzględnia realizację zadań na rzecz szeroko pojętego rozwoju
społeczeństwa wiejskiego. Wszelkie działania prowadzone w ramach funkcjonowania
jednostki świetlicowej będą zapobiegały pogłębianiu bierności i bezradności społecznej
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wobec trudnych sytuacji życiowych, otworzą drogę do szerokiej konsolidacji społeczeństwa i
jego rozwoju w aspekcie społecznym, turystycznym i kulturalnym. Koniecznym działaniem
jest więc pozyskanie funduszy na wyremontowanie budynku i wyposażenie go w
odpowiednią infrastrukturę pod kątem potrzeb różnych grup społeczności.

Harmonogram realizacji
2011-12

Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania
147.000 zł – zadanie 80 % dofinansowane przez Europejski
Fundusz Rolny z PROW –Oś 4 Leader, działanie: Odnowa i rozwój
wsi, pozostałe jako wkład własny Gminy Werbkowice.

Zadanie 2
Nazwa zadania
Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Hostynne.
Cel zadania:
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz poprawę
warunków przejazdu.

Harmonogram realizacji
Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania.
2011; 2018
11 000 zł – Środki własne sołectwa, środki własne gminy, podmioty
prywatne.

Zadanie 3
Nazwa zadania:
Organizowanie imprez kulturalno – rekreacyjnych, pikników, festynów przy/w świetlicy
wiejskiej we Hostynnym.
Cel zadania:
Organizowanie imprez ma na celu kultywowanie tradycji i integrację społeczności
lokalnej, a także umożliwia aktywne spędzenie wolnego czasu.

Harmonogram realizacji
Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania.
2012-18 (corocznie) Ok. 1.500 zł rocznie – Środki własne sołectwa, środki własne gminy,
podmioty prywatne.
Zadanie 4
Nazwa zadania:
Utwardzenie parkingu przy świetlicy.
Cel:
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez realizację działań mających na
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celu kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej.
Zadanie inwestycyjne wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawie
warunków

życia

mieszkańców

wsi,

poprawi

podstawową

niezbędną

infrastrukturę

miejscowości, uporządkuje przestrzeń publiczną. Brak utwardzonego parkingu naraża
użytkowników dróg na niebezpieczeństwo kolizji i wypadków drogowych. Utwardzenie
parkingu podniesie estetykę miejscowości.

Harmonogram realizacji
Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania.
2012
9 500 zł – Środki własne sołectwa, środki własne gminy, podmioty
prywatne.

Zadanie 5
Nazwa zadania
Modernizacja infrastruktury sportowej -boiska do piłki nożnej i siatkowej.
Cel zadania:
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej we wsi Hostynne.
Zakres zadania
Zadanie polega modernizacji boisk przy świetlicowych jako miejsca wspólnych zabaw i gier,
a także integracji społeczności lokalnej.

Harmonogram realizacji
Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania.
2013
9 500 zł – Środki własne sołectwa, środki własne gminy, podmioty
prywatne.

Zadanie 6
Nazwa zadania:
Budowa parkingu przy cmentarzu.
Cel:
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez realizację działań mających na
celu kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej.
Zadanie inwestycyjne wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawie
warunków

życia

mieszkańców

wsi,

poprawi

podstawową

niezbędną

infrastrukturę

miejscowości, uporządkuje przestrzeń publiczną. Brak parkingu naraża użytkowników dróg
na niebezpieczeństwo kolizji i wypadków drogowych. Budowa parkingu podniesie estetykę
miejscowości.

Harmonogram realizacji

Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania.
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2015

9 500 zł – Środki własne sołectwa, środki własne gminy, podmioty
prywatne.

Zadanie 7
Nazwa zadania
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1100 l, z podziałem
na papier, plastik oraz szkło.
Cel zadania:
Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi.

Harmonogram realizacji
2016

Kwota końcowa i wskazanie źródła jej pozyskania.
3 000 zł – Środki własne sołectwa, środki własne gminy

6. Wdrożenie i monitorowanie planu
Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w
życie uchwałą Rady Gminy Werbkowice. Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy
Werbkowice, Radzie Sołeckiej miejscowości Hostynne oraz Sołtysowi wsi Hostynne.
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia – czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez
cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji
rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i
efekty. W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu
Gminy w Werbkowicach oraz Rada Sołectwa Hostynne, zaangażowane we wdrażanie Planu
Odnowy Miejscowości Hostynne. Oceną wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka.

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1.

Przedłożenie projektu planu odnowy
miejscowości Hostynne przedstawicielom
Zebrania Wiejskiego

Rada Sołecka

kwiecień 2011

2.

Uchwalenie planu odnowy miejscowości
Hostynne przez Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

maj 2011

Wójt

Odpowiednio
przed planowanym
naborem
wniosków / 20112018

Opracowanie dokumentacji technicznych ze
szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań
3.
mogących uzyskać wsparcie z funduszy
strukturalnych
4.

Realizacja zadań określonych poszczególnymi
projektami zgodnie z harmonogramem
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Wójt, Rada
Sołecka

2018

przyjętym w planie odnowy miejscowości
Hostynne

Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń
wcześniej nie przewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości
Hostynne może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z
uzasadnieniem złoży każdy z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady
Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania
dokonywanego przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Gminy w formie
uchwały.
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