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Wstęp 
 

Celem Planu Odnowy Miejscowości jest wskazanie kierunków dla działań 

wspierających aktywizację społeczną і gospodarczą obszaru wsi і włączenie jej w procesy 

rozwojowe kraju і Europy oraz ochrona і wykorzystanie wiejskiego dziedzictwa kulturowego 

і walorów przyrodniczo - krajobrazowych. 

 Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-2022 

zawiera charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służących odnowie 

miejscowości, ocenę mocnych i słabych stron miejscowości oraz potencjalnych szans 

i zagrożeń, cele i planowane kierunki rozwoju, zadania do realizacji wraz z harmonogramem 

działań i szacunkowym kosztorysem oraz sposób realizacji tych zadań.  

 Dokument „Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-

2022” ma służyć pełnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym 

dostępu do środków Unii Europejskiej i innych. Plan stanowić będzie wytyczne dla władz 

Gminy Telatyn przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki 

Osada. 

Z zapisów niniejszego dokumentu mogą korzystać również miejscowości leżące 

w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada, gdyż 

niejednokrotnie zdarza się, że inwestycje typu: budowa dróg wykraczają poza zakres 

terytorialny jednej miejscowości і muszą być kontynuowane w miejscowościach sąsiednich. 

Niniejszy dokument jest zgodny z celami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014-2020, a także z celami programów operacyjnych, które są realizowane w nowym 

okresie programowania w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020. Przygotowanie tego 

dokumentu stanowi często jeden z warunków w celu pozyskiwania środków z programów 

zewnętrznych і jest załącznikiem do wniosków o dofinansowanie. 

 

W ramach PROW 2014-2020 będą realizowane następujące działania: 

1. Transfer wiedzy i działalność informacyjna; 

2. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu 

zastępstw; 

3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych; 

4. Inwestycje w środki trwałe; 

 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000; 
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 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN; 

 Modernizacja gospodarstw rolnych; 

 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych; 

 Scalanie gruntów; 

5. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych 

i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych; 

6. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej; 

 Premie dla młodych rolników; 

 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej; 

 Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa; 

 Restrukturyzacja małych gospodarstw; 

 Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych; 

7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich; 

 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych; 

 Gospodarka wodno-ściekowa; 

 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni 

publicznej; 

 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów; 

 Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego; 

8. Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów; 

9. Tworzenie grup i organizacji producentów; 

10. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne; 

11. Rolnictwo ekologiczne; 

12. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami Współpraca; 

13. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność). 

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej 

polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020, a mianowicie: 

 Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich. 
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 Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej 

i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. 

 Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania 

ryzykiem w rolnictwie. 

 Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa 

i leśnictwa. 

 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na 

gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, 

spożywczym i leśnym. 

 Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie 

rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. 

 Wszystkie zadania przewidziane do realizacji i zapisane w Planie stanowią wynik 

konsultacji społecznych oraz propozycji własnych społeczności lokalnej. 
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1. Charakterystyka miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

1.1. Położenie miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada, 

przynależność administracyjna, powierzchnia, liczba ludności 

Wieś Nowosiółki położona jest w województwie lubelskim, w powiecie 

tomaszowskim, w gminie Telatyn. W latach 1975-1998 miejscowość należała 

administracyjnie do województwa zamojskiego. Wieś leży na wschodnim skraju gminy 

Telatyn, nad rzeką Kmiczynką, w obrębie Grzędy Sokalskiej. Przez miejscowość przebiega 

droga wojewódzka Nr 852. Miejscowość jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej. Nowosiółki 

to rozległa wieś dzieląca się na kilka części (Nowosiółki, Pokropiwne, Nowosiółki Przednie). 

Powierzchnia miejscowości Nowosiółki: 636,07 ha. 

 

Mapa 1. Położenie gminy Telatyn w województwie lubelskim 

 
Źródło: pl.wikipedia.org 
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Mapa 2. Położenie gminy Telatyn na tle powiatu tomaszowskiego 

 
www.kupsprzedaj.pl 

 

 

 

Mapa 3. Lokalizacja miejscowości Nowosiółki na obszarze gminy Telatyn 

 
www.powiat-tomaszowski.com.pl 
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Mapa 4. Miejscowość Nowosiółki i Nowosiółki Osada (zdjęcie satelitarne) 

 

Źródło: www.geoportal.gov.pl 

 

 

Ludność 

Jedną z najbardziej istotnych charakterystyk populacji jest struktura ludności według 

płci i wieku. Warunkuje ona intensywność procesów demograficznych, a w konsekwencji 

tempo zmian liczby ludności. Liczba ludności miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

w 2014 r. kształtowała się na poziomie 466 mieszkańców. W poniższych tabelach została 

przedstawiona liczba ludności miejscowości. 

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada  

w latach 2010-2014 z podziałem na płeć 

Rok Ogółem Mężczyźni  Kobiety 

2010 455 230 225 

2011 459 233 226 

2012 476 238 238 

2013 473 239 234 

2014 466 243 223 

Źródło: Urząd Gminy Telatyn 
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Wykres 1. Liczba mieszkańców miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada ogółem  

w latach 2010-2014 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu Gminy Telatyn 

 

 

 

Wykres 2. Liczba mieszkańców miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada  

w latach 2010-2014 z podziałem na płeć 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu Gminy Telatyn 

 

Jak wynika z powyższych wykresów największą liczbę ludności odnotowano w roku 2012 – 

wynosiła wówczas 476 osób, natomiast najniższą w roku 2010 (455 osób). We wszystkich 

latach badanego okresu wśród mieszkańców miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

przeważały kobiety. 
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Tabela 2. Liczba mieszkańców miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada z podziałem na wiek 

i płeć (stan na 2014 r.) 

Wiek Ogółem Mężczyźni  Kobiety 

0-19 87 48 39 

20-39 147 71 76 

40-59 116 56 60 

pow. 60 116 68 48 

Razem 466 243 223 

Źródło: Urząd Gminy Telatyn 

 

 

Wykres 3. Liczba mieszkańców miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada  

ogółem z podziałem na wiek (stan na 2014 r.) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu Gminy Telatyn 

 

Wykres 4. Liczba mieszkańców miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada  

ogółem z podziałem na wiek i płeć (stan na 2014 r.) 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie danych Urzędu Gminy Telatyn 

 

 Przeważająca część ludności zamieszkującej Nowosiółki i Nowosiółki Osada jest 

w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 lat). W wyniku starzenia się społeczeństwa zmniejsza 



Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-2022 

- 11 - 
 

 

Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-2022 

został opracowany przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

się liczba kobiet w wieku rozrodczym, co sprawia, że rodzi się mniej dzieci. Prowadzi to do 

zmniejszenia przyrostu naturalnego a wraz z nim starzenia się społeczeństwa. 

 

 

1.2. Historia miejscowości Nowosiółki 

Najstarsze ślady osadnictwa ludzkiego na terenie miejscowości Nowosiółki pochodzą 

ze środkowego neolitu і związane są z ludnością kultury pucharów lejkowatych (4200-2900 r. 

p.Chr.) 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1472 roku, kiedy notowano tu 6 і 1/4 

łana użytków, 2 karczmy oraz cerkiew. W tym roku zapis królewski na Nowosiółki otrzymał 

Mikołaj Zbrożek z Żernik. W latach 1486-1491 roku dziedzicem wsi był notowany Mikołaj 

Lipski herbu Korczak, ożeniony pierwszy raz z Anną z Wareszyna і po raz drugi z Dorotą, 

córką Ramsza z Oleszyc, której zapisał 400 grzywien posagu і wiana na Nowosiółkach. 

W 1502 roku Jan Lipski zastawił wieś Dawidowi z Horyszowa. Następnie dobra były 

w posiadaniu syna Jana - Stanisława Lipskiego, żonatego pierwszy raz z Barbarą z Udryckich 

і po raz drugi z Sienieńską. W 1577 roku ich synowie Mikołaj і Jan dopełnili działu dóbr: 

Lipska, Woli Lipskiej, Szewni, Suchej Woli, Hruszki, Hutek, Krasnobrodu, Nowosiółek 

і Żniatyna. Tutejsze dobra zapewne odziedziczył Jan, który w 1578 roku notowany był jako 

właściciel 8 łanów użytków, 4 zagrodników z ziemią, 2 komorników і cerkwi 

w Nowosiółkach. Jeszcze w 1629 roku wieś należała do Jana Lipskiego. W 1678 roku 

właścicielem Nowosiółek był Stefan Zamoyski. Wkrótce jednak nastąpiła zmiana własności 

і w 1681-82 roku wieś należała do Żulińskiego, a ok. 1700 roku do Chamca і Dunina. 

Na mapie austriackiej F. von Miega z lat 1779-1782 widoczne są na terenie 

Nowosiółek elementy obronne dworu w postaci czworobocznego narysu obwarowań 

z czterema bastejami. Od zachodu istniała w założeniu obronnym brama, a wewnątrz wałów 

były dwa budynki. Budowla obronna powstała prawdopodobnie w XVI lub XVII wieku. 

W czasach Księstwa Warszawskiego і Królestwa Polskiego Nowosiółki były wsią 

nadgraniczną. Tutaj istniała luka celna na granicy Księstwa Warszawskiego z Austrią. 

W 1812 roku strażnikiem konnym przy tej luce był R. A. Kostecki. Luka celna istniała także 

w okresie Królestwa Polskiego, aż do I wojny światowej. 
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Jedną z ważniejszych budowli we wsi była cerkiew wzmiankowana po raz pierwszy 

w roku 1472. Spis z 1760 roku podaje, ze drewniana cerkiew parafialna pw. Wniebowzięcia 

NMP należała do dekanatu tyszowieckiego. 

W latach 1744-1745 wybudowano następną [drewnianą] cerkiew, zapewne z fundacji 

Waleriana і Ludwiki Trembińskich, a przed rokiem 1830 wybudowano murowaną kaplicę, 

pierwotnie jako łacińską, z bocznymi ołtarzami і organami (usuniętymi w 1870 roku), 

z fundacji Ludwika Rastawieckiego. Później przebudował ją na cerkiew і ozdobił polichromią 

Edward Rastawiecki, a w jej podziemiach urządził mauzoleum rodzinne. W 1840 roku 

w skład unickiej parafii wchodziły: Nowosiółki, Wasylów і Suszów. Liczyła ona wówczas 

1024 parafian. Z chwilą likwidacji Unii w Królestwie Polskim w 1875 roku cerkiew 

przemianowano na prawosławną. Parafia prawosławna przestała istnieć wraz z ewakuacją 

ludności prawosławnej w głąb Rosji w 1915 roku. W 1938 roku biskup lubelski Marian Leon 

Fulman erygował w Nowosiółkach parafią rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego. 

Tutejszą świątynię murowaną z cegły, jednonawową przejęto na kościół parafialny. Jest to 

budowla barokowo-klasycystyczna, z zakrystią przy prezbiterium і wieżą na kościele. 

Pierwotnie wokół cerkwi istniał cmentarz grzebalny. W I роł. XIX wieku (przed 1830 

rokiem) założono cmentarz poza terenem cerkiewnym, który był użytkowany do końca II 

wojny światowej przez prawosławnych. W 1938 roku rzymskokatoliccy założyli swój 

cmentarz, który w 1990 roku został powiększony. Obecnie posiada kształt czworoboku 

o powierzchni 1,5 ha. 

Nowosiółki były stosunkowo dużą miejscowością. Spis z 1827 roku notował je 

w powiecie tomaszowskim і łacińskiej parafii Rzeplin, a liczyły wówczas 82 domy і 800 

mieszkańców. 

Podczas II wojny światowej, 9 kwietnia 1944 roku, oddziały UPA spaliły wieś. Po 

wojnie spalone zabudowania zostały odbudowane. Na terenie byłych gospodarstw 

ukraińskich utworzono gospodarstwo rolne, które wraz z podobnymi w Suszowie 

і Kościaszynie weszło w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Poturzynie, 

przekształconego w latach 60. w Stację Hodowli Roślin. Organizatorem gospodarstwa і jego 

pierwszym kierownikiem był Bronisław Stąsiek. 

W 1992 roku Stacja Hodowli Roślin została przejęta przez Skarb Państwa, 

a administrowała nią Agencja Rolna Skarbu Państwa. W następnym roku powstała spółka 

pracownicza „Rol-Hand”, która wydzierżawiła grunty po byłym PGR. W latach 2002-2003 
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część majątku - 300 ha gruntów w Nowosiółkach wydzierżawił Jan Rudnicki, a trzy lata 

później wykupił je. 

Inną organizacją założoną w 1962 roku było Kółko Rolnicze, a jego prezesem został 

Mikołaj Małka. Kółko posiadało na swoim stanie dwa ciągniki ze sprzętem, a później także 

młocarnię. 

W 1954 roku otwarto we wsi szkołę, która do 1960 roku funkcjonowała jako 6-

klasowa, w latach 1960-1966 7-klasowa, a od 1966 roku 8-klasowa. Od 2000 roku był tutaj 

tylko Punkt Filialny SP w Telatynie z klasami 0-3. Ostatecznie szkołę zlikwidowano w 2005 

roku. 

Nowosiółki leżą obecnie przy drodze wojewódzkiej, zbudowanej w latach 1940-1941. 

Miało to duże znaczenie dla rozwoju miejscowości, szczególnie, kiedy w 1949 roku wieś 

otrzymała połączenie autobusowe z Poturzynem і Tomaszowem Lubelskim. W latach  

1955-1959 Nowosiółki były siedzibą gromady. Przewodniczącym Prezydium GRN był 

Mikołaj Małka, a sekretarzem Kazimierz Kozioł. W 1959 roku gromadę zlikwidowano 

і przyłączono do Telatyna. 

W grudniu 1954 roku przeniesiono z Poturzyna do Nowosiółek siedzibę Gminnej 

Kasy Spółdzielczej (GKS). Kasa początkowo mieściła się w budynku wspólnie z urzędem 

gromadzkim і szkołą, a w 1960 roku oddano do użytku nowy, murowany budynek 

z przeznaczeniem na jej siedzibę. W 1973 roku siedzibę GKS przeniesiono do Telatyna 

i zmieniono jej nazwę na Bank Spółdzielczy. 

W Nowosiółkach mieścił się posterunek Milicji Obywatelskiej przeniesiony tu 

z Łykoszyna. 

Do ważniejszych inwestycji w okresie powojennym należy elektryfikacja Nowosiółek 

w 1964 roku і melioracja prowadzona w latach 1960-1970 і w 1985 roku. W latach  

1996-1997 przeprowadzono telefonizację wsi і zbudowano automatyczną centralę 

telefoniczną, a w latach 1996-1998 zbudowano w Nowosiółkach wodociąg і ujęcie wodne. 

Bardzo pomocnym dla rolników był Punkt Skupu Mleka zorganizowany w 1948 roku, 

który istniał do lat 90. Ponadto funkcjonował we wsi w latach 1970-1975 punkt skupu 

buraków cukrowych, a w latach 1968-1973 punkt skupu lnu і konopi.
12

 

 

                                                           
1
 Józef Niedźwiedź, Ewa Niedźwiedź, Elżbieta Stąsiek - Witkowska, Dzieje miejscowości gminy Telatyn, powiat tomaszowski, 

Telatyn - Zamość 2011 
2
 Józef Niedźwiedź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003 
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1.3. Przestrzenna struktura miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

Miejscowość Nowosiółki i Nowosiółki Osada jest jednostką osadniczą o charakterze 

ulicówki z przewagą zabudowy wiejskiej (domki jednorodzinne i zagrodowe). 

W miejscowości nie występują otwarte przestrzenie wspólne (rynek, centralny deptak, plac 

targowy). Brak jest dominanty przestrzennej.  

 

Zdjęcie 1. Zabudowa miejscowości Nowosiółki 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

 

 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 

Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

2.1. Zasoby przyrodnicze 

Miejscowość Nowosiółki jak i cała Gmina Telatyn leży w obrębie Grzędy Sokalskiej, 

która sąsiaduje z obszarem tzw. Roztocza Wschodniego, stanowiącego z kolei część Roztocza 

Lubelskiego. O ile samo Roztocze (a w szczególności — Roztocze Środkowe) jest znanym 

i dobrze wypromowanym obszarem turystycznym, o tyle sama gmina Telatyn leży poza 
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głównym obszarem nagromadzenia atrakcji turystycznych i nie jest wypromowana jako 

miejsce wypoczynku. Ruch turystyczny generowany przez gminę jest znikomy. 

Gmina Telatyn położona jest na terenach o ciekawych walorach przyrodniczych 

i kulturowych. Większe partie lasów występują głównie w północnej i południowej części 

gminy. Dominującym typem siedliskowym jest las świeży, a gatunkiem grab, buk, dąb 

i topola. Zdecydowaną większość stanowią lasy państwowe, pełniące głównie funkcję 

gospodarczą. Nadzór nad lasami pełni Nadleśnictwo Mircze. Drzewostan i szata roślinna 

terenów leśnych podlega ścisłej ochronie. Na obszarach tych istnieje zakaz zabudowy 

i zainwestowania terenów. Z uwagi na fakt, iż powierzchnie leśne występują w kilku płatach 

o małej powierzchni i ze zbyt małą domieszką sosny są mało atrakcyjne dla celów 

rekreacyjnych.  

Obszar całej gminy Telatyn położony jest w Zachodniej części Grzędy Sokalskiej, która 

charakteryzuje się regularnym układem orograficznym nawiązującym do budowy 

geologicznej. Obszar całej gminy pokrywają dość grube pokrywy lessowe. Jednym 

z najważniejszych elementów rzeźby są doliny, które na obszarze gminy tworzą dość gęstą 

sieć. Są to doliny przeważnie głęboko wcięte, o dość stromych zboczach i wąskich i płaskich, 

akumulacyjnych dnach. Na terenie gminy dominują gleby wytworzone z lessów. Są to 

czarnoziemy i w niewielkiej części gleby brunatne. 

Obszar gminy Telatyn znajduje się w zlewni rzeki Bug. Przez miejscowość Nowosiółki 

przepływa rzeka Kmiczynka, która wpada do rzeki Huczwa będącej główną osią wodną dla 

północnej części powiatu. Długość rzeki Kmiczynka na terenie gminy Telatyn wynosi 14 km. 

Wczesną wiosną rzeka ta wylewa zalewając okoliczne łąki. Ważnym zasobem gminy są 

stosunkowo czyste wody powierzchniowe. W miejscowości Nowosiółki, znajduje się zbiornik 

wodny. Zbiornik ten stanowić może obszar dla organizowania wypoczynku i rekreacji.
3
  

 

                                                           
3
 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Telatyn na lata 2008-2013 
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Zdjęcie 2. Zbiornik wodny w miejscowości Nowosiółki 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Na obszarze miejscowości nie ma parku krajobrazowego, nie leży ona również na obszarach 

Natura 2000. 

 

 

2.2. Dziedzictwo kulturowe 

Miejscowość Nowosiółki i Nowosiółki Osada należy do Parafii pw. Przemienienia 

Pańskiego. Parafia greckokatolicka w Nowosiółkach istniała już na początku XVIII w. Po 

kasacie unii założono tu parafię prawosławną, natomiast katolicy obrządku łacińskiego 

należeli do parafii: Rzeplin, Oszczów i Nabróż, a od r. 1922 również do powstałej w tym 

czasie parafii w Wiszniowie. Parafia łacińska w Nowosiółkach została erygowana 3 V 1938 

r., przez bp. Mariana Fulmana i uposażona w 2 ha ziemi zakupionej przez 9 pułk piechoty 

w Zamościu. Ponadto wojsko ofiarowało na plebanię dawną rządcówkę. Nową plebanię 

i budynki gospodarcze postawiono po II wojnie światowej. Równocześnie z erekcją parafii 

założono cmentarz grzebalny w 1938 r. 

Funkcję kościoła parafialnego pełni dawna cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia 

Pańskiego. Pierwsza drewniana cerkiew wzmiankowana jest już w r. 1732 pw. 

Wniebowzięcia NMP. Obecny kościół wzniesiony został ok. 1800 r. Jest to świątynia 

barokowa, murowana z cegły, otynkowana, dwudzielna: nawa prostokątna, czteroprzęsłowa, 
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prezbiterium węższe, jednoprzęsłowe, zamknięte półkoliście, przy nim po bokach dwie 

czworoboczne zakrystie. Pod prezbiterium krypta z grobami rodziny Rastawieckich. 

Wewnątrz ściany nawy rozczłonkowane filarami przyściennymi z jońskimi pilastrami, 

między nimi półkoliście zamknięte wnęki, w których odcinkowo zamknięte okna. Tęcza 

o łuku półkolistym. Chór muzyczny wsparty na trzech półkolistych arkadach filarowych 

z jońskimi pilastrami i belkowaniem klasycystycznym; ponad arkadami klasycystyczna 

dekoracja stiukowa (m.in. gałązki i wieńce laurowe ze wstęgami). Sklepienia z lat:  

1860-1864, kolebkowe z lunetami; w pozostałych pomieszczeniach stropy. Posadzka z płyt 

marmurowych białych i czarnych. Zewnątrz elewacje nawy rozczłonkowane pilastrami 

parzystymi, a przy narożach pojedynczymi, podtrzymującymi uproszczone belkowanie; 

podobne belkowanie wieńczy gładkie ściany prezbiterium i zakrystii. Elewacja frontowa 

uformowana w latach 1860-1864, po zniesieniu wieży; z płytkim, boniowanym ryzalitem na 

osi, przechodzącym w strefie trójkątnego szczytu w występ z wnęką ujętą arkadą. Dachy 

dwuspadowe, nad zakrystiami dwupołaciowe, pokryte blachą; nad nawą wieżyczka na 

sygnaturkę z latarnią. 

Polichromia ma charakter późnobarokowy.  

 

Zdjęcie 3. Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 
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Obok kościoła znajduje się dzwonnica murowana z cegły, otynkowana, ośmioboczna, została 

wzniesiona prawdopodobnie współcześnie z cerkwią. 

W miejscowości Nowosiółki znajduje się również cmentarz prawosławny, dawniej 

greckokatolicki, nieczynny, założony w I. poł. w. XIX, w kształcie prostokąta o pow. 0,7 ha.
4
 

 

Proboszczowie Parafii w Nowosiółkach:
5
 

 ks. Józef Bednarczyk (1938-1939) 

 ks. Edward Szymkiewicz (1939–1944) 

 ks. Antoni Peret (administrator: 1947–1951) 

 ks. Stanisław Wolanin (1951–1958) 

 ks. Józef Kruk (1958–1966) zm. 17.05.2014 

 ks. Stanisław Pilichowski (1966–1988) 

 ks. Stanisław Żak (1988-2015) 

 ks. Jerzy Rzeszowski / od 2015 

 

Tabela 3. Obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz do ewidencji zabytków znajdujące się na 

terenie miejscowości Nowosiółki 

Lp. Miejscowość 

Nr 

rejestrowy 

zabytku 

Obiekt Czas powstania 

Rejestr zabytków 

1. Nowosiółki A-653 Zespół kościelny: 

kościół murowany (d. cerkiew gr.-kat.), 

dzwonnica murowana, ogrodzenie 

przykościelne, cmentarz przykościelny 

z drzewostanem 

 

1846 

ok.1800 

poł. XIX 

XIX 

Ewidencja zabytków 

2. Nowosiółki - Cmentarz parafialny, grzebalny, czynny XIX 

3. Nowosiółki - Cmentarz prawosławny, nieczynny XIX 

4. Nowosiółki - Stanowiska archeologiczne (30) - 

Źródło: Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Telatyn na lata 2008-2013 

 

W miejscowości Nowosiółki znajduje się kapliczka Świętego Huberta ufundowana w 2003 r. 

przez Koło Łowieckie Nr 71 „Cyranka” oraz krzyż. 

 

                                                           
4
 www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl   www.nowosiolkiparafia.wordpress.com 

5
 www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl   www.nowosiolkiparafia.wordpress.com 



Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-2022 

- 19 - 
 

 

Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-2022 

został opracowany przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Zdjęcie 4. Kapliczka Świętego Huberta 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Zdjęcie 5. Krzyż w miejscowości Nowosiółki 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 
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2.3. Obiekty i tereny 

W miejscowości nie występują skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki. Przez teren 

miejscowości nie przebiega szlak pieszy ani rowerowy. O atrakcyjności turystycznej wsi 

decydują głównie obszary leśne, czysty krajobraz oraz specyficznie położone obszary rolne. 

Miejscowość posiada możliwość rozwoju bazy turystycznej w oparciu o zbiornik wodny 

znajdujący się na jej terenie. 

 

 

2.4. Infrastruktura społeczna 

Na potrzeby i preferencje społeczności lokalnej składają się trzy grupy potrzeb 

społecznych. Dotyczą one szeroko rozumianego środowiska życia. Składają się na nie 

potrzeby materialne, zapewniające bezpieczeństwo, jak również składniki umożliwiające 

rozwój osobowości. Przepisy prawa w zasadniczym stopniu regulują warunki i stopień ich 

zaspokajania. Zaspokajanie potrzeb ludności zależy również od ogólnego poziomu społeczno-

gospodarczego oraz skuteczności funkcjonowania władz publicznych. Duże znaczenie ma 

również wielkość środków finansowych, które są przeznaczane na zaspokojenie określonych 

potrzeb społecznych. 

Na terenie miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada brak jest domu kultury, 

biblioteki, muzeum, nie ma izb pamięci. Jedynymi obiektami zaliczanymi do infrastruktury 

społecznej na terenie miejscowości, które są miejscem spotkań mieszkańców jest świetlica 

wiejska oraz remiza OSP. 

W miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada nie ma szkoły – uczniowie 

uczęszczają do Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Telatynie. 
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Zdjęcie 6. Świetlica w miejscowości Nowosiółki 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

W Nowosiółkach i Nowosiółkach Osadzie nie ma placówki ochrony zdrowia. Ludność 

korzysta z oddalonego o ok 3 km Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Telatynie, 

w którym zatrudnionych jest dwóch lekarzy, jeden stomatolog, pięć pielęgniarek i jedna 

położna oraz z Gabinetu Indywidualnej Praktyki Pielęgniarki - Opieka Długoterminowa w 

Telatynie. 

 

 

2.5. Infrastruktura techniczna 

Komunikacja 

Miejscowość Nowosiółki położona jest przy drodze wojewódzkiej Nr 852, przy 

drogach powiatowych i gminnych. Sieć dróg w miejscowości tworzą także drogi lokalne 

i dojazdowe zapewniające głównie dojazdy do pól uprawnych i wywóz płodów rolnych. Stan 

techniczny dróg powiatowych jest zadawalający, jednak niektóre odcinki wymagają 

modernizacji. Stan ogólny dróg gminnych jest średni, konieczne jest utwardzenie kilku 

odcinków oraz modernizacja już utwardzonych. W miejscowości Nowosiółki brak jest ciągów 

drogowych dla ruchu rowerowego. 
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Tabela 4. Drogi wojewódzkie przebiegające przez teren miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki 

Osada (wg. stanu na grudzień 2014 r.) 

Lp. Nr drogi Przebieg drogi 

1. 852 Józefówka – Nowosiółki – Witków 

Źródło: www.zdw.lublin.pl 

 

 

Tabela 5. Drogi powiatowe przebiegające przez teren miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki 

Osada (wg. stanu na sierpień 2015 r.) 

Lp. Nr drogi Przebieg drogi 

1. 3445L Nowosiółki – Żabcze – Oszczów 

2. 3451L Nowosiółki - Liski 

3. 3514L Lubycza Królewska - Machnów – Dyniska - Nowosiółki 

Źródło: www.zdw.lublin.pl 

 

Tabela 6. Drogi gminne przebiegające przez teren miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

(wg. stanu na sierpień 2015 r.) 

Lp. Nr drogi Przebieg drogi 

1. 111679 L dr. gm. 111667L - Kol. Nowosiółki - dr. gm. 111703L 

 111667L dr. wojewódzka 852 – Wasylów – dr. pow. 3514L 

 111702L dr. wojewódzka 852 – Kolonia Nowosiółki – do końca zabudowy 

 111703L dr. wojewódzka 852 – Kolonia Nowosiółki – do końca zabudowy 

 111707L dr. wojewódzka 852 – SHR Nowosiółki – droga gminna 111703L 

Źródło: www.zdw.lublin.pl 

 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

 Miejscowość Nowosiółki i Nowosiółki Osada wyposażona jest w sieć wodociągową. 

W miejscowości zlokalizowane jest ujęcie wody. Wodociąg został wybudowany w 1997 r. 

Obsługiwane miejscowości to: Nowosiółki, Poturzyn, Suszów, Wasylów.  

Miejscowość Nowosiółki Osada posiada sieć kanalizacyjną a pozostała część 

Nowosiółek nie posiada sieci kanalizacyjnej. Funkcjonują jedynie indywidualne systemy 

kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki do zbiorników bezodpływowych. Często 

nieczystości z nieszczelnych szamb przedostają się do gruntu co wpływa negatywnie na 

środowisko. Ścieki sanitarne od indywidualnych odbiorców odprowadzane do szamb 

wywożone są do oczyszczalni ścieków w Telatynie.  

Na terenie miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada nie ma zlokalizowanego 

wysypiska śmieci. Odpady gromadzone są w specjalnych pojemnikach i kontenerach o poj. 
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1100l i o poj. 120l, z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych 

w poszczególnych gospodarstwach domowych. Odpady zbierane i wywożone są przez firmy 

wybierane w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Gazyfikacja oraz zaopatrzenie w ciepło 

 Miejscowość Nowosiółki nie jest zgazyfikowana, większość mieszkańców korzysta 

z przydomowych kotłowni opalanych najczęściej drewnem, węglem lub miałem. 

 Na terenie miejscowości Nowosiółki nie przewiduje się sieciowego zaopatrzenia 

mieszkańców w ciepło. Budynki są ogrzewane indywidualnie.  

 

Elektroenergetyka 

 Obszar miejscowości objęty jest w całości siecią elektryczną, głównie liniami 

średniego i niskiego napięcia. Miejscowość posiada również sieć telefoniczną oraz Internet. 

Na terenie miejscowości nie występują zakłady, które zapewniałyby dostęp do 

podstawowych usług dla mieszkańców w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, usuwania 

ścieków i odpadów. 

 

 

2.6. Gospodarka i rolnictwo 

 Głównym działem gospodarki na obszarze miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki 

Osada jest rolnictwo, brak jest zakładów produkcyjnych. Rolnictwo funkcjonuje w oparciu 

o indywidualne gospodarstwa rolne i stanowi główne źródło utrzymania dla mieszkańców. 

Produkcji rolnej sprzyjają bardzo dobre warunki glebowe. Na terenie miejscowości zalegają 

gleby wytworzone głównie z lessów, które odznaczają się korzystnymi właściwościami 

fizyczno-chemicznymi (przewiewnością, przepuszczalnością i dzięki drobnoziarnistej 

budowie możliwością zatrzymania wody). Wiodącym kierunkiem produkcji rolnej jest 

produkcja roślinna. Główne uprawy stanowią: kalafiory, szpinak, brokuły, papryka, cebula, 

marchew, buraki cukrowe, fasola oraz zboża, w tym pszenica i jęczmień. Liczne są także 

uprawy rzepaku. W produkcji zwierzęcej główny kierunek to hodowla bydła i trzody 

chlewnej. 
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Zdjęcie 7. Widok na pola uprawne w miejscowości Nowosiółki 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

 

Cechą wyróżniającą ludność wiejską jest wysoki współczynnik aktywności zawodowej we 

wszystkich grupach wiekowych. Wiąże się to z charakterem pracy związanej z rolnictwem, 

gdzie w zasadzie wszyscy członkowie rodziny bez względu na wiek są czynni zawodowo 

(w przypadku, gdy są zdolni do wykonywania pracy). 

Pod koniec lat 80. otwarto w Nowosiółkach stację paliw, początkowo mobilną 

należącą do Józefa Głuszka, a wkrótce stacjonarną w miejscu dawnej posesji strażackiej. 

Stacja ta jest własnością, braci Andrzeja і Kazimierza Bilów, którzy mają także punkt 

w Telatynie. 

 



Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-2022 

- 25 - 
 

 

Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-2022 

został opracowany przez Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Zdjęcie 8. Stacja paliw w miejscowości Nowosiółki 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

 

Poza pracą na roli wielu mieszkańców miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

pracuje w miastach lub pobliskich miejscowościach w jednostkach oświaty, zdrowia 

i administracyjno-finansowych. Część osób w poszukiwaniu pracy wyjechała za granicę.  

W miejscowości znajduje się jeden sklep spożywczy: „Kucharski Stanisław - Sklep 

Spożywczo-Przemysłowy”. Miejscowość posiada dobre połączenie komunikacyjne  

z Telatynem i Tomaszowem Lubelskim. 

  

Tabela 7. Sposób użytkowania gruntów w miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

Lp. Rodzaj gruntów Powierzchnia ha 

1 Grunty orne 1280,68 

2 Sady 4,05 

3 Użytki zielone 47,86 

4 Lasy 5,19 

5 Grunty pod wodami 9,21 

6 Tereny komunikacyjne 41,21 

osiedlowe 32,23 

różne 2,82 

7 Nieużytki 0,68 
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 Razem 1423,93 

Źródło: Urząd Gminy Telatyn 

 

Największą powierzchnię na terenie miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada zajmują 

grunty orne oraz użytki zielone, natomiast najmniejszą nieużytki. 

 

Tabela 8. Struktura gospodarstw w miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

Nieruchomości 

do 1 ha 

Gospodarstwa rolne o powierzchni w ha 

od 1 do 2 od 2 do 5 od 5 do 10 powyżej 10 

78 15 23 42 30 

Źródło: Urząd Gminy Telatyn 

 

Jak wynika z powyższej tabeli na obszarze miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

przeważają gospodarstwa powyżej 5 i 10 ha. 

 

 

2.7. Kapitał społeczny i ludzki 

Ochronę przeciwpożarową na terenie miejscowości zapewnia jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Nowosiółkach. Jednostka OSP Nowosiółki utworzona została w 1951 roku 

z inicjatywy Stefana Kudełki, Antoniego Gromy і Władysława Tereszczyńskiego. Pierwszym 

prezesem został Antoni Groma. W 1960 roku jednostka otrzymała motopompę і samochód 

strażacki marki „Dodge”. W latach 70. strażacy wymienili stary samochód najpierw na 

„Zuka”, a potem „Stara 25”. W 1999 roku wybudowano murowaną remizę. Po Antonim 

Gromie funkcję prezesa OSP pełnili kolejno: Paweł Kawalec (1957-1972), Józef Serba  

(1972-1986), Kazimierz Milicz (1986-1989), Witold Jaroszynski (1989-1993), Kazimierz 

Milicz [Morawski] (1997- 2000), Stanisław Palak (2000-2008) і od 2008 roku Zenon 

Uchacz..
6
 Przy strażakach skupia się życie patriotyczno - kulturalno – religijne. Strażacy 

angażują się w organizację imprez kulturalnych i uroczystości patriotycznych. 

Na terenie Nowosiółek działa Koło Gospodyń Wiejskich założone w 1971 roku pod 

przewodnictwem Kazimiery Olech. W późniejszym okresie funkcję przewodniczącej kola 

                                                           
6
 Józef Niedźwiedź, Ewa Niedźwiedź, Elżbieta Stąsiek - Witkowska, Dzieje miejscowości gminy Telatyn, powiat tomaszowski, 

Telatyn - Zamość 2011 
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pełniła także Stefania Romańczuk, a ostatnio Iwona Żołnierzow
7
. Koło, obok imprez 

kulturalnych, organizuje kursy pieczenia, gotowania і szycia. Członkinie zajmują się również 

kwestiami związanymi z lokalnymi sprawami samorządowymi, pomagają w organizacji życia 

na wsi, pomagają ludziom starszym, samotnym i chorym we wsi, biorą udział w konkursach 

kulinarnych, dożynkowych na wyroby kuchni regionalnej. KGW uczestniczy również 

w organizowaniu imprez artystycznych.  

W miejscowości Nowosiółki swoją siedzibę posiada Koło Łowieckie Nr 71 

„Cyranka”. W miejscowości Nowosiółki Koło posiada Domek Myśliwski i magazyn na 

karmę dla zwierzyny. W roku 2003 koło ufundowało kapliczkę Świętego Huberta przy bramie 

wjazdowej do posesji. W Nowosiółkach istnieje również koło wędkarskie. 

 

 

2.8. Analiza zasobów miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

Zasoby miejscowości to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz 

otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy 

budowaniu czy realizacji publicznych i prywatnych przedsięwzięć dotyczących odnowy wsi. 

Przy analizie zasobów wzięto pod uwagę następujące ich kategorie: środowisko, 

przyrodnicze, środowisko kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, tereny i obiekty, 

gospodarkę i rolnictwo, przyjezdnych i sąsiadów, instytucje, organizacje społeczne. 

 

Tabela 9. Zasoby miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada 

Rodzaj zasobu Brak 

Jest 

o znaczeniu 

małym 

Jest 

o znaczeniu 

średnim 

Jest 

o znaczeniu 

dużym 

Środowisko przyrodnicze 

- walory krajobrazu   x  

- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie)   x  

- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)  x   

- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty   x  

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)  x   

- osobliwości przyrodnicze  x   

- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)   x  

- podłoże, warunki hydrogeologiczne   x  

- gleby, kopaliny   x  

                                                           
7
 Józef Niedźwiedź, Ewa Niedźwiedź, Elżbieta Stąsiek - Witkowska, Dzieje miejscowości gminy Telatyn, powiat tomaszowski, 

Telatyn - Zamość 2011 
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Rodzaj zasobu Brak 

Jest 

o znaczeniu 

małym 

Jest 

o znaczeniu 

średnim 

Jest 

o znaczeniu 

dużym 

Środowisko kulturowe 

- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe  x   

- walory zagospodarowania przestrzennego  x   

- zabytki   x  

- zespoły artystyczne x    

Dziedzictwo religijne i historyczne 

- miejsca, osoby i przedmioty kultu x    

- święta, odpusty, pielgrzymki  x   

- tradycje, obrzędy, gwara  x   

- legendy, podania i fakty historyczne x    

- ważne postacie historyczne    x 

- specyficzne nazwy  x   

Tereny i obiekty 

- działki pod zabudowę mieszkaniową    x 

- działki pod domy letniskowe    x 

- działki pod zakłady usługowe i przemysł   x  

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i 

poprzemysłowe 

x    

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) x    

- place i miejsca publicznych spotkań  x   

- miejsca sportu i rekreacji  x   

Gospodarka, rolnictwo 

- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe)   x  

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe x    

- możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne x    

Przyjezdni i sąsiedzi 

- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria 

komunikacyjna, atrakcja turystyczna) 
 x   

- ruch tranzytowy   x  

- przyjezdni stali i sezonowi x    

Instytucje 

- placówki opieki społecznej x    

- szkoły x    

- Dom Kultury x    

Organizacje społeczne 

- OSP   x  

- KGW   x  

- Stowarzyszenia x    

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Telatyn 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Nowosiółki  

i Nowosiółki Osada 

Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników umożliwiających 

podjęcie prawidłowej decyzji na podstawie posiadanych informacji. Umożliwia ona 

usystematyzowanie danych i podpowiada kierunki rozwiązań. Przeprowadzenie jej jest 

niezbędne dla prawidłowej oceny sytuacji.  

Zagrożenia wynikają z wielu słabych stron, często połączonych miedzy sobą. Szanse 

są oparte na mocnych stronach, ich połączonym działaniu w przyszłości oraz na 

współdziałaniu z nimi wielu korzystnych uwarunkowań zewnętrznych.  

 

Mocne strony 

 malowniczy krajobraz wynikający z położenia na Grzędzie Sokalskiej, 

 położenie przy drodze wojewódzkiej,  

 istnienie zbiornika wodnego w Nowosiółkach, 

 liczne stanowiska archeologiczne, 

 zabytki w tym zespół kościoła parafialnego, 

 bliskość terenów przygranicznych (przejście graniczne w Dołhobyczowie 

i Hrebennem na granicy z Ukrainą), 

 nieskażone środowisko przyrodnicze, czyste powietrze, walory turystyczno – 

krajobrazowe, 

 dogodne możliwości rozwoju turystyki i rekreacji, 

 zwodociągowanie miejscowości, 

 rolniczy charakter miejscowości co wpływa na rozwój agroturystyki, 

 potencjał ludzki, 

 relatywnie niskie koszty pracy, 

 duże zaplecze doskonałej jakości produktów rolnych, jako bazy dla rozwoju produkcji 

i przetwórstwa żywnościowego, 

 dobra komunikacja z gminami sąsiednimi, powiatem i województwem. 

 

Słabe strony 

 zły stan techniczny dróg gminnych i powiatowych, 

 brak tradycji turystycznych oraz wykształconego i utrwalonego wizerunku 
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miejscowości, 

 niedostatecznie wykwalifikowane kadry turystyczne, 

 niewielka liczba atrakcyjnych turystycznie obiektów, 

 brak punktu informacji turystycznej, 

 brak bazy noclegowej i gastronomicznej oraz oferty pobytowej,  

 niedostateczne oznakowanie zabytków, 

 zbyt mała promocja walorów miejscowości, 

 zły stan techniczny niektórych zabytków, 

 częściowy brak infrastruktury kanalizacyjnej, 

 niski poziom informatyzacji, 

 silna konkurencja ze strony rozwiniętych gmin turystycznych Roztocza, 

 brak organizowania powszechnie znanej w regionie imprezy kulturalnej, turystycznej 

czy sportowej, 

 brak komunikacji kolejowej, 

 odpływ ludzi młodych z miejscowości, 

 niski rozwój usług,  

 brak centralnego źródła ciepła i sieci ciepłowniczej, 

 brak dużych zakładów pracy, 

 brak ciągów rowerowych, 

 brak lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków w zabudowie rozproszonej, 

 słaba infrastruktura rekreacyjno – sportowa (brak obiektów sportowych, boisk, placów 

zabaw), 

 brak środków finansowych na przedsięwzięcia o charakterze lokalnym,  

 brak „klubów wiejskich”, 

 brak zagospodarowania centrów wsi, 

 wyludnianie się miejscowości, niż demograficzny, starzejące się społeczeństwo. 

 

Szanse 

 korzystne usytuowanie geograficzne regionu na zewnętrznej wschodniej granicy Unii 

Europejskiej, 

 tworzenie nowych miejsc pracy poprzez przyciągnięcie kapitału wewnętrznego 

i zewnętrznego,  
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 położenie w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej - współpraca 

przygraniczna (transgraniczna), 

 możliwość skorzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych 

źródeł zewnętrznych, 

 nawiązywanie współpracy z innymi miejscowościami, 

 rozwój gmin sąsiednich, kreujący miejsca pracy również dla mieszkańców 

Nowosiółek, poprawiający dostępność komunikacyjną, tworzący pozytywny obraz 

regionu,  

 propagowanie rolnictwa ekologicznego i „zdrowej” żywności,  

 rozwój rynków wewnętrznych, giełd rolno-spożywczych, 

 wykorzystanie potencjału wykształconej młodzieży,  

 rozwój różnych form wypoczynku i turystyki (turystyka kwalifikowana), 

 wymiana doświadczeń w zakresie rolnictwa ekologicznego, 

 wielofunkcyjny rozwój wsi, 

 wykreowanie markowych produktów. 

 

Zagrożenia 

 peryferyzacja regionu, 

 słabnąca dynamika wzrostu gospodarczego, 

 sąsiedztwo gmin o zbliżonych walorach przyrodniczych, 

 migracja młodych ludzi, 

 duża konkurencja w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, 

 niska opłacalność produkcji rolnej, 

 odpływ ludności do większych ośrodków gospodarczych, 

 trudności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowania, 

 niska świadomość mieszkańców, dotycząca potrzeby funkcjonowania instytucji 

doradczych i wsparcia biznesu, 

 spadające zainteresowanie inwestorów terenami nieuzbrojonymi,  

 starzenie się społeczeństwa, 

 niż demograficzny, 

 niski poziom PKB na mieszkańca,  

 brak wspólnej polityki w zakresie ochrony środowiska i rozwoju turystyki, 
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 postępujące ubożenie społeczeństwa w wyniku braku dochodów i zwiększenie 

patologii społecznych. 

 

 

 

4. Określenie, opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań na 

lata 2015-2022 

Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki 

Osada na lata 2015-2022 są wewnętrznie zgodne a ich osiąganie i realizacja nie powoduje 

negatywnych skutków dla osiągania celów realizacji zadań strategii wyższego rzędu. 

 

Zadania planowane do realizacji w miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada: 

 Budowa i przebudowa dróg gminnych. 

 Remont/przebudowa świetlicy – utworzenie interaktywnego centrum kultur pogranicza. 

 Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Nowosiółki. 

 Budowa oświetlenia ulicznego. 

 Termomodernizacja kościoła. 

 

 Rozwój infrastruktury technicznej ma największe znaczenie dla powodzenia 

programów rozwoju obszarów wiejskich. Od poziomu rozwoju infrastruktury technicznej 

zależy to jak będzie rozwijała się lokalna gospodarka i jak będą zaspokajane potrzeby 

społeczne mieszkańców. 

 Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków i jakości 

życia mieszkańców miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada, kształtowanie obszarów 

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-

przestrzenne, a także kreowanie wizerunku obszaru o ważnych funkcjach turystyki, rekreacji 

i kultury. Realizacja zamierzonych działań przyczyni się do podniesienia standardu życia 

mieszkańców i polepszenia wizerunku miejscowości. 
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1. Budowa i przebudowa dróg gminnych. 

Planowane jest dokończenie budowy drogi gminnej Nr 111667L w miejscowości 

Nowosiółki na odcinku dł. 845 mb. Droga gminna Nr 111667L łączy miejscowości 

Nowosiółki i Wasylów oraz drogę wojewódzką Nr 852 w miejscowości Nowosiółki z drogą 

powiatową Nr 3513L w miejscowości Wasylów.  

Wprowadza się konieczność przeprowadzenia audytu przyrodniczego 

poprzedzającego prace projektowe w celu zidentyfikowania obszaru problemowego i doboru 

odpowiednich rozwiązań chroniących na etapie projektowania przebudowy (np.  

dostosowania przepustów wodnych do wymogów przepustów ekologicznych dla małych i 

średnich zwierząt, stosowanie rozwiązań chroniących stosunki wodne oraz jakość wód 

powierzchniowych i podziemnych, prowadzenie prac budowalnych poza okresem lęgowym 

fauny, w okresie najniższych wód gruntowych w dolinie, itp.). 

Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i ułatwi przemieszczanie się, lepszą 

komunikację i transport mieszkańcom miejscowości Nowosiółki oraz okolic, wpłynie na 

kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

Przyczyni się także do: poprawy standardu życia i pracy, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, 

zwiększenia liczby użytkowników dróg oraz poprawy estetyki miejscowości. Przedsięwzięcie 

będzie miało duży wpływ na kształtowanie wizerunku miejscowości. 

 

2. Remont/przebudowa świetlicy – utworzenie interaktywnego centrum kultur 

pogranicza. 

 Planowany jest remont/przebudowa budynku i dostosowanie pomieszczeń budynku do 

nowych funkcji. Będzie on polegał na termomodernizacji części pomieszczeń, wymieniona 

zostanie instalacja sanitarna i elektryczna, na podłogach położona będzie nowa posadzka, 

a ściany i stropy zostaną pomalowane oraz wymieniony zostanie dach. Wszystkie sale 

i pomieszczenia, zostaną odnowione i przystosowane do potrzeb funkcjonowania obiektu. 

Planowane jest utworzenie interaktywnego centrum kultur pogranicza. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z termomodernizacją wskazuje się obowiązek 

przeprowadzenia audytu ornitologicznego, tj. wykonania przez doświadczonego ornitologa 

inwentaryzacji przyrodniczej, w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków na 

budynku przeznaczonym do termomodernizacji, oraz obowiązek podjęcia odpowiednich 
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działań minimalizujących (np. wykonanie prac poza sezonem lęgowym, wywieszenie budek 

lęgowych) zgodnie z zaleceniami specjalisty wykonującego inwentaryzację. 

Odnowienie budynku i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców przyczyni się do 

poszerzenia możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Świetlica będzie miejscem 

spotkań: Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz samych mieszkańców. Planowane 

jest wyposażenie obiektu w sprzęt nagłaśniający, sprzęt komputerowy wraz 

z oprogramowaniem, sprzęt do odtwarzania muzyki, gry i zabawki edukacyjne, multimedialne 

edukacyjne programy komputerowe, itp., 

 Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zaspokoić potrzeby społeczno-kulturalne 

mieszkańców Nowosiółek. Poprzez zwiększenie funkcjonalności obiektu w bezpośredni 

sposób przyczyni się do podniesienia standardu życia. Zadaniem kultury jest nie tylko 

zaspokajanie potrzeb ludności, ale także jej aktywizacja. Kompleksowe funkcjonowanie 

ośrodka kulturalnego umożliwi społeczności gminnej współtworzenie życia kulturalnego, 

wyrobi nawyki do korzystania z dóbr kultury. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na 

inne dziedziny życia mieszkańców wsi Nowosiółki. Zadanie to będzie miało na celu 

ukształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

przyczyni się do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, poprawy estetyki miejscowości, 

a także kreowania pozytywnego wizerunku miejscowości Nowosiółki. 

 

3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Nowosiółki. 

 Zadanie to będzie polegało na dostosowaniu istniejącego zbiornika wodnego do celów 

rekreacyjnych i wypoczynkowych. Planowane jest zagospodarowanie terenu wokół zbiornika 

w obiekty małej architektury, ustawienie ławek, wykonanie oświetlenia, utworzenie parkingu, 

wybudowanie sanitariatów, ustawienie odpowiedniej ilości koszy na odpady komunalne 

z segregacją. 

 Wskazuje się konieczność dostosowania harmonogramu prac związanych z realizacją 

zadania do okresów rozrodu, migracji i hibernacji płazów. 

 Inwestycja ta zwiększy atrakcyjność turystyczną miejscowości Nowosiółki. Turyści 

odwiedzający miejscowości, którzy mają dość szumu i hałasu wielkich miast będą mogli 

odpocząć i zrelaksować się. Przedsięwzięcie będzie miało na celu ukształtowanie obszarów 

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, przyczyni się do rozwoju 
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tożsamości społeczności wiejskiej, poprawy estetyki miejscowości oraz wzrostu atrakcyjności 

inwestycyjnej. 

 

4. Budowa oświetlenia ulicznego. 

 Planowana jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowosiółki przy 

drodze wojewódzkiej Nr 852. W ramach zadania przewidziane jest ustawienie lamp 

oświetleniowych i słupów, co spowoduje wzrost estetyki okolicy oraz wzrost bezpieczeństwa 

uczestników ruchu drogowego, wpłynie również na kształtowanie obszarów o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

 

5. Termomodernizacja kościoła. 

 Planowana jest termomodernizacja kościoła parafialnego w miejscowości Nowosiółki 

(m.in. wymiana okien). Celem działania jest dostosowanie obiektu do potrzeb mieszkańców 

i osób odwiedzających miejscowość. Wykonanie tego zadania wpłynie na kształtowanie 

obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, przyczyni się do 

zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu kościoła, poprawi się także 

wizerunek i estetykę miejscowości Nowosiółki. 

Przed rozpoczęciem prac związanych z termomodernizacją wskazuje się obowiązek 

przeprowadzenia audytu ornitologicznego, tj. wykonania przez doświadczonego ornitologa 

inwentaryzacji przyrodniczej, w zakresie występowania gatunków chronionych ptaków na 

budynku przeznaczonym do termomodernizacji, oraz obowiązek podjęcia odpowiednich 

działań minimalizujących (np. wykonanie prac poza sezonem lęgowym, wywieszenie budek 

lęgowych) zgodnie z zaleceniami specjalisty wykonującego inwentaryzację. 

 

Tabela 10. Harmonogram realizacji zadań, koszt finansowy realizacji zadań oraz źródło 

finansowania 

Rodzaj zadania 
Data realizacji 

Łączny koszt [zł] 
Źródło 

finansowania 
Rozpoczęcie Zakończenie 

Budowa i przebudowa dróg gminnych. 2016 2022 1 500 00,00 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

i środki własne Gminy 

Telatyn 

Remont/przebudowa świetlicy – 

utworzenie interaktywnego centrum kultur 

pogranicza. 

2017 2019. 2 000 000,00 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

i środki własne Gminy 

Telatyn 
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Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika 

wodnego w miejscowości Nowosiółki. 
2016 2020. 300 000,00 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

i środki własne Gminy 

Telatyn 

Budowa oświetlenia ulicznego 2016 2020. 100 000,00 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

i środki własne Gminy 

Telatyn 

Termomodernizacja kościoła. 2016 2022. 100 000,00 

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

i środki własne parafii 

Źródło danych: Urząd Gminy Telatyn 

 

 

5. Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

 W układzie przestrzenno-urbanistycznym miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki 

Osada wyodrębnić można obszar wsi o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na jego 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Na obszarze tym znajduje się większość 

najważniejszych instytucji publicznych i społecznych działających na terenie miejscowości. 

Są to: Kościół pw. Przemienienia Pańskiego, zbiornik wodny oraz świetlica. Z uwagi na 

położenie tego obszaru przy drodze wojewódzkiej Nr 852 konieczna jest poprawa układu 

komunikacyjnego w pobliżu tego terenu celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników. 
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Mapa 5. Obszar miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

 

Źródło: www.geoportal.gov.pl 

 

 

6. Wdrożenie i monitorowanie Planu 

 Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-2022 jest 

planem otwartym. Możliwa jest aktualizacja i dostosowanie w zależności od istotnych 

uwarunkowań rozwoju oraz ocena skuteczności dokonywana zazwyczaj w okresach co 

najmniej czteroletnich (przynajmniej jeden raz w trakcie kadencji władz Gminy). Do Planu 

mogą być dopisywane nowe zadania, a także może zmienić się kolejność ich realizacji 

w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy Unii Europejskiej. 

 Monitoring jest procesem systematycznego zbierania danych (wartości wskaźników). 

Na ich podstawie dokonuje się okresowej oceny danego dokumentu. Analizy dokonuje się 

poprzez porównanie wskaźników bazowych z wartościami uzyskanymi w danym momencie 

czasu. Monitorowanie jest to proces, którego celem jest analizowanie stanu zaawansowania 

Kościół parafialny 

Zbiornik wodny 

Świetlica wiejska 
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projektu i jego zgodności z postawionymi założeniami. Monitoring pozwala na śledzenie jak 

kształtują się aktualne postępy w realizacji projektu, czy zakładane rezultaty są osiągane 

zgodnie z harmonogramem. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co 

zostało ale i też z tego co nie zostało zrobione. 

Monitoring można podzielić w zależności od charakteru dostarczanych danych na: 

 rzeczowy – dostarcza danych, które przedstawiają postęp we wdrażaniu Planu oraz 

umożliwiają ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów w Planie. 

 finansowy – dostarcza danych dotyczących finansowych aspektów realizacji Planu, które 

są podstawą do oceny sprawności wydatkowania, przeznaczonych na jego realizację 

środków finansowych. 

Ocena Planu prowadzona będzie na podstawie raportów składanych z prowadzonego 

monitoringu rzeczowego i finansowego, opisu rozbieżności, jeśli takie powstaną pomiędzy 

Planem a wdrożeniem zadania oraz analizą przyczyn i skutków rozbieżności. 

 Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 

2015-2022 rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Telatyn. 

Wdrożenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy Telatyn, Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi 

miejscowości Nowosiółki.  
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Podsumowanie 

 Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-2022 

precyzuje oczekiwany kierunek rozwoju wsi w najważniejszych dziedzinach życia społeczno-

gospodarczego oraz kulturalnego. Zawarte są w nim także cele, które powinny być osiągnięte, 

aby nastąpiła poprawa warunków życia jej mieszkańców. Cele te przewidują wzrost 

znaczenia miejscowości jako lokalnego ośrodka rozwoju kultury i turystyki. Aby cele te 

mogły zostać zrealizowane niezbędne jest podjęcie wielu szczegółowych działań. Realizacja 

działań opisanych w Planie Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 

2015-2022 powinna służyć integracji społeczności lokalnej a także przynieść poprawę jakości 

życia mieszkańców wsi Nowosiółki i przyczynić się do lepszego rozwoju miejscowości. 

 

 

Korelacje Planu Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki 

Osada na lata 2015-2022 z innymi dokumentami planistycznymi 

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości Nowosiółki i Nowosiółki Osada na lata 2015-2022 

jest zgodny z następującymi dokumentami: 

 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 

 Program ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019 

 Strategia Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego 

 Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Telatyn 

 Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Telatyn na lata 2008-2013 
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