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WSTĘP
Plan Odnowy Miejscowości Szówsko został opracowany w celu usystematyzowania
dostępnych informacji na temat stanu obecnego oraz określenia przyszłych kierunków jej
zrównoważonego rozwoju. Rozwoju polegającego na promowaniu różnorodnej działalności
gospodarczej oraz kształtowaniu jej w sposób zapewniający utrzymanie wartości
krajobrazowych i przyrodniczych, zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego
z równoczesnym rozwojem funkcji : gospodarczej, społecznej i kulturalnej oraz rozwojem
infrastruktury społecznej i technicznej. Realizacja ustalonych działań w określonych
kierunkach rozwoju pozwoli na osiągnięcie celów objętych procesem odnowy wsi.
Opracowany Plan, wskazujący główne kierunki rozwoju miejscowości, z pewnością
spowoduje pobudzenie i stymulowanie współpracy środowisk lokalnych na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Niniejszy Plan został opracowany przy współpracy z mieszkańcami miejscowości
Szówsko, członkami Rady Sołeckiej, przedstawicielami władz Gminy Wiązownica
i pracownikami Urzędu Gminy w Wiązownicy.
Określone w Planie kierunki rozwoju miejscowości są spójne ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica, Strategią
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wiązownica na lata 2007 - 2020 , Strategią Rozwoju
Powiatu Jarosławskiego na lata 2008-2015 oraz ze Strategią Rozwoju Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2020.
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1. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWŚCI

Lokalizacja miejscowości
Rysunek 1. Województwo Podkarpackie w podziale na powiaty i gminy
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Rysunek 2. Gmina Wiązownica na tle powiatu jarosławskiego.

Szówsko jest jednym z 12 sołectw gminy Wiązownica, położona w jej południowej
części . Wieś zajmuje obszar o powierzchni 3 991 ha, co stanowi 16,36 % powierzchni gminy.
Szówsko liczy 3197 stałych mieszkańców. W gminie Wiązownica miejscowość Szówsko
pełni wiodącą rolę pod względem działalności gospodarczej i usługowej.

Rysunek 2. Lokalizacja miejscowości Szówsko w gminie Wiązownica.
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Miejscowość Szówsko jest dobrze skomunikowana. Przez Szówsko przebiegają
następujące drogi wojewódzkie :
- nr 870 Jarosław - Sieniawa , którą jadąc w kierunku południowym dojeżdżamy do miasta
Jarosław , natomiast w kierunku północnym do miejscowości Wiązownica / siedziba Urzędu
Gminy /.
- nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec, którą jadąc w kierunku północno wschodnim można dotrzeć do miasta Lubaczów.
Najważniejsze budynki usytuowane są w centrum Szówska : Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum, Przedszkole Niepubliczne, Wiejski Dom Kultury , Ośrodek Zdrowia , Kościół
Parafialny , świetlica wiejska , remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.
W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wiązownica,
na terenie Szówska zarejestrowanych jest 198 podmiotów gospodarczych, z czego najwięcej
firm zajmuje się handlem i usługami oraz budownictwem. Miejscowość jest w całości
zwodociągowana oraz posiada kanalizację sanitarną.
Szówsko otoczone jest polami uprawnymi oraz od strony zachodniej rzeką San.

Planowane kierunki rozwoju
Wizja : Szówsko – Twoją miejscowością , zapewniającą doskonałe
warunki do pracy i wypoczynku, wysoki standard i jakość życia.
Aby życie człowieka na wsi było satysfakcjonujące i zrealizowane w poczuciu
partycypowania w zdobyczach cywilizacyjnych i efektach rozwoju gospodarczego, cele
rozwoju oraz planowane działania ustalono w systemie odniesienia do kluczowych obszarów
odnowy wsi.

Cele
Tożsamość wsi i wartości życia wiejskiego
1. Określenie tożsamości wsi poprzez wykorzystanie walorów lokalizacji oraz zasobów
przyrodniczych.
• Opracowanie logo wsi.
• Utworzenie „bram granicznych” przy drogach wlotowych i wylotowych
z miejscowości, wyróżniających wieś.
2. Ochrona zabytków i pielęgnacja najważniejszych obiektów wsi.
• Odnowienie Kościoła Parafialnego.
• Domy drewniane nr 367 z ok. 1900 r. i nr 141 z ok. 1900 r.
.

Standard życia
1. Poprawa infrastruktury technicznej.
• rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
• modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego.
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rozbudowa sieci gazociągowej.
rozbudowa i modernizacja dróg, placów, chodników, parkingów .

2. Poprawa estetyki wsi.
• ukształtowanie placu w centrum wsi z przeznaczeniem na publiczne miejsce
wypoczynku / aleja spacerowa, plac zabaw dla dzieci, skate park / .
• rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie stadionu LKS
„Budowlani” Szówsko.
• Zagospodarowanie terenów wokół budynków użyteczności publicznej,
• Pielęgnacja zabudowy mieszkaniowej i urządzenie obejść.

Jakość życia
1. Integracja społeczności regionalnej i lokalnej.
• Rozszerzenie oferty imprez kulturalno–edukacyjno-sportowych oraz
opracowanie kalendarza imprez i jego promocja.
2. Krzewienie kultury wśród mieszkańców.
• Wspieranie lokalnych zespołów i twórców kultury oraz ich promocja.
3. Przywrócenie więzi międzypokoleniowej w społeczności lokalnej.
• Organizowanie imprez rodzinnych, w tym pikników, biesiad i konkursów na
najciekawszy album rodzinny lub wiedzę na temat swoich przodków.
4. Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego.
• Opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu.

Byt
1. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości
2. Zmniejszenie poziomu bezrobocia
3. Rozwój budownictwa indywidualnego

2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW
Zasoby przyrodnicze
Obszar Szówska charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem powierzchni terenu.
Gleby występujące na tym terenie odznaczają się niewielką różnorodnością składu
granulometrycznego. Wynika to z tego, że zostały one wytworzone ze skał osadowych
w czwartorzędzie w postaci różnoziarnistych piasków, żwirów i głazów wodno –
lodowcowych oraz glin zwałowych szarobrunatnych. W Szówsku wyróżniamy gleby
bielicowe, brunatne, i mady. Większość gleb zbonifikowana jest w klasach III, IV, V, oraz VI.
Szówsko jest położone w strefie umiarkowanego klimatu środkowoeuropejskiego,
powodującego słoneczną pogodę latem i jesienią oraz zachmurzenie, deszcze, odwilże
i mgły w okresie zimowym.
W okresie grzewczym nie występują przekroczenia takich wskaźników jak: pył
zawieszony i dwutlenek węgla, można stwierdzić, że na tym obszarze stan środowiska jest
dobry.
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Zasoby kulturowe

Pierwszą historyczną wzmiankę o Szówsku znajdujemy w dokumencie króla Władysława
Jagiełły z dnia 27.11.1387, nadającym Janowi z Tarnowa zamek , miasto Jarosław i Szówsko.
Najważniejszymi zabytkami architektury i budownictwa w Szówsku są obiekty:
- Dom drewniany nr 367 z ok.1900 r.
- Dom drewniany nr 141 z ok.1900 r.
- ruiny Cegielni z 1897 r. i Kaflarni z 1918 r.

Infrastruktura edukacyjna w Szówsku lata 2008/2009
Lp.

Nazwa placówki

112

Liczba
Nauczycielietatów
9 – 8,39

6

224

19 – 16,79

11

Uczniów
1
2

Gimnazjum
publiczne
Szkoła
podstawowa

Oddziałów

Infrastruktura techniczna
Szówsko posiada sieć wodociągową i kanalizację, ścieki są odprowadzane do
oczyszczalni ścieków w Wiązownicy. Jest w pełni zgazyfikowana i zelektryfikowana.
Dobrze rozwinięta sieć dróg oraz istniejące połączenia komunikacyjne umożliwiają
kontakty z okolicznymi większymi miejscowościami Jarosławiem i Rzeszowem.

Gospodarka i Rolnictwo
W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Wiązownica,
na terenie Szówska zarejestrowanych jest 198 podmiotów gospodarczych , z tego większość
zajmuje się handlem i usługami. Gospodarstwa rolne charakteryzują się dużym stopniem
rozdrobnienia w stosunku do gospodarstw pozostałych gmin powiatu Jarosławskiego, blisko
50 % gospodarstw zalicza się do gospodarstw o wielkości do 5 ha.

Środki finansowe i możliwości pozyskiwania funduszy.
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Rada Sołecka otrzymuje środki finansowe do swojej dyspozycji z budżetu Gminy
Wiązownica. Ponadto na terenie Szówska organizowane są imprezy o charakterze
dochodowym (festyny, zawody sportowe), z których uzyskane dochody przeznaczane są na
bieżące potrzeby sołectwa.

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki).
W Szówsku aktywnie działają: Ochotnicza Straż Pożarna, Rada Kościelna przy
Kościele Parafialnym , Koło Gospodyń Wiejskich , Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum oraz zarząd klubu LKS „ Budowlani ” .
Najbardziej prężnie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w której działa między
innymi drużyna młodzieżowa . Organizacja posiada budynek remizy oraz dwa samochody
strażackie . Strażacy chętnie organizują i biorą udział w zawodach strażackich.

3. ANALIZA SWOT – OCENA MOCNYCH I SŁABYCH
STRON
Analiza SWOT jest kompleksową metodą służącą do badania zarówno czynników
wewnętrznych bezpośrednio związanych z miejscowością, dla której opracowywany jest plan
rozwoju, jak i czynników zewnętrznych, które z jednej strony tworzą szanse dla powodzenia
planu rozwoju, ale generują także zagrożenia. Metoda ta daje możliwość wykorzystania
istotnych atutów wewnętrznych, jak i zewnętrznych oraz minimalizowania bądź pokonania
barier w prognozowaniu rozwoju miejscowości i na etapie realizacji planu rozwoju
miejscowości.









Mocne strony
dobrze rozwinięta baza sportowa przy
Ludowym
Klubie
Sportowym
“Budowlani” Szówsko,
czyste powietrze i walory krajobrazu ,
osadnictwo
o
zwartym
typie
zabudowy,
korzystne położenie w pobliżu
dużego miasta - Jarosław ,
atrakcyjne tereny pod działalność
gospodarczą ,
patriotyzm lokalny,
prężna
działalność
lokalnych
instytucji zrzeszających różne grupy
społeczne.












Słabe strony
starzejące
się
społeczeństwo,
migracja młodzieży do miasta i poza
granice kraju,
malejący rynek pracy,
zły stan dróg ,
obecność
dzikich
składowisk
odpadów ,
duże natężenie ruchu ulicznego
w centrum wsi i wynikające z tego
zagrożenie dla dzieci i młodzieży
szkolnej,
brak inwestorów krajowych i
zagranicznych ,
mała aktywność społeczna na rzecz
ochrony środowiska
słaba jakość gleb,
duże rozdrobnienie gospodarstw.
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Szanse






bliskość Jarosławia jako ośrodka
gospodarczego i edukacyjnego,
możliwość pozyskiwania środków
finansowych z funduszy Unii
Europejskiej na rzecz rozwoju wsi,
dodatkowe dochody dla rolników
(dopłaty bezpośrednie do produkcji
rolnej ),
przychylność władz gminnych ,
rozwój Gminy Wiązownica i
zwiększenie jej budżetu na inwestycje
na terenach wiejskich.
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Zagrożenia








duże i rosnące natężenie ruchu na
drogach,
wysokie
koszty
inwestycji
infrastrukturalnych,
zbyt małe środki na opiekę społeczną,
niewystarczające środki finansowe
w budżecie Gminy na realizację
inwestycji komunalnych,
niska opłacalność produkcji rolnej,
brak
dostępu
do
bezpłatnego
Internetu.

4. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Tytuł projektu
Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - centrum wsi Szówsko.
Uzasadnienie projektu
Odnowa wsi jest procesem kształtowania warunków życia na obszarze wiejskim,
podejmowanym przez społeczność lokalną wraz z władzami Gminy. Społeczność lokalna
wypracowuje kierunki rozwoju, które są szansą dla danej miejscowości na godne życie jej
mieszkańców. Infrastruktura techniczna i społeczna, rozwinięta w stopniu dostatecznym,
przestaje być barierą rozwoju sołectwa. Aktywność społeczna ludności jest największym
kapitałem sołectwa i przyśpiesza zmiany promujące rozwój w sołectwie.

Cele projektu
Realizacja priorytetów rozwojowych wymaga osiągnięcia celów długofalowych, które
zgodne są z oczekiwaniami mieszkańców, jednocześnie będąc zgodnymi z najważniejszymi
dokumentami planistycznymi Gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy, Planem Rozwoju
Lokalnego Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy. Poniżej zaprezentowano cele sformułowane w dwóch sferach życia
lokalnej społeczności, jaką stanowią mieszkańcy wsi Szówsko. Kolejność poniższych celów
nie stanowi ich hierarchii, są one równorzędne.
Sfera społeczna;
- uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych służących zaspakajaniu potrzeb w dziedzinie
wypoczynku, rekreacji i sportu
- rozwój bazy kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej
- modernizacja i rozbudowa bazy oświatowej
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- poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach
- rozbudowa sieci teletechnicznej i oświetlenia ulicznego
Sfera gospodarcza;
- prowadzenie preferencyjnej polityki podatkowej dla nowo powstającej przedsiębiorczości
- pozyskiwanie inwestorów
- rozwój działalności usługowej
- rozwój energetyki odnawialnej
- rozwój sektora rolno-spożywczego i przetwórstwa

Opis projektu
Zadania, jakie wiążą się z wykonaniem projektu „Odnowienie centrum wsi
Szówsko” poprzez:
1. przebudowa drogi gminnej-ulica Sportowa w Szówsku, obejmująca
budowę chodnika lewostronnego oraz poszerzenie lewostronne jezdni
od km 0+036,61 do km 284,60 oraz budowę prawostronnego
chodnika od km 0+054,61 do km 0+078,25
2. budowa zjazdów indywidualnych, lewostronnego i prawostronnego w
km 0+069,27
3. budowa placu publicznego nr I na działce nr 958 wraz z placem
zabaw i skate parkiem na działce nr 959
4. budowa placu publicznego nr II na działce 909
5. budowa placu publicznego nr III na działce nr 961
6. przebudowa sieci teletechnicznej
7. oświetlenie uliczne m-ci Szówsko - Centrum

Wstępny plan realizacji projektu przewiduje przeprowadzenie jednego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie to będzie przeprowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego.

5. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.

Nazwa fazy - zadania

Koszty

VAT

Koszty

netto (w zł)

(w zł)

brutto (w zł)

1

Roboty przygotowawcze i ziemne

45106,89

9923,52

55030,41

2

Kanalizacja deszczowa

40297,25

8865,39

49162,64

3

Place publiczne I,II,III

456497,25

100429,39

556926,64

4

Jezdnia

70150,45

15433,10

85583,55
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105828,01

23282,16
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129110,17

3523,52

775,17

4298,69

Plac zabaw

76860,20

16909,24

93769,44

8

Skate Park

113750,74

25025,16

138775,90

9

Schody terenowe

14485,89

3186,89

17672,80

10

Roboty wykończeniowe

16506,80

3631,50

20138,30

11

Oświetlenie uliczne m-ci SzówskoCentrum

65428,03

14394,17

79822,20

12

Przebudowa sieci teletechnicznej

34263,83

7538,04

41801,90

13

Nadzór inwestorski

15640,48

3440,90

190881,38

1058339,34

232834,65

1291173,99

5

Chodniki

6

Zjazdy

7

Razem

6. HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
W 2009 ROKU

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rodzaj robót
Roboty ziemne
Kanalizacja deszczowa
Place publiczne I,II,III
Jezdnia
Chodniki
Zjazdy
Plac zabaw
Skate park
Schody terenowe
Roboty wykończeniowe
Oświetlenie uliczne m-ci
Szówsko-Centrum
Przebudowa sieci teletechnicznej
Nadzór inwestorski

Sierpień 2009

x
x
x

Wrzesień 2009

Październik 2009

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

