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Rady Gminy RorŹwienica
z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu odno*Y Miejscowości Wola Roźwienicka
na |ata Ż0l0 - 2017
Na podstalł'ie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U . z 2001 roku Nr 142, poz. 1 5 9 )' z późn' zm.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuje;

$ I. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Wola RoŹwienicka na
IaIa ?0]'0 _ Ż01'7 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniej szej uchwĄ
Ą 3.Uchwała wcho dzi w

Ęcie z

dniem podjęcia.

Q

fru,,*,,,

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Gminy Roźwienica
Nr 3zo|XXXVV2010
z dnia 30 czerwca 2010 r.

PLAN ODNOWY

MIEJSCowoŚcI
WOLA ROZWIENICKA
(GM.ROZWTENTCA)
NA LATA 2O1O . 2017

WoIa Roźwienicka, czerwiec 2010 r.

Zakres opracowania
Plan odno\ły MięjscowościWola Roźwięnicka w gminie Roźwienica powstał w wyniku
spotkan mieszkńców miejscowości na których w)rplacowano zapisy tego dokrrrnęntu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 litego 2008 r' w
i
sprawie szczegółowych waruŃów i trybu pomocy finansowej w ramach działania
'odnowa
rozwój wsi ,' objętęgo Proglamem Rozwoju obszarów Wiejskich na lalĄ 2007-2013, Plar.
odnowy Miejscowości Ędzie \łymaganym dokumentem załączalym do wniosku o
finansowanie z działania ,'odnowa i rozwój wsi'''

październiku i listopadzie 2009 odbyły się spotkania warcŻtatowe z mieszkańcami
miejscowości, na których wyplacowano większośćzapisów Planu odnowy Mięjscowości
Wola Roźwienicka' Na następnej stonie podano listę uczestników spotkań' ostatęcŻne zapisy
Planu skonsultowano z wójtem 6miny RoŹwienica i pracorłnikami Urzędu Gminy
Roźwienica'

w

Opracowanie zawiera:

a)
b)
c)
d)
e)

t)

diagnozę sytuacji miejscowości,
wizję miejscowości w roku 2017
analizę SWoT _,.mocne i słabę strony'' miejscowości Wola RoŹwięnicka otaz,,szanse''
i ,'zagrożenia''.
cele,
zadania dla realizacji poszczególnych celów, zawierające nazwę zadania' ptzęznaczęnię
zadarl'ia
szacowane
i źródło finansowania_
uwagi końcowę w zakesie wdrożenia' monitorowania i ęwaluacji Planu.

temin

(okes)

realizacji,

koszty

Wśród zadŃ wskazano na tę' które mogłyby być finansowane z Programu odnowy
i Rozwoju wsi w oparciu o w/w projekt lozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozrvoju wsi'

Uczestnicy warsztatów
Świerk Michalina _ Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
Potyrała Magdalena czlonkini Koła Gospod1n Wiejskich

- CzłoŃini Koła Gospodyń Wiejskich
Dryniak Henryk - sołtys wsi wola Roźwięnicka
PrŻypłata Danuta

Kurpiel Władysław Prezes oSP Wola Roźwienicka
Dryniak Grzegorz - Członek oSP Wola Roźł'ienicka
Mielniczęk Zo|ia _ Członkini Koła Gospodyń Wiej skich
Łuc Iwona - Radna Gminy RoŹwienica

Diagnoza sytuacji
Położenie geograficzłe i administracyjne, podział t€rytorialny
Położenie geogralrcznę - wieśpołożona ięst w na południowych krńcach Kotliny
Saldomierskiej' 3 km od drogi Jaroslaw-Pruchnik (\ł przyszlości droga bieszczadzka).
odległościod miast - 13 km od Jarosławia.
Rzeźbę terenu ksztaltują rozlegle' lagodnie pochylone wysoczyzny lessowe, rozcięte dość
sz€rokimi niezbyt głębokimi dolinami płaskodennymi'
Położenie administracyjne (gnrina) Roźwienica (siedziba Urzędu Gminy).

PaBfia _ Pęłnatycze: w skład wchodzą Pełnatyczę, wola RoźWienicka i Cząstkowice.

.-

Powierzcbnla-

86'7.47 ha.

Komunikacja
Przez miejscowość przebiega dloga powiatowa droga
Roźwienicka.

Nr'

1620 R lelacji Pełnaqcze _ wola

Najbliższa stacja kolejowajest w Jarosławiu, a lotnisko w Rzeszowie'
Komunikacja zbiorowa - PKS

.

Ludnośó

'

Liczba ludności 564 mieszkańcórł
wieśWola Roźwienicka zajmuje szóste miejsce

w

gminie pod względem ilości

mieszkańców_

Liczba ludności raczej wzrasta, ze względu na budowę i osiedlanie się ludzi z miasta, stąd

migracjajest słaba, ale prawdopodobnie dodatnia' Przyrost naturalnyjest dodatni'
Podział ludności ze względu na wiek prodŃcyjny:
- przedprodukcyjny - 138
- produkcyjny - 358
- poprodukcyjny - 68

Kobiet jest 282, a mężczyzl _ 282 osób.

Historia
WieśWola Roźwienicka powstała w drugiej połowie XV wieku. Została założona na now)m
korzeniu przez osadników z RoŹwienicy' uciekinierów przybyłych ze wschodu. osadnicy
otrz}mali od ówczesnego obszamika grunt bagnisry i lesisty pełen podmokłych łąk i na mocy
przyrvileju lokacyjnego korzystali z lat wolnizny tj. zwolnienia od danin i robocizn na
okeślonąilośćlat. stąd pochodzi nazwa Wola'
W czasach Polski rozbiorowej w rozdrobnionych gospodarstwach wolnych przed i po roku
1848 panowała tu skajna nędza. Mieszkańcy pńcowali we dwoŹe w Pęłnatyczach i
cząstkowicach ratując się w ten sposób od głodu' szczególnie na pŹednówku. więlu
emigowało do Ameryki i Francji, wielu szukało chleba w Niemczech, wyjeżdżającna prace
sęzolowe. Powszechny był analfabetyzm , zwł aszcza że szkołabyła w Pełnatyczach' a nie
było przymusu szkolnego.
W czasie okupacji nieliczni gospodarze należeli do Batalionów cbłopskich, a wieśzapłaciła
za to klwiąniewinnych ludzi. w roku 1943 według relacji miejscowej ludnościsołtysem był
Ukainiec Władysław Mię]niczek, który baldzo źle obchodził się z tutejszymi mięszkńcami'
Za to został w lecie 1943 roku zastrzelony przez CzłoŃa Batalionów Chłopskich' Pociągnęło
to za sobąpacylrkację wsi' o świtaniu, kiedy wszyscy jeszcze spali Niemcy otoczyli wieś, a
glupy gestapowców wpadły do domów i chw1'tały przerażońych mężczyŻn . Następnie zostali
oni odprowadzeni do szkoły gdzie odbyło się śledztwo w sprawie zamordowanego' Nieludzko
bici i katowani Po]acy Żostali podzieleni na trzy grupy. Jednych odesłano do domu, dwóch do
obozu, a sześciu rozstŹelano z karabinu maszynowego za ogrodzeniem szkoln}m' Zginęli
wtedy JózefDeptuch' JózefGąsiąr, Jan Kucharski' Jan Mich, Władysław Kurpiel i Antoni
Sobień. Byłoto 13 lipca 1943 roku. Ciała męczenników spoczęły w miejscu straceń i
pozostały tu aż do czasu ekshumacji i ekspońacji zwłok' które miĄ miejsce po wojnie'
odtąd spoczywają we wspólnym grobie na cmentalzu wówczas paIafialnym w
Rudołowicach. Pomnik wystawił własn}.rn kosŹem blat Antoniego Sobienia, przebJ'wający
stalę we Flancji' obóz przężyli| Antoni Kurpiel i Władysław Kucharski' Miejsce straceń ofiar
faszyzmu uświęcone krwiąjest przedmiotęm czci. Stoi tu bzyż pamiątkowy otoczony
ogródkiem krł iatowym'

Klimat
Klimat wsi według podziału W' Sokołowicza należy do pasa klimatóW kształtowanych
pod \łpływem gór i wyżyn' cechami charakterystycznymi tęgo pasa klimatycznego sądość
wysokię dobowe amplitudy tempelatury powiętrza szczęgólnię na stokach o ekspozycji
osłonecznionej i niskie amplitudy na zboczach i stokach zacienionych. opady są tu dość
wysokie gdyz srrma rocznych opadów sięga 780 mrn. Długośćposzczególnych pór loku
plzędstawia się następująco:
czas twania zimy dochodzi do 90 dni z zaleganiem pokrywy śniegowej do 85 dni. Czas
trwania lata wynosi 99 dni.
Liczba pogodnych dni wynosi plzeciętnię 63 dni zaśpochmumych do 1l5 dni. warunki
klimatu lokalnego uzalężnione są do rzeźby telenu, nachyleń zbocza i stoków olaz ich

ękspozycji' Najkorzystniejsze są tęręny o ekspozycji sE, S i sw a najniekoŻystnięjsze o
drrzych nachyleniach i ekspozycji północnej lub zbliżonej do północy'

Dziedzictwo kulturowe
Tradycje - andrzejki _ bramy ściągajązawody struackie, festyny rodzinne' święcenie pól na
Wielkanoc przez rolników, na ostatnim polu zostawia palmę. węsęlnę szlabany, szczodraki
czyli kolędowanie młodych chłopców w wigilijny ranek. W okesie swiąt Bożego
Narodzenia przynoszone jest światęłkobetlejemskie'

Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu:
UŹ}'tki rolnę, \ł

t}łn|
ha

ome

-

grunty

-

lasy i zalesienia

86'7 '4'7

355.71ha

20r.16

I9l .78 ha

Pozostałe grunty i nieużytki

j

o:.or rn

Na terenie wsi rvystępują osady trzęciorzędowe. osady trzeciorzędowe wysĘlują w obrębie
kotliny sandornierskiej, będącęj częściąskładowej jednostki geologicznej rrazwanej
zapadliskiern Podkaryackim. osady te to osady mórz głębokich nazwane iłami
Rakowięckimi' Powyżęj utworów starszego podłoża występują osady czwaltorzędowe
(plejstoceńskich
holoceńskich) osadów rzecznych, ęliptycznych,
zbudowane
wodnolądowych i zboczowych'

z

i

Pokrywa glebowa omawianęgo telenu jest pod względem t}pologii śrędnio zróżnicowana,
ptzy czyfi ŻauwaŻa się z|aczĘa plzewagę dwóch typów gleb, a mianowicie czamoziemów
i gleb brunatnych właścirłych.
Lokalnie występują glęby brunatne Bylugowane, a w dolinach mady rzeczne. Ze względl la
skład mechaniczny skały macierzystej wytwolzyły się fu gleby dobre i bardzo dobre
odznaczające się bardzo dobrymi cechami fizyczno-chemicznymi, tj. właściwąwilgotnością
zwięzłościągruzełkowatością odpowiednią ciepłotą i przewiewnością
Ponadto posiadają odpowiednio wykształcony poziom próchniczy.
w związku z tym występują tu w znacznej mierze gleby klasy 1l oraz III A i III B, a także I.
Znaczną częśćzajmują czamoziemy. odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami
fizyczno_chemicznymi i naleŻą do najżyźniejszych gleb'
Wody:

-jeziora nie ma

-

-

Źeka Mleczka
są

stawy

Wola Roźwienicka naleŻy do tęręnów ubogich w wody gluntowe' W obniżeniach dolinnych
l0 m p.t. zwierciadło
woda występuje w piaskach dlobnych i żwilach na głębokości
wody występuję pod napięcięm hydlostatycznym a poziom zrvierciadła stabilizuje się na
glębokości3,2 _ 3,6 m od p't..
W okresach mokrych spodziewanejest podniesienie poziomu wody o 1,0 m.

8

Stan środowiska i ochrona przyrody
Nie ma żadn1ch form ochron1 przy'rod1'
Powietrzę we wsi jest czystę. Na terenie wsi brak jest zakładów przemysłowych emitujących

do powietza.

Zródłem niekorzystnego wpł1'wu na

powietze
atmosfelycz'ne są systęmy grzewczę w budyŃach mieszkalnych. w począ&owych latach
dziewięćdziesiątych znacŻna częśćbudynków została \łyposa]żona w kotłownię opalane
gazem. Jednak pod koniec tych lat ze względu na macmy wzost cen gazu ziemnego
większośćnieszkanców powtóciła do tradycyjnego opalania bud}'nków węglem kamiennym
i drewnem co przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeliapovielrza'
zadLeczyszczeria

PodmioĘ gospodarcze oraz zatrudnienie i bezrobocie
We wsi zraiduię sie

:

Zakładręmontowo budowlany,,Żelbet''
Zakład odziezowy ,,Dębicki i Spółka''
Jest 2 sklepy.

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna
w

całej wsi jest sieó wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

woda dostalczana jest zbiorczą siecią wodociągową zaopatqwaną

z

ujęć podziemnych
w miejscowości Wola Roźwienicka' Ludność korzystająca z sieci wodociągowej _ l00%.

Sieć kanalizacyjna jest w dobrym stanie technicznym. Ścieki odprouadzane są do
biologiczno-mechanicznĄ oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Rońvięnicka.
Eksploatacją sieci zajmuje się Urząd Gminy Rozrłienica' Ludnośćkorzystająca z sieci
kanalizacyjnej prawie 100%.

Szacunek ludnościkorzystajpej z sieci gazowej _ l00%.

l

zewnęttzna firma w1wozi odpady na składowisko poza gminę. odpady w}$r'ozi się x
w miesiącu. 1 x w roku \ływóZ wielkogabarytorłych' Seglegacja odpadów odbywa się
w gospodarstwach (u podstaw).
Na telenie wsi nie ma linii elektroenęrgetycznych o dużych napięciach. Znajdują się jed1nie
lokalne sieci średniego napięcia - 15 kV zasilające lokalne stację transfomatoro\łe. PŻy
i 380 V , a więc
pomocy tych stacii napięcie transformowanę jest na niskie napięcie 230
enelgii
elekĘcznej.
odbiorców
takie na którym pracuje większość

v

Na terenie wsi nię ma Śieci ciepłolłniczych' Bud;'nki ogrzewane są przez instalacj€ zasilane
z lokalnych źródeł ciepła.
Dostęp do telefonii przewodowej i bez przewodowej oraz Intemefu| są 2 Śieci ladiowe, oraz

możliwośćkorzystania z neostrady'

Rolnictwo
Struklura gospodarstw rolnych:

powyżej 1 do mniej niż 2
od 2 do mniej niż 5
od 5 do mniej niż 7
od 7 do mniej niż 10
od l0do mniej niż 15
Powyżęj

15

ha
ha
ha
ha

ha

'I4

64
10
5

0
5

Do większych gospodarstw ind1rłidualnych działających na terenię wsi należą

}
>
>

Gospodarstwo rolne Pana Waldemara Fudali zam. Wola Roźwienicka o pow. ok.
40hą
Gospodarctwo rolnę Pana Edwarda Dryniaka zam. WoIa Roźwienicka o pow' ok. 25
ha
Gospodarstwo rolne Pana Mariana Pęlca zam' wola RoŹwienicka o pow'ok' 25 ha

Głównę zasiewy - rzepak, zboża.
Hodowla Trzody chlewnej
PEy istniejących warunkach prodŃcji rolnicy w gminie osiągają relat1rłnie wysokie plony'
Plony zbóż ptzet'łaczaJą35 q/ha. swiadczy to o wysokim poziomie kultury rolnej.

Głó\łnym łódłem utrzymania mieszkańców jest praca w gospoda$twię ro]n)1n oraz różnego
t}pu świadczenia socjalnejak renty, ęmerytuly czy zasiłki dla bęzrobotnych'
Nie ma zakładów przetwóIstwa rolno-spoż''wczego.

Turystyka
Nie ma zaplecza noclegowego' Nię ma gospodalstw agloturystycznych.
Nię ma szlaków turystycznych' ani ścieżekdydaktycznych.

Edukacja i oPieka zdrowotna
Jest Szkoła filialna' łącmie ok. 36 uczniów.
W woli Roźwienickiej nie ma ośrodkazdlowia, znajduje się 3 km od Woli Roźwienickiej
w Rohłienicy' ośrodekzapewniają podstawową opiekę zdrowotną \'szystkim mieszlońcom
gminy' W ośrodkuprzyjmują lekarze: internista, pediatra, dęntysta, ginekolog' Przychodnie
specjalistycznę znajdują się w Jalosławiu' W nagĘch przypadkach mieszkańcy gminy
obsługiwani są przez pogotowie ratuŃowę w Pruchniku'

Wiejski Dom Kultury wybudowany 20 lat temu w dobie kryzysu wymaga lemontu
odnowienia' Jest tęż Remiza strźacka, ale budynek wymaga guntownego ręmontu'

Kultura i spoń, bezpieczeństwo' pomoc i aktywność społeczna

.-

W miejscowości znajduję jednostka ochotniczej straży Pożamej'
Nie ma zagrożenia powodziowego i innych pfzewid}'walnych zagtożeńopieka społeczna mieści się w sąsiędniej miejscowości w UG Roźwienicaw Woli RoŹwienickiej funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich oraz Forum Młodych
Ludowców

i

Analiza SWOT
l
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Mocne strony
Pełny dostęp do sieci infiastruktury
ośrodek przedszkolny oraz filia
szkoły podstawowej
Boisko spońowę oraz place zabaw
Grunty w miejscowości po
przeprowadzonym postępowaniu
scaleniowym.
Utwardzone drogi dojazdowe w
polach
odnowiona droga asfaltowa przęz
wieś
Zalesiono nieuĄ4ki rolne w ilośció

Slabc stronY

1.

2.

Zły stan obiektu wDK
Brak pomieszczeń dla Koła
Gospodyi Wiejskich oraz dla
rttłoózieży
Brak pa*ingu przed bud}nkięm

WDK

Brak chodnika przy drodze
powiatowej
5. Brak ogrodzeńa WDK

4.

ha
Zapał mieszkańców do prac
społecznych
9. Prężnie działające Koło Gospodyń
Wiejskich oraz OSP
l0 sa]kakulturalno oświatowa
skomputeryzowana w bud)T rku
8.

WDK

Odnowione 3 zabytkowe figurki
kultu sakalnego
12 Przyrost naturalny dodatni

zasrożenie

Szanse

1.

2.

3'

L

Plan tras rowerowych, (Wkonana
dokumęntacj a)
Rosnące zaintelesowanie turystyką

2.
3.

wiejską

4.

Realizowany przez gminę Program
Intęgracji społecznej'
Udział gminv w proglamię Leader+''
''
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Brak planu zagospodarowania
przęstrzennego w gminie.
Alkoholizm, narkomania.
Niestabilny Źąd.
Emigracja młodzieŻy
i wykwalifikowanych kadr (niskie
place w Polscę).

Wizja (rok 2017)
Przębudowany i funkcjonalny Wiejsk Dom Kultury, dobrŻe w}posażony w spzęt AGD i
naczyniajako baza do organizacji imprez.
odręmonto'wana Remiza Strżacka chlubą oSP
Bogata i różno.odna oferta spędzania wo]nego czasu dla dzieci i młodżeżyw Swietlicy
Wiejskiej.
Aktrłnie działa Koło Gospodyń Wiejskich'
Boisko z zapleczem prz1ciąga młodzieŻ
Mieszkalicy bezpiecznie poruszają się chodnikami wzdłużdróg.

Gele

!.

IJtworzenie atrakcyjnej baąy lokalowej dla działalnościkulturalnej ołaz
oferty zagospodarowania czasu l,olnego dla mieszkańców WoIi

Roźwienickiej

2, Rozbudowg Remizy Strafuckiej, zagospodarowanie placu wokół
butlynku, urządzenie placu zabaw dlu dzieci.
3. Butlowa boiska sportowego, zagospodarowanie terenu wokół stawu

Mieszkancy ustalili kolejnośćlealizacji zadań(jak poniżej w hamonogramie), za
p or}'tetowę przyjęli
I

'

1) Ręmont Wiejskiego Domu Kultury, w szczególności docieplenia' wykonanie elewacji
zewnętfznęj i oraz odbojówek wokół obiektu częściowawymiana okien oraz drzwi,
glunto\łny remont wewnątz obiektu
2) oglodzenie budyŃu WDK oraz wykonanie parkingu
3) Rozbudowa remizy strazackięj' Żagospodarowanie placu wokół budynku oraz urządzenie
placu zabaw dla dzieci
4) Budowa boiska spońowego

11
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Wdrożenie, promocja i monitorowanie

1' Zgodnię z

kozporządzeliem

Minista Rolnictwa i

Rozwoju wsi

,'w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach działania 'odnowa i rozwój wsi' objętego Programem Rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007-20l3'', Plan odnowy Miejscowości powinięn być prŻyjęty Fzez
Zebranie Wiejskie i zatwięrdzony przęz Radę Gminy.

2..

3.

Należy umożliwić mieszkńcom sołectwa zapoznanię się z niniejszym dokumentem.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby powielenie go w ilościgospodarstw domowych
znajdujących się w sołectwie i dostarczenię go do kazdego gospodarstwa.
Rozwięaniem minimum powinna byó możliwośćzapozł\ania się z dokumentem
u soĘsa, w bibliotece lub w szkole.
Proponuje się, aby co najmniej raz w roku, Rada Sołecka na swoim posiedzeniu
analizowała stan realizacji strategii i węfyfikowała jego treść,szczególrie w części
,,PIal zadait" w zależnościod stanu realizacji poszczególnych zadań' Proponuje się' aby
osobą odpowiedzialną za bieżące nadzoIowanie realizacji był sołtys. T;'rn samym byłby
on odpowiedzialny także za przygotowanie spotkania Rady Sołeckiej w celu analizy
stanu realizacji Planu.
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