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CHARAKTERYSTYKA WSI SZONÓW

Prace archeologiczne datują osadę już na VI-X wiek.
Pierwsze pisane informacje o wsi Szonovo, pochodzą z XII w. i mówią o ufundowanym
przez Piotra Własta kościele. W 1335r. nuncjusz apostolski pisze o kościele
parafialnym pw. św. Jadwigi w Szonowie.
Obecny kościół wybudowano w 1580 roku. Był on wielokrotnie palony i
odbudowywany. W kaplicy południowej znajduje się ołtarz barokowy z XVI wieku, a
w nim późnogotycka rzeźba św. Jana Chrzciciela.
Najtragiczniejszym okresem dla Szonowa był wiek XVII, kiedy to przemarsze wojsk
w czasie wojny zubożały ludność, a pomór w 1645 roku prawie całkowicie wyniszczył
ludność słowiańską. Wówczas to Hrabia Oppersdorffî po wojnie trzydziestoletniej,
przesiedlił na te urodzajne tereny osadników niemieckich z Westfalii. W 1520 roku w
Szonowie wybuchł bunt przeciwko kolegiacie w Głogówku, a w 1774 kolejny, tym
razem przeciwko Oppersdorffom. Chłopi sprzeciwili się wtedy płaceniu tzw. podatku
solnego.
W Szonowie znajdują się stanowiska archeologiczne: neolityczne i kultury łużyckiej.

Charakterystyka geograficzna, Ludność i gospodarka
Miejscowość Szonów położna jest przy drodze wojewódzkiej 416, południowej części
gminy
Głogówek. na skraju powiatu prudnickiego w województwie opolskim.

Co wyróżnia naszą wieś?
Szonów- zamieszkany przez 587 mieszkańców położony na południe od Głogówka
administracyjnie należący do tej gminy to wieś, której korzenie sięgają okresu wieków
VI— X. Na terenie Szonowa znajdują się również ślady z prehistorii symptomatyczne
dla tego regionu jak neolit kultura łużycka, które świadczą o dogodnych warunkach do
osadnictwa. Wzmianki pisane są związane z kościołem ufundowanym w XII w. przez
Piotra Własta.
Kościół św. Jadwigi również wspomniany jest przez Nuncjusza apostolskiego w
datowanym na roku 1335 dokumencie. Początki obecnego kościoła to rok 1580, który
w swej historii zaznał wielu podpaleń i dewastacji, i ciągle był odbudowywany. Do
dzisiejszych czasów zachował się ołtarz barokowy i gotycka rzeźba św. Jana
Chrzciciela. Pięknie wyeksponowano na północnej ścianie Kościoła pamiątkowe
tablice marmurowe z intencjami z historii kościoła.

Jakie pełni funkcje?
Infrastruktura techniczna:
Drogi wiejskie, asfaltowe, polne utwardzane tłuczniem co roku remontowane przez
mieszkańców.
Oświetlenie dróg zmodernizowane, wodociąg, kanalizacja burzowa, dobrze rozwinięta
sieć telefonii stacjonarnej, dobry zasięg telefonii komórkowej.
' Strażnica OSP wyposażona w sprzęt gaśniczy (3 motopompy, agregat prądotwórczy,
piły motorowe, nożyce hydrauliczne) i 2 samochody bojowe Infrastruktura społeczna:

e Boisko sportowe z szatnią.

•
•
•

Plac zabaw dla dzieci.
Świetlica wiejska w remizie strażackiej (kuchnia + wyposażenie)
Szkoła podstawowa, przedszkole. Ośrodek zdrowia -apteka

Kim są mieszkańcy?

•
•
•
•

Rolnicy
Pracownicy zakładów pracy na terenie gminy i poza nią
Emeryci i renciści
Kilka osób prowadzi własną działalność gospodarczą i usługową (transport, sklepy
spożywcze, piekarnia).

Co daje utrzymanie?

•

Praca w indywidualnych gospodarstwach rodzinnych

•

Praca etatowa na terenie miejscowości, gminy i poza nią
Praca zarobkowa poza terytorium kraju
Świadczenia socjalne: renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych

•

Praca na własny rachunek w usługach lub handlu

Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w różnorodnych inicjatywach. działając w:
Ochotniczej Straży Pożarnej

•

Młodzieżowej sekcji OSP Radzie Parafialnej

•

Radzie sołeckiej
Grupie Odnowy Wsi LKS

SZONÓW

Jak wygląda nasza wieś?
Większość domów i obejść jest zadbana i uporządkowana, choć widoczne są też
częściowe zaniedbania, opuszczone nieruchomości.

•
•
•

Droga wojewódzka wymagająca remontu i budowy chodnika.
Dużo zieleni i drzew, oraz miejsca upamiętniające ważniejsze wydarzenia.
Typowa zabudowa wiejska z zachowanymi elementami zagrody frankońskiej, oraz
szeregiem zabytkowych budynków: liczne kapliczki.

Jakie obyczaje i tradycje są przez nas pielęgnowane?

•

Piknik rodziny

•

Dożynki Wiejskie

•

Wiejski Dzień Kobiet

•

Dzień Matki i Dziecka

•
•
•
•

Tradycje religijne (Odpust ku czci św. Jadwigi)
Bale karnawałowe
Cykliczne imprezy młodzieżowe
Indywidualne formy pielęgnacji różnorodnych tradycji i zwyczajów

Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Wieś posiada wodociąg

•
•
•
•
•

Wieś nie posiada kanalizacji
Prowadzona jest zbiórka odpadów komunalnych.
Segregacja odpadów
Dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna
Wieś zaopatrzona w energię elektryczną

Jakie są powiązania komunikacyjne?

•
•

Przez wieś przebiega droga wojewódzka
Dobre połączenie autobusowe, połączenia z drogami powiatowymi
Gęsta sieć dróg śródpolnych

•

Zbyt duże natężenie ruchu drogowego

2.
ANALIZA ZASOBÓW WSI SZONÓW
Opis zasobu, jakim wieś
dysponuje

Rodzaj zasobu

Znaczenie zasobu
Małe

Duże

Przyrodniczy:
-stan środowiska

x
x

-zróżnicowanie poziomu terenu
-czyste, brak zanieczyszczeń
przemysłowych,
jedyny
problem
to
prywatne
ogrzewanie domów śmieciami,
oponami,

-walory szaty roślinnej

-świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)

-mikroklimat wiejski, sprzyjający
uprawie roślin

x

-szata roślinna nie urozmaicona,
znaczny odsetek upraw polowych

-wody

powierzchniowe

rzeki, stawy)

(cieki,

x

-sarny, zające, kuropatwy, dziki,
bociany, zwierzęta domowe
-ciek wodny Sfornica

-wody podziemne

x

- gruntowe,
-gleby

a • ce

x

-walory krajobrazu, rzeźby terenu

-walory klimatu

Wyróżni

-urodzajne, pszenno- buraczane,

x

x

Kulturowy:
-walory architektury

x
-kościół pw. Św. Jadwigi,
tradycyjna zwarta zabudowa
-przestrzeń zadbana

walory przestrzeni wiejskiej
publicznej

x
-przestrzeń zadbana

-walory przestrzeni wiejskiej
prywatnej

-kapliczki, krzyże przydrożne,

-zabytki i pamiątki historyczne .

-brak

-osobliwości kulturowe

-brak

-miejsca, osoby i przedmioty
kultu
-święta, odpusty, pielgrzymki

-odpust
św.
Jadwigi,
procesja Bożego Ciała, Dni
Krzyżowe, dożynki

-tradycje, obrzędy, gwara

-bogate tradycje świąteczne,
wiejskie

-legendy, podania i fakty
historyczne

-liczne legendy i podania,
geneza nazwy wsi, historia
powstania miejscowości,

-ważne postacie i przekazy
historyczne

-specyficzne nazwy
specyficzne potrawy

-specyficzne zawody

-zespoły artystycme, twórcy

x

-brak brak brak brak

-

x
x

x

Obiekty i tereny: -działki pod
zabudowę
mieszkaniową

-brak
-brak

-działki pod domy letniskowe

-brak

-działki pod zakłady usługowe i
przemysł
-pustostany

-dwa pustostany,

mieszkaniowe

-

pustostany przemysłowe

-tradycyjne nieużytkowane
obiekty
gospodarskie
(stodoły, spichlerze, kuźnie,
mni
Infrastruktura społeczna: -place
publicznych spotkań, festynów

-brak brak

-boisko sportowe,

-sale spotkań, świetlice, kluby
-miejsca uprawiania sportu

-świetlica wiejska,
-boisko sportowe
boisko sportowe

-miejsca rekreacji
-ścieżki rowerowe, szlaki
turystyczne ...

-brak
-podstawowa

-szkoły

-przedszkola
-biblioteki

-brak
-placówki opieki społecznej
placówki służby zdrowia

-

Infrastruktura techniczna:
-wodociąg, kanalizacja

wodociąg, brak
kanalizacji,
-

-

drogi, nawierzchnia

-nawierzchnia asfaltowa lub z
kostki betonowej,

-oznakowanie, oświetlenie

-tablice
miejscowości,
oświetlenie
wsi
zmodernizowane w 2004r.
-parking przy ośrodku zdrowia,
chodniki asfaltowe, przystanki
betonowe

-chodniki, parkingi, przystanki

-

Telekomunikacja,
prywatny dostęp do Internetu Neostrada

-sieć telefoniczna i dostęp do
Internetu
-telefonia komórkowa

-liczne telefony komórkowe ws
stkich dostęnnch sieci

Gospodarka, rolnictwo: -miejsca
-gospodarstwa rolne (około 90
pracy
miejsc
pracy),
zakłady usługowe

prywatne

-znane firmy produkcyjne i zakłady
-2 firmy transportowe
usługowe
-bar, oprzy domu

-gastronomia
-miejsca noclegowe
gospodarstwa rolne

-uprawy, hodowle

-

parafialnym
-zboża, buraki, bydło, trzoda
chlewna,

-trzoda chlewna, zboża, buraki

x

-możliwe do wykorzystania odpady -słoma
produkcyjne

x

-zasob odnawialn ch ener ii

x

Srodki finansowe i pozyskiwanie - gminne granty
funduszy:
-środki udostępnione przez gminę.

x

Mieszkańcy (kapitał społeczny i
ludzki):
-autorytety i znane postacie we
wsi

-rada sołecka i liderzy odnowy
wsi

-dzieci uczestniczące w
konkursach i zawodach
z
-krajanie znani w regionie, w sportowych
wyróżnieniami,
kraju
i
zagranicą

x
x

-studenci,
nauczyciele,
przedszkolanka, organista,
-osoby o specyficznej lub ważnej
dla wsi wiedzy i
-sponsorami są miejscowi
umiejętnościach,
przedsiębiorcy
i
firmy
m.in. studenci
współpracujące
z
mieszkańcami
wsi
-przedsiębiorcy, sponsorzy

x
x

-dostęp do Internetu ma
większość mieszkańców,

-osoby z dostępem do Internetu i
-nauczyciele szkół lokalnych
umiejętnościach
informatycznych
-OSP

x

x
x

-pracownicy nauki
-związki i stowarzyszenia

-kontakty zewnętrzne (np. z
mediami)

x

-współpraca za zagraniczna i
krajowa

x

Informacje dostępne o wsi:
-publikatory, lokalna prasa
-książki, przewodniki

-stron www

-lokalna gazeta
-roczniki
głogowieckie,
przewodniki po gminie

Głogówek, istnieje
(szonow. pl)

x
x
x

3. ANALIZA
SWOT

Silne strony
Istnienie wielu organizacji społecznych
OSP ,LKS, Grupa Od nowy Wsi
Atrakcyjne położenie wsi — wzdłuż drogi
wojewódzkiej

Zasoby ludzkie — nauczyciele,
aktywna
młodzież,
pracownicy
administracji, rolnicy,
Dobrze prosperujące zakłady usługowe,
Kościół filialny, zabytkowe kapliczki
Pracowitość i zaangażowanie mieszkańców

Sprzyjające warunki klimatyczne,
zdrowe i czyste powietrze, dobry
mikroklimat
Znana historia wsi i legendy, Udział
w życiu gminy,

Wodociąg, dobrze rozwinięta sieć
telekomunikacyjna,
Sponsoring, organizacja festynów,
Uczestnictwo w programie „Odnowa

Słabe strony
Brak infrastruktury technicznej,
kanalizacji sanitarnej, gazociągu
Brak środków finansowych na
modernizacje gospodarstw
Brak miejsc pracy dla kobiet i młodych
ludzi

Niedostatek
wiedzy
z
zakresu
technologii
informatycznej
i
nowoczesnych technologii rolniczych
Brak środków finansowych na cele
społeczne
Brak promocji wsi,
Brak małej gastronomii,
Brak świadomości i potrzeby zmian w
sposobie gospodarowania,
Odpływ młodych ludzi zagranicę

wsi”
Organizacja imprez kulturalnych,

Szanse

Dobra, efektywna współpraca z
Urzędem Gminy,
Możliwość pozyskiwania funduszy
europejskich,
Przystąpienie do programu „Odnowy
wsi”,
Poprawienie atrakcyjności wsi poprzez
wykorzystanie jej zasobów,
Korzystanie z funduszy strukturalnych
Utworzenie nowych miejsc pracy w celu
zatrzymania młodych ludzi,
Promowanie programów rolniczych,
np.
Młody Rolnik,
Upodmiotowienie sołectwa,
Polityka państwa wobec wsi,
Nawiązanie współpracy z partnerem z za
ranic

Zagrożenia
Dekoniunktura na rynku żywności
Brak pracy w regionie, gminie dla
młodych, wykształconych ludzi,
Niż demograficzny,
Niska opłacalność produkcji rolnej
Zagrożenia epidemiologiczne i biologiczne

Zły stan dróg,
Nieodpowiednia polityka państwa
wobec wsi,

Standard życia (warunki materialne):
a) silne strony oświetlenie
uliczne sieć telefoniczna
wodociąg
świetlica
wiejska,
boisko
przedszkole szkoła
b) słabe strony kanalizacja
brak małej gastronomii
c) szanse stworzenie małej
gastronomii
d) zagrożenia zły stan dróg
polnych e klęski żywiołowe

Jakość życia (warunki niematerialne):
a) silne strony dobrze rozwijające się zakłady
usługowe
' zasoby ludzkie festyny,
odpusty, imprezy kulturalne e
zaopatrzenie w usługi estetyka
wsi

b) słabe strony

•

zagrożenie bezrobociem

c) szanse

•
•

współpraca między mieszkańcami

życzliwość i akceptacja postaw
aktywnych
d) zagrożenia e klęski żywiołowe wypadki
spowodowane złym stanem dróg e słaba
komunikacja międzyludzka

Tożsamość wsi i wartości życia
wiejskiego:
a) silne strony lokalne tradycje s historia
wsi i legendy e krajobraz kulturalny i
przyrodniczy e tradycyjne hodowle
• uroczystości rocznicowe

b) słabe strony
c) szanse wypromowanie własnego
produktu
d) zagrożenia zanikanie więzi
międzypokoleniowej zanikanie
wartości religijnych brak chęci do
działania

Byt (warunki ekonomiczne):
a) silne strony c sponsoring usługi
gleby dobrej klasy
b)słabe strony promocja wsi e odpływ
młodych ludzi za granicę
e możliwość pozyskania
funduszy unijnych baza usługowa
• pozyskanie sponsorów z zagranicy

c) szanse
e)

4.

zagrożenia brak pracy dla
mieszkańców słabe wsparcie
finansowe ze strony gminy
zubożenie
społeczeństwa
wskutek drożejących produktów i
braku rac

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH 1 PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNĄ NA LATA 2020-2028

Lp.

Zadanie

Okres
Realizacji

Koszty
PLN

Źródło
finansowania

1.

Wytyczenie i
budowa
tras
rowerowych oraz
szlaków
pieszych

2020-2024

500.000

Fundusze unijne,
Urząd Miejski

2.

Dobudowa
garażu przy
budynku
OSP

2020-2022

200.000

Fundusze unijne,
Urząd Miejski

400.000

Fundusze unijne,
Ministerstwo Kultury,
Fundusz Kościelny,
Urząd miejski

2020-2028

250.000

Fundusze unijne,
Urząd Miejski,
sponsorzy

2020-2024

4.000.000

3.

4.

5.

6.

7.

Remont kościoła
zabytkowego
Rozbudowa obiektu
sportowego-boisko
z zapleczem
Budowa
sali
gimnastycznej przy
szkole
podstawowej
Utwardzenie dróg
polnych

Remont dróg
gminnych

2020-2026

2020-2028

4.000.000

2020-2028

2.000.000

5.

Fundusze unijne,
Urząd Gminy
Fundusze unijne,
Urząd Gminy, praca
mieszkańców
Fundusze unijne,
Urząd Miejski

Kapitał społeczny
Mieszkańcy uczestniczą w różnorodnych inicjatywach, działając w
Ochotniczej Straży Pożarnej, Radzie Sołeckiej, Grupie Odnowy
Wsi, LKS Szonów.
Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców:
Obszarem charakterystycznym dla miejscowości jest teren
położony między Dzierżysławicami, a Szonowem obejmujący
między innymi dz. 649/298, 504/319, 294, 594/342(część działki),
293, 291 mapa 6 ob. Dzierżysławice, dz. 164/1 (część działki)
mapa 5 ob. Dzierżysławice, 196 mapa 5 ob. Głogowiec, dz. 197
mapa 5 ob. Głogowiec, dz. 198 mapa 5 ob. Głogowiec, działka 569
mapa 1 ob. Szonów, dz. 576/3 mapa 1 ob. Szonów (część działki).
PODSUMOWANIE

Plan Odnowy Miejscowości Szonów na lata 2020-2028jest dokumentem
otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji w zależności od potrzeb
społecznych i uwarunkowań finansowych. Uwzględnione będą postulaty
zgłaszane przez mieszkańców wsi, władze samorządowe Gminu, organizuje
pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców. Oznacza to, że mogą być
dopisywane nowe zadania.) Zmianie może też ulec termin i kolejność ich
realizacji.

Plan został opracowany przez zaangażowanie przedstawicieli lokalnej
społeczności w osobach.

prezes (lider)
wiceprezes
. . . sekretarz
. . . skarbnik
członek
członek

