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7. WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU
1.WSTĘP
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym rosną potrzeby mieszkańców sołectwa. Problemy
i bolączki nie są możliwe do pokonania przez działania samych mieszkańców. Głównym
ograniczeniem w rozwoju sołectwa są możliwości finansowe Gminy.
Jedną z dróg do poprawy jakości życia mieszkańców Janowic może być pozyskiwanie
funduszy zewnętrznych, między innymi z Unii Europejskiej w związku, z tym mieszkańcy
opracowali poniższy plan.
Plan Odnowy Miejscowości Janowice został opracowany przy udziale:
 Sołtysa,
 Rady Sołeckiej,
 Radnych,
 Członków Rady Parafialnej,
 Dyrektor szkoły,
 Ogrodników, rolników,
 Przedstawicieli podmiotów gospodarczych,
 Członków OSP.
Powstał on w wyniku spotkań warsztatowych oraz licznych konsultacji z mieszkańcami.
Koordynatorem prac ze strony Gminy Pleśna był Władysław Węgiel, z-ca wójta Gminy
Pleśna.
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o wielorakim znaczeniu, mającym na celu:
 scharakteryzowanie miejscowości,
 ocenienie zasobów sołectwa,
 wypracowanie wizji rozwoju,
 planowanie zadań zbieżnych z celami strategicznymi wynikającymi ze Strategii
Rozwoju Gminy Pleśna na lata 2008-2015,
 opracowanie wieloletniego harmonogramu zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć,
 integrowanie i pobudzenie społeczności lokalnej oraz władz lokalnych
do wspólnego działania na rzecz wsi,
 umożliwienie efektywnego gospodarowania zasobami ludzkimi, środowiskowymi
i finansowymi.
Plan Odnowy Miejscowości ma być między innymi załącznikiem do projektów
zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i w innych instytucjach
finansujących.
Plan Odnowy Miejscowości wypracowany został na okres 2008-2015.
Zawarto w nim działania inwestycyjne, szkoleniowe, rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe,
które zapisano w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacje społeczne.
Podjęcie się realizacji wyznaczonych zadań poprzedzone zostanie ich przygotowaniem wraz
z opisem i opracowaniem zakresu rzeczowego, określeniem kosztów i terminów wykonania.
Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości zostanie przyjęty przez Zebrania Wiejskie,
wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Pleśna i stanowić będzie nierozerwalny załącznik
wniosków składanych do różnych instytucji o środki finansowe.
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Dokumenty i materiały na podstawie, których opracowano Plan Odnowy Miejscowości
Janowice
1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
2. Strategia Rozwoju Powiatu Tarnowskiego
3. Strategia Rozwoju Gminy Pleśna 2008-2015
4. Statystyki UG Pleśna
5. Oficjalna strona internetowa Gminy Pleśna
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2.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI - JANOWICE
2.1. Położenie miejscowości
Z geograficznego punktu widzenia Janowice są położone na skraju Pogórza
Ciężkowickiego, na stokach i wzdłuż potoku Lubinianka, spływającego w kierunku
rzeki Dunajec.
Janowice wchodzą w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego
pełniąc funkcje otuliny parków krajobrazowych poprzez system obszarów chronionych.
(Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki).
W sołectwie znajduje się wiele urokliwych zagajników, wąwozów, parowów zwanych w miejscowej gwarze "paryjami", co stanowi dodatkowe walory
krajobrazowe.

2.2.Przynależność administracyjna
Gminy Pleśna położona jest
w granicach powiatu tarnowskiego,
we wschodniej części województwa
małopolskiego, na południe od Tarnowa.
Janowice są jednym z 11 sołectw Gminy.

Usytuowanie Gminy
Pleśna
w granicach powiatu
tarnowskiego

Janowice

Położenie Janowic na mapie Gminy Pleśna

2.3.Powierzchnia i liczba ludności
Powierzchnia miejscowości wynosi 13,56 km2 (powierzchnia gminy - 83,1 km2).
Pod względem obszaru jest to największe sołectwo Gminy Pleśna.
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Liczba ludności wynosi – 1232.

2.4.Szlaki komunikacyjne, dostępność komunikacyjna
Sołectwo usytuowane jest przy drogach powiatowych:
Tarnów – Zakliczyn
Szczepanowice - Janowice

 Niezadowalająca jest dostępność miejscowości do środków komunikacji publicznej,
 Drogi lokalne są w złym stanie technicznym,
 Sąsiedztwo – z jednej strony bliskość Tarnowa i Zakliczyna, z pozostałych
otoczenie lasami, łąkami, wzgórzami i jarami cieków wodnych oraz doliną rzeki
Dunajec.

2.5. Działalność kulturalna i sportowa
W Janowicach działa:
 Filia Gminnego Centrum Kultury Sportu i Promocji
 Gminna Biblioteka Publiczna
 Uczniowski Klub Sportowy „Herkules”.

2.6. Położenie i środowisko przyrodnicze
Janowice położone są przy drodze powiatowej Tarnów – Zakliczyn i Szczepanowice –
Janowice, na południowy zachód od Tarnowa ,w dolinie potoku Lubinianka
uchodzącego do rzeki Dunajec i położone są na Obszarze Chronionego Krajobrazu
Pogórza Ciężkowickiego
Miejscowość posiada wiele walorów turystycznych i rekreacyjnych. Decydują o nich
wspaniałe krajobrazy roztaczające się ze wzgórz na dolinę rzeki Dunajec oraz na pasma
Beskidów, Gorców i Tatr.
Rekreacja i turystyka oraz baza noclegowa związana jest z rozwijającą się:
 Agroturystyką,
 Ścieżką Ekologiczno-Przyrodniczą Eko@sklep „Na Trasie”
 Małopolskim Szlakiem Owocowym.

2.7 Historia Miejscowości
Stałe osadnictwo na terenie Janowic jest datowane na VIII i IX w. Najstarsza wzmianka
pochodzi z 1347 roku.
Jan Długosz w 1405 roku notuje wieś Janowice, której wówczas właścicielami byli
Chwalibogowie herbu Strzemię.
Następnymi właścicielami byli Stadniccy XVI w. Od XVII wieku posiadaczem Janowic staje
się ród Jordanów. W 1737 roku powstaje dwór z wieżą obronną.
Na przełomie XVIII i XIX wieku pałac nabywają Stadniccy – dwór rozbudowywany jest w
stylu neogotyckim.
W XIX wieku (1863) wybudowano przy dworze kaplicę, z której obecnie pozostały ruiny.
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Rok 1865 jest odnotowany jako rok utworzenia szkoły parafialnej, przekształconej w
trywialną a ostatecznie w ludową.
Właścicielami i współwłaścicielami Janowic w drugiej połowie XIX w. byli Młyńscy
a także Krzeczonowicz i Dobrzyński.
Kronika szkolna podaje, że pod koniec XIX utworzono we wsi kółko rolnicze wraz z
małym sklepikiem. We wsi istniały karczmy, kuźnie i młyn wodny a we dworze zakład
produkujący wyroby z wikliny.
W latach 1908-1911 wybudowano nową szkołę o trzech izbach lekcyjnych, która
funkcjonowała aż do roku 1984.
W 1909 roku przewieziono do Janowic wozami konnymi drewniany XVIII-wieczny
kościół z Lubczy koło Pilzna.
W okresie międzywojennym mieszkańcy Janowic angażowali się w życie polityczne i
społeczne rozwijającej się po okresie zaborów niepodległej Polski. Część mieszkańców na
czele
z
K.Regiecem
popierała
PSL
–
Piast
i
współpracowała
z przywódcą ruchu ludowego Wincentym Witosem, w działalności tej wyróżnił się Andrzej
Nędza, inni mieszkańcy popierali prorządowy BBWR.
W okresie II Wojny Światowej mieszkańcy Janowic znosili mężnie głód, epidemie,
przymusowe roboty, kontrybucje, terror okupanta – wielu zginęło. Młodzież uciekała do lasu
tworząc oddziały partyzanckie związane z AK. Po wojnie wybudowano remizę strażacką, w
której z czasem umiejscowiono Dom Kultury. Miesiła się tu też siedziba Gromadzkiej Rady
Narodowej. Dzięki wsparciu polonii amerykańskiej skupionej w Klubie ”Chicago” udało się
wybudować w Janowicach Ośrodek Zdrowia.
Zabytki: dwór z pierwszej połowy XIX wieku wraz z otaczającym go parkiem.
Cmentarz z okresu I wojny światowej nr 190, na którym pochowano 114 żołnierzy armii
austro - węgierskiej oraz 16 armii rosyjskiej, wewnątrz kamienny monument Chrystusa
Ukrzyżowanego.
W Janowicach w centrum wsi znajduje się szkoła, położona przy trasie Tarnów - Zakliczyn, na
jednej z teras potoku, Lubinianka, który przepływa obok szkoły.
Osobliwości przyrodnicze: uroczysko Janowice – las od strony rzeki Dunajec
w kierunku wschodnim, a w nim okazy bluszczu pospolitego pnącego się po pniach drzew.
Na cmentarzu parafialnym znajduje się grób legionisty – Zygmunta Klimeckiego, który zmarł
po trudach wojennych w 1918 r. (krewny Zygmunta był adiutantem Wł. Sikorskiego i zginął w
słynnej katastrofie pod Gibraltarem).
Po wojnie, w marcu 1945 roku rozparcelowano dwór. 48 chłopów bezrolnych i
małorolnych otrzymało ziemię z majątku dworskiego. W budynku dworskim dzieci w 2
oddziałach klasowych rozpoczęły pobierać naukę. Wydzielono też mieszkanie dla nauczyciela.
Z czasem pałacyk popadał w coraz większą ruinę.
W 1950 r. rozpoczęła się elektryfikacja wsi. W domach po raz pierwszy zabłysło
światło elektryczne. Ludność zaopatrywała się w radioodbiorniki.
W 1955 r. w Janowicach powstała Gromadzka Rada Narodowa. Przedtem Janowice należały
do Gromady w Pleśnej.
W 1956 r. uruchomiono po raz pierwszy przez Janowice linię autobusową przez Janowice, a
w 1964 Janowice otrzymały swój „pekaes”.
Lata (1982–1993) to czas budowy nowego kościoła w Janowicach, który w końcu został
poświęcony w 1994 r.
W latach osiemdziesiątych remontowano również Dom Kultury. Ostatecznie oddano go do
użytku na początku lat dziewięćdziesiątych.
W roku 2005 szkoła w Janowicach obchodzi rocznicę 140 lat istnienia. Z tej okazji
przygotowano niniejszy biuletyn. Został on przygotowany przez zespół w składzie: mgr
Robert Kraj, mgr Beata Mrzygłód, mgr Eugeniusz Kaczor.
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ZNAMIENICI MIESZKAŃCY JANOWIC I OSOBY ZWIĄZANE
Z TĄ MIEJSCOWOŚCIĄ
Kazimierz Wielki – lokował wieś na prawie niemieckim.
Jan Długosz – umieścił pierwsze historyczne wzmianki o Janowicach w swoich
kronikach.
Stadnicka Hrabina Karolina. - jej staraniem założono szkołę, rozbudowano
dworek i wybudowano kaplicę przy dworku.
Regiec Franciszek Ksawery - nauczyciel ludowy, kierownik szkoły
w latach 1870 – 1908
Zapart Władysław – wyróżniający się gospodarz i członek Rady Szkolnej
Miejscowej w XIX w.
Zapart Filip – jego staraniem i dzięki jego zaangażowaniu przeniesiono z Lubczy
i wzniesiono w 1909 r. kościół w Janowicach.
Krakowski Wojciech – wójt gminy Janowice, w czasach I wojny światowej
posądzony o rzekome szpiegostwo, został w 1915 r. powieszony przed kościołem przez
Austriaków.
Regiec Władysław – syn Franciszka, kierownik szkoły w latach 1911 – 1925.
W kronice szkoły opisał dokładnie wydarzenia z czasów pierwszej wojny światowej
Kocik Franciszek – prawnik, podporucznik, absolwent szkoły zamordowany
w Samarze przez bolszewików w chwili kiedy miał wracać do kraju
Regiec Tadeusz – uczeń szkoły realnej w Tarnowie, zgłosił się na ochotnika
do wojska w 1920 r., zginął w bitwie pod Zawadami niedaleko Ostrołęki 14.08. 1920 r.
Kobylański Jan – ostatni właściciel dworku i posiadłości ziemskich
w Janowicach. Opuścił Janowice w 1939 r.
Jarosz Karol – jeden z najzamożniejszych gospodarzy, wójt gminy Janowice, poseł
na sejm od 1928 r.
Regiec Karol– kierownik szkoły w latach 1925-1929, działacz PSL Piast
Wójcicki Błażej – jeden z najdłużej żyjących legionistów, członek I komp. kadrowej,
mieszkał w latach dzieciństwa w dworku, zmarł w 2000 r.
Klimecki Zygmunt – legionista, jego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym,
zmarł w 1918 r., miał 18 lat.
Działo Franciszek – kierownik szkoły w latach 1929-39, popularyzował
sadownictwo, pszczelarstwo, organizator wystawy rolniczej w 1937
Regiec Michalina – z domu Gniewek – absolwentka seminarium pedagogicznego,
wieloletnia nauczycielka, działaczka i animatorka życia kulturalnego miejscowości,
twórczyni teatru amatorskiego.
Harlender Józef – zarządzał fabryczką założoną pod Wałem przed II wojną
światową, wykorzystującą złoża ochry do produkcji farb ziemnych.
Ks. Władysław Kowalczyk – miejscowy duszpasterz i społecznik, w latach 19531968 jego staraniem wzniesiono ośrodek zdrowia w Janowicach oraz poczekalnię dla
oczekujących na autobus, patron gimnazjum w Woli Rzędzińskiej.
Nędza Andrzej– działacz ludowy, członek PSL przed i po wojnie, przewodniczący
Gromadzkiej Rady Narodowej, zamiłowany sadownik i ogrodnik.
Wiśniewski Czesław – wyróżniający się gospodarz, działacz ludowy,
przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej, komitetu rodzicielskiego w latach
czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w
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Ptak Stanisław – wieloletni przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, wspierał
szkołę pomagał w remontach kierownikom szkoły.
Kocik Konstanty – wieloletni przewodniczący komitetu rodzicielskiego, działacz
ludowy.
Ks. Józef Mariański –proboszcz parafii w latach 1923-1946, wzorowy
duszpasterz, przewodniczący komitetu powodziowego w 1937 r., pochowany na
cmentarzu parafialnym w Janowicach.
Cesarz Stanisława – nauczycielka, kierowniczka szkoły w latach wojny
i okupacji a na stałe od 1944 do 49, organizowała świetlicę dla dorosłych, prowadziła
kursy dokształcające dla analfabetów, organizowała przedstawienia.
Suchan Stefania – kierowniczka szkoły w latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych XX w, organizatorka życia kulturalnego, teatru amatorskiego.
Krakowski Fryderyk – członek powiatowych władz – po październiku 56 r.,
pomagał mieszkańcom Janowic w miarę swoich możliwości.
Prof. Lucjan Kocik – socjolog, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim,
autor wielu publikacji w dziedzinie socjologii.
Gromba Stanisław – działacz młodzieżowy w latach siedemdziesiątych XX
wieku, wójt gminy Pleśna w latach 1990 – 1997. Zmarł tragicznie przygnieciony przez
ciągnik, dokonując oprysków we własnym sadzie.
Siciarz Józef – lekarz, społecznik animator życia kulturalnego miejscowości
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Jego staraniem odnowiono
cmentarz żołnierski w Janowicach.
Łyszczarz Karol – kilkadziesiąt lat pełnił funkcję kościelnego w parafii Janowice,
był też woźnym szkoły od wojny aż do lat osiemdziesiątych.
Dymna Anna – wybitna aktorka teatru im. Słowackiego w Krakowie, wypoczywała
w Janowicach w okresie wakacji w latach 1985-1987, recytowała wiersze w kościele
parafialnym, odwiedziła szkołę podstawową we wrześniu 1987 r.
Zaklikiewicz Halina – od roku 1965 wychowywała i uczyła języka polskiego
trzy pokolenia Janowiczan. Organizowała przedstawienia, konkursy, występy
uczniów.
Arcybiskup Jerzy Ablewicz – wizytował Janowice, modlił się w kościele
w Janowicach, zaproponował przeniesienie krzyża ze starego do nowego kościoła.
Arcybiskup Józef Życiński – wizytował Janowice będąc biskupem
ordynariuszem tarnowskim.
Kostecki Józef – kierownik od 1968, a od 1973 do 1978 r. dyrektor szkoły, z-ca
dyr. Zbiorczej Szkoły Gminnej w Pleśnej, a następnie starszy wizytator przy
delegaturze w Tarnowie.
Ks. Michał Gniewek - Janowiczanin proboszcz parafii w Gumniskach (19461968) jego staraniem zbudowano tam kościół. Żył bardzo skromnie, pochowany
na cmentarzu w Janowicach.
Ks. Stanisław Wach - Janowiczanin, fundator witraży do prezbiterium kościoła
w Janowicach.
Orlik Marek – dyrektor szkoły w okresie jej remontu kapitalnego, w latach 1990 –
1994 przewodniczący Rady Gminy w Pleśnej, inspektor szkolny, dyr. gimnazjum
w Radłowie. W Janowicach pełnił funkcję dyrektora szkoły w latach 1978-1988.
Od roku 1990 do 1997 pracował w SP Janowice jako nauczyciel.
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3. INWENTARYZACJA - ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA
3.1 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
3.1.1 Zagospodarowanie przestrzenne
Struktura przestrzenna sołectwa
Rodzaj przestrzeni

Janowice
[ha]

Janowice
(%)

Gmina Pleśna
[ha]

Gmina Pleśna
(%)

Grunty orne
Łąki
Pastwiska
Sady
Łącznie
Lasy i grunty leśne
Grunty zadrzewione
i zakrzewione
Użytki kopalne
Grunty pod wodami
Tereny
drogowe
komunikacyjne kolejowe

475
10
276
123
884
209

35,1%
0,7%
20,4%
9,1%
65,2%
15,4%

2903
62
1356
505
4826
2356

34,9%
0,7%
16,3%
6,1%
58,1%
28,3%

99

7,3%

325

3,9%

9
23
28

0,7%
1,7%
2,1%

9
101
168

0,1%
1,2%
2,0%

0

0,0%

21

0,3%

Tereny zurbanizowane
i rekreacyjne
Tereny różne
Nieużytki
Łącznie

58
2
45
471

4,3%
0,1%
3,3%
34,8%

445
4
56
3485

5,4%
0,0%
0,7%
41,9%

Powierzchnia ogółem

1355

100,0%

8310

100,0%

Sołectwo posiada największą w Gminie powierzchnię terenów rolniczych i jedną
z najmniejszych powierzchnię terenów leśnych.

3.1.2 Walory krajobrazowe i klimatyczne
Otoczenie krajobrazowe jest atrakcyjne i malownicze, a teren zróżnicowany
topograficznie.
Piękne widoki w kierunku południowym na Wał (526m n.p.m.) Tatry i Beskidy,
na zachód na dolinę Dunajca i Wojnicza, Przez teren sołectwa przepływa, potok
Lubinianka oraz rzeka Dunajec. Liczne małe cieki wodne odprowadzają wodę
malowniczymi jarami z okolicznych wzgórz.
Warunki klimatyczne korzystne są do wypoczynku, zaś niezbyt korzystne
do gospodarowania.
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3.1.3 Zasoby przyrodnicze
Sołectwo wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza
Ciężkowickiego. Wyróżnia się dużymi walorami szaty roślinnej, lesistość sołectwa
wynosi 15,4% ( w gminie ok. 29%).
W Janowicach zlokalizowany jest obiekt struktury zieleni urządzonej, wpisany
do rejestru zabytków: Zespół dworsko parkowy w Janowicach.
Lasy występujące na terenie sołectwa to:
 grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) — (lipa, grab, świerk, brzoza)
w chwili obecnej dobrze zachowane płaty grądów spotykane są głównie w dolinie
Białej i innych mniejszych ciekach, należą do właścicieli prywatnych i do Lasów
Państwowych,
 łęg jesionowo-wiązowy, (Fraxino-Ulmetum, Carici remotae-Fraxinetum) (olsza,
topola, wierzba, wiąz, jesion, dąb),
 podgórski łęg jesionowy, (Carici remotae - Fraxinetum) - (jesion wyniosły, olsza
czarna i szara oraz jawor , sporadycznie mogą występować też buk zwyczajny,
klon pospolityi polny oraz wiąz górski.) — doliny małych potoków, siedliska
wilgotne w pobliżu koryt cieków,
 kwaśna buczyna górska (Luzulo luzuloidis-Fagetum) — (buki, świerki jawory
jodły,) na siedliskach ubogich.
Chronione gatunki roślin m.in.:
o pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris(L.)
o przytulia wonna (Galium odoratum)
o storczyk męski (Orchis mascula L.)
o wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.)
o bluszcz pospolity (Hedera helix L.)
Ochrona gatunkowa zwierząt obejmuje:
o płazy i gady: salamandra plamista, kumak górski , ropucha szara , rzekotka
drzewna, jaszczurka zwinka , jaszczurka zielona, jaszczurka żyworodna , padalec
zwyczajny, żmija zygzakowata, traszki,
o ptaki: około 55 gatunków lęgowych oraz 40 gatunków nie lęgowych
o ssaki: jeże (wszystkie gatunki), wiewiórka pospolita, ryjówkowate (wszystkie
gatunki), nietoperze (wszystkie gatunki), bóbr europejski.
Na obszarze sołectwa znajdują się siedliska ptaków i zwierzyny łownej.
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3. 2. ŚRODOWISKO KULTUROWE, ZABYTKI
3.2.1. Instytucje
Na terenie miejscowości Janowice zlokalizowane są:
 Ośrodek zdrowia,
 Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża
 Szkoła Podstawowa,
 Biblioteka Publiczna Janowice,
 Dom Pracy Twórczej – Pałac w Janowicach,
 Urząd Pocztowy,
 Filia Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie oddział Pleśna,
 OSP.

3.2.2 Walory architektury wiejskiej, zabytki
Janowice mogą się poszczycić zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków
architektury i budownictwa. Jest to:
ZESPÓŁ DWORSKO – PARKOWY W JANOWICACH

Wielkim dziedzictwem kulturowym o aspekcie narodowościowym i patriotycznym
jest cmentarz z I wojny światowej nr 190, na którym pochowano 114 żołnierzy armii
austro-węgierskiej oraz 16 armii rosyjskiej, wewnątrz kamienny monument Chrystusa
Ukrzyżowanego.
Na terenie Janowic znajduje się wiele przydrożnych krzyży i kapliczek świadczących
niegdyś o żarliwości religijnej mieszkańców, a obecnie mających niewątpliwą wartość
nie tylko kultową, lecz także historyczną, muzealną i etnograficzną.
Zachowała się dawna kuźnia (w miejscowości istniały 3 kuźnie). Wskazanym byłoby
utworzenie izby regionalnej z wykorzystaniem przedmiotów kultury materialnej,
agrarnej dawnych mieszkańców Janowic.

3.2.3 Ukształtowanie przestrzeni publicznej









brak uporządkowanej, zorganizowanej przestrzeni publicznej,
centrum - wymaga gruntownej odnowy,
gospodarstwa wzdłuż dróg, lecz część bardzo rozproszona,
brak miejsc zabaw dla dzieci,
brak otwartych terenów sportowych,
brak sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz chodnika w centrum miejscowości,
brak oświetlenia i oznakowania ważnych dróg,
brak wytyczonych szlaków turystycznych i informacji o ciekawych obiektach
spotykanych przy tych szlakach,
 mała ilość wyznaczonych terenów budowlanych.
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3.2.4 Osobliwości, tradycje, obrzędy, zwyczaje










Tradycje bożonarodzeniowe – Jasełka,
Tradycje wielkopostne -Misteria Męki Pańskiej,
Dożynki,
Festyny okazjonalne,
Dzień Strażaka,
Niedziela palmowa i procesja Bożego Ciała w centrum miejscowości,
Zachowana obrzędowość weselna,
Odpust parafialny,
Tradycyjna uprawa fasoli.

3.3. OBIEKTY I TERENY
3.3.1 Tereny budowlane
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono, małe
ilości terenów pod budownictwo zagrodowe i mieszkaniowe (ok. 54,92 ha tj.5,76%
terenów przeznaczonych pod budownictwo w całej Gminie Pleśna).

0

1,6

11,51

0,8

3.3.2 Tereny rekreacyjno – turystyczne i sportowe
Rekreacja i turystyka oraz baza noclegowa związana jest z rozwijającą się:
 Agroturystyką
 Ścieżką Ekologiczno-Przyrodniczą Eko@sklep „Na Trasie”
 Małopolskim Szlakiem Owocowym
 Możliwość wyżywienia i noclegów w Pałacu Janowice, Domu Weselnym
i w gospodarstwach agroturystycznych

Łącznie

0

Zabudowy
zagrodowej
zagrożone
osuwaniem

Zabudowy
zagrodowej

Mieszkaniowe
jednorodzinne i
usługowe

Mieszkaniowe
jednorodzinne i
rekreacyjnoletniskowe zagrożone
osuwaniem
0

Usługowo mieszkaniowe

21,94

Rereacyjnoletniskowe z
zabudową
mieszkaniową
jednorodzinną

19,07

Mieszkaniowe
jednorodzinne zgrożone
osuwaniem

Mieszkaniowe
jednorodzinne

W poniższej tabeli przedstawiono tereny [w ha] pod różne rodzaje zabudowy
mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej.

54,92
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W celu skutecznej promocji na rynku krajowym 10 gospodarstw z terenu Gminy
przystąpiło do Stowarzyszenia „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” tworząc własne
koło terenowe. Trzy z nich zlokalizowane są w Janowicach.:
1. „Nad Stawami”
2. „U Zochy ”
3. „Nad Wyciągiem”
Ścieżka Ekologiczno-Przyrodnicza Eko@sklep „Na Trasie”- to piękna trasa
turystyczno – przyrodnicza z 17 gospodarstwami na Terenie Gminy oferującymi
produkty rolnicze i ogrodnicze (owoce, mleko, twarogi, jaja, miód i kwiaty), W tym 3
gospodarstwa agroturystyczne i ogrodnicze znajduje się na terenie Janowic.
Do rangi miejscowego produktu aspirują - placki babuni, powidła, pieczony chleb
i podpłomyki oraz napoje z serwatki i maślanki oraz tradycyjne wiejskie wyroby
wędliniarskie.

Małopolskim

Szlak

Owocowy

–

zrzesza gospodarstwa agroturystyczne
i gospodarstwa towarowe. Jednym z nadrzędnych celów jest wypromowanie marki
„Owoce Małopolski”.
Niewątpliwie wielką atrakcją jest:
 Wyciąg narciarski uruchomiony na stoku Lubinka w sezonie 1978/79.
W roku 1999 trasa wyciągu została poszerzona, wyciąg zaś zmodernizowany. Stok
ma łączną długość 1200 m i nachylenie 15 stopni. Wyciąg orczykowy cieszy się
dużą popularnością ze względu na jego dogodne położenie i wyposażenie
w instalację zaśnieżającą, oświetleniową i nagłośnieniową, co umożliwia
korzystanie z atrakcji zimowej do późnych godzin wieczornych. Tereny sołectwa
są również doskonałe do uprawiania narciarstwa biegowego
 Uroczysko Janowice - ponad 50-letnie okazy bluszczu pospolitego kwitnące
i owocujące oplatające dęby i graby.
 Zespół dworsko parkowy w Janowicach
Trasy rowerowe:
Niebieska (nr 04) Tarnów Mościce- Jamna
Brak wyznaczonych pieszych szlaków turystycznych.

3.3.3 Tereny dla działalności gospodarczej
Przewidywany rozwój funkcji usługowych.
Brak terenów dla rozwoju przemysłu

3.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
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3.4.1. Liczba ludności
Ludność w latach 2002 - 2007 r.
Miejscowość

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Janowice

1279

1272

1260

1251

1230

1232

1232 mieszkańców Janowic – stanowi 10,35% ludności Gminy ( w Gminie 11898)
Średnia gęstość zaludnienia jedna z najniższych w Gminie – 90, 76 mieszkańca na
1 km2 (średnia Gminy 143,2)
Ilość budynków zamieszkałych w roku 2006 w porównaniu z rokiem 2007
Miejscowość
Janowice
Ogółem w gminie

Rok
2006
2007
2006

Ilość budynków zamieszkałych [szt]

2007

2552

249
254
2487

3.4.2 Szkoła Podstawowa
Liczba uczniów w klasach I – VI latach 2005 – 2007

2007/ 2008

2005/2006

2006/2007

2007/ 2008

2005/2006

2006/2007

2007/ 2008

2005/2006

2006/2007

2007/ 2008

2005/2006

2006/2007

2007/ 2008

Klasy VI

2006/2007

Klasy V

2005/2006

Klasy IV

2007/ 2008

Klasy III

2006/2007

Klasy II

2005/2006

Klasy I

27

8

15

12

27

7

13

12

28

14

13

12

16

13

14

28

16

14

Liczba uczniów w szkole wraz ze średnią w oddziałach w zestawieniu ze szkołami
podstawowymi w Gminie w latach 2005-2007

2007/2008

2005/2006

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2006/2007

Średnia liczba
uczniów na oddział

Liczba
oddziałów

2007/2008

2006/2007

Nazwa
placówki

2005/2006

Liczba dzieci
w szkole

Janowice

108

89

90

6

6

6

18

14,8

15

Ogółem
w Gminie

1027

993

971

53

53

53

19,3

18,7

18,3
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W szkole obniża się liczba uczniów, co ma przełożenie na średnią liczbę uczniów
w oddziałach.
Prognozowana liczba dzieci w klasie I szkoły podstawowej w latach 2007 – 2012
Rok szkolny
Liczba
dzieci
Rok
urodzenia

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

14

15

10

12

7

16

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Obecny budynek szkolny został oddany do użytku w 1990 r. po zakończeniu
kapitalnego remontu.
Szkoła posiada pracownię informatyczną oraz biblioteczne centrum multimedialne
wraz z dostępem do szerokopasmowego Internetu. Biblioteka szkolna może się
pochwalić obszernym księgozbiorem. przy szkole działa klub sportowy UKS –
Herkules Janowice. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami w tym ze
stowarzyszeniem „Klanza”, Klubem Janowice w Chicago.
Absolwenci i uczniowie mogą się poszczycić sukcesami odniesionymi na zawodach
i konkursach w tym wojewódzkich.
Brak jest przedszkola, dzieci w wieku 3-5 mogą być objęte opieką
w Przedszkolu w Pleśnej i uruchomionym w 2007 roku Przedszkolu w Rzuchowej.

3.4.3 Ośrodek Zdrowia
W Gminie Pleśna funkcjonuje Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej.
W skład SPGZOZ w Pleśnej wchodzi Ośrodek Zdrowia w Janowicach:

a) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
c) gabinet medycyny szkolnej,
d) poradnia stomatologiczna.
Część mieszkańców korzysta z Ośrodka Zdrowia w Pleśnej.
Całodobową opiekę specjalistyczną oraz opiekę sobotnio-niedzielną zapewnia
Pogotowie Ratunkowe w Tarnowie.

3.4.4 Gminne Centrum Kultury Sportu i Promocji
W Janowicach ma lokalizację filia Gminnego Centrum Kultury Sportu
i Promocji.
Organizuje wiele imprez o zasięgu gminnym, powiatowym. Prowadzone są zajęcia
z dziećmi i młodzieżą i szkolenia rolników w różnych dziedzinach.
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3.4.5 Biblioteka Publiczna
Biblioteka Publiczna Janowice
- własność komunalna – siedziba Dom Kultury w Janowicach
- 2 pomieszczenia oraz zaplecze socjalne, powierzchnia 85 m2
Biblioteka

Janowice

Liczba czytelników

Ilość wypożyczeń
książek na zewnątrz

Wypożyczenia czasopism

Udostępnianie
na miejscu

2003

2006

2003

2006

2003

2006

2003

2006

300

271

6868

7.769

257

236

61

84

Biblioteka posiada dostęp do sieci Internet na 5 stanowiskach

3.4.6 Remiza. Ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicza Straż Pożarna
Stan osobowy czynnych członków OSP Janowice – 21
W 2005 r. OSP Janowice obchodziła uroczystość 120 - lecia jej założenia.
Strażacy posiadają zabytkową pieczęć z XIX wieku.

3.4.7 Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo publiczne w całej gminie jest zapewnione przez Komisariat Policji
Tarnów – Zachód oraz posterunek w Pleśnej. Brak całodobowego dyżuru.

3.4.8. Organizacje pozarządowe
Na terenie Sołectwa aktywnie działają następujące organizacje:
 Rada Sołecka,
 Ochotnicza Straż Pożarna,
 Światowy Związek Żołnierzy AK członkowie zrzeszeni – Koło Pleśna,
 Caritas,
 Koło Gospodyń Wiejskich,
 Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych,
 Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne.

3.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.5.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę
Brak wodociągu grupowego. Woda pochodzi ze studni przydomowych.
Wskaźnik zwodociągowania Gminy na koniec roku 2007 wynosi około 39,18 %. a Janowic
0 %. Obecnie opracowana jest koncepcja wodociągowania Dąbrówki Szczepanowskiej,

Lubinki i Janowic.
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3.5.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa
Brak sieci kanalizacyjnej.
Osadniki wybieralne w 214 gospodarstwach (254 gospodarstw na terenie sołectwa.).
Skanalizowanie miejscowości Janowice wynosi 0%, a Gminy na koniec 2007 r. 33,4%.

3.5.3. Gospodarka odpadami stałymi
Miejscowość

Ilość budynków

Ilość posesji posiadających
umowy na odbiór odpadów

2006

2007

2006

.2007

Janowice

249

254

72

99

Ogółem gmina

2496

2552

1038

1256

% posesji posiadających
umowy na odbiór odpadów
2006

2007

28,92%

38,98%

41,59%

49,22%

Odpady stałe są odbierane z gospodarstw domowych i dowożone na wysypisko przez
koncesjonowane firmy.
We wsi został wdrożony system segregacji odpadów komunalnych. Wyspecjalizowana
firma odbiera segregowane szkło, plastik i papier w workach zakupionych przez
Gminę z częstotliwością - jeden raz w miesiącu W miejscach publicznych rozstawione
zostały pojemniki stacjonarne na szkło, papier i opakowania z plastiku. Zbiórka
odpadów wielkogabarytowych odbywa się 2 razy w roku.
3.5.4. Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz
Janowice posiadają sieć gazową. Mieszkańcy indywidualnie zawierają umowy
z Karpackim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
3.5.5 Energetyka
Na terenie Janowic istnieje linia napowietrzna. Istniejący układ jest wystarczający i nie
tworzy ograniczeń lokalizacyjnych ze względu na możliwość zasilania.
Brak ustaleń prawnych do uzyskania zezwoleń na zakładanie wiatraków.
3.5.6 Telekomunikacja
Nasycenie siecią telefoniczną jest zadawalające. Bardzo dużą rolę odegrał rozwój
telefonii komórkowej. Coraz więcej gospodarstw domowych ma dostęp do sieci
internetowej, poprzez wdzwaniany (analogowy lub cyfrowy)dostęp do internetu oraz
poprzez drogę radiową. Ograniczenia w tym zakresie związane są przede wszystkim
z kosztem dostępu lub też nieopłacalnością rozbudowy(duże odległości pomiędzy
domami) sieci na terenach wiejskich ze względu na małą ilość odbiorców.
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3. 6 GOSPODARKA I ROLNICTWO
3.6.1 Miejsca pracy
Dotyczą rolnictwa i ogrodnictwa oraz podmiotów gospodarczych
zlokalizowanych na terenie miejscowości.
Pozarolnicze miejsca pracy pozyskiwane są przez mieszkańców głównie
w Tarnowie i okolicy.
Na terenie miejscowości zlokalizowane są podmioty gospodarcze głównie usługowe
w bardzo małej ilości produkcyjne i transportowe.
3.6.2 Miejsca noclegowe, gastronomia
W Janowicach oferowana jest wystarczająca liczba miejsc noclegowych, mała
ilość miejsc gastronomicznych.
Dobra jest również oferta usługowa dla mieszkańców.
3.6.3 Rolnictwo
Generalnie na terenie sołectwa jak i Gminy Pleśna stwierdza się małą przydatność
rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W sołectwie Janowice nie występują grunty klasy I
i II, przeważają grunty klasy IV.
Klasy gleb [w ha] na terenie sołectwa Janowice
Klasy gruntów ornych
Klasa I
Klasa II
Klasa IIIa
Klasa IIIb
Klasa IVa
Klasa IVb
Klasa V
Klasa VI
Klasa VI z
Poza klasowe
Łącznie

Janowice

0,0
0,0
21,5
50,1
209,8

Gmina Pleśna
0,0
7,7
121,0
475,4
1401,8

128,2
57,9

644,2

2,5
0,0
0,1

14,3

470,1

226,3
0,0
6,8
2897,6

W Janowicach dominują sady czereśniowe i jabłoniowe, w ostatnim okresie następuje
wzrost uprawy malin oraz rozwój pszczelarstwa.
W dolinie rzeki Dunajec uprawia się fasolę „ Piękny Jaś”.
W niewielkim zakresie hodowla krów mlecznych.
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Ilość i wielkość gospodarstw w poszczególnych przedziałach
Powierzchnie gospodarstw

Rok
Miejscowość

Janowice

2006

0 -1
ha

1-2
ha

2-5
ha

5 -7
ha

7-10
ha

10 - 15
ha

15 ha
i więcej

198

122

137

28

3

1

1

Ilość
gospodarstw

490

Gospodarstwa rolne przeważnie są małe, 0 - 1 ha, zajmują się produkcją mieszaną.
Można je określić mianem gospodarstw drobnotowarowych, których właściciele
często dodatkowo zajmują się działalnością pozarolniczą. Rozwinięte sadownictwo
i ogrodnictwo.
3.6.4 Działalność gospodarcza
Sklepy, restauracje, bary usytuowane na terenie Lubinki ( stan na dzień 31.VII.2007)
Sklepy spożywcze: 3
Sklepy z art. przemysłowymi: 1
DOM WESELNY: 1

Rodzaje działalności gospodarczej zgłoszone do ewidencji działalności gospodarczej
HANDEL
Ilość podmiotów
zarejestrowanych w
e.d.g.

USŁUGI
Ilość podmiotów
zarejestrowanych w
e.d.g.

PRODUKCJA
Ilość podmiotów
zarejestrowanych w
e.d.g.

5 – handel stały(w tym 3
sklepy spożywcze)
8 – handel obwoźny

1 – działalność usługowa
związana z leśnictwem
2 – usługi informatyczne
2 – produkcja mebli
1 – projektowanie
budowlane
7 – usługi budowlane

1 – produkcja wyrobów z
drewna
4 – produkcja zniczy
1 – produkcja wyrobów
tartacznych
1 – wyroby wędliniarskie

13

6

RAZEM :11

TRANSPORT
Ilość podmiotów
zarejestrowanych w
e.d.g.
2 – transport towarów

2
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4. OCENA ZASOBÓW SOŁECTWA
Zasoby

Brak

O małym znaczeniu

Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu
Walory fauny i flory
Wody powierzchniowe
Gleby
Surowce mineralne
Klimat

O dużym znaczeniu
X
X
X

X
X
X
Środowisko kulturowe, zabytki

Walory architektury wiejskiej,
Zabytki
Walory ukształtowania
przestrzeni publicznej
Aktywność artystyczna

X
X
X
x

Święta i odpusty
Tradycje, obrzędy
Fakty historyczne legendy, podania

X
X
X
Obiekty i tereny

Tereny budowlane
x
Tereny rekreacyjno-turystyczne i
x
sportowe
Tereny dla działalności
x
gospodarczej
Infrastruktura społeczna
Liczba ludności
x
Szkoła podstawowa
Ośrodek zdrowia
Centrum Kultury Sportu i Promocji
Gminna Biblioteka Publiczna
Sale katechetyczne
x
Dom Strażaka
Infrastruktura Techniczna
Wodociągi i zaopatrzenie w wodę
x
Kanalizacja i gospodarka ściekowa
x
Gospodarka odpadami stałymi
x
Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz
Telekomunikacja
x
Energetyka
Drogownictwo
x
Ludzie i organizacje społeczne
OSP
Sponsorzy
Związki
Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne sąsiedztwo
Atrakcje turystyczne
Przyjezdni stali i sezonowi

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
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5. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI

5.1 ANALIZA SWOT
Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników
umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji w sprawie odnowy wsi na podstawie
posiadanych informacji. Umożliwia usystematyzowanie danych dotyczących projektu
i podpowiada kierunki rozwiązań. Przeprowadzenie jej jest niezbędne do prawidłowej
oceny sytuacji.
Analiza SWOT przeprowadzona była na podstawie analizy i oceny zasobów
sołectwa. w powiązaniu ze strategią Gminy Pleśna
Mocne strony – atuty rozwojowe
1. Bliskość miast (Tarnów, Zakliczyn,
Nowy Sącz)
2. Dobre warunki środowiskowe
i klimatyczne i krajobrazowe ( ciekawa
rzeźba terenu, brak skażenia,
mikroklimat, warunki glebowe
sprzyjające rozwojowi u rolnictwa
zrównoważonego)
3. Tradycje turystyczne, wieś letniskowa,
uprawy sadownicze, jagodowe, kultura
4. Plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowości
5. Dobry dostęp do szkolnictwa
podstawowego i podstawowej opieki
medycznej
6. Mieszkańcy ( otwarci, życzliwi, gościnni)
7. Występowanie pomników przyrody
ożywionej.
8. Różnorodność chronionych gatunków
roślin i zwierząt, duża bioróżnorodność,
9. Ciekawe ukształtowanie cieków wodnych
10. Różnorodne typy lasów( łęgi, olsy, grądy,
buczyna karpacka, sztuczne nasadzenia)
11. Rozwijający się handel i usługi.
12. Duże możliwości rozwoju turystyki
i agroturystyki.
13. Obrzędowość weselna – zachowane
powozy konne

Słabe strony - czynniki ograniczające
rozwój
1. Brak terenów pod inwestycje, mała ilość
terenów pod budownictwo mieszkaniowe
i rozwój usług
2. Mała ilość zakładów produkcyjnych
związanych z gastronomią, turystyką,
przetwórstwem owocowo- warzywnym
3. Mała ilość potencjalnych odbiorców
płodów rolnych
4. Brak tablic informacyjnych,
drogowskazów, informacji turystycznych
5. Dzikie wysypiska śmieci
6. Brak regulacji koryt potoków i cieków
wodnych
7. Brak zagospodarowanych terenów
rekreacyjno - sportowych
8. Zbyt słaba promocja
9. Mały kapitał lub brak dla podejmowania
lub rozwoju inicjatyw gospodarczych
10. Słaba rozwinięta infrastruktura w tym
brak wodociągów i kanalizacji,
parkingów, placu zabaw dla dzieci
11. Brak dostępu do Internetu dla wszystkich
mieszkańców.
12. Zła jakość wód gruntowych i potoków
13. Zły stan dróg lokalnych, brak
chodników, bezpiecznych przejść,
oświetlenia dróg,
14. Brak zbiorników retencyjnych
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Szanse - możliwości rozwoju sołectwa

Zagrożenia - czynniki niesprzyjające,

1. Zachowanie miejscowych tradycji
i dziedzictwa poprzednich pokoleń.
2. Sprzyjająca polityka regionalna, w tym
adresowana do rozwoju obszarów
wiejskich, ze strony rządu i władz
wojewódzkich.
3. Zwiększanie się dostępności do kapitałów
i środków pomocowych, w tym EFS,
PROW 2007- 2013.
4. Wzrost liczby ludności napływowej
5. Potencjalne środki pomocowe dla
rolnictwa, przetwórstwa, rozwój
przedsiębiorczości w tym turystyki,
ochronę środowiska, tworzenie
i działalność skupów owoców i warzyw
6. Rozwój rynku zdrowej żywności,
promocja produktów regionalnych
7. Rozwój kulturalny, organizowanie
imprez, festynów, pikników itp.
8. Otwierający się rynek UE na produkty
polskie ( duże zainteresowanie
produktami rolnymi – wzrost cen)
9. Mieszkańcy Janowic aspirują do
stanowisk na różnych szczeblach władzy
10. Wytyczenie szlaków turystycznych
i ścieżek rowerowych
11. Kierowanie środków finansowych na
inicjatywy związane ze środowiskiem,
kulturą, infrastrukturą, edukacją w tym
edukacja dorosłych.
12. Rozwój Internetu i globalizacja
13. Bogacenie się ludności oraz kierowanie
środków na przedsiębiorczość
14. Wzrost świadomości znaczenia
środowiska dla zdrowia i życia.
15. Promowanie zdrowego trybu życia

1. Dalsza emigracja młodych,
wykształconych ludzi, migracje
wewnętrzne – ucieczki do miast
i miejscowości o lepiej rozwiniętej
infrastrukturze zwłaszcza ludzi młodych
i przedsiębiorczych.
2. Niewystarczające fundusze na dalszy
rozwój infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, a także na właściwe
zagospodarowanie terenów ważnych dla
wizerunku miejscowości i
funkcjonowania jej społeczności,
3. Brak możliwości rozwoju gospodarstw
drobnotowarowych.
4. Niestabilny rynek ( trudności
z ustaleniem koniunktury na określone
produkty), brak punktów skupu
i zakładów przetwórstwa.
5. „Spojrzenie „władz wojewódzkich na
regionalne i lokalne problemy –
pomijanie interesów mniejszych
miejscowości
6. Zagrożenia cywilizacyjne (narkotyki,
alkohol, przemoc)
7. Wzrost zanieczyszczenia środowiska
8. Choroby cywilizacyjne
9. Klęski żywiołowe (powodzie, wichury
wskutek zmian klimatycznych)
10. Likwidacja naturalnych siedlisk fauny
i flory.
11. Ograniczona ilość miejsc pracy.
12. Starzejące się społeczeństwo.
13. Przestępczość napływowa
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4. 2 WIZJA.
Dlaczego chcemy odnowy wsi?
Oczekujemy:
 rozwoju budownictwa w parze z odpowiednim zagospodarowaniem i urządzeniem
przestrzeni publicznych, infrastruktury społecznej i technicznej,
 życia i pracy w pięknym, estetycznym otoczeniu oraz aktywnego spędzania czasu,
 poprawy warunków codziennego życia, wyrównania naszych szans z miastem,
 zapewnienia dobrych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 sfinansowania naszych marzeń np. poprzez środki zewnętrzne.

Wizja miejscowości JANOWICE



Wieś atrakcyjna dla zamieszkania, gdzie żyje się
wygodnie i bezpiecznie, z rozwiniętą infrastrukturą
techniczną, z zachowaniem tradycji, wykorzystująca
rolnicze produkty lokalne dla rozwoju gospodarstw
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6. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Co chcielibyśmy zrobić?











zagospodarować, uporządkować centrum Janowic oraz wykonać remonty
instytucji,
zaprojektować i wykonać infrastrukturę techniczną – rozwiązać problem
zwodociągowania oraz kanalizacji miejscowości, 
poprawić stan techniczny dróg, wybudować chodniki dla pieszych, parkingi,
oświetlić ważniejsze miejsca, urządzić bezpieczne przejścia dla pieszych,
poprawić dostęp do miejsc gromadzenia segregowanych odpadów,
organizować cykliczne szkolenia w zakresie ekologii, produkcji integrowanej
programów rolno - środowiskowych i ochrony środowiska,
oznakować przysiółki – w celach zapewnienia lepszej orientacji mieszkańców
jak również turystów, a przede wszystkim służb ratowniczych,
uregulować strumyki i cieki wodne,
zaprojektować i wykonywać infrastrukturę wykorzystującą alternatywne
źródła energii,
wzbogacić program usług podnoszących jakość życia,
wybudować obiekty sportowe.
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ – Janowice
Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki, stanu bezpieczeństwa oraz podniesienia
standardów życia mieszkańców
Odbiorcami planowanych zadań będą mieszkańcy wsi oraz, przejezdni. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne
sołectwa.
Zadania i ich opis

1. Właściwe oznakowanie
terenu – nazewnictwo
przysiółków, wykonanie
i zamontowanie tablic
informacyjnych
2. Zagospodarowania centrum
miejscowości
Koncepcja, projekt oraz
wykonanie:
chodniki, parkingi, plac zabaw,
oświetlenie, odwodnienie

Cel - uzasadnienie i
rezultaty
Zapewnienia lepszej
orientacji mieszkańców,
przyjezdnych, turystów
a przede wszystkim służb
ratowniczych
Poprawa wizerunku
miejscowości,
Ułatwienie komunikacji,
obsługi Ew, turystów i gości

Przeznaczenie

Harmonogram
realizacji

Koszt
realizacji
zadania

Źródła
finansowania

Inwestycja będzie
służyć wszystkim
mieszkańcom
wsi i okolic

2009 - 2011

20 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

Centrum służyć
będzie mieszkańcom
i przyjezdnym
gościom,
instytucjom

2009 - 2011

500 000 zł

UG
Środki zewnętrzne
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3.Wykonanie ciągów pieszych
od Domu Kultury w kierunkach
szkoły i kościoła.
Projekt i budowa

Poprawa estetyki,
bezpieczeństwa
i wygody mieszkańców

Inwestycja będzie
służyć wszystkim
mieszkańcom
I turystom

2009 - 2010

300 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

4.Remont budynku Domu
Kultury
Wymiana okien, remont
instalacji centralnego
ogrzewania, sanitariatów,
budowa oczyszczalni ścieków
malowanie
5.Budowa wodociągu
Poprzez koncepcję, wykonanie
projektu, budowę głównych
magistrali
6. Opracowanie koncepcji
i projektu kanalizacji
grupowej lub oczyszczalni
przydomowych

Poprawa funkcjonalności
placówki, oszczędzanie
energii

Mieszkańcy, goście,

2009 - 2011

500 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

Poprawa stanu zdrowia
mieszkańców oraz
środowiska naturalnego

Inwestycja będzie
służyć wszystkim
mieszkańcom

2009 - 2015

2 000 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

Poprawa warunków
sanitarno-higienicznych
mieszkańców oraz
środowiska naturalnego,
zmniejszą się
zanieczyszczenia gleby
i wód gruntowych,
poprawią się walory
turystyczne

Inwestycja będzie
służyć wszystkim
mieszkańcom

2008 - 2015

50 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

7.Remont szkoły
i zagospodarowanie terenu
remont szkolnych sanitariatów
dostosowanie ich do potrzeb
osób niepełnosprawnych,
utwardzenie dróg dojazdowych,
budowa ogrodzenia, remont
stołówki

Umożliwienie korzystania ze
szkoły osobom
niepełnosprawnym,
zwiększenie bezpieczeństwa,
poprawa stanu zdrowia
uczniów

Uczniowie, ich
rodzice, goście w tym obcokrajowcy
uczestniczący
w realizacji
programów
edukacyjnych,
pracownicy szkoły

2009 - 2011

400 000 zł

UG
Środki zewnętrzne
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8.Wymiana przystanków
autobusowych (4 szt)
i remont przystanku przy
ośrodku zdrowia wraz
z kioskiem

Poprawa estetyki,
bezpieczeństwa
i wygody mieszkańców

9.Wykonanie projektów
i budowa oświetlenia dróg
Kościół – Bigosówka 7 lamp
Droga do wyciągu 9 lamp
Droga Gierowa 11
Szkoła –Dworek 5 lamp
Przedmieście 3 lampy
Działy 20 lamp
10.Budowa oczyszczalni
ścieków przy szkole

Bezpieczeństwa
i wygody mieszkańców

11.Budowa oczyszczalni
ścieków przy Domu Kultury

12. Zastosowanie
odnawialnych źródeł energii –
kolektory słoneczne i inne

Inwestycja będzie
służyć mieszkańcom
korzystającym
z transportu
zbiorowego
i dzieciom
dowożonym
do szkół
Inwestycja będzie
służyć wszystkim
mieszkańcom
i przyjezdnym

2009 - 2010

100 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

2010-2015

150 000zł

UG
Środki zewnętrzne

Poprawa stanu zdrowia
mieszkańców oraz
środowiska naturalnego
Edukacja ekologiczna
młodzieży
Poprawa stanu zdrowia
mieszkańców oraz
środowiska naturalnego
Edukacja ekologiczna

Inwestycja będzie
służyć
użytkownikom
szkoły

2009 -2015

30 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

Inwestycja będzie
służyć
użytkownikom
i mieszkańcom

2010

20 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

Poprawa stanu zdrowia
mieszkańców oraz
środowiska naturalnego
Edukacja ekologiczna
młodzieży

Budynki
użyteczności
publicznej, odbiorcy
prywatni

2009 - 2015

W zależności od
zapotrzebowania
i uregulowań
prawnych

UG
Środki zewnętrzne
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13.Wyposażenie biblioteki
publicznej w sprzęt
komputerowy
i oprogramowanie
14. Doposażenie Domu
Kultury
Kuchnia, stoły, krzesła,
nagłośnienie
15.Wykorzystanie wyrobisk
pożwirowych przez właścicieli
16. Zwiększenie ilości
pojemników do segregacji
śmieci
17.Uregulowanie strumyków
i cieków wodnych
Zadziele
Koło szkoły
Lubinianka
18. Budowa sali sportowej
przy szkole projekt, bodowa

19.Budowa sieci oczyszczalni
ekologicznych
20. Budowa wieży widokowejdawna Patria

Dostęp do szeroko pojętej
informacji

Mieszkańcom
i użytkownikom
biblioteki

2009 - 2015

25 000 zł

UG Plesna
Środki zewnętrzne

Organizacja zebrań
,uroczystości patriotycznych,
festynów, imprez
okolicznościowych
Zagospodarowanie
i poprawa estetyki terenu,
rekultywacja środowiska
Poprawa czystości
środowiska naturalnego,
edukacja społeczeństwa
Zabezpieczenie przed
powodziami, poprawa
stosunków wodnych

Mieszkańcy, turyści

2010 -2014

50 000 zł

UG Plesna
Środki zewnętrzne

Mieszkańcy, turyści

2009 - 2015

Mieszkańcy
Janowic, środowisko
naturalne
Mieszkańcy,
ubezpieczyciele

2009 - 2015

5 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

2009 - 2015

W zależności od
zakresu prac

UG
Środki zewnętrzne

Zagospodarowanie czasu
młodzieży i dzieciom, walka
z nudą i agresją, poprawa
oferty dla ew. turysty
Poprawa czystości
środowiska, troska o
środowisko naturalne

Mieszkańcy
Janowic- młodzież –
dzieci,

2009 - 2015

700 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

Mieszkańcy, turyści,
goście.

2009 - 2015

Możliwość oglądania
terenów Pogórza
Ciężkowickiego. Poprawa
walorów turystycznych

Turyści,mieszkańcy,
młodzież szkolna

2009 - 2015

Środki prywatne

W zależności od
potrzeb
100 000 zł

UG
Środki zewnętrzne
UG
Środki zewnętrzne
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21.Oznakowanie okopów
z czasu I wojny światowej.
Postawienie tablic
informacyjnych koło domu Pana
Kubisza

Poprawa walorów
turystycznych. Zachowanie
dziedzictwa kulturowego

Turyści, mieszkańcy,
młodzież

2009 - 2015

3 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

22.Doprowadzenie wody
i prądu na cmentarz oraz
ustalenie zasad odpłatności
z ich korzystania

Poprawa infrastruktury
cmentarza, ułatwienie
wykonywania prac na
cmentarzu,
Względy higieniczne i ,
zachowanie dziedzictwa
kulturowego względy
zdrowotne
Poprawa infrastruktury
cmentarza, ułatwienie
wykonywania prac na
cmentarzu,
Względy higieniczne
i zdrowotne
Poprawa dostępności
do nowoczesnych
technologii
telekomunikacyjnych

Odwiedzający
cmentarz w tym
żołnierski, rodziny
zmarłych

2009 - 2010

20 000zł

UG
Środki zewnętrzne

Odwiedzający
cmentarz w tym
żołnierski, rodziny
zmarłych

2012-2015

100 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

Zadanie powyższe przyczyni
się do poprawy dostępności
bazy sportowej dla
mieszkańców chcących
aktywnie spędzać wolny
czas poprzez uprawianie
sportu, pozwoli propagować
zdrowy model życia

Mieszkańcy,
a przede wszystkim
młodzież i dzieci

23.Zabezpieczenie cmentarza
i drogi cmentarnej przed
wodami opadowymi
i powodziami stokowymi

24.Poprawa dostępności
do internetu

25. Budowa boiska
sportowego.
Obejmie wykup gruntów,
projekt, budowę.

Mieszkańcy wsi
2009 - 2010

30 000 zł

2013-2015

250 000 zł

UG Pleśna
Środki zewnętrzne

UG Pleśna
Mieszkańcy
Środki zewnętrzne
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26. Remont
i modernizacja dróg
Projekty, wykonanie
podbudowy, odwodnienie wykonanie nawierzchni
asfaltowych następujących dróg
-droga na „Bigosówkę”
- droga do P. Jasińskiego
- droga k. P. Pieczarki
- droga od P. Ptaka do P.
Przybyłowej
- droga na „Kopaliny”
- droga k. p. Kubika i P.
Wełnowskiej
- modernizacja drogi na
Zadziele
Droga nr113

Poprawa bezpieczeństwa,
poprawa warunków życia
mieszkańców, łatwiejszy
dostęp różnorodnych służbstraż pogotowie itp.

Mieszkańcy
Janowic, wszyscy
korzystający z dróg
goście, firmy,
turyści,

27. Imprezy o zasięgu
lokalnym
i regionalnym organizowane
Centrum Kultury, Sportu
i Promocji Gminy

Integracja i zwiększenie
aktywności mieszkańców,
Promocja miejscowości oraz
całej Gminy

Mieszkańcy wsi i
regionu

28. Budowa zbiornika
retencyjnego – minimum jeden
na Lubiniance lub „Zadzielance”

Poprawa bezpieczeństwazabezpieczenie przed
powodziami, poprawa oferty
turystycznej, stworzenie
nowych miejsc pracy,
rozwój przedsiębiorczości

Mieszkańcy,
ubezpieczyciele,
właściciele firm i
sklepów, mieszkańcy
gminy, powiatu

2009 - 2015

1 000 000 zł

UG
Środki zewnętrzne

UG Pleśna
Środki zewnętrzne
2008-2015

20 000 zł

2009 - 2015

700 000 zł

UG
Środki zewnętrzne,
prywatna inicjatywa,
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29.Dokończenie rozpoczętych
remontów utwardzania dróg:
Droga Grzywna
Górne Działy Nr308
Od Ośrodka Zdrowia do
p.Kozioła
Od p. Nędzy do p. Skrucha
Nr 130 od p.Burnat do PK
Koło p. Zwolińskiego
Do p. Turka
Do p. Heili
30.Punktowa zmiana do planu
zagospodarowania
przestrzennego

31. Budowa placu zabaw dla
dzieci.
Polegać będzie na urządzeniu
terenu oraz wyposażeniu w
sprzęt do gier i zabaw.

Poprawa bezpieczeństwa,
poprawa warunków życia
mieszkańców, łatwiejszy
dostęp różnorodnych służbstraż pogotowie itp

Mieszkańcy wsi

UG Pleśna
Środki zewnętrzne

2008-2015

Zwiększenie możliwości
sprzedaży działek
i rozwoju budownictwa
jednorodzinnego
a głównie rekreacyjnoletniskowego
Zadanie powyższe przyczyni
się do rozwoju
i propagowania zdrowego
modelu życia wśród dzieci.

Mieszkańcy wsi,
Oraz okolicznych
miast, głównie
Tarnowa

Dla dzieci

1 000 000 zł

UG Pleśna
2010 - 2012

2010-2011

W zależności od
ilości zgłoszeń

35000 zł

UG Pleśna
Środki zewnętrzne
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7.WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Janowice rozpocznie się poprzez
wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Pleśna po uprzednim przyjęciu przez
Zebranie Wiejskie.
Realizację Planu zaleca się Wójtowi Gminy Pleśna, Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej
miejscowości Janowice. Monitorowanie Planu odbywać się będzie raz w roku przez
Zebrania Wiejskie – w formie sprawozdania składanego przez Sołtysa.
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