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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 Lichwina może być pozyskiwanie 

funduszy zewnętrznych, między innymi z Unii Europejskiej. W związku, z czym mieszkańcy 

opracowali Plan Odnowy Miejscowości. 
Plan Odnowy Miejscowości Lichwin został opracowany przy udziale: 

 Sołtysa, 

 Rady Sołeckiej,  

 Radnego Powiatowego, 

 Radnych, 

 Księdza proboszcza, 

 Członków Rady Parafialnej, 

 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 

 Dyrektora szkoły, 

 Ogrodników i 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 terminów wykonania. 
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Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości zostanie przyjęty przez zebrania wiejskie  

i stanowić będzie nierozerwalny załącznik wniosków składanych do różnych instytucji  

o środki finansowe. 

Dokumenty i materiały na podstawie, których opracowano Plan Rozwoju miejscowości 

Lichwin  

1. „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego”, 

2. „Strategii 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 - LICHWIN 

 

2.1. Położenie miejscowości 

 
Z geograficznego punktu widzenia Lichwin leży na skraju Pogórza 

Ciężkowickiego. Jego rzeźba terenu obfituje w morfologiczne zróżnicowanie terenu. 

Dominują tu szerokie, płaskie wierzchowiny, które wznoszą się od 300 do 400 m 

n.p.m. Ponad powierzchnią wierzchowiny góruje kopulaste wzniesienia, którym jest 

Wał leżący na wysokości 526 m n.p.m. 

Centrum miejscowości położone jest w odległości ok..18 kilometrów na południe  

od Tarnowa. Przy słonecznej pogodzie i braku zachmurzenia na południe roztacza się 

wspaniały widok na Beskid Sądecki, Tatry i Babią Górę 

Lichwin wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego 

pełniąc funkcje otuliny parków 

krajobrazowych poprzez system obszarów 

chronionych (Ciężkowicko-Rożnowski 

Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy 

Pasma Brzanki). 

Wieś i otoczenie odznacza się 

wspaniałymi walorami krajobrazowymi 

Warunki naturalne można określić jako 

korzystne. Lichwin stał się w ostatnich 

latach obiektem zainteresowań 

mieszkańców Tarnowa, 

 

 

2.2.Przynależnośc administracyjna 

 
Lichwin jest jednym z 11 sołectw Gminy 

Pleśna, położonej w granicach powiatu 

tarnowskiego, we wschodniej części 

województwa małopolskiego,  

na południe od Tarnowa.  

 

 
Położenie sołectwa Lichwin w granicach Gminy Pleśna. 

Lichwin 

Usytuowanie Gminy 

Pleśna  

w granicach powiatu 

tarnowskiego 

 

Lichwin 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3w
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2.3.Powierzchnia i liczba ludności  
 

Powierzchnia miejscowości wynosi 12,24 km
2
 (powierzchnia gminy 83,1 km

2
). 

Pod względem obszaru jest to drugie, co wielkości sołectwo Gminy Pleśna.. 

Względem liczby ludności jest to piąta, co do wielkości miejscowość w Gminie 

Pleśna. Liczba ludności wynosi – 1178. (Dane 2007) 

 

2.4.Szlaki komunikacyjne 
Sołectwo usytuowane jest przy drodze powiatowej: 

 Rzuchowa – Pleśna – Siedliska, w pobliżu węzła drogi wojewódzkiej 977, 

 Słabo jest rozwinięta dostępność miejscowości do komunikacji publicznej, 

 Drogi lokalne w złym stanie technicznym, 

 Sąsiedztwo – z jednej strony bliskość Tarnowa, z pozostałych otoczenie lasami, 

łąkami i wzgórzami. 

 

2.5. Działalność kulturalna i sportowa 
 

W Lichwinie zlokalizowane są: 

 Gminna Biblioteka Publiczna 

 Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Lichwinie. 

 

2.6. Położenie i środowisko przyrodnicze 
  

Lichwin położony jest 18 kilometrów na południe od Tarnowa, wchodzi  

w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. 

Lichwin posiada wiele walorów turystycznych i rekreacyjnych. Decyduje o nich duża 

lesistość oraz wspaniałe krajobrazy roztaczające się ze wzgórz a zwłaszcza  

z najwyższego wzniesienia Wału 526 m n.p.m. na pasma Beskidów, Gorców i Tatr 

oraz wielu innych miejscowości, w tym na panoramę miasta Tarnowa, Zakliczyna  

i Wojnicza.  

 

Rekreacja i turystyka oraz baza noclegowa związana jest z rozwijającą się: 

 Agroturystyką, „Chata pod Wałem”- Lichwin 

 Ścieżką Ekologiczno-Przyrodniczą Eko@sklep „Na Trasie”  

 

 

2.9. Historia Miejscowości 
 

Lichwin to najstarsza miejscowość w Gminie Pleśna , ślady osadnictwa na 

terenie Lichwina pochodzą z 4500 r. p.n.e. ,czyli z okresu neolitu , świadczą o tym 

badania geologiczne, i znaleziona siekierka neolityczna w roku 1905 r przez prof. 

Demetrykiewicza i która zapoczątkowała szczegółowe badania archeologiczne  

w latach 1905-1914 na terenie Lichwina, a cała dokumentacja została zachowana  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3w
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w Archiwum Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Dalsze badania prowadzone 

przez, prof. Żurawskiego, Noska i Piotrowskiego, ukazują dokładną historię Lichwina 

w latach 622-625 naszej ery.  

Bolesław Chrobry, aby utrwalić swoją władzę polecił rycerstwu zbudować 

system obronny, polegający na postawieniu stróży i gródków na najwyższych 

wzniesieniach, które miały pełnić funkcje obronne i gospodarcze. Do dzisiejszego 

dnia jest zachowana nazwa Gródek jako pozostałości po systemie obronnym  

w Lichwinie. Najwcześniejsze szersze wiadomości pisane dotyczące wsi pochodzą 

 z Aktu legata papieskiego (papieża Kaliksta II) biskupa tuskielańskiego Idziego.  

W akcie tym w dokumencie nr 1 z datą 1105 r. królowa Judyta ( druga żona 

Hermana) darowała klasztorowi Benedyktów Tynieckich wsie w dorzeczu Białej  

i Dunajca. 

Tereny sołectwa zostały wykupione od opactwa tynieckiego przez osadnika 

niemieckiego (sołtysa), zwanego Wilf, stąd początkowa nazwa Lichwina to Wilfin, 

jest to początek XIV wieku.  

W 1341roku Lichwin występuje jako znana wieś z punktem orientacyjnym, jakim jest 

kopiec graniczny z sąsiednimi Siedliskami.  

W dokumencie z roku 1396 Lichwin potwierdzony jest jako własność szlachecka. 

Sołectwo niemieckie (Wilfin) zostało sprzedane rodzinom z herbu strzemieńczyków. 

Wieś Lichwin zakupiły 4 rodziny z tego herbu. 

Pod koniec XV wieku teren Lichwina wykupił Stanisław Kielanowski. 

Pełny obraz Lichwina mamy w kronikach Jana Długosza z 1470 roku, w zapisach, 

„Liber Beneficiorum’’. W zapisach tych są wymienione przysiółki: Brzezie, 

Kosaczyzna i Łazy nie ma Stadniczówki, bo jeszcze nie istniała.  

Dopiero w roku 1558 Jan Stadnicki nabył te tereny i od niego pozostała nazwa 

Stadniczówka.  

 

W 1877r. została założona Szkoła w Lichwinie pod nazwą Ludowa Szkoła 

Powszechna. Obowiązkiem nauki objęci byli uczniowie w wieku od 6 do 12 lat. 

 

       Lichwin w czasie I wojny światowej był świadkiem wielkich wydarzeń 

międzynarodowych, tu przebiegała linia Frontu Gorlickiego, tworząc 32 km odcinek 

od Lichwina do Gorlic. Na terenach tych dochodzi do bratobójczych walk. W okopach 

po różnych stronach stanęli naprzeciw siebie Polacy służący  

w armii austriackiej i armii rosyjskiej. Dużą odwagą o nawet dozą szaleństwa 

wykazali się Legioniści w roku 1914 w bitwie pod Łowczówkiem. W dniu 10-

listopada 1914 r. Rosjanie zajęli Tarnów i podeszli pod Pleśną by zepchnąć z linii 

frontu żołnierzy z armii austriackiej okopanych na wzgórzach: Rychwałdu, Pleśnej 

 i Łowczówka.  

W dniu 20 XII grudnia Rosjanie wdarli się na wzgórze i przerwali linię frontu, 

zadając duże straty brygadzie ppłk Besticzki i płk Pattaya, która nie była w stanie 

utrzymać dalszej obrony. Jedyna pomoc mogła nadejść tylko  

od Legionów Piłsudskiego.  

Zadanie wyparcia żołnierzy rosyjskich ze wzgórz Rychwałdu i Łowczówka miał 

wykonać ppłk Sosnkowski zastępca brygadiera Józefa Piłsudskiego. 

Legioniści w sile 2 tyś żołnierzy maszerując z Nowego Sącza przez Zakliczyn, 

Janowice, Rychwałd dotarli do Lichwina, na Puste, czyli Krzyżówki: Lichwin- 
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Siedliska, Łowczówek-Tuchów. Na Pustym w karczmie dochodzi do narady płk 

Pattaya i ppłk Sosnkowskiego w sprawie strategii ataku wzgórza 360 i 342. 

Odtworzona karczma znajduje się na obrazie wykonanym przez malarza Adama 

Bienia w zajeździe Stanisława Burnata. Po otrzymaniu szczegółowych instrukcji 

i rozpoznaniu w terenie dowódcy przystąpili do szturmu. W dniu 22-grudnia 1914 

roku w samo południe poszczególne oddziały przystąpiły do ataku z różnych 

kierunków. Prosta z marszu zdobyto wzgórze 360 przez mjr. Rydz-Śmigłego. 

Do ostrych walk doszło o wzgórze 342, które zostało dopiero zdobyte 23 grudnia. 

Rosjanie jednak nie zrezygnowali i kontratakowali w sumie około 16 razy.  

Ze względu na brak amunicji ,żywności dowództwo zrezygnowało z dalszej obrony  

i wycofało się z wcześniej zdobytych pozycji . W walkach tych śmierć poniosło 182 

Legionistów i leżą na cmentarzu 171 w Łowczówku. 

16 kwietnia 1915 roku. Austriacy otrzymują pomoc niemiecką w liczbie  

4 korpusów i utworzono 11 Armię pod dowództwem gen von Mackensa, która 

liczyła około 129 tys. żołnierzy 606 dział 260 karabinów maszynowych i 70 

moździerzy. Weszła ona w pozycje austriackie w okolicach Lichwina i Gorlic  

i dokonała wielkiej operacji zaczepnej zwanej ,, Operacją Gorlicką ‘’.  

Morderczą bitwa rozegrała się 2 – 3 maja 1915 roku. Walki były bardzo zacięte  

i trwały bez przerwy całą dobę na całej linii frontu. Rzepiennik Strzyżewski, Chojnik  

i Lichwin wyzwolono 3 maja -1915 roku około godziny 5 rano. Rosjanie jednak 

skoncentrowali posiłki i zorganizowali kontratak i po kilku godzinach walki 

zdobyli,,Gródek”. Walki o ponowne zdobycie,,Gródka‘’ trwały jeszcze 04-05-1915 r  

i ostatecznie został wyzwolony podobnie jak i wieś Lichwin, spychając Rosjan  

w okolice Dębicy. Po pierwszej wojnie światowej na terenie Lichwina (na wniesieniu 

Gródek 415 m n.p.m.) pozostał największy cmentarz o powierzchni 1,24ha.  

Na cmentarzu tym o nr 185 znajduje się pomnik w kształcie ściętego ostrosłupa. 

10 maja 1925 roku ks. Bp Leon Wałęsa oddziela Lichwin od Pleśnej, tworząc 

samodzielną parafię. 

1926 rok - następuje zakup drewnianego kościoła i osadzenie go na nowych 

fundamentach oraz jego poświęcenie. 

W 1936 roku wybudowano nowy obiekt szkolny, ponieważ dotychczasowy częściowo 

zniszczony przez działania wojenne nie nadawał się do użytku.  

Uruchomienie pierwszej linii autobusowej miało miejsce 17 grudnia 1963 roku. 

Budowa nowej plebanii została zakończona w 1968 roku 

W latach 70-tych połączono Lichwin drogą asfaltową z Siedliskami  

W latach1972 – 1975r. – budowa Domu Nauczyciela a w roku 1980 zakończono 

budowę i oddano do użytku budynek szkolny 

Tragicznym wydarzeniem był pożar kościoła w dniach 3- 4 X. 1979.  

15 czerwca 1980 r. poświęcono Kamień Węgielny nowego kościoła i w ciągu roku 

powstała nowa świątynia, co było ewenementem na skalę diecezji tarnowskiej. 

W 1987r. szkole nadano imię Macieja Rataja. 

W latach 1993 – 1995r. wybudowana została sala gimnastyczna z zapleczem 

sanitarnym. 

2002 rok zapisał się oddaniem do użytku nowo-dobudowanej części szkoły z salą 

komputerową. 

W latach 2007-2008 wyasfaltowano ok. 3 km dróg, wybudowano 2 km wodociągu.  
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3. ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA - rodzaje i opis zasobu 
 

 

3.1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE  

 

3.1.1  Zagospodarowanie przestrzenne  
 

Strukturę przestrzenną sołectwa przedstawia poniższa tabela  
 

 

Zagospodarowanie 

przestrzeni 

Lichwin 

[ha] 

Lichwin 

[%] 

Gmina Pleśna 

[ha] 

Gmina Pleśna 

[%] 

Grunty orne 476 38,9% 2903 34,9% 

Łąki 12 1,0% 62 0,7% 

Pastwiska 232 19,0% 1356 16,3% 

Sady 41 3,3% 505 6,1% 

Łącznie 761 62,2% 4826 58,1% 

Lasy i grunty leśne 354 28,9% 2356 28,4% 

Grunty zadrzewione i 

zakrzewione 
23 1,9% 325 3,9% 

Użytki kopalne 0 0,0% 9 0,1% 

Grunty pod wodami 2 0,2% 101 1,2% 

Tereny 

komunikacyjne 

drogowe 27 2,2% 27 0,3% 

kolejowe 0 0,0% 21 0,3% 

Tereny zurbanizowane i 

rekreacyjne 
56 4,6% 445 5,4% 

Tereny różne 0 0,0% 4 0,0% 

Nieużytki 1 0,1% 56 0,7% 

Łącznie 463 37,8% 3484 41,9% 

Powierzchnia ogółem 1224 100,0% 8310 100,0% 

 

Sołectwo posiada ponad 90% terenów leśnych i rolniczych. 

 

3.1.2 Walory krajobrazowe i klimatyczne  
 

Otoczenie krajobrazowe atrakcyjne i malownicze, zróżnicowane topograficznie.  
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W kierunku południowym rozciągają się piękne widoki na Wał (526m n.p.m.),  

a z Wału na Tatry i Beskidy, Gorce, Pieniny w kierunku wschodnim na Pasmo 

Brzanki, W kierunku północnym można oglądać rozległą dolinę rzeki Białej 

Tarnowskiej, a na zachód dolinę Dunajca Górę Marcina i panoramę Tarnowa  

Zakliczyna i Wojnicza. 

Przez teren sołectwa przepływają małe cieki wodne odprowadzające wodę 

malowniczymi jarami z okolicznych wzgórz. 

W miejscowości korzystne są warunki klimatyczne dla zamieszkiwania i wypoczynku.  

 

 

3.1.3 Zasoby przyrodnicze 
 

Sołectwo wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego i posiada atrakcyjne tereny wśród lasów, wzgórz, łąk.. 

 

Szata roślinna charakteryzuje się zróżnicowaniem i dużą atrakcyjnością. 

Lesistość sołectwa – 28,9% ( w gminie ok. 29%) 

 

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 

pospolity i 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 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Topola
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%85z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesion
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesion_wynios%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza_czarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza_czarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza_czarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsza_szara
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_jawor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buk_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_pospolity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_pospolity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_pospolity
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_polny
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ssaki: jeże (wszystkie gatunki), wiewiórka pospolita, ryjówkowate (wszystkie 

gatunki), nietoperze (wszystkie gatunki), bóbr europejski. 
 

 

3. 2. ŚRODOWISKO KULTUROWE, ZABYTKI  

 

3.2.1 Instytucje  

 
Na terenie miejscowości Lichwin zlokalizowane są: 

 Ośrodek Zdrowia 

 Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa  

 Szkoła Podstawowa 
 OSP 

 

3.2.2 Walory architektury wiejskiej, zabytki 
 

Wielkim dziedzictwem kulturowym o aspekcie narodowościowym  

i patriotycznym są  cmentarze z I wojny światowej, cztery z nich znajdują się  

na terenie sołectwa  

 

Lichwin 

nr 159  
91 Legionistów Polskich z 1 p.p. Legionów Polskich, 

18 żołnierzy rosyjskich i 22 austro-węgierskich.  

nr 185 274 żołnierzy armii austro - węgierskiej i 340 żołnierzy rosyjskich.  

nr 186 4 oficerów i 100 żołnierzy austro-węgierskich oraz 1 żołnierz  rosyjski. 

nr 187 198 żołnierzy austro - węgierskich, 136 rosyjskich.  

 

Na cmentarzu parafialnym w Lichwinie jest miejsce upamiętniające betonowym 

krzyżem, pomordowane Polki w sierpniu 1943 oraz w lipcu 1994.  

 

3.2.3 Ukształtowanie przestrzeni publicznej 
 

 brak uporządkowanej, zorganizowanej przestrzeni publicznej, 

 występujące małe centrum - wymaga uporządkowania i modernizacji,  

 gospodarstwa wzdłuż dróg, lecz część bardzo rozrzucona, 

 brak miejsc zabaw dla dzieci, 

 brak otwartych terenów sportowych. 
 

3.2.3 Osobliwości, tradycje, obrzędy, zwyczaje  
 

 uroczystości patriotyczno – religijne,  

 tradycje bożonarodzeniowe - Jasełka, Grupy Kolędnicze, 

 dożynki,  

 festyny okazjonalne, 

 Dzień Strażaka, 

 kuligi. 
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3.3. OBIEKTY I TERENY  
 

3.3.1 Tereny budowlane 
 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono znacznej 

wielkości nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne, usługowo-mieszkaniowe, 

zagrodowe i rekreacyjno-letniskowe. 
 
Tereny możliwe do wykorzystania pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną  
 usługową i zagrodową  [w ha] 
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95,08 20,54 0 0 0 0 14,21 0 129,83 

 

129,83 ha tzw. terenów budowlanych stanowi 13,61% wszystkich wyznaczonych 

terenów tego typu pod budownictwo w Gminie Pleśna. 
 

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”,  
 

W celu skutecznej promocji na rynku krajowym, 10 gospodarstw z terenu gminy 

przystąpiło do Stowarzyszenia „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” tworząc własne 

koło terenowe. Jedno z nich zlokalizowane jest w Lichwinie. Jest to gospodarstwo 

agroturystyczne„Chata pod Wałem”. 

 

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),  

Jedno z gospodarstw znajduje się na terenie Lichwina: 

Gospodarstwo agroturystyczne i ekologiczne „Chata pod Wałem” 

 

Niewątpliwie wielkimi atrakcjami są: 
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 Nieczynny kamieniołom w Lichwinie ze skamieniałymi pniami drzew 

liczącymi ok. 66 mln lat w pokładach łupka mioceńskiego, 

 Głaz narzutowy nazywany „Diablim Kamieniem” na stoku góry Wał,  

 „Piekiełko” miejsce, gdzie znajdują się ruiny przedwojennej fabryki farby  

i pokłady ochry - naturalnego barwnika. 

 

Na terenie przebiegają następujące piesze szlaki turystyczne: 

 Żółty: Tarnów – Bartkowa (Słona Góra ,Pleśna, piękny płaskowyż Wału , Sucha Góra 

nad Siemiechowem, Jastrzębia, Jamna z partyzancką przeszłością ,wreszcie 

Paleśnica),  

 Zielony: Tarnów – Rajbrot, szlak z Tarnowa przez Lubinkę i Wał do Gromnika 

 Szlak Niepodległości: Tarnów – Kąśna Dolna, 

 oraz szlaki rowerowe: 

 czarny(nr 02) Tarnów Rzędzin  – Jamna  

 zielony (nr13) Siedliska PKP – Lichwin Zagórze 

 TRASA ROWEROWA "LEGIONISTÓW - długość: 14 km.  

Biegnie ona od Cmentarza Legionistów w Łowczówku poprzez Rychwałd Klepków, 

Lichwin Puste , Lubinka Piekarzówka do Lichwin Nowy Świat.  

Trasa prowadzi drogami asfaltowymi i gruntowymi, duże pofałdowanie terenu..  

Trasa o dużych walorach widokowych i różnym stopniu trudności. Na trasie cmentarze 

z okresu I wojny światowej. Przy trasie również najwyższe wzniesienie na terenie 

Gminy - Wał 526 m n.p.m.. 

W Lichwinie działa: 

 Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA”. 

Klub prowadzi zajęcia sportowe na boisku sportowym oraz hali sportowej 

zlokalizowanych na obiekcie Szkoły Podstawowej w Lichwinie 

 

3.3.3 Tereny dla działalności gospodarczej 
 

Przewidywany jest rozwój funkcji usługowych i drobnych firm rodzinnych.  

Brak jest terenów dla rozwoju przemysłu.  
 

 

 

3.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  
 

3.4.1 Liczba ludności  
 

Ludność w latach 2002 - 2007 r. 

 

 

    Miejscowość 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

    LICHWIN 1190 1182 1180 1173 1180 1178 
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1178 mieszkańców Lichwina stanowi 9,9% ludności gminy ( w gminie 11898)  

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 96,28 mieszkańca na 1 km
2
 (średnia gminy 142,3) 

 

 

Ilość budynków zamieszkałych w latach 2006-2007 

 

Miejscowość Rok Ilość budynków 

zamieszkałych [szt] 

Lichwin 
2006 236 

2007 237 

Ogółem w gminie 
2006 2487 

2007 2552 

 

 

3.4.2 Szkoła Podstawowa  
  

Liczba uczniów w latach 2005 – 2007 
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Średnia liczba uczniów w oddziałach w szkół podstawowych 
 

Nazwa placówki 

Liczba dzieci 

w szkole 

Liczba 

oddziałów 

Średnia liczba  

uczniów na oddział 
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Lichwin 130 128 115 6 21,6 21,3 19,16 

 Ogółem 

w Gminie 
1052 1027 993 68 15,4 15,1 14,6 

 

Prognozowana liczba dzieci w klasie I szkoły podstawowej w latach 2007 – 2012 

 

Rok szkolny 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
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Liczba dzieci 12 15 10 13 15 18 

Rok urodzenia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 

 

3.4.3 Ośrodek Zdrowia 

 
W skład SPGZOZ w Pleśnej wchodzi 3 Ośrodki Zdrowia w tym: 

 

Ośrodek Zdrowia w Lichwinie: 

a) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, 

c) gabinet medycyny szkolnej, 

d) poradnia stomatologiczna, 

 

 

Całodobową opiekę specjalistyczną oraz opiekę sobotnio-niedzielną zapewnia 

Pogotowie Ratunkowe w Tarnowie. 

Mieszkańcy Lichwina mają dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, realizowanej 

przez wykwalifikowanych lekarzy i średni personel medyczny. 

Mieszkańcy zwracają uwagę na brak całodobowej opieki zdrowotnej bardzo długie 

kolejki do lekarzy.  

 

3.4.4 Gminna Biblioteka Publiczna 

 
Biblioteka Publiczna Lichwin: 

- własność komunalna – siedziba : Dom Nauczyciela w Lichwinie 

- 1 pomieszczenie oraz zaplecze socjalne, pow.88 m
2
 

 

Działalność GBP oraz filii w 2003 i 2006 r. 

 

Biblioteka Liczba 

czytelników 

Ilość 

wypożyczeń 

książek na 

zewnątrz 

Wypożyczenia 

czasopism 

Udostępnianie  

na miejscu 

Środki finansowe na książki 

 

 2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006 ze środków 

gminy 

 

Dotacja 

MKiDzN 

2003 2006 2006 

 

Lichwin 269 307 5.801 5.936 655 547 115 95 399,- 1297,- 1701,- 

 

 

3.4.5 Dom Strażaka. Ochrona przeciwpożarowa 

 



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LICHWIN 

 

 

 
16 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa i gminy czuwają jednostki: 

Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie i jej filia w Siedliskach oraz Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Pleśnej, wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego 

oraz jednostka OSP Lichwin 

Stan osobowy czynnych członków w OSP Lichwin przedstawia się następująco: 

 

OSP Lichwin – 32 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza -10 
 

Dom Strażaka jest w budowie. W najbliższym okresie powstanie koncepcja 

wykorzystania znacznej powierzchni budynku. 

 

3.4.6 Bezpieczeństwo publiczne 

 
Bezpieczeństwo publiczne w całej gminie jest zapewnione przez Komisariat 

Policji Tarnów – Zachód oraz posterunek w Pleśnej .Brak całodobowego dyżuru  

. 
 

3.4.7. Organizacje pozarządowe  
 

Na terenie Sołectwa aktywnie działają następujące organizacje: 

 Rada Sołecka, 

 Światowy Związek Żołnierzy AK, 

 Ochotnicza Straż Pożarna, 

 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, 

 Rady Rodziców, 

 Organizacje kościelne (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Rada Parafialna). 

 

3.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

3.5.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę 

 

W miejscowości jest 62 przyłącza wodociągowe na 237 zamieszkałe budynki  

Wskaźnik zwodociągowania sołectwa wynosi 27,43 %, a Gminy Pleśna około 39,2 %. 
(Dane 2007) 
 

3.5.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa 

 

Brak jest kanalizacji grupowej. Ilość posesji posiadających osadniki wybieralne 

wyniosła 176 (koniec 2006). 

Opracowywana jest koncepcja skanalizowania miejscowości.  

 

3.5.3. Gospodarka odpadami stałymi 

 

Miejscowość 

  

Ilość budynków Ilość posesji posiadających 

umowy na odbiór odpadów 

% posesji posiadających 

umowy na odbiór odpadów 
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2006 2007 2006 .2007 2006 2007 

Lichwin 236 237 96 112 40,68% 47,26% 

Ogółem gmina 2496 2552 1038 1256 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 raz w miesiącu W miejscach publicznych rozstawione zostały 

pojemniki stacjonarne na szkło, papier i opakowania z plastiku. 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 2 razy w roku. 

 

3.5.4. Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz 

 

Lichwin posiada sieć gazową. Mieszkańcy indywidualnie zawierają umowy  

z Karpackim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. 

 

3.5.5 Energetyka 

 

Na terenie Lichwina istnieje linia napowietrzna. Istniejący układ jest 

wystarczający i nie tworzy ograniczeń lokalizacyjnych ze względu na możliwość 

zasilania. 

 

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.  
 

3.6 GOSPODARKA I ROLNICTWO  
 

3.6.1 Miejsca pracy 

 

Dotyczą rolnictwa i ogrodnictwa oraz podmiotów gospodarczych 

zlokalizowanych na terenie miejscowości. Pozarolnicze miejsca pracy głównie 

pozyskiwane są przez mieszkańców w Tarnowie.  

 

3.6.2 Gospodarka 

 
Na terenie miejscowości zlokalizowane są głównie usługowe podmioty 

gospodarcze w małej ilości produkcyjne i transportowe.  
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Znaczna część mieszkańców zatrudniona jest w Tarnowie i okolicznych 

miejscowościach.  

 

3.6.3 Miejsca noclegowe, gastronomia  

 

Mała ilość miejsc noclegowych, znikoma gastronomicznych.  

Niewystarczająca oferta usługowa dla mieszkańców. 

3.6.4 Rolnictwo 

 

Generalnie na terenie sołectwa jak i Gminy Pleśna stwierdza się małą 

przydatność rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Na terenie gminy i sołectwa nie 

występują grunty I. W sołectwie Lichwin przeważają grunty klasy IV. 
 

Na terenie sołectwa Lichwin występują następujące klasy gleb [w ha] 

Klasy gruntów ornych Gmina Pleśna Lichwin 

Klasa I 0,0 0,0 

Klasa II 7,7 0,0 

Klasa IIIa 121,0 0,0 

Klasa IIIb 475,4 30,6 

Klasa IVa 1401,8 340,9 

Klasa IVb 644,2 84,8 

Klasa V 226,3 18,5 

Klasa VI 14,3 3,2 

Klasa VI z 0,0 0,0 

Poza klasowe 6,8 0,0 

Łącznie 2897,6 478,0 

 

Ilość i wielkość gospodarstw w poszczególnych przedziałach  

 

Rok 
Powierzchnie gospodarstw  

Ilość 

gospodarstw 
0 -1 
ha 

1-2 
ha 

2-5 
ha 

5 -7 
ha 

7-10 
ha 

10 - 15 
ha 

15 ha  
i więcej 

2006 171 78 137 23 5 1 1 416 

 

Gospodarstwa rolne przeważnie są małe, 0 - 1 ha, zajmują się produkcją mieszaną. 

Można je określić mianem gospodarstw drobnotowarowych. 

 

3.6.4 Przedsiębiorstwa 

 

Sklepy, restauracje, bary usytuowane na terenie Lichwina ( wg stanu na dzień 31.VII.2007 r.). 

 

Sklepy spożywcze: 2(1 ze sprzedażą piwa, 1 ze sprzedażą piwa, wódki, wina) 

Rodzaje i liczba działalności gospodarczej zgłoszone do ewidencji działalności gospodarczej 

HANDEL USŁUGI PRODUKCJA TRANSPORT 
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Ilość podmiotów 

zarejestrowanych  

Ilość podmiotów 

zarejestrowanych  

Ilość podmiotów 

zarejestrowanych  

Ilość podmiotów 

zarejestrowanych  

4.handel stały(sklepy - w 

tym 2 sklepy w Lichwinie) 

3 – handel obwoźny 

1.naprawa maszyn biurowych 

1 – usługi informatyczne 

1 – projektowanie budowlane 

9 – usługi budowlane 

1 – produkcja mebli 1 – transport osób 

RAZEM: 7 12 1 1 

 

 

4.OCENA ZASOBÓW SOŁECTWA  

 

Zasoby Brak O małym 
znaczeniu 

O dużym 
znaczeniu 

Środowisko przyrodnicze 

Walory krajobrazu   x 

Walory fauny i flory   x 

Wody powierzchniowe  x  

Gleby   x  

Surowce mineralne x   

Klimat   x 

Środowisko kulturowe, zabytki 

Walory architektury wiejskiej,   x  

Zabytki   x 

Walory ukształtowania 
przestrzeni publicznej 

 x  

Aktywność artystyczna   x  

Święta i odpusty   x 

Tradycje, obrzędy   x 

Fakty historyczne – historia    x 

Hymn x   

Obiekty i tereny 

Tereny budowlane   x 

Tereny rekreacyjno-turystyczne i 
sportowe 

  x 

Tereny dla działalności 
gospodarczej 

x   

Infrastruktura społeczna 

Liczba ludności  x  

Szkoła podstawowa    x 

Gminna Biblioteka Publiczna   x 

Sale katechetyczne   x  

Dom Strażaka  x  

Infrastruktura Techniczna 

Wodociągi i zaopatrzenie  
w wodę 

 x  

Kanalizacja i gospodarka 
ściekowa 

x   

Gospodarka odpadami stałymi  x  

Gazyfikacja – zaopatrzenie  
w gaz 

  x 

Energetyka   x 

Telekomunikacja   x 

Drogownictwo  x  
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Ludzie i organizacje społeczne 

OSP   x 

Sponsorzy  x  

Koło Gospodyń Wiejskich   x  

Sąsiedzi i przyjezdni 

Korzystne sąsiedztwo   x 

Atrakcje turystyczne   x 

Przyjezdni stali i sezonowi   x 

5. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI  

 

5.1 ANALIZA SWOT 
 

Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników 

umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji 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 Rozwoju Gminy Pleśna 

 

Mocne strony – atuty rozwojowe Słabe strony - czynniki ograniczające 

rozwój 

1. Bliskość aglomeracji miejskiej{Tarnów), 

2. Dobre warunki środowiskowe, 

 i klimatyczne i krajobrazowe ( ciekawa 

rzeźba terenu, brak skażenia, 

mikroklimat, warunki glebowe do 

rozwoju rolnictwa zrównoważonego), 

3. Tradycje turystyczne, wieś letniskowa, 

4. Produkcja roślinna i zwierzęca, 

5. Plan zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości, 

6. Dobry dostęp do szkolnictwa 

podstawowego,  

7. Mieszkańcy ( otwarci, życzliwi), 

8. Występowanie lasów, 

9. Różnorodność chronionych gatunków 

roślin i zwierząt, 

10. Cmentarze z I Wojny Światowej, 

 

 

1. Brak terenów pod inwestycje, 

2. Mała ilość zakładów produkcyjnych 

związanych z gastronomią, turystyką, 

przetwórstwem owocowo- warzywnym,  

3. Mała ilość potencjalnych odbiorców 

płodów rolnych, 

4. Brak profesjonalnej bazy noclegowej,  

i gastronomicznej,  

5. Słaba baza agroturystyczna  

     (1 gospodarstwo),  

6. Dzikie wysypiska śmieci, 

7. Brak regulacji koryt potoków, 

8. Mały kapitał lub brak dla podejmowania 

lub rozwoju inicjatyw gospodarczych, 

9. Zła jakość wód gruntowych i cieków 

wodnych, 

10. Zły stan dróg lokalnych, brak 

chodników, bezpiecznych przejść, 

oświetlenia dróg,  

11. Brak opieki nad dziećmi w wieku 3-5 lat, 

12. Brak kanalizacji i przydomowych 

oczyszczalni ścieków, 

13. Niedostateczne zaopatrzenie 

mieszkańców w wodę, 

14. Słaba opieka medyczna, 
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Szanse - możliwości rozwoju sołectwa 
 

 

Zagrożenia - czynniki niesprzyjające, 

 

 

1. Istnienie w pobliżu ośrodków 

oświatowych, 

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, 

4. Potencjalne środki pomocowe na 

rolnictwo, przetwórstwo, rozwój 

przedsiębiorczości w tym turystyki, 

ochronę środowiska, 

5. Rozwój kulturalny, 

6. Otwierający się rynek UE na produkty 

polskie ( duże zainteresowanie 

produktami rolnymi – wzrost cen), 

7. Mieszkańcy Lichwina w władzach 

powiatu, 

8. Wytyczenie szlaków turystycznych  

i ścieżek rowerowych, 

9. Rozwój internetu i globalizacja, 

10. Wzrost świadomości znaczenia 

środowiska dla zdrowia i życia, 

 

 

1. Dalsza emigracja młodych, 

wykształconych ludzi, 

2. Niewystarczające fundusze na dalszy 

rozwój infrastruktury technicznej  

i komunikacyjnej, a także na właściwe 

zagospodarowanie terenów ważnych  

dla funkcjonowania społeczności  

i wizerunku miejscowości,  

3. Niestabilny rynek trudności z ustaleniem 

koniunktury na określone produkty 

rolne), 

4. „Spojrzenie „władz wojewódzkich na 

regionalne i lokalne problemy ( miasto 

Tarnów – komunikacja – rozwój), 

5. Migracja ludności, 

6. Zagrożenia cywilizacyjne ( zwłaszcza 

alkohol, przemoc, narkotyki,), 

7. Wzrost zanieczyszczenia środowiska, 

8. Choroby cywilizacyjne, 

9. Klęski żywiołowe (powodzie, wichury 

wskutek zmian klimatycznych, 

10. Likwidacja naturalnych siedlisk fauny  

i flory, 
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5. 2 WIZJA. 

 

 Dlaczego chcemy odnowy wsi? 

 
Lichwin rozwija się słabo, rozwój budownictwa nie idzie w parze z odpowiednim 

zagospodarowaniem i urządzeniem przestrzeni publicznych, infrastruktury społecznej  

i technicznej. 

 chcemy żyć w funkcjonalnym, estetycznym otoczeniu, aktywnie spędzać czas, 

 chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem, 

żyć i mieszkać wygodnie oraz bezpiecznie, 

 chcemy zapewnić dobre warunki wszechstronnego rozwoju dla dzieci i młodzieży, 

 chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych potrzeb np. poprzez pomoc 

unijną, 

 chcemy kultywować lokalne tradycje, 

 chcemy otoczyć szczególną opieką cmentarze z I Wojny Światowej, 

 chcemy zwiększenia ilości podmiotów usługowo – gospodarczych, 

 

 

 

Wizja miejscowości Lichwin 
 

 

 Wieś estetyczną, gdzie żyje się wygodnie i bezpiecznie, 
oferująca wysoką jakość życia, 

 Wieś z rozwiniętą infrastrukturą techniczną i rolnictwem 
ekologicznym, 

 Wieś aktywna łącząca tradycje i nowoczesność. 
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6. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

Co chcielibyśmy zrobić? 

 

 Zagospodarować, uporządkować centrum Lichwina, 

 Wybudować boisko sportowe i urządzić plac zabaw dla dzieci, 

 Poprawić stan techniczny dróg i ulic, wybudować chodniki dla pieszych, 

oświetlić uczęszczane miejsca, urządzić bezpieczne przejścia dla pieszych, 

 Ułatwić dostęp do miejsc gromadzenia segregowanych odpadów, 

 Wzbogacić program usług podnoszących jakość życia (handel, rzemiosło, 

usługi komercyjne dla ludności, opieka społeczna i zdrowotna, kultura, 

oświata) poprzez doradztwo w zakresie zarządzania, ułatwianie dostępu  

do informacji, kapitału, kształcenie i dokształcanie 

 Oznakować przysiółki – w celu zapewnienia lepszej orientacji mieszkańców, 

turystów a przede wszystkim służb ratowniczych, 

 Propagować odnawialne źródła energii ( kolektory słoneczne itp.) 

 Utworzyć ścieżki rowerowe, spacerowe, 

 Aktywizacja mieszkańców m. in. poprzez: 

- organizację konkursu na najlepsze obejście, 

- organizację kursów językowych i komputerowych, 

- uaktywnienie Koła Gospodyń Wiejskich, 

- organizację cyklu spotkań pt. „Moja mała ojczyzna”, 

 - stworzenie centrum informacji turystyczno – historycznej.
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ 

AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ - LICHWIN 
 

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 

 

 

Cel – uzasadnienie 

 i rezultaty  

Przeznaczenie Harmonogram 

realizacji 

Koszt 

realizacji  

zadania 

Źródła  

finansowania 

1.Oznakowanie terenu –  

poprzez wykonanie 

i zamontowanie tablic 

informacyjnych z nazwami  

przysiółków,  

uporządkowanie numeracji.  

Zapewnienia lepszej orientacji 

mieszkańców, przyjezdnych, 

turystów a przede wszystkim 

służb ratowniczych 

 

Inwestycja będzie 

służyć wszystkim 

mieszkańcom  

wsi i okolic 2009- 2011 20 000 zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

2. Budowa ciągu pieszego od 

szkoły do cmentarza 

wytyczenie i wykonanie 

projektu oraz prace budowlane 

– wykonanie podłoża, obrzeży  

i położenie kostki  

 

Poprawa estetyki, bezpieczeństwa 

i wygody mieszkańców 

 

Inwestycja będzie 

służyć wszystkim 

mieszkańcom  

i turystom 2009 -2010 200 000 zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

3.Budowa wodociągu  

Stadniczówka 

Łazy 

Zagórze 

Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców oraz środowiska 

naturalnego 

Inwestycja będzie 

służyć wszystkim 

mieszkańcom  

 

2008 - 2015  800 000 zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 
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4.Remont i modernizacja 

dróg  
o dużym znaczeniu: 

Lichwin – Chojnik 1200 m 

Lichwin – Lubinka 600m 

Lichwin – Siemiechów 900m 

Lichwin – Chojnik – Siedliska 

– 2000m 

Polegać będzie na odwodnieniu 

oraz położeniu nakładek 

asfaltowych, 

Poprawa bezpieczeństwa, 

ułatwienie przemieszczania się 

mieszkańców wsi oraz okolic 

 

Inwestycja będzie 

służyć mieszkańcom 

dwóch gmin 

 

2008-2010 1 000 000 zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne  

 

5. Wymiana nawierzchni 

ciągów komunikacyjnych: 

Lichwin przez wieś 

Nowy Świat – centrum wsi 

Remiza – Nowy Świat  

Stadniczówka – Ładna 

Zagórze – Wał 

Poprzez położenie nakładek 

asfaltowych 

 

Poprawa bezpieczeństwa, 

ułatwienie przemieszczania się 

mieszkańców wsi oraz okolic 

 
Inwestycja będzie 

służyć wszystkim 

mieszkańcom 

 

2010 -2015 1 000 000 zł 

 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

6.Wymiana przystanków 

autobusowych 

2 szt 

Poprawa estetyki, bezpieczeństwa 

i wygody mieszkańców 

 

Inwestycja będzie 

służyć mieszkańcom 

korzystającym z 

transportu zbiorowego 

 

2008 - 2010 15 000 zł UG Pleśna 
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7.Wykonanie projektów  

i budowa oświetlenia dróg. 

Bezpieczeństwa 

i wygody mieszkańców 

 

Inwestycja będzie 

służyć wszystkim 

mieszkańcom i 

przyjezdnym 

 

2010-2015 60 000 UG Pleśna 

8. Budowa oczyszczalni 

ścieków przy szkole.  
Projekt i wykonanie  

Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców oraz środowiska 

naturalnego 

Edukacja ekologiczna młodzieży  

i mieszkańców 

Inwestycja będzie 

służyć 

użytkownikom szkoły 

2009 30 000 zł UG Pleśna 

9.Zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii – kolektory 

słoneczne i inne. 

Poprawa stanu środowiska 

naturalnego 

Edukacja ekologiczna dorosłych  

i młodzieży 

Dla użytkowników 

budynków 

użyteczności 

publicznej, odbiorców 

prywatnych 

2009-2015 250 000 zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

10. Dokończenie budowy 

remizy. 

Prace wewnątrz budynku oraz 

ocieplenie i elewacja 

Koncepcja zagospodarowania 

placu wykonanie jego 

utwardzenia.  

Poprawa dostępu mieszkańców  

do kultury, sportu nowoczesnych 

środków telekomunikacyjnych 

  

Inwestycja będzie 

służyć 

Strażakom 

mieszkańcom 

 

2009 - 2012 500 000 zł 

UG 

Mieszkańcy 

Druhowie OSP  

11.Odwodnienie kościoła 

parafialnego. 
Ochrona budynku przed 

zniszczeniem 

Dla wszystkich 

wiernych 

uczęszczającym do 

kościoła,  

2008- 2009 130 000 zł 
Mieszkańcy 

Lichwina 
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12.Wyposażenie biblioteki 

publicznej w sprzęt 

komputerowy i 

oprogramowanie. 

Dostęp do szeroko pojętej 

informacji 

Dla mieszkańców  

i użytkowników 

biblioteki 2008- 2009 25 000 zł 

UG Plesna, 

środki 

zewnętrzna  

13. Remont przydrożnych 

kapliczek: 

 Kozikówka 

 Kozaczyzna 

poprzez prace tynkarskie, 

murarskie, stolarskie. 

 

Zachowanie dziedzictwa 

kulturalno-religijnego 

Mieszkańcy i turyści 

2008 - 2009 5 000 zł 

UG Pleśna, 

mieszkańcy 

środki 

zewnętrzne 

14.Wykonanie remontów 

zniszczonych części cmentarz. 
Systematyczne utrzymanie ładu 

i porządku. Utrzymanie 

porządku i czystości cmentarzy 

z I Wojny Światowej  

Zachowanie dziedzictwa 

kulturalno-religijnego 

Mieszkańcom i 

turystom 

2008 - 2009 30 000 zł 

UG Pleśna, 

mieszkańcy, 

środki 

zewnętrzne 

15. Budowa boiska 

sportowego. 

Koncepcja, projekt i budowa 

boiska, odwodnienie, 

podbudowa, nawierzchnia, 

Zadanie powyższe przyczyni się 

do poprawy dostępności bazy 

sportowej, dla mieszkańców 

chcących aktywnie spędzać wolny 

czas uprawiając sport, pozwoli 

propagować zdrowy model życia 

tak wśród dzieci i młodzieży, jak i 

dorosłych mieszkańców wsi. 

Mieszkańcy  

2010-2013 150 000 zł 

UG Pleśna, 

mieszkańcy, 

środki 

zewnętrzne 
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16.Budowa szatni dla dzieci  

przy Szkole Podstawowej.  

Wyznaczenie miejsca, 

wykonanie projektu oraz prac 

budowlano -  

remontowych związanych 

 z urządzeniem szatni 

Zapewnienie bezpieczeństwa  

i warunków sanitarno- 

higienicznych uczniom  

i nauczycielom 

Dla dzieci Szkoły 

Podstawowej  

 

2009-2010 100 000zł 

UG Pleśna, 

17. Organizacja kursów 

związanych z prowadzeniem 

gospodarstw 

agroturystycznych.  
Poprzez zatrudnieniu 

specjalistów do 

przeprowadzenia szkoleń,  

Rolnicy zainteresowani 

utworzeniem gospodarstw 

nastawionych na turystów 

Wzbogacenie oferty 

turystycznej i 

wypoczynkowej 

miejscowości 2009-2014 20 000 zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

18. Poszerzenie zakresu 

działań Ośrodka Zdrowia. 

poprzez zatrudnienie 

dodatkowego personelu, 

urządzenie gabinetów 

specjalistycznych  

Poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców 

Mieszkańcy Lichwina 

i okolicznych 

miejscowości  

 
2010-2015 200 000 zł 

NFZ, 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

19. Reaktywacja Koła 

Gospodyń Wiejskich. 

polegać będzie na  

wyznaczeniu pomieszczeń ich 

adaptacji oraz wyposażeniu 

Pobudzenie aktywności wśród 

kobiet, wyznaczenie i 

przystosowanie lokalu 

Kobiety Lichwina i 

okolicznych 

miejscowości  2009-2010 50000zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

20 Utworzenie centrum 

informacyjno – 

turystycznego. 
poprzez wykonanie tablic 

wizualizacyjnych oraz 

Informacje na estetycznych i 

trwałych tablicach 

informacyjnych w centrum 

miejscowości turystycznych i 

ścieżek rowerowych oraz dróg do 

Dla przyjezdnych i 

turystów dotyczące 

szlaków 2009-2010 30 000 zł 

UG Pleśna, 

powiat, 

środki 

zewnętrzne 
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kierunkowskazów cmentarzy z I Wojny Światowej 

21. Budowa placu zabaw dla 

dzieci.  
Polegać będzie urządzeniu 

terenu oraz wyposażeniu w 

sprzęt do gier i zabaw 

Zadanie powyższe przyczyni się 

do rozwoju propagowania 

zdrowego modelu życia wśród 

dzieci  

Dla dzieci  

2010-2011 35000 zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

22. Organizacja przedszkola. 

Poprzez działania prawne 

wydzielenie i urządzenie 

pomieszczeń 

Zatrudnienie nauczycieli 

Poprawa edukacji, wyrównywanie 

szans edukacyjnych dzieci ze 

środowisk wiejskich 

Dzieci w wieku 3-5 lat 

2009-2010 
100 000zł 

rocznie 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

23. Opracowanie koncepcji  

i projektu kanalizacji 

grawitacyjnej Lichwin-

Siedliska oraz budowa 

głównych magistrali. 

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 10 000 000 zł 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

24.Regulacja stanu prawnego 

dróg.  
– prace geodezyjne, 

Wykonanie karty dróg gminnych, 

uporządkowanie własności 

terenów, na których znajdują się 

obecnie drogi oraz wyznaczenie 

pasów drogowych 

Wszyscy użytkownicy 

dróg jak również 

właściciele graniczący 

z regulowanymi 

drogami gminnymi 

2009-2015 200 000 zł 

UG Pleśna 
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25. Wykonanie mostów, 

przepustów i przyczółków.  
Stadniczówka – 2 

Remiza – Nowy Świat. 

Budowa betonowych mostów  

i przyczółków  

Wszyscy użytkownicy 

dróg a przede 

wszystkim mieszkańcy 

przysiółków 

Stadniczówki  i  

NowegoŚwiatu 

2010-2013 100 000  

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

26. Remont Domu 

Nauczyciela. 
Polegać będzie na: 

wykonaniu dachu, 

ociepleniu i elewacji, 

remoncie kotłowni i piwnic..  

Poprawa warunków pracy  

i zamieszkania 

Poprawa estetyki 

Inwestycja będzie 

służyć wszystkim 

mieszkańcom 

korzystającym z 

biblioteki  

oraz rodzinom 

zamieszkującym 

budynek 

 

2010- 2012 200 000  

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

27. Cykliczne imprezy  

o zasięgu regionalnym – 

dożynki.  
Korowód dożynkowy 

 z wieńcami, obrzędy ludowe, 

gry i zabawy. 

 

Integracja i zwiększenie 

aktywności mieszkańców, 

Promocja miejscowości oraz całej 

Gminy 

Mieszkańcy wsi i 

regionu  

2008-2015 20 000 zł  

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne 

28.Akcja azbest.  

 opracowanie programu 

gminnego w porozumieniu 

 z powiatem. 

Poprawa warunków sanitarno-

higienicznych mieszkańców oraz 

środowiska naturalnego 

Zainteresowani i 

mieszkańcy 

2009 - 2014 

W zależności 

od 

uregulowań 

prawnych 

UG Pleśna, 

środki 

zewnętrzne i 

właściciele 
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 7.WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU  

Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Lichwin rozpocznie się poprzez 

wprowadzenie go w życie uchwałą Rady Gminy Pleśna po uprzednim przyjęciu przez 

Zebranie Wiejskie.  

Realizację Planu zaleca się Wójtowi Gminy Pleśna, Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi 

wsi Lichwin.  

Monitorowanie Planu odbywać się będzie raz w roku przez Zebrania Wiejskie – 

w formie sprawozdania składanego przez Sołtysa.
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