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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 Pleśnej może być pozyskiwanie
funduszy zewnętrznych, między innymi z Unii Europejskiej. W związku z tym mieszkańcy
opracowali Plan Odnowy Miejscowości.
Plan Odnowy Miejscowości Pleśna został opracowany przy udziale:
 Sołtysa,
 Rady Sołeckiej,
 Członków Rady Parafialnej,
 Dyrektorów szkół,
 Nauczycieli,
 Przedsiębiorców,
 Ogrodników i rolników,
 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.
Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości zostanie przyjęty przez zebrania wiejskie
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
Pleśna:
1.
2.
3.
4.
5.

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
Strategia Rozwoju Powiatu Tarnowskiego
Strategia Rozwoju Gminy Pleśna 2008-2015
Statystyki UG Pleśna
Oficjalna strona internetowa Gminy Pleśna
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2.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI - PLEŚNA
2.1. Położenie miejscowości
Z geograficznego punktu widzenia Pleśna leży na skraju Pogórza
Ciężkowickiego, otoczona dość stromymi, zalesionymi stokami, które ku północy
przechodzą w równinę, rozciągającą się aż po Wisłę. Ogólnie rzeźba terenu obfituje
w strome stoki i znaczne deniwelacje.
Centrum miejscowości położone jest w dolinie rzeki Biała Tarnowska i potoku
Pleśnianka. w odległości ok. 11 kilometrów na południe od Tarnowa.
Pleśna 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 dużymi
Usytuowanie Gminy
Pleśna
walorami
krajobrazowymi.
Warunki
w granicach powiatu
naturalne można określić jako korzystne.
tarnowskiego
Obszar Pleśnej stał się w ostatnich latach
obiektem
zainteresowań
mieszkańców
Tarnowa, jako miejsce pod inwestycje
mieszkaniowe.

Położenie sołectwa Pleśna w granicach Gminy Pleśna

2.2 Przynależność administracyjna
Pleśna jest jednym z 11 sołectw Gminy Pleśna, położonym w granicach
powiatu tarnowskiego ,we wschodniej części, województwa małopolskiego, na
południe od Tarnowa.
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2.3.Powierzchnia i liczba ludności
Powierzchnia miejscowości Pleśna wynosi 5,73 km2 (powierzchnia Gminy 83,1 km2).
Pod względem obszaru jest to sołectwo średniej wielkości w porównaniu z innymi
sołectwami Gminy Pleśna.
Liczba ludności wynosi 1982.

2.4.Szlaki komunikacyjne, dostępność komunikacyjna
Sołectwo usytuowane jest przy:
 drogach powiatowych Rzuchowa – Pleśna – Siedliska i Pleśna – Tuchów
łączących miejscowość drogą wojewódzką nr 977 w kierunku Gorlic z przejściem
granicznym ze Słowacją , w kierunku północnym z obwodnicą Tarnowa i drogą
krajową A4, a w niedalekiej przyszłości z autostradą,
 linii kolejowej łączącej Kraków z Nowym Sączem, Krynicą i południem Europy
z odgałęzieniem ku wschodowi do Jasła, Krosna i Sanoka. (Turystyczny Szlak
Kolejowy przez Karpaty trasa V)
 dobrze rozwinięta jest dostępność miejscowości do komunikacji publicznej.

2.5. Działalność kulturalna i sportowa
W Pleśnej zlokalizowane są:
 Gminne Centrum Kultury Sportu i Promocji,
 Gminna Biblioteka Publiczna,
 Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Pleśna,
(Stadion i zaplecze socjalno - szatniowe zlokalizowane są w Łowczówku)
 Uczniowski Klub Sportowy „ Gryf” działający przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Pleśnej.

2.6. Położenie i środowisko przyrodnicze
Pleśna położona jest 11 kilometrów na południe od Tarnowa, w dolinie rzeki
Biała Tarnowska i potoku Pleśnianka. Sołectwo wchodzi w skład Obszaru
Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego.
Pleśna posiada wiele walorów turystycznych i rekreacyjnych, decyduje o nich duża
lesistość oraz wspaniałe krajobrazy roztaczające się ze wzgórz. Atrakcją jest dolina
rzeki Białej Tarnowskiej. W wielu miejscach nad brzegami rzeki znajdują się
stanowiska dla wędkarzy, jak również naturalne miejsca dla wypoczywających
turystów. Tereny nad Białą wymagają zagospodarowania.
Rekreacja i turystyka oraz baza noclegowa związana jest z rozwijającą się :
 Agroturystyką,
 Ścieżką Ekologiczno-Przyrodniczą Eko@sklep „Na Trasie”,
 Małopolskim Szlakiem Owocowym.
W terenie przebiegają piesze szlaki turystyczne oraz wyznaczone są trasy rowerowe.
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2.7 Historia Miejscowości
Pierwsze zapiski o Pleśnej sięgają 1236 roku, kiedy to wybudowano pierwszy
kościół w Pleśnej i datę tę zapisano na stragażu zakrystii. Nazwa miejscowości ulegała
zmianom, np. u Jana Długosza "PLAYSZNA".
Akta Camerae Apostolice, zamieszczają informację, że w latach 1325 - 1327, spisano
dziesięciny zbierane przez Andrzeja de Veralis i Piotra de Alwernia za plebana Piotra
"de Plessima", zebrano ich cztery scotus równe 1/24 grzywny, lub 10 denarów.
U Adolfa Pawińskiego w XVI wieku wymieniano, że Pleśna należy do Mikołaja
Szreniawy, posiada 9 osadników na 2,5 łanach, 3 zagrodników z rolą, 4 komorników,
2 rzemieślników oraz karczmę na 1/8 łana.
18 sierpnia 1876 r. przekazano do użytku linię kolejową Tarnów - Tuchów - Stróże Nowy Sącz - Leluchów (dł. 147,7 km). Jednocześnie uzyskała ona połączenie
z węgierską linią preszowską.
W roku 1887 na terenie Pleśnej znajdował się Kościół Rzymsko - Katolicki,
Urząd Pocztowy, stacje kolei państwowej i kasa pożyczkowa.
Domy w liczbie 66 ciągnęły się wzdłuż potoku po obu brzegach, a kościół stał
pośrodku wsi (nad brzegiem rzeki Biała).W późniejszym okresie zaczęły powstawać
domy wzdłuż drogi łączącej Rzuchową z Siedliskami
Ważnym wydarzeniem było wybudowanie w 1912 r. drogi bitej z Rzuchowej
przez Pleśną i Rychwałd do Siedlisk.
I Wojna Światowa pozostawiła liczne ślady w postaci cmentarzy wojskowych.
Spośród wielu bitew historyczne znaczenie ma bitwa pod Łowczówkiem, w której
brały udział w dniach 22 - 25 grudnia 1914 Legiony Polskie.
Po zakończeniu działań wojennych gospodarstwa chłopskie były małe, zacofane
i zadłużone. Wszystkie domy we wsi i gromadzie były drewniane, kryte strzechą.
Część ludności w poszukiwaniu pracy wyjeżdżała do Ameryki Północnej, Kanady,
Brazylii.
Miejscowość była wówczas również siedzibą gminy Pleśna
Na niskim poziomie była oświata. W Pleśnej była czteroklasowa szkoła o dwóch
izbach lekcyjnych..
W latach 1923 – 1924 w Pleśnej wybudowano młyn i tartak.
W latach 1927 - 1930 w Pleśnej wybudowano, olbrzymim wysiłkiem społecznym
kościół parafialny. Powstają tutaj również pierwsze sklepy spożywcze oraz rzeźnia
i masarnia
W latach 1928 - 1930 następuje ożywienie gospodarcze gromady, w związku
z budową Fabryki Nawozów Azotowych w Tarnowie - Mościcach.
W 1935 r. zgodnie z ustawą zostaje utworzona we wsi Pleśna gmina zbiorowa,
w skład, której weszło 12 wsi: Błonie, Dąbrówka Szczepanowska, Koszyce Małe.
Lubinka, Łowczówek, Pleśna, Rychwałd, Rzuchowa, Janowice, Szczepanowice,
Świebodzin i Woźniczna.
W dniu 7 września 1939 r za wycofującymi się wojskami polskimi na teren
wkroczyły gromady od strony Zakliczyna i Janowic wojska hitlerowskie.
W 1941 roku rozebrano stary drewniany, kryty gontem Kościół i przewieziono
go do Żelichowa, rodzinnej miejscowości proboszcza parafii Pleśna ks. Józefa
Boducha.
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Okres ten (1941/1942) to również początki organizowania się ruchu oporu.
17 stycznia 1945 r. przychodzi wyzwolenie z pod okupacji niemieckiej, lecz na
następne blisko 50 lat Gmina pozostaje jak cała Polska pod wpływem panowania
Związku Sowieckiego. 4 czerwca 1989 roku mieszkańcy Polski ,w tym również
Gminy Pleśna zdecydowali w wolnych wyborach o utworzeniu III Rzeczpospolitej
1września 1960 oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej a rok później
salę gimnastyczną.
Po przeprowadzonej reformie oświaty w 1999 roku , we wrześniu 2001r. wybudowano
pierwszą część budynku gimnazjum a definitywnie zakończono jego budowę
w grudniu 2004 roku.
Październik 2006 roku zapisze się w historii Pleśnej oddaniem do użytkowania
nowoczesnej hali sportowej.
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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
Pleśna
[ha]

Pleśna
[%]

Gmina Pleśna
[ha]

Gmina Pleśna
[ %]

223

38,89%

2903

34,9%

Łąki

4

0,7%

62

0,7%

Pastwiska

81

14,1%

1356

16,3%

Sady

30

5,3%

505

6,1%

Łącznie

338

59,0%

4826

58,1%

Lasy i grunty leśne

123

21,4%

2356

28,4%

22

3,9%

325

3,9%

0

0,00%

9

0,1%

Grunty pod wodami

4

0,6%

101

1,2%

Tereny
komunikacyjne

drogowe

17

3,0%

27

0,3%

kolejowe
Tereny zurbanizowane i
rekreacyjne
Tereny różne

2

0,3%

21

0,3%

67

11,6%

445

5,4%

0

0,1%

4

0,0%

Nieużytki

1

0,2%

56

0,7%

Łącznie

235

41,0%

3484

41,9%

Powierzchnia ogółem

573

100,00%

8310

100,0%

Rodzaj przestrzeni
Grunty orne

Grunty zadrzewione i
zakrzewione
Użytki kopalne

Sołectwo posiada ponad 80% terenów rolniczych i leśnych. Na uwagę zasługuje duża
powierzchnia terenów zurbanizowanych.

3.1.2 Walory krajobrazowe i klimatyczne
Otoczenie krajobrazowe jest atrakcyjne i malownicze, a teren zróżnicowany
topograficznie.
W kierunku południowym rozciągają się piękne widoki na Wał (526m n.p.m.),
w kierunku wschodnim na Pasmo Brzanki, a w kierunku północnym na rozległą
dolinę rzeki Białej Tarnowskiej , Górę Marcina i panoramę Tarnowa.
9
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Przez teren sołectwa przepływa, potok Pleśnianka. Liczne małe cieki wodne
odprowadzają wodę malowniczymi jarami z okolicznych wzgórz.
W miejscowości są korzystne warunki klimatyczne do wypoczynku i zamieszkania.

3.1.3 Zasoby przyrodnicze
Sołectwo wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza
Ciężkowickiego i posiada atrakcyjne tereny wśród lasów, wzgórz, łąk.
Na terenie Pleśnej występują 4 drzewa pomniki przyrody:
 lipa drobnolistna (Tilia cordata) (1szt) - obok dawnego kościoła,
 lipa drobnolistna (Tilia cordata) (2szt) - teren ogrodu podworskiego,
 dąb szypułkowy (Quercus robur) (1 szt) - teren ogrodu podworskiego.
Szata roślinna charakteryzuje się zróżnicowaniem i dużą atrakcyjnością.
Lesistość sołectwa wynosi 21,4% ( 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,
o ssaki: jeże (wszystkie gatunki), wiewiórka pospolita, ryjówkowate (wszystkie
gatunki), nietoperze (wszystkie gatunki), bóbr europejski.
10
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3. 2. ŚRODOWISKO KULTUROWE, ZABYTKI
3.2.1 Instytucje
Na terenie miejscowości Pleśna zlokalizowane są:
 Urząd Gminy,
 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej,
 Zakład Gospodarki Komunalnej,
 Bank,
 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska,
 Gminne Centrum Kultury Sportu i Promocji,
 Gminna Biblioteka Publiczna,
 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP,
 Przedszkole,
 Szkoła Podstawowa,
 Gimnazjum,
 Urząd Pocztowy,
 OSP.

3.2.2 Walory architektury wiejskiej, zabytki
Pleśna może się poszczycić zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków
architektury i budownictwa. Jest to:
Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej
trzynawowy, murowany i zwieńczony okazałą wieżą.

- neobarokowy,

Wielkim dziedzictwem kulturowym o aspekcie narodowościowym i patriotycznym
są cmentarze z I wojny światowej.Jeden z nich znajduje się na terenie sołectwa.

Cmentarz
nr 173

1 oficer i 33 żołnierzy armii austro - węgierskiej,
3 oficerów i 36 żołnierzy rosyjskich 22 żołnierzy armii
austro-węgierskiej oraz 22 rosyjskich.

3.2.3 Ukształtowanie przestrzeni publicznej






Brak uporządkowanej, zorganizowanej przestrzeni publicznej,
Centrum - wymaga gruntownej modernizacji i odnowy,
Gospodarstwa wzdłuż dróg ,lecz część bardzo rozrzucona,
Brak miejsc zabaw dla dzieci,
Brak otwartych terenów sportowych.

3.2.4 Osobliwości, tradycje, obrzędy, zwyczaje
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Święta narodowe i kościelne,
Zlot Niepodległościowy,
Bieg Zwycięstwa,
Tradycje bożonarodzeniowe - Jasełka, Grupy Kolędnicze,
Tradycje wielkopostne -Misteria Męki Pańskiej, Konkurs Palm,
Topienie Marzanny,
Dożynki,
Święto owoców,
Festyny okazjonalne,
Dzień Strażaka,
Kuligi.

3.2.5 Inne





Przegląd zespołów teatralnych Maska,
Turniej Tańca Towarzyskiego,
Akcje charytatywne,
Zawody sportowe.

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.

0

0

26,1

15,9

Łącznie

Zabudowy
zagrodowej
zagrożone
osuwaniem

0

Zabudowy
zagrodowej

Mieszkaniowe
jednorodzinne
i usługowe

Mieszkaniowe
jednorodzinne
i rekreacyjnoletniskowe zagrożone
osuwaniem

3,0

Usługowo mieszkaniowe

37,9

Rereacyjnoletniskowe
z zabudową
mieszkaniową
jednorodzinną

91,5

Mieszkaniowe
jednorodzinne zgrożone
osuwaniem

Mieszkaniowe
jednorodzinne

Tereny możliwe do wykorzystania pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną
usługową i zagrodową [w ha]

174,3

Dane w tabeli wskazują na dalszy dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego
jednorodzinnego a co za tym idzie prawdopodobnego wzrostu liczby mieszkańców
i rozwoju usług. 174,3 ha stanowi 18,28% 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 :
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 Agroturystyką,
 Ścieżką Ekologiczno-PrzyrodnicząEko@sklep „Na T rasie”,
 Małopolskim Szlakiem Owocowym.
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 Pleśnej.
Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Świerkami”.
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).
Na terenie Pleśnej znajduje się 5 gospodarstw:
1.Kowalstwo artystyczne, płatnerstwo - Przemysław Kozek,
2.Gospodarstwo ogrodnicze - Bernadetta i Mariusz Włodkowie,
3.Gospodarstwo ogrodnicze - Zofia i Jan Majorowie,
4.Gospodarstwo ogrodnicze - Urszula i Jakub Iwaniec,
5.Gospodarstwo agroturystyczne i ekologiczne z ośrodkiem jeździeckim - Dorota
i Michał Kuczerowie.
Małopolskim Szlak Owocowy zrzesza gospodarstwa agroturystyczne i gospodarstwa
towarowe. Jednym z nadrzędnych celów jest wypromowanie marki „Owoce
Małopolski”.
Przez teren Pleśnej przebiegają następujące piesze szlaki turystyczne:
 Żółty: Tarnów – Bartkowa,
 Czarny ( 4km) Pleśna – Cmentarz nr 171 Legionistów w Łowczówku.
Wyznaczono również trasy rowerowe:
Tarnów – Ciężkowice (niebieska nr 03 )
oraz lokalne
o TRASA ROWEROWA "BATYLOWA"
Długość: 1,5 km Pleśna Urząd Gminy - Pleśna Batylowa - Pleśna Urząd Gminy
Trasa o małym stopniu trudności, droga asfaltowa o małym natężeniu ruchu. Przy
końcu trasy gospodarstwo agroturystyczne, stadnina koni oraz punkt widokowy.
o TRASA ROWEROWA "GONDÓWKA"
Długość: 4 km
Pleśna cmentarz - Pleśna Gondówka - Pleśna Równie
Trasa o urozmaiconym pofałdowaniu terenu, w większości prowadzi drogami
asfaltowymi. Na trasie kościół neobarokowy, zabytkowe krzyże przydrożne.
W najwyższym punkcie trasy znajduje się punkt widokowy, z którego widoczna
jest panorama Pleśnej, Rzuchowej, Woźnicznej, Szczepanowic, częściowo
Łowczówka, Tarnowa, Piotrkowic oraz Tuchowa.
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Niewątpliwą atrakcją jest:
 Uroczysko Pleśnianki to ścieżka przyrodnicza biegnąca w malowniczej scenerii
przez niewielki, naturalny kompleks leśny o niezwykle bogatym składzie
gatunkowym flory i fauny.
 Uroczysko Batylowa z pięknym jarem górnego biegu potoku Pleśnianka.
W przygotowaniu jest projekt bazy sportowo - rekreacyjnej związanej z budową boisk
sportowych w ramach programu „ Moje boisko - Orlik 2012”
Nowoczesna hala sportowa przy gimnazjum zaspokaja potrzeby mieszkańców
i młodzieży.
Ludowy Klub Sportowy „Pogórze” Pleśna z siedzibą w miejscowości Łowczówek
Klub prowadzi sekcje piłki nożnej seniorów w klasie A oraz sekcje piłki nożnej
juniorów. Zawody sportowe odbywają się na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Relax”
w Łowczówku.
Uczniowski Klub Sportowy „Gryf” działający przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Pleśnej, prowadzi zajęcia sportowe w kilku sekcjach. Zajęcia prowadzone są na
szkolnych obiektach sportowych. Mecze piłkarskie trampkarzy młodszych
i trampkarzy starszych rozgrywane są na boisku sportowym Klubu Sportowego
„Pogórze” Pleśna.

3.3.3 Tereny dla działalności gospodarczej
W Pleśnej ważny teren dla usług przemysłowych, został w przeszłości
niefortunnie usytuowany, przy byłym parku podworskim i pomnikach przyrody.
Przewidywany jest rozwój funkcji usługowych i drobnych firm rodzinnych.
Brak jest terenów dla rozwoju przemysłu.

3.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
3.4.1. Liczba ludności
W ostatnich latach pomimo ogólnie zauważalnego niżu demograficznego
w miejscowości występuje tendencja wzrostu liczby mieszkańców. Powodem takiego
stanu jest atrakcyjność tych terenów dla mieszkańców Tarnowa i okolic.
Ludność w latach 2002 - 2007 r.

Miejscowość
PLEŚNA

2002
1890

2003
1904

2004
1920

2005
1929

2006
1943

2007
1982

1982 mieszkańców Pleśnej stanowi 16,66% ludności gminy ( w gminie 11898)
Średnia gęstość zaludnienia najwyższa w Gminie – 346,2 mieszkańca na 1 km2
(średnia gminy 143,18)
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Liczba budynków zamieszkałych w roku 2007 wyniosła 449 i wzrosła o 15
w porównaniu z rokiem 2006.
Liczba budynków zamieszkałych w roku 2006 – 434 a, w roku 2007 – 449.

3.4.2 Placówki Oświatowe
Na terenie miejscowości lokalizowane są:
 Przedszkole Publiczne im Władysławy Majak,
 Szkoła Podstawowa im Bronisława Czecha,
 Gimnazjum im Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem,
Przedszkole
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola:
 Klasy „0” - 43 uczniów w 2 oddziałach
 oddziały przedszkolne - 73 dzieci w 5 oddziałach.

Szkoła Podstawowa
Liczba uczniów szkoły podstawowej w latach 2005 – 2008

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

45

48

47

42

47

39

44

42

47

46

43

44

35

46

43

39

33

46

Średnia liczba uczniów w oddziałach w szkół podstawowych
Średnia liczba
uczniów na oddział

Nazwa
placówki

2006/2007

2007/2008

2005 - 2007

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Liczba
oddziałów

2005/2006

Liczba dzieci
w szkole

Pleśna

251

259

266

12

22,5

20,8

19,1

Gmina
Pleśna

1052

1027

993

68

15,4

15,1

14,6

Prognozowana liczba dzieci w klasie I szkoły podstawowej w latach 2008 – 2013
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z miejscowości Pleśna, Łowczówek i Woźniczna
Rok szkolny

Liczba
dzieci

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Pleśna

22

18

24

27

18

16

Łowczówek

14

10

13

9

20

14

Woźniczna

6

10

3

7

2

3

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Rok urodzenia

Gimnazjum
Liczba uczniów gimnazjum w latach 2005 – 2007

2005/2006

2006/2007

103

98

Ilość
oddziałów

4

4

3

4

Średnia
liczba
uczniów
na oddział

24,7

23,5

25,00

25,7

2007/2008

2006/2007

75

2007/2008

2005/2006

2006/2007

94

Liczba dzieci
w szkole

Klasy III

2007/2008

2005/2006

99

Liczba
uczniów

2007/2008

2006/2007

Klasy II

2005/2006

Klasy I

93

105

104

97

307

296

265

4

4

4

4

4

12

12

11

24,5

23,25

26,2

26

24,25

25,6

24,6

24,09

Do Gimnazjum w Pleśnej uczęszczają uczniowie z miejscowości Pleśna, Łowczówek,
Lichwin, Rychwałd i Świebodzin.

3.4.3 Ośrodek Zdrowia
W Gminie Pleśna funkcjonuje Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki
Zdrowotnej. W skład SPGZOZ w Pleśnej wchodzą następujące jednostki i komórki
organizacyjne:
 Ośrodek Zdrowia w Pleśnej,
 Ośrodek Zdrowia w Janowicach,
 Ośrodek Zdrowia w Lichwinie,
Mieszkańcy miejscowości w przeważającej większości korzystają z Ośrodka Zdrowia
w Pleśnej mając do dyspozycji:
a) poradnię lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
16
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b)
c)
d)
e)
f)

gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
gabinet położnej środowiskowej,
poradnię ginekologiczno-położniczą,
poradnię stomatologiczną,
zakład rehabilitacji.

Całodobową opiekę specjalistyczną oraz opiekę sobotnio-niedzielną zapewnia
Pogotowie Ratunkowe w Tarnowie.
Mieszkańcy zwracają uwagę na brak sobotniej opieki zdrowotnej, realizowanej przez
miejscowy Ośrodek Zdrowia.

3.4.4 Gminne Centrum Kultury Sportu i Promocji
Organizuje wiele imprez o zasięgu gminnym ,powiatowym i wojewódzkim
Uroczystości i imprezy dają możliwość poznania folkloru i obrzędów,
zaznajomienia się z tradycją i kulturą wsi małopolskiej czy zasmakowania
w miejscowych specjałach, a przede wszystkim uczą patriotycznych postaw
i zachowań.
Centrum zlokalizowane jest w zmodernizowanym w 2006 roku
budynku
z nieużytkowym , niewykorzystanym poddaszem, sfinansowanym ze środków
zewnętrznych na którym powinny się mieścić sale i pracownie przeznaczone
na zajęcia kulturalno- oświatowe.

3.4.5 Gminna Biblioteka Publiczna
W dniach od 19-27 maja 2006 r. zbiory GBP zostały przeniesione do nowo
oddanego lokalu zastępczego przy Gimnazjum w Pleśnej na czas remontu kapitalnego
dachu i pomieszczeń GDK w Pleśnej.
Zbiory zostały rozlokowane w 5 pomieszczeniach. Ponadto pokój socjalny
i duży korytarz (całość o pow. 220 m2 ). Biblioteka posiada oddzielne wejście.
W ostatnich latach biblioteka zakupiła komputery, dzięki czemu stało się
możliwe wdrożenie programu bibliotecznego MAK i rozpoczęcie prac związanych
z tworzeniem własnych baz komputerowych książek
GBP w Pleśnej posiada 4 komputery, w tym 2 przekazane przez Fundację
A. Urbańczyka.
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Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii w 2006 r.
Biblioteka

Liczba
czytelników

Ilość
wypożyczeń
książek

Wypożyczenia
czasopism

Udostępnianie
na miejscu

Środki finansowe na książki
ze
środków
gminy

Dotacja
MKiDzN

Pleśna

840

16.750

1 533

326

3239,-

3276,-

Janowice

271

7.769

236

84

1542,-

1695,-

Lichwin

307

5.936

547

95

1297,-

1701,-

Rzuchowa

414

7.772

342

298

1768,-

2226,-

Szczepanowice

231

5.514

282

9

1536,-

1752,-

2.063

43.741

2.940

717

9.382.-

10.650,-

Ogółem

3.4.6 Ochrona przeciwpożarowa. Dom Strażaka.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa i Gminy Plesna czuwają jednostki:
 Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pleśnej, wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Nowoczesny Dom Strażaka pełni funkcje :
 centrum szkoleniowego,
 miejsca imprez okolicznościowych.

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

3.4.8 Organizacje pozarządowe
Na terenie Sołectwa aktywnie działają następujące organizacje:
 Rada Sołecka,
 Światowy Związek Żołnierzy AK,
 Ochotnicza Straż Pożarna,
 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,
 Drużyna Harcerska i Zuchowa,
 Rady Rodziców,
 Koło Pszczelarzy,
 Koło Łowieckie,
 Caritas,
 Organizacje kościelne (m.in. Akcja Katolicka),
 Stowarzyszenie Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne.
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3.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.5.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę
W miejscowości jest 342 przyłącza wodociągowe na 434 zamieszkałe budynki
Wskaźnik zwodociągowania sołectwa wynosi 76,2% , a Gminy Pleśna około 39,2 %.
(dane 2007)

3.5.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa
Ogółem
budynków
449

Ilość posesji włączonych do sieci
kanalizacyjnej
384

Ilość posesji posiadających
osadniki wybieralne
84

Skanalizowanie miejscowości Pleśna wynosi 84,7% a Gminy Pleśna 33,11%.
(dane 2007)

3.5.3. Gospodarka odpadami stałymi
Miejscowość

Ogółem budynków

Ilość posesji posiadających
umowy na odbiór odpadów

% posesji posiadających
umowy na odbiór
odpadów

2006

2007

2006

2007

2006

2007

Pleśna

434

449

234

268

53,92%

59,69%

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
Pleśna posiada sieć gazową. Mieszkańcy indywidualnie zawierają
z Karpackim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

umowy
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3.5.5 Energetyka
Na terenie Pleśnej 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. W ogrodnictwie i rolnictwie pracuje coraz
mniej mieszkańców.
Pozarolnicze miejsca pracy pozyskiwane są przez mieszkańców w Tarnowie.

3.6.2 Gospodarka
Na terenie miejscowości zlokalizowane są podmioty gospodarcze głównie
usługowe w małej ilości produkcyjne i transportowe.
Przewidywany jest dalszy rozwój usług.

3.6.3 Miejsca noclegowe, gastronomia
Mała jest ilość miejsc noclegowych i 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. Nie występują tu grunty klasy I.
W sołectwie przeważają grunty klasy III i IV.
.
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Na terenie sołectwa Pleśna występują następujące klasy gleb
Klasy gruntów ornych

Gmina Pleśna

Pleśna

Klasa I

0,00

0,00

Klasa II

8,27

3,06

Klasa IIIa

120,77

11,08

Klasa IIIb

474,57

83,76

Klasa IVa

1410,61

114,39

Klasa IVb

642,07

6,99

Klasa V

226,56

3,08

Klasa VI

13,69

0,00

Klasa VI z

6,79

0,54

2903,33

222,90

Łącznie

Ilość i wielkość gospodarstw w poszczególnych przedziałach
Powierzchnie gospodarstw
Rok

2006

0 -1
ha

1-2
ha

2-5
ha

5 -7
ha

7-10
ha

10 - 15
ha

15 ha
i więcej

667

93

38

0

1

0

0

Ilość
gospodarstw

799

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. Sołectwo słynie z produkcji owoców
miękkich.

3.6.5 Przedsiębiorstwa, punkty usługowe
Sklepy, restauracje, bary usytuowane na terenie Pleśnej
( wg stanu na dzień 31.VII.2007 r.)
Sklepy spożywcze: 6 (w tym 3 ze sprzedażą piwa, wódki, wina)
Sklepy przemysłowe: 3 (2 z odzieżą używaną)
Restauracje:1
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Rodzaje działalności gospodarczej zgłoszone do ewidencji działalności
gospodarczej (skrót e.d.g.) w miejscowości Pleśna (stan na 31.07.2007)
HANDEL
Ilość podmiotów
zarejestrowanych
4 – handel
stały(sklepy)
11 – handel
obwoźny(stragany,
targowiska)

RAZEM:
15

USŁUGI
Ilość podmiotów zarejestrowanych

PRODUKCJA
Ilość podmiotów
zarejestrowanych

1 – praktyka lekarska
2 – wykonywanie instalacji elektrycznych
5 – konserwacja pojazdów
2 – układanie boazerii, parkietów
2 – wykonywanie pokryć dachowych
1 – zrywka, zwózka drzewa
1 – sprzedaż kwiatów
1 – usługi fotograficzne, wideofilmowanie
1 – tłumaczenie, usługi sekretarskie
2 – usługi informatyczne
2 – ubezpieczenia, fundusze emerytalne
1 – fryzjerstwo i usługi kosmetyczne
1 – catering
8 – usługi budowlane
1 – usługi projektowe, urbanistyczne
1 – wykonywanie instalacji elektrycznych
1 – usługi kurierskie
34

TRANSPORT
Ilość podmiotów
zarejestrowanych

1 – produkcja mebli
3 – produkcja wyrobów
z drewna
1 – produkcja wyrobów
metalowych
1 – produkcja ubrań
roboczych
1 – produkcja wyrobów
stolarskich i ciesielskich

9 – transport
towarowy
4 – transport
osobowy

7

13

Mała jest liczba lub punktów usługowych ( m.in. fryzjerskich, krawieckich, punktu
dorabiania kluczy punkt ksero,).
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4. OCENA ZASOBÓW SOŁECTWA
Zasoby
Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu
Walory fauny i flory
Wody powierzchniowe
Gleby
Surowce mineralne
Klimat

Brak

O małym znaczeniu

O dużym znaczeniu
x
x

x
x
x
x

Środowisko kulturowe, zabytki
Walory architektury wiejskiej,
Zabytki
Walory ukształtowania
przestrzeni publicznej
Aktywność artystyczna
Święta i odpusty
Tradycje, obrzędy
Fakty historyczne legendy, podania
Obiekty i tereny
Tereny budowlane
Tereny rekreacyjno-turystyczne
i sportowe
Tereny dla działalności
gospodarczej
Infrastruktura społeczna
Liczba ludności
Szkoła podstawowa i gimnazjum
Przedszkole
Ośrodek zdrowia
Centrum Kultury Sportu i Promocji
Gminna Biblioteka Publiczna
Sale katechetyczne
x
Dom Strażaka
Punkty usługowe
Infrastruktura Techniczna
Wodociągi i zaopatrzenie w wodę
Kanalizacja i gospodarka ściekowa
Gospodarka odpadami stałymi
Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz
Energetyka
Telekomunikacja
Drogownictwo
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
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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5. OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON 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 ona 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 Rozwoju Gminy Pleśna.

Mocne strony – atuty rozwojowe
1. Bliskość aglomeracji miejskiej (Tarnów)
2. Dobre warunki środowiskowe,
klimatyczne i krajobrazowe ( ciekawa
rzeźba terenu, brak skażenia,
mikroklimat, warunki glebowe do
rozwoju rolnictwa zrównoważonego),
3. Tradycje turystyczne, wieś letniskowa,
uprawy sadownicze i jagodowe,
4. Dobra komunikacja (linia kolejowa, sieć
dróg),
5. Potencjał ludzki na wysokim poziomie
(wykształcony, ambitny, z inicjatywą),
6. Plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowości,
7. Dobry dostęp do szkolnictwa,
i podstawowej opieki medycznej,
8. Mieszkańcy ( otwarci , życzliwi),
9. Występowanie pomników przyrody
ożywionej,
10. Występowanie lasów,
11. Różnorodność chronionych gatunków
roślin i zwierząt,
12. Poprawiająca się promocja .

Słabe strony - czynniki ograniczające
rozwój
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,
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. Niekontrolowana wycinka lasów
prywatnych,
10. Zła jakość wód gruntowych i potoku,
11. Zły stan dróg lokalnych, brak,
chodników, bezpiecznych przejść ,
oświetlenia dróg .
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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. Wzrost liczby ludności napływowej,
5. Potencjalne środki pomocowe na
rolnictwo, przetwórstwo , rozwój
przedsiębiorczości (w tym turystyki),
ochronę środowiska,
6. Rozwój transportu kolejowego
w perspektywie wzrostu kosztów
transportu drogowego,
7. Rozwój kulturalny,
8. Otwierający się rynek UE na produkty
polskie ( duże zainteresowanie
produktami rolnymi – wzrost cen),
9. Mieszkańcy Pleśnej w najwyższych
władzach kraju i regionu,
10. Wytyczenie szlaków turystycznych
i ścieżek rowerowych,
11. Rozwój internetu i globalizacja,
12. 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),
4. Spojrzenie władz wojewódzkich na
regionalne i lokalne problemy ( miasto
Tarnów – komunikacja – rozwój),
5. Migracja ludności,
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.
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5. 2 WIZJA.
Dlaczego chcemy odnowy wsi?
Pleśna rozwija się dynamicznie, lecz rozwój budownictwa nie idzie w parze
z odpowiednim zagospodarowaniem i urządzeniem przestrzeni publicznych,
infrastruktury społecznej i technicznej.





Dlatego mieszkańcy chcą i marzą aby:
żyć w funkcjonalnym ,pięknym, estetycznym otoczeniu, aktywnie spędzać czas,
poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem, żyć
i mieszkać wygodnie oraz bezpiecznie,
zapewnić dobre warunki wszechstronnego rozwoju dla dzieci i młodzieży,
skorzystać z okazji sfinansowania naszych potrzeb np. poprzez pomoc unijną.

Nasza wizja – jak żyć w przyszłości ?
 nowocześnie, bezpiecznie i wygodnie – z kanalizacją, dobrymi drogami,
chodnikami, oświetlonymi ulicami, bezpiecznymi przejściami dla pieszych,
w estetycznym i zadbanym, czystym ekologicznie środowisku - z dobrze
zagospodarowanymi terenami publicznymi,
 aktywnie – z licznymi miejscami na wypoczynek, sport i rekreację dla ogółu
mieszkańców (place zabaw dla dzieci, boiska, tereny sportowe) ,
 w społeczności zintegrowanej, nowoczesnej , wykształconej i zaangażowanej
w rozwój sołectwa.
Dla realizacji wizji konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie radnych,
rad sołeckich i władz samorządowych Gminy Pleśna. Znaczącą role powinni odegrać
mieszkańcy Pleśnej w najwyższych władzach kraju i województwa.

WIZJA MIEJSCOWOŚCI PLEŚNA




atrakcyjna dla zamieszkania, gdzie żyje się wygodnie
i bezpiecznie,
wieś z rozwiniętą infrastrukturą techniczną oferująca
estetykę i wysoką jakość życia,
wieś aktywna i nowoczesna.
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6. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Co chcielibyśmy zrobić ?











Zagospodarować, uporządkować centrum Pleśnej,
Wybudować wielofunkcyjne boiska 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),
Oznakować drogi nazwami ulic – w celach zapewnienia lepszej orientacji
mieszkańców, turystów, a przede wszystkim służb ratowniczych,
Propagować odnawialne źródła energii ( kolektory słoneczne itp.),
Utworzyć ścieżki rowerowe, spacerowe,
Organizować cykliczne imprezy o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym
(Święto owoców i produktów pszczelich),
Aktywizować mieszkańców m. in. poprzez:
- organizację konkursu na najlepsze obejście,
- organizację kursów językowych i komputerowych,
- odtworzenie Koła Gospodyń Wiejskich,
- organizację cyklu spotkań pt. „Moja mała ojczyzna”.
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ
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
sołectwa – obejmie
prace socjologiczne – ankiety,
skierowane do mieszkańców,
prace urzędowo- administracyjne,
prace geodezyjne,
nadanie nazw ulic i numeracji
budynków,
wymianę dokumentów,
wykonanie i zamontowanie tablic
informacyjnych,
2. Projekt i wykonanie odnowy
centrum wsi - zagospodarowanie
terenu, wykonanie ciągów pieszych
i jezdnych, parkingów
uporządkowanie infrastruktury
kanalizacyjnej, deszczowej
i energetycznej. elewacje
budynków użyteczności publicznej

Cel – uzasadnienie
i rezultaty

Przeznaczenie

Zapewnienie lepszej orientacji
mieszkańców, przyjezdnych,
turystów a przede wszystkim
służb ratowniczych, poprawa
bezpieczeństwa i ułatwienie
przemieszczania się
mieszkańców.
Wzrost atrakcyjności
turystycznej miejscowości

Inwestycja będzie
służyć wszystkim
mieszkańcom
wsi i okolic oraz
służbom
ratowniczym

Poprawa estetyki,
bezpieczeństwa
i wygody mieszkańców

Inwestycja będzie
służyć wszystkim
mieszkańcom
gminy

Harmonogram
realizacji

Koszt realizacji
zadania

Źródła
finansowania

2009- 2011

350 000 zł

UG,
środki
zewnętrzne

2009 -2010

6 000 000 zł

UG,
środki
zewnętrzne
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3. Przebudowa i modernizacja
drogi Pleśna – Szczepanowice
w tym chodnika od drogi
powiatowej do ośrodka zdrowia,
przedszkola i kościoła,
odwodnienie, poszerzenie od
kościoła do krzyżówki z drogą
powiatową Tarnów - Zakliczyn
4..Modernizacja chodnika
Pleśna - Łowczówek –
w kierunku Wożnicznej ,wymiana
nawierzchni
5. Budowa drogi Pleśnianki
Pleśnieńskie – Pleśnianki
Rychwałdzkie,

6.Remonty dróg gminnych i dróg
wewnętrznych – położenie
nowych nawierzchni asfaltowych
oraz poszerzenie jezdni,
7.Zaprojektowanie i budowa
ścieżki rowerowej
Tarnów – Rzuchowa - Pleśna

Poprawa bezpieczeństwa,
ułatwienie przemieszczania
się mieszkańców wsi oraz
okolic

Inwestycja będzie
służyć wszystkim
mieszkańcom

Poprawienie stanu
technicznego chodnika,
bezpieczeństwa pieszych

Inwestycja będzie
służyć wszystkim
mieszkańcom

Zwrot terenów prywatnych,
na których znajduje się
obecna droga oraz poprawa
komunikacji na tym terenie

Inwestycja służy
przede wszystkim
mieszkańcom
wymienionych
przysiółków,
Inwestycja służy
przede wszystkim
mieszkańcom
gminy i powiatu
Inwestycja służy
przede wszystkim
mieszkańcom,
turystom Gminy
i regionu

Zapewnienie płynności jazdy
i bezpieczne wymijanie się
pojazdów
Zaspokojenie oczekiwań
mieszkańców i turystów
Inwestycja ta podniesie
walory turystyczno rekreacyjne miejscowości
i całej gminy

2008 -2012

1 300 000 zł

2008 -2009

300 000 zł

2008-2015

30 000 zł

5.500 000 zł
2008-2015

2009 -2015

400 000 zł

UG,
dotacja
z budżetu
państwa

Budżet
Gminy,
Powiat
Budżet
Gminy,
środki
zewnętrzne
Budżet
Gminy,
środki
zewnętrzne
UG Pleśna
UG Tarnów
Starostwo
Powiatowe
środki
zewnętrzne
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8. Budowa boisk
wielofunkcyjnych ze sztuczną
nawierzchnią, ogrodzeniem
i oświetleniem .parkingami,
ciągami pieszymi i jezdnymi

9.Budowa placu zabaw wraz
z infrastrukturą lekkoatletyczną
Wykonanie: bieżni, skoczni w dal,
rzutni przy kompleksie boisk

10. Remont Szkoły Podstawowej
Polegający na
Wymianie dachu, wykonaniu
elewacji, remoncie stołówki , sali
gimnastycznej, ułożeniu kostki
brukowej i wykonaniu zieleńców-

11.Odprowadzenie wód
opadowych Gondówka - okolica
cmentarza i osiedle koło stacji –

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
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
Poprawie estetyki otoczenia,.
higieniczne spożywanie
posiłków przez dzieci,
prowadzenie lekcji
wychowania fizycznego w
bezpiecznej i estetycznej sali
gimnastycznej

Mieszkańcy gminy
i okolicy

2008-2010

1 800 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

Mieszkańcy gminy
i okolicy

2009-2011

30 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

Zadanie powyższe
zaspokoi potrzeby
uczniów szkoły i
ich rodziców

2009 -2011

2 000 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

Poprawa bezpieczeństwa w
przypadku ulewnych deszczy
i burz

Mieszkańcy tej
części
miejscowości

2009-2013

700 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne
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poprzez wykonanie rowów
i sztucznych cieków
2009-2011

700 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

Poprawa bezpieczeństwa
użytkowników dróg

Podniesienie
standardów życia
i przyciągnie
nowych
mieszkańców
Zaspokojenie
potrzeb
społeczeństwa.
Podniesienie
standardów życia

2009-2015

600 000 zł

UG Pleśna

14.Budowa chodnika Pleśna Pleśnianki

Poprawa bezpieczeństwa,
dzieci uczęszczających do
szkół, także mieszkańców

Zaspokojenie
potrzeb
społeczeństwa

2014-2015

400 000 zł

UG Pleśna,
powiat

15.Regulacja stanu prawnego dróg
– prace geodezyjne.

Uporządkowanie własności
terenów , na których znajdują
się obecnie drogi oraz
wyznaczenie pasów
drogowych

2009-2015

800 000 zł

UG Pleśna,

16.Promocja Pleśnej
Tablice informacyjne, foldery,
mapki

Poprawa wizerunku
miejscowości, informacje dla
turystów i mieszkańców
okolic, rozwój turystyki

Wszyscy
użytkownicy dróg
jak również
właściciele
graniczący z
regulowanymi
drogami
Mieszkańcy
i przyjezdni

2009 -2013

100 000 zł

UG Pleśna
środki
zewnętrzne

12. Kanalizacja Batylowej
i Górnej Gondówki

Likwidacja zanieczyszczenia
gleb, potoku Pleśnianka ,
innych cieków wodnych

13.Oświetlenie dróg i skrzyżowań
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17. Remont schodów
prowadzących do kościoła

Poprawa bezpieczeństwa
użytkowników, estetyki,
skrócenie czasu dojścia do
kościoła ośrodka zdrowa i
przedszkola
Integracja i poprawa
aktywności mieszkańców,
kulturalne spędzenie czasu
promocja całej Gminy

Mieszkańcy Pleśnej

2009 - 2011

30 000 zł

UG Pleśna

Mieszkańcy Pleśnej
i regionu

2008-2015

150 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

19. Prowadzenie młodzieżowej
i dziecięcej grupy Bractwa
Rycerskiego

Utworzenie pracowni i jej
wyposażenia, kultywowanie
tradycji

Młodzież i dzieci
terenu gminy

2009- 2015

100 000zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

20.Wyposażenie biblioteki
publicznej w sprzęt
komputerowy i oprogramowanie

Dostęp do szeroko pojętej
informacji

Mieszkańcy i
użytkownicy
biblioteki

2008- 2009

25 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

21.Alternatywne źródła energii

Poprawa czystości
środowiska, zmniejszenie
efektu cieplarnianego,

Mieszkańcy
regionu

2009 - 1015

300 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

22. Przydomowe oczyszczalnie
ścieków

Poprawa czystości
środowiska

Mieszkańcy Pleśnej
i regionu

2009 - 1015

300 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

18. Cykliczne imprezy o zasięgu
regionalnym i ponadregionalnym
organizowane Centrum Kultury ,
Sportu i Promocji Gminy i UG
 Święto owoców i produktów
pszczelich
 Święto Niepodległości
 Przegląd Teatrów
Dziecięcych i
Młodzieżowych „Maska”
 Turniej Tańca Towarzyskiego
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23 Remont instalacji
wewnętrznych w Gminnym
Centrum Kultury Sportu
i Promocji
24. Adaptacja poddasza
z nieużytkowego w użytkowe
w Gminnym Centrum Kultury
Sportu i Promocji

25. Remont pomieszczeń
znajdujących się w
podpiwniczeniu Gminnego
Centrum Kultury Sportu
i Promocji
26. Utworzenie Kawiarenki
Internetowej w CKSiP

27. Wykonanie podjazdu dla
niepełnosprawnych w Gminnym
Centrum Kultury Sportu i
Promocji
28. Remont ścieżki przyrodniczej
Pleśnianki – wykonanie nowych
tablic informacyjnych
i opisowych, ławek, poprawa
ciągów pieszych

Poprawa bezpieczeństwa
i higieny pracy

Użytkownicy,
mieszkańcy oraz
pracownicy

2009-2010

150 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

Zagospodarowanie
niewykorzystanej
powierzchni do utworzenia
sal przeznaczonych na
prowadzenie zajęć lub
pomieszczeń biurowych
Poprawa bezpieczeństwa
i higieny , poprzez
odgrzybienie, odsuszenie,

Mieszkańcy Pleśnej
i inni użytkownicy

2012-2013

600 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

Mieszkańcy Pleśnej
i inni użytkownicy

2012-2013

70 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

Remont pomieszczenia i jego
wyposażenie oraz zakup
komputerów,
oprogramowania

Zapewnienie
dostępu do
internetu szerszej
grupie
mieszkańców
Ułatwienie osobom
starszym i
niepełnosprawnym
do budynku
Uczniowie , turyści
, mieszkańcy
Pleśnej i regionu

2009-2010

70 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

2009 - 2012

40 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

2009 - 2012

30 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne

Dostosowanie budynku
użyteczności publicznej
do obowiązujących przepisów
prawa budowlanego
Inwestycja ta podniesie
walory turystyczno –
rekreacyjne miejscowości
i całej gminy i przyczyni
się do edukacji przyrodniczej
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29.Wydanie przewodników
turystycznych oraz pozycji
z zakresu flory i fauny
występującej na terenie
miejscowości

Inwestycja ta podniesie
walory turystyczno –
rekreacyjne miejscowości
oraz całej Gminy i przyczyni
się do edukacji przyrodniczej

Uczniowie , turyści
, mieszkańcy
Pleśnej i regionu

2009 - 2015

25 000 zł

UG Pleśna,
środki
zewnętrzne
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7.WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

Wdrażanie Planu
Odnowy Miejscowości
Pleśna 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 Pleśna.
Monitorowanie Planu odbywać się będzie raz w roku przez Zebrania Wiejskie –
w formie sprawozdania składanego przez Sołtysa.
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