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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 Świebodzina może być pozyskiwanie
funduszy zewnętrznych, między innymi z Unii Europejskiej. W związku, z tym mieszkańcy
opracowali Plan Odnowy Miejscowości.
Plan Odnowy Miejscowości Świebodzin został opracowany przy udziale:
 Sołtysa,
 Rady Sołeckiej,
 Radnych,
 Członków Rady Parafialnej,
 Dyrektora szkoły,
 Ogrodników i rolników,
 Przedstawicieli podmiotów gospodarczych.
Powstał 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 wniosków
zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i w innych instytucjach
finansujących.
Plan Odnowy Miejscowości wypracowany został na okres 2008-2015.
Zawarto w nim działania inwestycyjne, szkoleniowe, rekreacyjno-wypoczynkowe, sportowe,
które zapisano w oparciu o wytyczne środowiska lokalnego i konsultacje społeczne.
Podjęcie się realizacji wyznaczonych zadań poprzedzone zostanie ich przygotowaniem wraz
z opisem i opracowaniem zakresu rzeczowego, określeniem kosztów i terminów wykonania.
Przygotowany Plan Odnowy Miejscowości zostanie przyjęty przez Zebrania Wiejskie,
wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Pleśna i stanowić będzie nierozerwalny załącznik
wniosków składanych do różnych instytucji o środki finansowe.
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Dokumenty i materiały na podstawie, których opracowano Plan Odnowy Miejscowości
Świebodzin:
1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego,
2. Strategia Rozwoju Powiatu Tarnowskiego,
3. Strategia Rozwoju Gminy Pleśna 2008-2015,
4. Statystyki UG Pleśna,
5. Oficjalna strona internetowa Gminy Pleśna.
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2.CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI - ŚWIEBODZIN
2.1. Położenie miejscowości
Z geograficznego punktu widzenia Świebodzin leży u podnóża Pogórza
Ciężkowickiego.
Miejscowość położona jest wzdłuż doliny rzeki Biała Tarnowska, w odległości 6 km
na południe od Tarnowa.
Świebodzin wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza
Ciężkowickiego pełniąc funkcję otuliny parków krajobrazowych. (CiężkowickoRożnowski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki).
Wieś i otoczenie odznacza się dużymi walorami krajobrazowymi.
Warunki naturalne można określić jako korzystne. Przy słonecznej pogodzie
na południe roztacza się wspaniały widok na Wał a w kierunku zachodnim na dolinę
Białej Tarnowskiej.
Świebodzin stał się w ostatnich latach obiektem zainteresowań mieszkańców Tarnowa,
jako miejsce pod inwestycje mieszkaniowe.

2.2.Przynależnośc administracyjna
Świebodzin jest jednym z 11 sołectw Gminy
Pleśna, położonej w granicach powiatu
tarnowskiego, we wschodniej części
województwa małopolskiego, na południe
od Tarnowa.

Usytuowanie Gminy
Pleśna
w granicach powiatu
tarnowskiego

Świebodzin

Położenie Świebodzina w granicach Gminy Pleśna

2.3.Powierzchnia i liczba ludności
Powierzchni miejscowości Świebodzin wynosi 5,25 km2. (powierzchnia Gminy Pleśna
- 83,1 km2) Jest to wieś średniej wielkości w porównaniu z innymi sołectwami Gminy
Pleśna zarówno pod względem powierzchni jak i liczby ludności.
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Liczba ludności wynosi 1051.

2.4.Szlaki komunikacyjne, dostępność komunikacyjna







Sołectwo usytuowane jest przy:
drodze powiatowej Nowodworze – Rzuchowa, która łączy miejscowość
z drogami: wojewódzką nr 977 w kierunku Gorlic i granicą ze Słowacją oraz
obwodnicą miasta Tarnowa (droga A4),
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). Wspomniana linią kolejową można dojechać
na Słowację, Węgry,
dobrze rozwinięta jest dostępność miejscowości do komunikacji publicznej,
drogi lokalne w złym stanie technicznym,
korzystne sąsiedztwo – z jednej strony bliskość Tarnowa, z pozostałych otoczenie
lasami, łąkami i doliną rzeki.

2.5. Działalność kulturalna i sportowa
W miejscowości działa Klub Sportowy – LKS Świebodzinianka

2.6. Położenie i środowisko przyrodnicze
Świebodzin położony jest 6 kilometrów na południe od Tarnowa, w dolinie
rzeki Biała Tarnowska oraz na otaczających ją wzgórzach.
Posiada on wiele walorów turystycznych i rekreacyjnych. Decyduje o nich lesistość
oraz krajobrazy roztaczające się ze wzgórz na pasmo Wału, dolinę rzeki Białej
Tarnowskiej i wielu innych miejscowości.

2.7 Historia Miejscowości
Brak jest dokumentów świadczących o powstaniu i historii miejscowości.
Z kronikarskiego punktu widzenia należy jednak odnotować:
 18 sierpnia 1876 r. przekazanie do użytku linii kolejowej Tarnów - Tuchów Stróże - Nowy Sącz - Leluchów (dł. 147,7km), która przebiega przez
miejscowość Świebodzin, z przystankiem w Kłokowej,
 Rok 1957 zawiązuje się Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Orędownikiem
budowy był ówczesny inspektor oświaty pan Tadeusz Tyrka.
 W 1965 oddanie szkoły
 17 X 1982 r. poświecono plac pod budowę kaplicy. O budowie nowego punktu
katechetycznego i małej kaplicy zaczęto myśleć na początku lat 80, kiedy tylko
pozwoliła na to sytuacja polityczna. Gdy uzyskano od gminy działkę pod
budowę kaplicy, zaczęto załatwić niezbędne formalności,
Równocześnie z budową kaplicy postępowała budowa przylegającego do niej
domu parafialnego. Miały się w nim znaleźć pomieszczenia na spotkania grup
6
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oraz na wszelki wypadek mieszkanie dla księdza, gdyby w przyszłości powstała
tu parafia. Jeszcze 15 lat temu wydawało się to jako odległa perspektywa,
 13 X 1991 roku odbyło się poświęcenie kościoła,
 1 stycznia 2007 r. została erygowana parafia pod wezwaniem Św.
Maksymiliana Marii Kolbego. W jej skład weszła także Kłokowa, dotychczas
należąca do parafii w Pleśnej oraz część Radlnej. Pierwszym proboszczem
powstałej parafii został ks. Janusz Maziarka.
W ostatnich latach przeprowadzono kilka ważniejszych inwestycji na terenie
sołectwa:
 w 2007 wybudowano chodnik do kościoła, przy udziale parafian i wydatnej
pomocy UG Pleśna, wyremontowano dach na szkole podstawowej, położono
nawierzchnię asfaltową na drodze w przysiółku Kanada,
 w 2008 rozpoczęto budowę magistrali wodociągowej dla górnego Świebodzina
od inwestycji hydrofornii, umożliwiającej podanie wody do zaprojektowanej
sieci,.Wyasfaltowano drogę na przysiółku Podlesie oraz postawiono przystanek
autobusowy w Kłokowej.
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3. INWENTARYZACJA -ANALIZA ZASOBÓW SOŁECTWA
3.1 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

3.1.1 Zagospodarowanie przestrzenne
Struktura przestrzenna sołectwa
Świebodzin
[ha]

Świebodzi
n
[%]

Gmina Pleśna
[ha]

Gmina Pleśna
[%]

250

47,6%

2903

34,9%

Łąki

7

1,3%

62

0,7%

Pastwiska

72

13,7%

1356

16,3%

Sady

12

2,3%

505

6,1%

Łącznie

341

65,0%

4826

58,1%

Lasy i grunty leśne

110

21,0%

2356

28,4%

Grunty zadrzewione
i zakrzewione

19

3,6%

325

3,9%

Użytki kopalne

0

0,0%

9

0,1%

Grunty pod wodami

5

1,0%

101

1,2%

Tereny
komunikacyjn
e

9

1,7%

27

0,3%

21

0,3%

445

5,4%

Zagospodarowanie
przestrzeni
Grunty orne

drogowe
kolejow
e
Tereny zurbanizowane
i rekreacyjne

5

1,0%

33

6,3%

Tereny różne

0

0,0%

4

0,0%

Nieużytki

2

0,4%

56

0,7%

Łącznie

184

35,0%

3484

41,9%

Powierzchnia ogółem

525

100,0%

8310

100,0%

Sołectwo posiada ponad 86% terenów rolniczych i leśnych.

3.1.2 Walory krajobrazowe i klimatyczne
Otoczenie krajobrazowe miejscowości jest atrakcyjne i malownicze, a teren
zróżnicowany topograficznie. Ze wzgórza, na którym położona jest część
8
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miejscowości rozciągają się piękne widoki w kierunku południowym na Wał (526m
n.p.m.) na rozległą dolinę rzeki Białej Tarnowskiej czy panoramę Tarnowa.
Warunki klimatyczne są korzystne dla wypoczynku i zamieszkania.

3.1.3 Zasoby przyrodnicze
Sołectwo wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza
Ciężkowickiego Atrakcyjne pod względem flory i fauny są treny lasów, wzgórz, łąk
a przede wszystkim dolina rzeki.
Lesistość sołectwa wynosi 21,0% ( w gminie ok. 29%)
Szata roślinna charakteryzuje się zróżnicowaniem i dużą atrakcyjnością.
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.
3.2. ŚRODOWISKO KULTUROWE, ZABYTKI

3.2.1. Instytucje
Na terenie miejscowości Świebodzin zlokalizowane są:
 Szkoła Podstawowa,
9
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 Parafia Rzymsko-Katolicka,
 Kościół Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej,
 Koło Gospodyń Wiejskich,

3.2.2 Walory architektury wiejskiej, zabytki
Brak.

3.2.3 Ukształtowanie przestrzeni publicznej





Ukształtowanie przestrzeni publicznej charakteryzuje się:
brakiem zorganizowania i uporządkowania centrum,
brakiem miejsc zabaw dla dzieci,
położeniem gospodarstw wzdłuż dróg, lecz część z nich jest bardzo rozrzucona,
brakiem otwartych terenów sportowych.

3.2.4 Osobliwości, tradycje, obrzędy, zwyczaje






tradycje bożonarodzeniowe – jasełka,
tradycje wielkopostne - Misteria Męki Pańskiej, Droga Krzyżowa w Plenerze
dożynki,
odpust,
festyny okazjonalne.

3.3. OBIEKTY I TERENY
3.3.1 Tereny budowlane
W sołectwie występuje wzmożony trend urbanizacyjny, lecz w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, wyznaczono małą ilość nowych terenów
pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową ( tereny zalewowe i osuwiskowe).

0

0,56

9,37

4,22

Łącznie

Zabudowy
zagrodowej
zagrożone
osuwaniem

6,61

Zabudowy
zagrodowej

Mieszkaniowe
jednorodzinne
i usługowe

Mieszkaniowe
jednorodzinne
i rekreacyjnoletniskowe zagrożone
osuwaniem

0

Usługowo mieszkaniowe

11,51

Rereacyjnoletniskowe
z zabudową
mieszkaniową
jednorodzinną

25,44

Mieszkaniowe
jednorodzinne zgrożone
osuwaniem

Mieszkaniowe
jednorodzinne

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

57,71
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57,71 ha stanowi tylko 6,05% terenów przeznaczonych pod budownictwo
w całej 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 Świebodzinie i jest togospodarstwo agroturystyczne
"Magador".
Powstała 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 nich znajduje się na terenie Świebodzina.
Przez teren Świebodzina przebiega okrężny turystyczny czerwony szlak nazywany
szlakiem wokół Tarnowa.
Trasy rowerowe:
 Tarnów – Ciężkowice (niebieska 03),
 Tarnów PKP – Kłokowa PKP (czerwona nr 07),
 Kłokowa – Zalasowa (zielona nr 08).
Na terenie Świebodzina działa:
 Ludowy Klub Sportowy „Świebodzinianka” w Świebodzinie.
Klub prowadzi sekcję piłki nożnej dla seniorów.
Zawody sportowe odbywają się na boisku sportowym w miejscowości
Tarnowiec.
 Uczniowski Klub Sportowy „Radlanka” w Świebodzinie.
Klub prowadzi zajęcia sportowe na boisku sportowym zlokalizowanym obok
budynku Szkoły Podstawowej w Świebodzinie.

3.3.3 Tereny dla działalności gospodarczej
W Świebodzinie przewidywany jest rozwój funkcji usługowych.
Brak jest terenów dla rozwoju przemysłu.

3.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
3.4.1. Liczba ludności
Ludność w latach 2002 - 2006 r.
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Miejscowość

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Świebodzin

959

976

1002

1022

1053

1051

Pomimo ogólnie zauważalnego niżu demograficznego w miejscowości nie notuje się
spadku liczby mieszkańców. Powodem takiego stanu jest atrakcyjność tych terenów
dla pod względem budowlanym dla mieszkańców Tarnowa i okolic.
1051 mieszkańców Świebodzina - stanowi 8,83% ludności gminy (w Gminie Pleśna
11898 ludności).
Średnia gęstość zaludnienia – 200,3 mieszkańca na 1 km2 (średnia gminy 142,3).
Liczba budynków zamieszkałych w roku 2006 w porównaniu z rokiem 2007
Miejscowość
Świebodzin
Ogółem w gminie

Rok

Ilość budynków zamieszkałych [szt]

2006
2007
2006
2007

208
215
2487
2552

3.4.2 Szkoła Podstawowa
Na terenie sołectwa znajduje się szkoła podstawowa, brak jest przedszkola.
Dzieci w wieku 3-5 lat mają możliwość uczęszczania do przedszkola w Pleśnej lub
Rzuchowej. Młodzież natomiast uczęszcza do Gimnazjum w Pleśnej.
Liczba uczniów w klasach I – VI latach 2005 – 2007

2007/ 2008

2005/2006

2006/2007

2007/ 2008

2005/2006

2006/2007

2007/ 2008

2005/2006

2006/2007

2007/ 2008

2005/2006

2006/2007

2007/ 2008

Klasy VI

2006/2007

Klasy V

2005/2006

Klasy IV

2007/ 2008

Klasy III

2006/2007

Klasy II

2005/2006

Klasy I

16

19

21

13

17

19

20

13

16

22

19

12

15

22

18

20

15

21

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

Liczba dzieci
w szkole

Liczba
oddziałów

Średnia liczba
uczniów na oddział
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2007/2008

2005/2006

2006/2007

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2006/2007

2007/2008

2005/2006
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Świebodzin

106

105

107

6

6

6

17,6

17,5

17,8

Ogółem w Gminie

1027

993

971

53

53

53

19,3

18,7

18,3

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

Liczba
dzieci

9

20

23

11

18

15

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Rok
urodzenia

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.
Całodobową opiekę specjalistyczną oraz opiekę sobotnio-niedzielną zapewnia
Pogotowie Ratunkowe z Tarnowa.
Mieszkańcy zwracają uwagę na brak sobotniej opieki zdrowotnej, realizowanej przez
miejscowy Ośrodek Zdrowia.
Mieszkańcy Świebodzina korzystają głównie z Niepublicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowodworzu i Koszycach

3.4.4 Ochrona przeciwpożarowa.
Nad bezpieczeństwem mieszkańców sołectwa i gminy czuwają jednostki
Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleśnej,
wpisanej do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
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3.4.5 Bezpieczeństwo publiczne
Bezpieczeństwo publiczne w całej Gminie jest zapewnione przez Komisariat
Policji Tarnów – Zachód oraz posterunek w Pleśnej. Brak całodobowego dyżuru.

3.4.6. Organizacje pozarządowe
Na terenie Sołectwa aktywnie działają następujące organizacje:
 Rada Sołecka,
 Światowy Związek Żołnierzy AK zrzeszeni – Koło Pleśna,
 Rady Rodziców,
 Rada Parafialna.

3.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.5.1. Wodociągi i zaopatrzenie w wodę
Na koniec 2007 roku 74 na 215 budynków miejscowości posiadało przyłącza
do wodociągu grupowego.
Wskaźnik zwodociągowania Świebodzina wynosi 34,42%, a Gminy Pleśna na koniec
roku 2007 wyniósł około 39,18 %. W 2008 roku zrealizowano zadanie w postaci
budowy przyłącza do magistrali wodociągowej wraz z hydrofornią, co pozwoli na
dalszy rozwój wodociągowania Świebodzina.

3.5.2. Kanalizacja i gospodarka ściekowa

Ogółem budynków

Ilość posesji
włączonych do sieci
kanalizacyjnej

Długość czynnej sieci
sanitarnej
ogólnospławnej (bez
przyłączy) [km]

Ilość posesji
posiadających
osadniki wybieralne

Świebodzin

215

33

2,2

165

Gmina Pleśna

2552

845

48,2

1325

Wskaźnik skanalizowania miejscowości Świebodzin wynosi 15,4% a Gminy na koniec
2006 r. wyniósł ok. 33%

3.5.3. Gospodarka odpadami stałymi

Miejscowość

Ilość budynków
2006

2007

Ilość posesji posiadających
umowy na odbiór odpadów
2006

2007

% posesji posiadających
umowy na odbiór odpadów
2006

2007
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Świebodzin
Ogółem Gmina

208
2496

215
2552

79
1038

134
1256

37,98%
41,59%

62,33%
49,22%

W Świebodzinie jest jeden z najwyższych procentowych wskaźników
w gminie, dotyczący posesji posiadających umowy na odbiór odpadów. 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 odbywa się 2 razy
w roku.

3.5.4. Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz
Świebodzin posiada sieć gazową. Mieszkańcy indywidualnie zawierają umowy
z Karpackim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

3.5.5 Energetyka
Na terenie Świebodzina 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. Pozarolnicze miejsca pracy pozyskiwane
są przez mieszkańców głównie w Tarnowie i okolicy.

3.6.2 Gospodarka
Na terenie miejscowości zlokalizowane są podmioty gospodarcze głównie
usługowe, w bardzo małej ilości produkcyjne i transportowe.
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3.6.3 Miejsca noclegowe, gastronomia
Brak jest miejsc noclegowych i gastronomicznych, niewystarczająca jest
również oferta usług 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 klasy I, w sołectwie Świebodzin
przeważają grunty klasy IV.
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
Klasy gruntów ornych w sołectwach Gminy Pleśna

Klasy gruntów ornych
Klasa I
Klasa II
Klasa IIIa
Klasa IIIb
Klasa IVa
Klasa IV b
Klasa V
Klasa VI
Klasa VI z
Poza kl.
Łącznie

Świebodzin
powierzchnia w [ha]
0,0
3,7
11,8
42,8
105,4
55,6
26,8
4,9
0,0
0,0
251,0

Gmina Pleśna
powierzchnia w [ha]
0,0
7,7
121,0
475,4
1401,8
644,2
226,3
14,3
0,0
6,8
2897,6

Ilość i wielkość gospodarstw w poszczególnych przedziałach

Powierzchnie gospodarstw
Miejscowość

Rok

0 -1
ha

1-2
ha

2-5
ha

5 -7
ha

7-10
ha

10 - 15
ha

15 ha
i więcej

Ilość
gospodarstw
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Świebodzin

2006

225

70

41

9

0

0

0

345

3.6.5 Przedsiębiorstwa, punkty usługowe
Sklepy spożywcze: 1

HANDEL
Ilość podmiotów
zarejestrowanych
3 – handel
stały(sklepy)
5 – handel obwoźny

USŁUGI
Ilość podmiotów
zarejestrowanych

PRODUKCJA
Ilość podmiotów
zarejestrowanych

3 – konserwacja i naprawa
pojazdów samochodowych
1 – obróbka metali
1 – działalność w zakresie
oprogramowania
komputerowego
1 – projektowanie
budowlane
5 – usługi budowlane
1 – zduństwo
1 – usługi księgowe
3 – instalacje C.O i
wentylacyjne
2 – usługi ubezpieczeniowe
2 – fryzjerstwo i pozostałe
zabiegi kosmetyczne

1 – produkcja wyrobów z
drewna

TRANSPORT
Ilość podmiotów
zarejestrowanych
3 – transport towarowy
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4. OCENA ZASOBÓW SOŁECTWA
Zasoby
Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu
Walory fauny i flory
Wody powierzchniowe
Gleby
Surowce mineralne
Klimat
Inne
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
Ośrodek zdrowia
Centrum Kultury Sportu i Promocji
Gminna Biblioteka Publiczna
Sale katechetyczne
Dom Strażaka
Infrastruktura Techniczna
Wodociągi i zaopatrzenie w wodę
Kanalizacja i gospodarka ściekowa
Gospodarka odpadami stałymi
Gazyfikacja – zaopatrzenie w gaz
Energetyka
Telekomunikacja
Drogownictwo

Brak

O małym znaczeniu

O dużym znaczeniu
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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Ludzie i organizacje społeczne
OSP
Sponsorzy
Związki
Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne sąsiedztwo
Atrakcje turystyczne
Przyjezdni stali i sezonowi

x
x
x

x
x
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 Pleśna
Mocne strony – atuty rozwojowe

Słabe strony - czynniki ograniczające
rozwój
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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, dobra komunikacja (linia
kolejowa, drogi – sieć,
4. Potencjał ludzki na wysokim poziomie
(wykształcony, ambitny, z inicjatywą),
5. Plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowości,
6. Dobry dostęp do szkolnictwa
i podstawowej opieki medycznej,
7. Mieszkańcy ( otwarci, życzliwi),
8. Występowanie pomników przyrody
ożywionej,
9. Występowanie lasów,
10. Różnorodność chronionych gatunków
roślin i zwierząt.

1. Brak terenów pod inwestycje,
2. Mała ilość brak 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. Brak regulacji koryt potoków,
7. Mały kapitał lub brak dla podejmowania,
lub rozwoju inicjatyw gospodarczych,
8. Niekontrolowana wycinka lasów
prywatnych,
9. Zła jakość wód gruntowych i potoków,
10. Zły stan dróg lokalnych, brak,
chodników, bezpiecznych przejść,
oświetlenia dróg.

Szanse - możliwości rozwoju sołectwa

Zagrożenia- czynniki niesprzyjające
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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. Otwierający się rynek UE na produkty
polskie ( duże zainteresowanie
produktami rolnymi – wzrost cen)
7. Wytyczenie szlaków turystycznych
i ścieżek rowerowych,
8. Środki finansowe na inicjatywy związane
ze środowiskiem .
9. Bogacenie się ludności oraz kierowanie
środków na wypoczynek.
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 wizerunku miejscowości
i funkcjonowania jej społeczności,
3. Ewentualne problemy integracyjne
ludności napływowej ze środowiskiem
lokalnym,
4. Niestabilny rynek ( trudności
z ustaleniem koniunktury na określone
produkty),
5. „Spojrzenie „władz wojewódzkich na
regionalne i lokalne problemy ( miasto
Tarnów – komunikacja – rozwój),
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.

5. 2 WIZJA.
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Dlaczego chcemy odnowy wsi?
Świebodzin rozwija się w dość dynamicznie, jednak rozwój budownictwa nie idzie
w parze z odpowiednim zagospodarowaniem i urządzeniem przestrzeni publicznych,
infrastruktury społecznej i technicznej
Dlatego chcemy:
 żyć w 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 marzeń np. poprzez pomoc unijną,

Wizja miejscowości
Świebodzin jako wieś:
bezpieczna i atrakcyjna dla zamieszkania, oferująca wysoką
jakość życia, dzięki rozwiniętej infrastrukturze technicznej
i społecznej.

22

Plan Odnowy Miejscowości Świebodzin

6. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE I PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Co chcielibyśmy zrobić?






Zagospodarować, uporządkować centrum Świebodzina
Wybudować boiska sportowe i urządzić place zabaw dla dzieci, 
Poprawić stan techniczny dróg i ulic, wybudować chodniki, oświetlić
ważniejsze miejsca, urządzić bezpieczne przejścia dla pieszych, lepiej
zorganizować miejsca gromadzenia odpadów,
Wzbogacić program usług podnoszących jakość życia (handel, rzemiosło,
usługi komercyjne dla ludności, opieka społeczna i zdrowotna, kultura,
oświata)
Oznakować przysiółki – w celach zapewnienia lepszej orientacji
mieszkańców jak również turystów a przede wszystkim służb ratowniczych
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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.Oznakowanie terenu –
poprzez ustalenie
nazewnictwa, wykonanie
i zamontowanie tablic
informacyjnych z nazwami
przysiółków.
2. Projekt i wykonanie
ciągów pieszych:
Szkoła –stacja kolejowa
Szkoła – Radlna
Zadanie obejmie projekt,
wykonanie podbudowy
i wbudowanie obrzeży oraz
ułożenie kostki brukowej.
3. Opracowanie
koncepcji, projektu
kanalizacji i wykonanie.
Budowa głównych
magistrali wzdłuż
głównych dróg (droga

Cel – uzasadnienie
i rezultaty

Przeznaczenie

Zapewnienie lepszej
orientacji mieszkańców,
przyjezdnych, turystów,
a przede wszystkim służb
ratowniczych.

Inwestycja będzie służyć
wszystkim mieszkańcom
wsi i okolic.

Poprawa, bezpieczeństwa,
estetyki i wygody dzieci
oraz pozostałych
mieszkańców.

Inwestycja będzie służyć
wszystkim mieszkańcom
i turystom.

Poprawa warunków
sanitarno-higienicznych
mieszkańców oraz ochrona
środowiska naturalnego,
wzrost komfortu życia.

Inwestycja będzie służyć
wszystkim mieszkańcom.

Harmonogram
realizacji

2009- 2011

2009 -2010

2009 - 2012

Koszt
realizacji
zadania

Źródła
finansowania

20 000 zł

UG
Środki
zewnętrzne

250 000 zł

UG
Środki
zewnętrzne

5 000 000 zł

UG
Środki
zewnętrzne
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powiatowa oraz wzdłuż
obwodnicy przez
Świebodzin
4.Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków jako
alternatywa dla grupowej
kanalizacji.
Prezentacje modelowych
oczyszczalni, prawne
możliwości
dofinansowania, budowa.
5. Budowa oczyszczalni
ścieków przy szkole.
Projekt i wykonanie.

6. Budowa wodociągu
polegać będzie na:
- rozeznaniu potrzeb przez
Radę Sołecką,
- koncepcji i projekcie
głównych magistrali wraz
z przyłączami.
Budowa rurociągów
i przyłączy.
7.Regulacja stanu
prawnego dróg
– prace geodezyjne.

Poprawa warunków
sanitarno-higienicznych
mieszkańców oraz ochrona
środowiska naturalnego.
Poprawa komfortu życia

Inwestycje będą służyć
mieszkańcom.

Poprawa stanu zdrowia
mieszkańców oraz ochrona
środowiska naturalnego.
Edukacja ekologiczna
młodzieży i mieszkańców.
Poprawa warunków
sanitarno-higienicznych
mieszkańców oraz ich
standardu życia.

Inwestycja będzie służyć
użytkownikom szkoły.

Wykonanie karty dróg
gminnych, uporządkowanie
własności terenów, na
których znajdują się obecnie
drogi oraz wyznaczenie
pasów drogowych.

2008-2015

W zależności od
ustanowionych
uregulowań
prawnych.

UG
Środki
zewnętrzne
i prywatne

30 000 zł

UG
Środki
zewnętrzne

2008 - 2010

700 000 zł

UG
Środki
zewnętrzne

2009-2015

200 000 zł

2011

Inwestycja będzie służyć
wszystkim mieszkańcom.

Wszyscy użytkownicy
dróg jak również
właściciele graniczący
z regulowanymi drogami
gminnymi.

UG Pleśna
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Inwestycja będzie służyć
mieszkańcom dwóch
gmin.

8.Remont i modernizacja
dróg
o dużym znaczeniu:
Szkoła – do drogi
powiatowej
Droga nr 205 przy torach
Droga nr 206
Projekt, odwodnienie,
podbudowa, położenie
asfaltu

Poprawa bezpieczeństwa,
ułatwienie przemieszczania
się mieszkańców wsi oraz
okolic.

9.Budowa parkingu przy
Szkole Podstawowej
Zadanie obejmie: - 500m2
projekt, odwodnienie
wykonanie podbudowy
i warstwy wierzchniej

Poprawa bezpieczeństwa,
ułatwienie mieszkańcom
uczestnictwa w praktyce
religijnej, zapewnienie
bezpieczeństwa przy drodze
powiatowej.

Inwestycja będzie służyć
mieszkańcom.

10. Budowa oświetlenia
dróg
„obwodnica” Świebodzina,
przysiółek „Kłokowa”.
Przysiólek „Za torem”
Obejmie projekt
i wykonanie.

Bezpieczeństwo
i wygoda mieszkańców.

Inwestycja będzie służyć
wszystkim mieszkańcom.

11.Odnowa centrum
Zadanie obejmie: projekt,
budowę parkingu
(1000m2), ciągów
pieszych, przejść dla

Poprawa bezpieczeństwa,
ułatwienie mieszkańcom
uczestnictwa w praktyce
religijnej, zapewnienie
bezpieczeństwa przy drodze

2008-2010

20012

2011

1 000 000 zł

100 000zł

30 000

Inwestycja będzie służyć
mieszkańcom.
20012

300 000zł

UG
Dotacja z
budżetu
państwa

UG
Środki
zewnętrzne

UG

UG
Środki
zewnętrzne
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pieszych odwodnienie
wykonanie podbudowy
i warstwy wierzchniej

powiatowej.

12.Budowa przystanków
autobusowych (1 szt.).

Poprawa estetyki,
bezpieczeństwa
i wygody mieszkańców.

13. Budowa boiska
sportowego.
projekt, budowa.

Zadanie powyższe przyczyni
się do poprawy dostępności
bazy sportowej dla
mieszkańców chcących
aktywnie spędzać wolny czas
poprzez uprawianie sportu,
pozwoli propagować zdrowy
model życia tak wśród dzieci
i młodzieży, jak i dorosłych
mieszkańców wsi.
Zapewnienie bezpieczeństwa
i warunków sanitarnohigienicznych, lepsze
możliwości kształcenia.

14.Remont
i modernizacja szkoły.
zagospodarowanie terenu,.
ocieplenie i elewacja
budynku,
wymiana instalacji
elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, co.
15.Zastosowanie
odnawialnych źródeł
energii – kolektory
słoneczne i inne.

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

Inwestycja będzie służyć
mieszkańcom
korzystającym z
transportu zbiorowego.
Mieszkańcy, a przede
wszystkim młodzież
i dzieci

2008 - 2010

2013-2015

8 000 zł

UG

150 000 zł

UG Pleśna
Mieszkańcy
Środki
zewnętrzne

200 000 zł

UG
Środki
zewnętrzne

250 000 zł

UG
Środki
zewnętrzne

Inwestycje będą służyć
uczniom i nauczycielom.
2010 - 2012

Dla użytkowników
budynków użyteczności
publicznej, odbiorców
prywatnych.

2009-2015
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16. Organizacja kursów
związanych:
-z prowadzeniem
gospodarstw w tym
agroturystycznych
-poprzez zatrudnienie
specjalistów do
przeprowadzenia szkoleń.
17. Budowa placu zabaw
dla dzieci.
Polegać będzie na
urządzeniu terenu oraz
wyposażeniu w sprzęt do
gier i zabaw.
18.Budowa sali
gimnastycznej
z nowoczesnych lekkich
konstrukcji

19. Remont dużego
i małego boiska przy
szkole podstawowej
Obejmie nawierzchnię,
ogrodzenia i wyposażenie.

Rolnicy zainteresowani
utworzeniem gospodarstw
nastawionych na turystów.

Wzbogacenie oferty
turystycznej
i wypoczynkowej
miejscowości.

Zadanie powyższe przyczyni
się do rozwoju
i propagowania zdrowego
modelu życia wśród dzieci.

Dla dzieci

Zadanie powyższe przyczyni
się do poprawy dostępności
bazy sportowej, dla uczniów
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 uczniów
chcących aktywnie spędzać
wolny czas uprawiając sport,
pozwoli propagować zdrowy
model życia tak wśród dzieci
i młodzieży, jak i dorosłych

Uczniowie szkoły oraz
mieszkańcy

2009-2014

20 000 zł

2010-2011

35000 zł

UG Pleśna
Środki
zewnętrzne

UG Pleśna
Środki
zewnętrzne

UG Pleśna
Mieszkańcy
Środki
zewnętrzne
2010-2013

300 000 zł

Uczniowie szkoły oraz
mieszkańcy
2010-2013

150 000 zł

UG Pleśna
Mieszkańcy
Środki
zewnętrzne
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7.WDROŻENIE I MONITOROWANIE PLANU

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