UCHWAŁA NR XXXVI/345/2009
Rady Gminy Tarnów
z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radlna na lata 2009
– 2015”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591, ze zm.), w związku
z § 10 ust.2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14
lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. nr 38, poz. 220 ze zm.),
uwzględniając Uchwałę nr 2/2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Radlna z dnia
9 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Radlna na lata 2009
– 2015, Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Radlna na lata 2009 – 2015”, w
brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała nr XXXII/319/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 marca
2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Radlna na lata 2009 –
2015”.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy W. Wojtarowicz

Załącznik
do Uchwały nr XXXVI/345/2009
Rady Gminy Tarnów
z dnia 14 lipca 2009 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
RADLNA
NA LATA 2009 - 2015

GMINA TARNÓW

Radlna

2

WSTĘP
Mieszkańcy Radlnej, widząc potrzebę poprawienia estetyki,
funkcjonalności i stanu bezpieczeństwa w swojej wiosce, opracowali
Plan Odnowy Miejscowości Radlna na lata 2009 – 2015. Prace nad tym
dokumentem poprzedziła analiza posiadanych zasobów, w tym przede
wszystkim obszarów i obiektów moŜliwych do zagospodarowania.
Zaplanowano realizację pewnych przedsięwzięć w centrum wsi oraz
budowę i modernizację infrastruktury technicznej, w tym adaptacja
Domu Wielofunkcyjnego, zagospodarowanie istniejących miejsc na cele
rekreacyjne i sportowe, umiejętne zachowanie obiektów stanowiących
dziedzictwo historyczne. Integrowanie lokalnej społeczności z
pewnością sprzyjać będzie nowym inicjatywom słuŜącym poprawianiu
warunków Ŝycia na wsi. Plan Odnowy Miejscowości zawiera diagnozę
stanu miejscowości, analizę atutów wyznaczających moŜliwości i
kierunki rozwoju oraz barier ograniczających ich realizację.
Plan
Odnowy
Miejscowości
jest
spójny
ze
„Strategią
zrównowaŜonego rozwoju Gminy Tarnów na lata 2008 - 2015”
uchwalonej przez Radę Gminy Tarnów podczas sesji w dniu 28 lutego
2008 r., „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnów” uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów
w styczniu 2008 roku oraz Uchwałą budŜetową na 2009 r., w której
zaplanowane zostały wydatki na programy i wieloletnie plany
inwestycyjne
realizowane
ze
środków
własnych,
środków
pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł. Ogromnym wsparciem
dla ich realizacji jest moŜliwość pozyskania środków pozabudŜetowych,
które będą dostępne w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013”, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i
Środowisko”
i
Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, będzie się zmieniał
jeŜeli takie będą oczekiwania mieszkańców i pojawią się moŜliwości
finansowania nowych projektów.
Konsekwencją realizacji Planu Odnowy Miejscowości będzie nie
tylko racjonalne zagospodarowanie jej przestrzeni, lecz takŜe
zintegrowanie mieszkańców wokół problemów wsi i przekonanie do
podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy jakości Ŝycia na
wsi.
Mieszkańcy Radlnej
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I.

Charakterystyka miejscowości Radlna

1. PołoŜenie
Radlna jest miejscowością połoŜoną w na południu Gminy
Tarnów, w obszarze Pogórza Karpackiego. Od południa i zachodu
graniczy z Gminą Pleśna.

POŁOśENIE MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY TARNÓW
N



śródło: zasoby własne Urzędu Gminy Tarnów.

Powierzchnia miejscowości Radlna wynosi 317,77 ha, co stanowi
3,84 % powierzchni Gminy Tarnów. Obszar sołectwa naleŜy do zlewni
rzeki Biała, gdyŜ tam uchodzi potok Radlanka wraz ze swymi
dopływami. Radlna ma bardzo urozmaiconą konfigurację terenu
ukształtowaną przez wyniesienia Pogórza Karpackiego. Układ

4

urbanistyczny
koncentruje
się
wzdłuŜ
głównych
ciągów
komunikacyjnych, a przede wszystkim wzdłuŜ drogi powiatowej nr 378
wiodącej z Nowodworza, przez centrum Radlnej, do Rzuchowej w
Gminie Pleśna, oraz wzdłuŜ dróg gminnych. W miejscowej zabudowie
dominują jedno- lub dwukondygnacyjne domy mieszkalne. PrzewaŜa
układ zagrodowy, z duŜą ilością zieleni, ogrodów przydomowych. W
centrum wsi znajduje budynek wielofunkcyjny, który pełni bardzo
waŜną funkcję społeczno – kulturalną. Jego budowę zainicjowali
mieszkańcy Radlnej, którzy chcieli mieć do swojej dyspozycji budynek,
w którym odbywać się będą zebrania wiejskie, duŜe uroczystości
rodzinne, gdzie spotykać się będzie młodzieŜ i gdzie będą mogły się
odbywać spotkania integrujące mieszkańców. Radlanie zdecydowali się
równieŜ współfinansować tą inwestycję, tym bardzie Ŝe od swoich
rodaków ze Stanów Zjednoczonych, skupionych w Kole Mieszkańców
Radlnej, otrzymali deklarację finansowego wsparcia tej waŜnej dla nich
inwestycji. W trakcie budowy domu wielofunkcyjnego okazało się, Ŝe
koszty rosły ponad przewidywany wcześniej poziom, dlatego budowa i
wyposaŜenie tego domu została współfinansowane równieŜ z budŜetu
Gminy Tarnów. Zakończono zatem pierwszy etap budowy i dom
oddany został do uŜytku, ale druga kondygnacja budynku, którym jest
przystosowane
do
zagospodarowania
poddasze,
nie
została
wykończona. Nie mniej jednak, wybudowany wspólnym wysiłkiem
mieszkańców Radlnej i gminy budynek od kilku lat pełni swoją funkcję
społeczną i kulturalną. W pobliŜu domu znajdują się tereny
przeznaczone do zagospodarowania na cele rekreacyjne, plac zabaw dla
dzieci i młodzieŜy.

2. Historia
Osadnictwo w okolicach Tarnowa zaczęło rozwijać się dopiero w
neolicie, co potwierdza 20 znalezisk powierzchniowych. Większość z
nich zlokalizowana jest w dolinie Białej, na terasie nadzalewowej z dala
od koryta rzeki. Część stanowisk łączy się niewątpliwie z ludnością
pochodzenia
południowego (naddunajskiego) z
cyklu kultur
wstęgowych, prowadzącą osiadły tryb Ŝycia, utrzymującą się w duŜym
stopniu z gospodarki rolniczo – hodowlanej. NaleŜą do niej drobne
fragmenty ceramiki z Piotrkowic i Radlnej (..).1
W roku 1350 w Radlnej istniała juŜ parafia, gdyŜ – jak wynika z
Rejestru świętopietrza - w tym roku opłaciła daninę na rzecz
papiestwa, tzw. denar św Piotra.2

1
2

Tarnów – dzieje miasta i regionu; opracowanie zbiorowe pod red F. Kiryka i Z. Ruty, t.1, s.51
tamŜe, s.120, s.148
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W roku 1444 w Radlnej istniała juŜ karczma, która była waŜnym
miejscem spotkań, miejscem handlu, domem zajezdnym goszczącym
ludzi z róŜnych stron. Karczma miała swoje stawy, bydło rzeźne,
chmielnik, słodownię, piekarnię i była bardzo aktywnym miejscem
koncentrującym działalność produkcyjną i handlową. Na początku
XVI wieku Radlna naleŜała do Hieronima Radlińskiego. W roku 1563
król zezwolił Janowi Radlińskiemu z Radlnej zapisać wikarym kolegiaty
tarnowskiej roczny czynsz na dobrach Łowczówek i Radlna.3
Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku Radlna została
zelektryfikowana. Utworzono tu rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
którą po kilku latach, w 1956 r. rozwiązano4. W 1954 r. utworzone
zostało jednoodziałowe przedszkole państwowe gotowe do przyjęcia 25
dzieci, jednak ze względu na małą frekwencję zlikwidowane zostało juŜ
w 1958 r.5

3. Ludność
W dniu 31 grudnia 2008 r. w Radlnej zameldowanych było 623
mieszkańców. Na uwagę zasługuje fakt, iŜ tempo przyrostu liczby
ludności w Radlnej jest nieco szybsze (o 1,66 pkt.) niŜ przeciętnie w
gminie. Systematyczny wzrost liczby ludności Radlnej jest
konsekwencją nie tylko przyrostu naturalnego, bowiem co roku rodzi
się około 6 nowych mieszkańców, lecz równieŜ faktu, iŜ wielu
Tarnowian buduje tu swoje domy i tu się osiedla. Zmiany w liczbie
mieszkańców
miejscowości
i
aktualną
strukturę
wiekową
przedstawiają tabele nr 1 i nr 2.
Tabela nr 1. Liczba ludności Radlnej według stanu na dzień 31
grudnia, w porównaniu do Gminy Tarnów, w latach:
2008 : 2001
Wyszczególnienie
Radlna
Łączna liczba ludności
Gminy Tarnów
Udział liczby ludności
Radlnej w liczbie
ludności gminy ogółem

2001

2003

2005

2007

2008

liczba dynamika
ludności
%%

561

582

585

612

623

62

111,05

21 494

22
043

22
746

23
283

23
512

2 018

109,39

2,61

2,64

2,57

2,63

2,65

3,07

x

Źródło: sprawozdania Urzędu Gminy Tarnów dotyczące ewidencji ludności gminy.

3

tamŜe, s.176
Tarnów – dzieje miasta i regionu; opracowanie zbiorowe pod red F. Kiryka i Z. Ruty, t.III, s. 199, s.231
5
tamŜe s.346-347
4
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Tabela nr 2. Liczba ludności Radlnej wg stanu na dzień 31 grudnia
2008 roku w podziale na:
Grupy wiekowe

kobiety

męŜczyźni

razem

do 18 roku Ŝycia
od 18 do 60 roku Ŝycia
od 60 do 65 roku Ŝycia
powyŜej 65 roku Ŝycia

64
179
11
42

79
209
6
33

143
388
17
66

razem:

296

327

623

Źródło: dane własne Urzędu Gminy Tarnów

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Tarnowie zarejestrowanych było 32 bezrobotnych
mieszkańców Radlnej, w tym 21 kobiet.
Struktura wiekowa osób bezrobotnych przedstawiała się następująco:6

18 – 24 lata

Liczba osób
bezrobotnych ogółem
7

w tym
kobiety
6

25 – 34 lata

11

6

35 – 44 lata

3

2

45 – 54 lata

10

6

powyŜej 55 lat

1

1

RAZEM:

32

21

Grupa wiekowa

Poziom Ŝycia ludności określa w pewnym stopniu liczba osób
korzystających
ze świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Tarnowie. W 2008 roku 18 rodzin z Radlnej
skorzystało z zasiłków okresowych, celowych, stałych. Siedmioro dzieci
korzystało w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej z pełnego
dofinansowania do kosztów doŜywiania. Wielu mieszkańców Radlnej
otrzymało równieŜ pomoc z Banku śywności w ramach Europejskiego
Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD). Ponadto,
mieszkańcom Radlnej rozdano 2 tony Ŝywności.7 Od wielu lat dla osób
obłoŜnie chorych świadczone są usługi opiekuńcze.

6
7

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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4. Rolnictwo i leśnictwo
Radlna znana jest od lat z bardzo korzystnych warunków do
uprawiania rolnictwa. JuŜ w 1930 r. pisano: „Ogrodnictwo i
sadownictwo rozwinęły się doskonale w okolicach podmiejskich (..).
Korzystne warunki nasłonecznienia wpłynęły protegująco na stan
ogrodnictwa na pogórzu i u jego stóp (Rzuchowa, Nowodworze, Radlna i
Gumniska).8 „Rozmieszczenie nierogacizny (..) rzuca poniekąd światło
na zamoŜność miejscowej ludności. Na pierwsze miejsce wysuwa się
tutaj Radlna (ponad 2 sztuki na gospodarstwo) …”9
Radlna jest jedną z dwóch miejscowości w Gminie Tarnów, gdzie
występują najlepsze gleby, dlatego teŜ rolnicy osiągają tu bardzo dobre
wyniki w produkcji rolnej. Północna część wsi – to uŜytki zielone
sklasyfikowane jako dobre i bardzo dobre. Sprzyja to hodowli bydła
mlecznego i produkcji mleczarskiej. Rozwija się tu równieŜ produkcja
trzody chlewnej. Wiele gospodarstw nastawionych jest na produkcję
zbóŜ oraz okopowych (ziemniaki, buraki), są teŜ gospodarstwa
warzywnicze. O bardzo korzystnych warunkach do uprawiania
rolnictwa w Radlnej pisano juŜ w 1930 r: „Ogrodnictwo i sadownictwo
rozwinęły się doskonale w okolicach podmiejskich….Korzystne warunki
nasłonecznienia wpłynęły protegująco na stan ogrodnictwa na pogórzu i
u jego stóp (Rzuchowa, Nowodworze, Radlna i Gumniska).10
„Rozmieszczenie nierogacizny (..) rzuca poniekąd światło na zamoŜność
miejscowej ludności. Na pierwsze miejsce wysuwa się tutaj Radlna
(ponad 2 sztuki na gospodarstwo) …”11
Rolnicy z tej miejscowości chętnie korzystają z dopłat unijnych
(t.zw. dopłaty obszarowe). Powierzchnia gruntów ornych w Radlnej
wynosi 216,70 ha12. Struktura klas bonitacyjnych gleb jest korzystna i
przedstawia się następująco:
 klasa II

- 79,10 ha

 klasa III a - 36,50 ha
 klasa III b - 56,80 ha
 klasa IV a - 13,38 ha
 klasa IV b - 7,80 ha

8

Z.Simche: Tarnów i jego okolica, - Tarnów, 1993 .- s.142 – reprint wydania z 1930 r.
tamŜe, s.156
10
Z.Simche: Tarnów i jego okolica, - Tarnów, 1993 .- s.142 – reprint wydania z 1930 r.
11
tamŜe, s.156
12
źródło: „Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Tarnów”, Tarnów, 2004 r.
9
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Klasa
bonitacyjna
uŜytków
zielonych,
których
łączna
powierzchnia wynosi 32,93 ha, jest nieco wyŜsza. Dominuje klasa IV
(9,10 ha), uŜytki klasy I zajmują powierzchnię 8,61 ha, klasy II – 4,22
ha, klasy III – 1,64 ha, klasy V – 5,10 ha, a klasy VIZ – 4,26 ha.
Według klasyfikacji rolniczej przydatności gleb dominuje tu
kompleks pszenny dobry, a w zachodnio – północnej części
miejscowości są gleby bardziej urodzajne, zaliczone do kompleksu
pszennego górskiego.
Według ewidencji kart podatkowych prowadzonej w Urzędzie
Gminy Tarnów na podstawie ewidencji gruntów prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, w Radlnej istnieje 242 właścicieli
(podatników) nieruchomości i gospodarstw rolnych. Większość
gospodarstw – to przydomowe działki i ogrody, których powierzchnia
nie przekracza 1 ha. Gospodarstwa rolne o powierzchni powyŜej 1 ha
zajmują 119,85 ha, co stanowi 37,71 % powierzchni sołectwa. W
strukturze gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa małe, o
powierzchni nie przekraczającej 1 ha. Jest tylko jedno gospodarstwo o
powierzchni przekraczającej 5 ha.

Tabela nr 3. Wykaz nieruchomości i gospodarstw rolnych w Radlnej
Liczba
nieruchomości
Powierzchnia w ha
i gospodarstw
rolnych
189
do 1 ha
30
od 1,01 do 2 ha
22
od 2,01 do 5,0 ha
1
powyŜej 5,0 ha
242
razem

Powierzchnia
( w ha)

Udział w
liczbie ogółem

46,54
42,48
70,60
6,77
166,39

78,1 %
12,4 %
9,09 %
0,41 %
100,0 %

Lasy zajmują powierzchnię 155,0 ha, co stanowi 48,77 % powierzchni
miejscowości.

W latach osiemdziesiątych w Radlnej istniało gospodarstwo
Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Tarnowie - Chyszowie13

13

Województwo tarnowskie : monografia pod red. J.Warszyńskiej – Kraków, 1988 – s. 264
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5. Gospodarka i komunikacja
Radlna ma bardzo korzystne połączenia komunikacyjne. Przez
centrum miejscowości prowadzi droga powiatowa nr 378 relacji
Nowodworze – Rzuchowa. Bardzo waŜną funkcję w lokalnym układzie
komunikacyjnym pełnią równieŜ drogi gminne nr 328, 270 i 269.
PowaŜnym problemem miejscowości, stanowiącym o bardzo niskim
poziomie bezpieczeństwa uŜytkowników dróg, jest brak chodników dla
pieszych zarówno przy drodze powiatowej, jak i przy drogach
gminnych. Istniejący chodnik o długości 430 metrów w niewielkim
stopniu zaspokaja potrzeby mieszkańców. Konieczna jest budowa
chodnika wzdłuŜ krętej i stromej drogi wiodącej w kierunku
Nowodworza, a takŜe wzdłuŜ drogi gminnej wiodącej do sąsiedniej
miejscowości – do Poręby Radlnej. Na drogach tych panuje natęŜony
ruch pojazdów – zarówno samochodów osobowych, jak i cięŜarowych, o
znacznym tonaŜu. Bardzo częste są przypadki przekraczania przez
kierowców dozwolonej prędkości, co powoduje znaczny wzrost zagroŜeń
dla pieszych. Ruch samochodowy jest równieŜ źródłem zanieczyszczeń
komunikacyjnych i hałasu. Stosowane ograniczenia prędkości i tonaŜu
w ruchu drogowym są nieskuteczne.
Sieć lokalnych dróg gminnych jest w chwili obecnej
wystarczająca, lecz konieczne są bieŜące naprawy i konserwacje ich
nawierzchni.
W gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych
jest 21 mieszkańców Radlnej prowadzących swe firmy. Dominuje
branŜa budowlana oraz handel artykułami spoŜywczymi.
Większość mieszkańców znajdujących się w wieku produkcyjnym
pracuje w niedalekim Tarnowie. Gospodarstwa rolne (powyŜej 1 ha)
prowadzi 53 osoby. Mimo sprzyjających warunków obszarowych na terenie
Radlnej nie są prowadzone gospodarstwa zaliczane do działów specjalnych produkcji
rolnej.

6. Oświata
W Radlnej nie ma placówek oświatowych, w związku z czym
dzieci
uczęszczają
do
szkół
podstawowych
w
sąsiednich
miejscowościach: w Porębie Radlnej i Świebodzinie (Gmina Pleśna), a
później kontynuują naukę w gimnazjum w Tarnowcu oddalonym od
Radlnej o 4 km.
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II.

Inwentaryzacja
miejscowości

zasobów

słuŜących

odnowie

Inwentaryzacja obejmuje te zasoby, które znajdują się w Radlnej i
mogą być wykorzystane na rzecz odnowy i rozwoju miejscowości. Do
zasobów miejscowości naleŜą zarówno mieszkańcy, tworzący bezcenny
kapitał społeczny, jak i przyroda, obiekty stanowiące dziedzictwo
kulturowe, obiekty uŜyteczności publicznej, infrastruktura społeczna i
techniczna oraz tereny, które mogą być zagospodarowane zgodnie z
potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

1. Zasoby przyrodnicze
Radlna połoŜona jest północnej części Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pogórza CięŜkowickiego, gdzie dominuje urodzajny,
lessowy Próg Karpacki. Obszar Radlnej jest bardzo urozmaicony
krajobrazowo. Istnieją tu bardzo korzystne warunki do rozwijania
rolnictwa, a takŜe znakomite warunki do organizowania
nieforsownych wycieczek i spacerów. Znajdujące się tu kompleksy
leśno – łąkowo – polne stanowią atrakcyjną do wykorzystania
przestrzeń dla osób chcących zorganizować tu miejsca wypoczynku i
rekreacji: np. ośrodki jazdy konnej połączone z hipoterapią.

2. Dziedzictwo kulturowe
W centrum wsi znajdują się murowane budynki naleŜące niegdyś do
rodu ksiąŜąt Sanguszków. Zabudowę tworzą: parterowy dwór z
połowy XIX wieku oraz dwa budynki z przełomu XVIII i XIX wieku:
czworak przydworski i budynek gospodarczy. Wokół rozciąga się
ogród, który w przeszłości był zabytkowym załoŜeniem ogrodowym z
XIX wieku14. Po wojnie obiekty te miały róŜnych uŜytkowników,
którzy dbali o nie w miarę swoich finansowych moŜliwości.
Właścicielem tych budynków wraz z ziemią jest Związek Męskiej
MłodzieŜy Przemysłowej i Rzemieślniczej p.w. Św. Stanisława Kostki,
którego siedziba znajduje się w Krakowie. Budynki, odkąd przestały
być uŜytkowane przez gospodarstwo rolne KRP „Igloopol”, popadają
w ruinę. Ich znaczny stopień dewastacji sprawia, Ŝe nie mogą być w
chwili obecnej wykorzystywane na potrzeby mieszkańców. Jedynie
gruntowny remont tych obiektów, ich rewitalizacja poprzedzona
szczegółową
ekspertyzą
budowlaną,
pozwoliłaby
na
ich
odbudowanie i zachowanie historycznych walorów. Właściciele nie
dbają o zabytkowy dwór i budynki.
14

Przyroda Województwa Tarnowskiego, s.155, Tarnów, 1995
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Parterowy dwór z połowy IX wieku naleŜący niegdyś do rodziny
ksiąŜąt Sanguszków

Dwór – fragment ściany frontowej
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Odrestaurowane budynki podworskie mogły by w przyszłości pełnić
rolę swoistego muzeum prezentującego dawne obyczaje, obrzędy,
lokalne
rzemiosło,
narzędzia
itp.
Uporządkowany
obszar
zaniedbanego i zniszczonego zabytkowego parku, po dokonaniu
niezbędnych nasadzeń i uzupełnieniu drzewostanu o nowe gatunki,
które mogą rosnąć w naszych warunkach klimatycznych. Byłby to
pierwszy krok do załoŜenia
arboretum. Obiekty podworskie,
stanowiące cenne dziedzictwo kulturowe miejscowości, będą mogły
słuŜyć uczniom z pobliskich szkół, gdzie będą mogli uczyć się
historii swej małej ojczyzny, poznawać tradycje, obrzędy, lokalne
rzemiosło oraz poznać nieznane gatunki drzew czy kwiatów w
pobliskim parku – ogrodzie. MoŜliwość takiego wykorzystania tych
obiektów uratowałaby by je przed całkowitą ruiną i stanowiłaby
cenną lekcję dla młodzieŜy o konieczności dbania o nasze
dziedzictwo historyczne, narodowe czy kulturowe, dla zachowania
jego ciągłości i o jego wpływie na kształtowanie przyszłości.

3. Infrastruktura społeczna
W Radlnej istnieje od wielu lat tak zwany dom wielofunkcyjny, który
jest ośrodkiem Ŝycia społecznego w tej miejscowości. Odbywają się
tu waŜne uroczystości rodzinne, organizowane są zebrania wiejskie,
które decydują o waŜnych sprawach dotyczących Radlnej i jej
mieszkańców, tutaj ma równieŜ siedzibę sołtys i tutaj zbiera się
miejscowa rada sołecka. W domu znajduje się jadalnia na około 130
osób, kuchnia wraz z wyposaŜeniem oraz duŜa sala pełniąca
okazjonalnie funkcję sali tanecznej lub sali konferencyjnej. Dom
posiada drugą kondygnację – przystosowane do zagospodarowania
poddasze. Do chwili obecnej nie zostało wykończone i nie jest
wykorzystywane, ale po przemyślanej adaptacji moŜna tu urządzić
część hotelową.
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Dom wielofunkcyjny w Radlnej

Dom wielofunkcyjny od strony wschodniej

14

Dla mieszkańców Radlnej duŜe znaczenie ma równieŜ istniejący
od 10 lat Klub Sportowy „Radlna”. Klub korzysta z urządzonego dla
zawodników pełnowymiarowego boiska sportowego wraz z szatnią.
Niezwykle istotny jest fakt, iŜ w klubie sportowym trenują zarówno
dzieci, jak i młodzieŜ i dorośli męŜczyźni.

Boisko KS RADLNA

Szatnia sportowców KS RADLNA
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4. Infrastruktura techniczna
Radlna jest miejscowością zgazyfikowaną i w znacznej części
zwodociągowaną. Budowana jest sieć kanalizacyjna, która poprawi
stan środowiska naturalnego miejscowości i jakość Ŝycia
mieszkańców.
W miejscach trudno dostępnych mogą być
budowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Przebiegające przez teren miejscowości szlaki komunikacyjne: droga
powiatowa oraz sieć dróg gminnych zapewniają dostępność
komunikacyjną i dobre połączenia lokalne. Wymagają jednak
bieŜących remontów nawierzchni i poboczy. Niewystarczająca
długość chodników jest źródłem zagroŜeń komunikacyjnych. Sprawą
priorytetową jest budowa ciągów pieszych i ścieŜek rowerowych
zapewniających pełne bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom.

Pierwszy odcinek chodnika w Radlnej – początek budowy ciągów
pieszych w tej miejscowości
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5. Kapitał społeczny i ludzki
Mieszkańcy Radlnej znani są ze swej społecznej aktywności. Od lat
inicjują róŜnego rodzaju działania na rzecz wsi. Z ich inicjatywy
wybudowane zostało ujęcie wody pitnej wraz z przepompownią i
siecią wodociągową. W roku 1994 powołany został Społeczny
Komitet Budowy Budynku Wielofunkcyjnego w Radlnej, który we
wrześniu tego samego roku uzyskał pozwolenie na budowę tego
domu. W roku 2003 wydane zostało pozwolenie na uŜytkowanie
części budynku wielofunkcyjnego zlokalizowanej na parterze o
powierzchni uŜytkowej 847,4 m2.
Mieszkańcy Radlnej współfinansowali jego budowę i wyposaŜenie,
przy czym znaczny udział w finansowaniu powstania tego obiektu
miały osoby od lat przebywający w Stanach Zjednoczonych.
Mieszkańcy inicjują równieŜ wiele przedsięwzięć o charakterze
kulturalnym, religijnym czy sportowym, czego przykładem jest
działający od 15 lat Klub Sportowy „Radlna”. Mieszkaniec Radlnej
jest radnym Gminy Tarnów. Kilku mieszkańców Radlnej uczestniczy
równieŜ w pracach Rady Parafialnej przy parafii p.w. Apostołów
Piotra i Pawła w Porębie Radlnej, która swym zasięgiem obejmuje
równieŜ Radlną.

6. Tereny do zagospodarowania
W centrum miejscowości, w pobliŜu Domu Wielofunkcyjnego,
znajdują się tereny przeznaczone pod zagospodarowanie na cele
rekreacyjne i plac zabaw dla dzieci. Nieopodal znajdują tereny
podworskie, które z braku naleŜytej opieki właścicieli popadają w
ruinę wraz z otaczającym je parkiem. Tereny te są znakomitym
miejscem do zorganizowania arboretum i parku z ogrodem. Terenem
do zagospodarowania jest równieŜ otoczenie pełnowymiarowego
boiska sportowego KS „RADLNA”, z urządzeniem drogi dojazdowej
włącznie.

17

Teren przeznaczony pod budowę placu zabaw

III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości
Radlna – analiza SWOT15
Analiza SWOT umoŜliwia zebranie i wskazanie mocnych i słabych
stron miejscowości, a na ich podstawie - określenie czynników
stanowiących szanse i zagroŜenia wpływające na kierunki i tempo
rozwoju
miejscowości.
Przyjęte
w
opracowaniu
zestawienie
tabelaryczne jest jedynie zabiegiem technicznym, ułatwiającym
zestawienie atutów i tzw. „słabych punktów”, w związku z czym liczba
argumentów po obu stronach zestawienia nie równowaŜy się.
MoŜliwość zagospodarowania przestrzeni Radlnej przedstawia
fragment mapy stanowiącej załącznik do „Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Tarnów”
przyjętego uchwałą Rady Gminy Tarnów w styczniu 2008 r. Mapa
stanowi załącznik Planu Odnowy Miejscowości Radlna.
15

Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe
strony), opportunities (szanse), threats (zagroŜenia).
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Mocne strony (S)

Słabe strony (W)

Korzystna
lokalizacja
miejscowości:
bliskość
duŜego
miasta, dostępna drogowa sieć
komunikacyjna,
komunikacja
zbiorowa
realizowana
przez
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Tarnowie

Rosnące
natęŜenie
ruchu
samochodów
osobowych
i
cięŜarowych, a w konsekwencji
wzrost poziomu zanieczyszczeń
komunikacyjnych,
niewystarczająca ilość chodników
zapewniających
pieszym
bezpieczeństwo

Źródła zanieczyszczeń środowiska
Czyste
środowisko
naturalne, w nieszczelności przydomowych
urodzajne
gleby
o
wysokich zbiorników
na
ścieki,
klasach
bonitacyjnych,
dobre zanieczyszczenie
środowiska
jakościowo uŜytki zielone
wzdłuŜ
korytarzy
komunikacyjnych
Bardzo
dobre
warunki
do
rozwijania
produkcji
rolniczej:
hodowli bydła, trzody chlewnej,
drobiu, uprawy zbóŜ, warzyw i
owoców. Bardzo dobre warunki do
rozwijania
specjalistycznych
gospodarstw
rolnych
produkujących
na
potrzeby
konsumentów
duŜych
miast
zarówno mięso, przetwory mięsne,
róŜnego rodzaju owoce, warzywa
oraz ich przetwory, a takŜe kwiaty
i inne rośliny ozdobne.

Niestabilne warunki ekonomiczne
związane z kosztami produkcji i
cenami skupu, słaba pozycja
rynkowa rolników, brak grup
producenckich.

Nieefektywna
promocja
moŜliwości, niestabilne warunki
Korzystne
warunki
do
ekonomiczne, relatywnie wysokie
uruchamiania
nieuciąŜliwej
obciąŜenia
kosztów
pracy
w
ekologicznie działalności
przypadku osób rozpoczynających
działalność gospodarczą
Rosnąca liczba mieszkańców

Gęsta
sieć
wodociągowa

gazociągowa

Konieczność dojeŜdŜania dzieci do
szkoły w Porębie Radlnej i
Tarnowcu środkami komunikacji
publicznej
i Brak sieci kanalizacyjnej na
znacznym obszarze miejscowości,
brak przydomowych oczyszczalni
19

ścieków

Dobrze zorganizowana
odpadów komunalnych

Obawy właścicieli posesji przed
zbiórka podpisaniem umów związane z
kosztami odbioru odpadów z
gospodarstwa domowego

Obawy
przed
koniecznością
podjęcia dodatkowych czynności i
Rosnąca świadomość mieszkańców
zapewnieniem dodatkowych miejsc
potrzeby segregacji odpadów
na segregowane śmieci, zbyt
wysokie koszty segregacji odpadów
Brak zainteresowania inwestorów
istnienie terenów pod budowę budową obiektów przeznaczonych
placów zabaw dla dzieci, ścieŜek po
działalność
gospodarczą
rowerowych,
chodników
dla związaną
z
hotelarstwem
i
pieszych
gastronomią, sportem, rekreacją i
rehabilitacją.
Istnienie uzbrojonych terenów,
będących
głównie
własnością
prywatną,
pod
budownictwo
domów
jednorodzinnych;
duŜe
zainteresowanie
mieszkańców
miasta
wykupem
działek
budowlanych

Niski
poziom
dochodów
społeczeństwa,
brak
poczucia
stabilizacji ekonomicznej, groźba
bezrobocia,
trudno
dostępne
kredyty hipoteczne i niestabilna
sytuacja na rynku nieruchomości
barierą w podejmowaniu decyzji o
budowie własnego domu

Istnienie czystej rzeki i potoków

Nieuregulowane
brzegi
potoku
Radlanka,
jego
dopływów
powodem lokalnych powodzi o
podtopień

Istnienie Domu Wielofunkcyjnego
będącego
miejscem
spotkań
mieszkańców, a który – po
wykonaniu prac adaptacyjnych
moŜe
pełnić
rolę
centrum
szkoleniowo – konferencyjnego na
potrzeby mieszkańców gminy lub
instytucji,
które
odpłatnie
wynajmować będą to miejsce na
organizowane
szkolenia
czy
konferencje.

Brak wystarczających środków w
budŜecie gminy na dokończenie
drugiej kondygnacji budynku i
urządzenie części hotelowej.
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wzrostu
Istnienie
pełnowymiarowego MoŜliwość
boiska sportowego wraz z szatnią zainteresowania
uprawianiem
dla sportowców
sportu przez dzieci i młodzieŜ.
Aktywna
działalność
zarządu
Klubu
Sportowego
„Radlna”
skupiającego dzieci, młodzieŜ i
dorosłych

Niewystarczająca ilość środków na
prowadzenie
wielu
druŜyn
i
rozwijanie
róŜnych
dyscyplin
sportowych.

Istnienie terenów w centrum wsi
przeznaczonych na budowę placu
zabaw,
miejsc
rekreacyjnych,
chodników wzdłuŜ dróg gminnych,
drogi powiatowej i w centrum wsi.

Rosnące
zagroŜenia
komunikacyjne powodują powaŜne
zagroŜenia
dla
pieszych
uŜytkowników dróg poruszających
się po wąskich poboczach.

DuŜa
aktywność
społeczności
lokalnej,
duŜa
świadomość
konieczności
wprowadzania
korzystnych zmian w środowisku

Brak środków własnych ludności
na finansowanie przedsięwzięć
kulturalnych,
sportowych
i
integracyjnych

DuŜa liczba
produkcyjnym

osób

Istnienie terenów
budynków i parku

w

Niestabilna sytuacja gospodarcza,
wysokie
koszty
pracy,
wieku systematyczny
spadek
popytu
powodem ograniczeń w podjęciu
decyzji o rozpoczęciu działalności
gospodarczej.

Brak dbałości i zainteresowania ze
strony
obecnych
właścicieli
remontowaniem i zabezpieczaniem
podworskich:
przed
postępującą
degradacją
zabytkowych
obiektów
podworskich
i
pozostałości
zabytkowego parku.
Brak wystarczającej ilości środków
na
pomoc
rodzinom
dysfunkcyjnym, w których dorośli i
dzieci zagroŜeni są wykluczeniem
społecznym;
trudności
w
przeciwdziałaniu
negatywnym
zjawiskom takim jak: nałogi,
„dziedziczenie biedy”, mentalność
ograniczająca poziom ambicji.
Brak ścieŜek edukacyjnych
młodzieŜy szkolnej

21

dla

Potencjalne szanse (O)

Potencjalne zagroŜenia (T)

Niedostosowanie
struktury
funduszy unijnych do lokalnych
MoŜliwość korzystania ze środków potrzeb
inwestycyjnych.
Zbyt
pochodzących
z
funduszy mało środków postawionych do
strukturalnych
dyspozycji
gmin
wiejskich
zamierzających
inwestować
w
swój rozwój
Kryterium dochodowości w gminie
powodem
zmniejszenia
szans
gmin „bogatszych” na ubieganie
Rosnące dochody gminy szansą
się
o
środki
zewnętrzne.
na wzrost kwot przeznaczanych
Trudności i bariery w pozyskaniu
na inwestycje i remonty
środków
z
funduszy
strukturalnych na budowę i
modernizację dróg gminnych
Systematyczny wzrost poziomu
wykształcenia, gotowość młodych Znaczna
migracja
zarobkowa
głównie
ludzi
ludzi do podjęcia pracy; otwarte mieszkańców,
granice dla Polaków w krajach młodych, za granicę.
Unii Europejskiej
Zmiana zachowań w młodym
Silne więzi rodzinne, przywiązanie
pokoleniu,
adaptowanie
do
tradycji,
podtrzymywanie
„europejskiego”
stylu
Ŝycia,
tradycji i kultury
wzrost poziomu laicyzacji.
DuŜa
aktywność
liderów
społeczności lokalnej inicjujących
wiele
przedsięwzięć
słuŜących
poprawie warunków Ŝycia na wsi

Trudności
w
mobilizacji
wszystkich
mieszkańców
do
podejmowania
wspólnych
przedsięwzięć na rzecz wsi

Przekształcanie istniejących lub
zakładanie nowych gospodarstw
rolnych specjalizujących się w
produkcji Ŝywności ekologicznej.

Relatywnie
wysokie
koszty
produkcji Ŝywności ekologicznej
powodujące wyŜsze ceny i w
konsekwencji – niŜszy popyt.

Bliskość instytucji doradczych
wspomagających rozwój produkcji
rolniczej
i
moŜliwość
uczestniczenia w szkoleniach dla
rolników

Systematyczny
spadek
zainteresowania
prowadzenia
gospodarstw rolnych i uprawą
ziemi
spowodowany
niska
rentownością tej produkcji
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Brak stabilności ekonomicznej w
prowadzeniu
działalności
Bliskość instytucji i organizacji gospodarczej,
wysokie
koszty
wspomagających przedsiębiorców, pracy, konsekwencje emigracji
rzemieślników
i
organizacje zarobkowej
młodych
ludzi
pozarządowe
barierami
ograniczającymi
dynamikę nowo uruchamianej
działalności
Edukacja
młodzieŜy

ekologiczna

dzieci

Powolny
proces
zmiany
i dotychczasowych nawyków na
zachowania
proekologiczne,
istnienie dzikich wysypisk śmieci

Nieprzewidywalna
rentowność
MoŜliwość
uruchamiania upraw, trudności w znalezieniu
produkcji roślin energetycznych
odbiorców
zainteresowanych
przetworzeniem surowca.

Z analizy mocnych i słabych stron miejscowości, jej szans i
potencjalnych zagroŜeń wynika, Ŝe wskazanymi kierunkami rozwoju i
odnowy Radlnej są:
 poprawa stanu środowiska naturalnego poprze budowę kanalizacji
sanitarnej, podnoszenie świadomości ekologicznej i propagowanie
zachowań proekologicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci
 tworzenie warunków do uprawiania róŜnych dyscyplin sportowych,
kształtowanie nawyków uprawiania sportu i prowadzenia
aktywnego ruchowo trybu Ŝycia poprzez budowę róŜnego rodzaju
boisk sportowych, ścieŜek rowerowych, basenu i kąpieliska,
szlaków do jazdy konnej i hipoterapii
 wykorzystanie środowiska przyrodniczego do tworzenia miejsc
rekreacji i wypoczynku, tworzenie przyrodniczych ścieŜek
edukacyjnych
 wykorzystanie bliskości instytucji doradczych wspomagających
rolników,
rolnicze
grupy
producenckie,
rzemieślników
i
przedsiębiorców dla zdynamizowania procesu powstawania nowych
firm tworzących nowe miejsca pracy, ekologicznych gospodarstw
rolnych, gospodarstw specjalistycznych oraz zakładów usługowych
i produkcyjnych nieuciąŜliwych dla środowiska naturalnego, w tym
równieŜ upowszechnianie informacji o moŜliwości wykorzystania
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unijnych funduszy strukturalnych dla rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw
 wykorzystanie aktywności i inicjatywy liderów społeczności lokalnej
do
realizacji
przedsięwzięć
o
charakterze
kulturalnym,
kultywujących
tradycje,
integrujących
i
aktywizujących
mieszkańców do wspólnych działań na rzecz wsi i podnoszenia
estetyki miejscowości.
 dokończenie budowy Domu Wielofunkcyjnego poprzez adaptację
poddasza na hotel, przeznaczenie jednego pomieszczenia na
kawiarenkę internetową i zaadaptowanie obiektu na Gminne
Centrum Konferencyjno – Szkoleniowe, z moŜliwością odpłatnego
wynajmowania obiektu dla zorganizowanych grup uczestników.
Warunkiem podniesienia atrakcyjności Centrum Konferencyjno –
Szkoleniowego jest wyposaŜenie sali konferencyjnej w urządzenia
audiowizualne, klimatyzacyjne, krzesła z blatami do pisania oraz
stoły konferencyjne (uŜywane zamiennie, w zaleŜności od liczby
uczestników. Ze względu na złe rozchodzenię się dźwięku w
istniejących dwóch duŜych salach, konieczne jest poprawienie
warunków akustycznych zarówno w sali konferencyjnej jak i
jadalni.
 rewitalizacja zabytkowego dworu i podworskich budynków
gospodarczych, w tym adaptacja kotłowni znajdującej się w jednym
z budynków na kotłownię opalaną biopaliwami – pod warunkiem
przekazania obiektów gminie przez właściciela: Związek Męskiej
MłodzieŜy Przemysłowej i Rzemieślniczej p.w. św. Stanisława Kostki
w Krakowie.

IV. Zadanie inwestycyjne i modernizacyjne przewidziane
do realizacji
Harmonogram realizacji zadań zawarty jest w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym Gminy Tarnów stanowiącym załącznik do uchwały
budŜetowej na rok 2009. Powodzenie realizacji tego planu uzaleŜnione
jest od uzyskania wsparcia finansowego z funduszy zewnętrznych,
głównie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
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Do najwaŜniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji
w Radlnej naleŜą:
1)

budowa ścieŜki rowerowej o długości 1,5 km.

Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Radlnej i eliminacja
zagroŜeń komunikacyjnych
Przeznaczenie:
inwestycja
przeznaczona
jest
głównie
dla
rowerzystów
poruszających
po
drodze.
ŚcieŜka
rowerowa
wybudowana zostanie w ciągu drogi powiatowej, na odcinku Radlna
– Nowodworze. Jej budowa jest konieczna ze względu na wzmoŜony
ruch samochodów osobowych i cięŜarowych, powodujący wzrost
zagroŜeń komunikacyjnych w stosunku do pieszych i rowerzystów.
Najczęstszymi przyczynami groźnych wypadków drogowych w tym
rejonie są: nadmierna prędkość samochodów, niezachowanie w
czasie jazdy odpowiedniej odległości samochodów przy omijaniu
rowerzystów i pieszych
Harmonogram realizacji: w roku 2009 opracowany zostanie projekt
techniczny, w roku 2010 rozpocznie się budowę, która zakończona
zostanie w roku 2011.
Wartość kosztorysowa: 1.461.000 zł.
Odpowiedzialny: Gmina Tarnów
Źródła Finansowania: budŜet gminy i środki
strukturalnych Unii Europejskiej (MRPO, PROW).
2)

z

funduszy

projekt oraz adaptacja poddasza w Budynku Wielofunkcyjnym

Cel: dokończenie budowy domu wielofunkcyjnego poprzez
wykończenie
i
zagospodarowanie
poddasza
budynku
z
przeznaczeniem na rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w
ramach „Amatorskiej Przestrzeni Artystycznej” poprzez utworzenie
miejsc przeznaczonych na spotkania lokalnych artystów,
organizację warsztatów artystycznych, wystaw i konferencji, a takŜe
na urządzenie punktu internetowego. Sala konferencyjna i sala
jadalna z zapleczem kuchennym na parterze budynku, w połączeniu
z kilkoma miejscami noclegowymi i dostępem do internetu na
poddaszu pozwoli na utworzenie profesjonalnego gminnego centrum
konferencyjno – szkoleniowego, na potrzeby kilkudniowych
konferencji z udziałem prowadzących i grup słuchaczy spoza
regionu tarnowskiego.
Adaptacja
poddasza
nie
ograniczy
dotychczasowego charakteru domu pełniącego waŜne funkcje
społeczne i kulturalne dla miejscowej społeczności.
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Harmonogram realizacji: w 2009 r. opracowany zostanie projekt
adaptacji poddasza. W latach 2009 i 2010 zrealizowane zostaną
prace adaptacyjne.
Wartość kosztorysowa: 615.447,45 zł,
Odpowiedzialny: Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów
Źródła finansowania: budŜet gminy i
strukturalnych Unii Europejskiej (PROW).

z

środki

funduszy

3) zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego

Cel: stworzenie przyjaznego dla mieszkańców miejsca wypoczynku i
rekreacji w centrum wsi. Zagospodarowanie terenu wokół domu
obejmie budowę miejsca wypoczynku i urządzenie placu zabaw dla
dzieci, montaŜ urządzeń małej architektury, budowę alejek, altany,
dokonanie nasadzień roślin wieloletnich, krzewów i drzew.
Harmonogram realizacji: w 2009 r. opracowany zostanie projekt
zagospodarowania terenu. W latach 2010 – 2015 sukcesywnie
realizowane będą prace przy zagospodarowaniu terenu.
Wartość kosztorysowa: 135.000 zł,
Odpowiedzialny: Gmina Tarnów
Źródła finansowania: budŜet gminy.
4) Planowane remonty dróg gminnych w Radlnej:
Nr
L.p.
drogi

Lokalizacja

Zakres w
metrach
bieŜącyc
h

Planowany
termin
realizacji

Obecny stan
drogi

1

153

koło p. Gawełczyka

500

2009

nakładka

2

152

koło p. Zauchy i KMK

300

2009

nawierzchnia
Ŝwirowa

3

217

na granicy ze
Świebodzinem (gm.
Pleśna) – do torów

400

2012

nawierzchnia
Ŝwirowa

4

243

na granicy ze
Świebodzinem
(gm.Pleśna) – koło p.
Serusia

350

2010

nawierzchnia
Ŝwirowa

5

103

tzw. Kolonia II

500

2011

nakładka

6

209

tzw. Kolonia I

450

2011

nakładka
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7

300

koło p. Czapkowicz

700

2010

nakładka

8

276

koło p. Bałuta

300

2010

nawierzchnia
Ŝwirowa

2013 –
2015

Nakładka (remont
obejmie
wykonanie nowej
nakładki i
wybudowanie
chodnika wzdłuŜ
drogi)

9

Droga główna Poręba
Radlna - Radlna

1.500

Bardzo korzystne dla rozwoju Radlnej byłoby uzyskanie moŜliwości
dysponowania terenem naleŜącym niegdyś do rodu ksiąŜąt
Sanguszków, po wojnie do KRP „Igloopol”, a obecnie do Związku
Męskiej MłodzieŜy Przemysłowej i Rzemieślniczej pw. Św. Stanisława
Kostki w Krakowie. Zupełny brak zainteresowania właścicieli
niszczejącymi budynkami podworskimi z przełomu XVIII i XIX wieku i
śladowymi pozostałościami zabytkowego załoŜenia ogrodowego z XIX w.
sprawiło, Ŝe restaurowanie tych obiektów będzie niezwykle trudne i
kosztowne. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych podjęta została próba
przekształcenia tych obiektów w ośrodek rekreacyjny, specjalizujący
się w rehabilitacji i rekreacji konnej. Na potrzeby ośrodka
wyremontowane zostały i zaadaptowane zabytkowe budynki
podworskie. Specjalnie ułoŜone konie, przygotowane do pracy z
osobami niepełnosprawnymi, zostały sprowadzone do Radlnej,
Najprawdopodobniej, brak zainteresowania ze strony opiekunów osób
niepełnosprawnych, nieefektywna promocja dobrodziejstw hipoterapii i
problemy z finansowaniem działalności sprawiły, Ŝe ośrodek przestał
działać. W ten sposób szansa na uratowanie i zagospodarowanie tych
zabytkowych obiektów została zaprzepaszczona. Obiekty popadają w
ruinę. Jedyną, jak się wydaje, szansą na ich uratowanie byłoby
przekazanie przez właścicieli tego terenu gminie. Stworzyłoby to realną
szansę na rewitalizację i odrestaurowanie tych obiektów, a zabytkowy
ogród – po dokonaniu niezbędnych nasadzeń - mógłby zostać
przekształcony w arboretum z interesującymi i rzadko spotykanymi
drzewami i krzewami. Teren pośród budynków mógłby zostać
przekształcony w park rekreacyjny, z alejkami, ławkami, altaną, ze
ścieŜkami rowerowymi dla maluchów. Warto by teŜ było wrócić do idei
utworzenia w tym miejscu ośrodka hippicznego, moŜe z zajęciami z
hipoterapii i profesjonalną obsługą rehabilitantów.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy W. Wojtarowicz
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