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WSTĘP

Plan  Odnowy  Miejscowości  Zawada  na  lata  2008  –  2015  jest 
dokumentem  stworzonym  przez  samorząd  miejscowości  dostrzegający 
potrzebę  dokonania  zmian  służących  poprawie  jakości  życia  obecnych 
i przyszłych  mieszkańców.  Przewidywane  zmiany  dotyczą  zarówno 
infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej, jak i wybudowania miejsc służących 
rekreacji,  umożliwiających  uprawianie  różnych  dyscyplin  sportowych,  a 
także,  –  co  jest  równie  ważne  –  umożliwiających  spotykanie  się 
mieszkańców.  Integrowanie  lokalnej  społeczności  z  pewnością  sprzyjać 
będzie nowym inicjatywom służącym poprawianiu warunków życia na wsi. 
Plan Odnowy Miejscowości zawiera diagnozę stanu miejscowości, analizę 
atutów  wyznaczających  możliwości  i  kierunki  rozwoju  oraz  barier 
ograniczających ich realizację. 

Plan  Odnowy  Miejscowości  ma  odzwierciedlenie  w  „Strategii 
zrównoważonego rozwoju Gminy Tarnów na lata 2008 - 2015” uchwalonej 
przez  Radę  Gminy  Tarnów  podczas  sesji  w  dniu  28  lutego  2008  roku, 
„Studium  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
Gminy  Tarnów”  uchwalonym  przez  Radę  Gminy  Tarnów  w  styczniu 
bieżącego roku oraz w  Uchwale budżetowej na 2009 r i załączniku nr 4 do 
tego  dokumentu,  w  którym  zaplanowane  zostały  wydatki  na  programy 
i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków 
pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł.   Dokument ten określa 
konieczne  i  możliwe  do  realizacji  zadania  wyznaczone  w  warunkach 
obecnie  obowiązujących.  Ogromnym  wsparciem  dla  ich  realizacji  jest 
możliwość  pozyskania   środków   pozabudżetowych  pochodzących 
z funduszy  strukturalnych  Unii  Europejskiej.   Dużą  szansę  stwarzają, 
między innymi, środki, które będą dostępne w ramach „Programu Rozwoju 
Obszarów  Wiejskich”  –  działanie  „Odnowa  i  rozwój  wsi”,  Program 
Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko” i  Małopolski  Regionalny Program 
Operacyjny 

Plan  Odnowy  Miejscowości  jest  dokumentem,  który  może  podlegać 
pewnym koniecznym zmianom, jeżeli wymagać tego będą zmieniające się 
oczekiwania  mieszkańców  i  możliwości  finansowania  nowych, 
nieprzewidzianych obecnie przedsięwzięć. 

Konsekwencją  realizacji  Planu  Odnowy  będzie  nie  tylko  wymierna 
poprawa stanu infrastruktury, lecz także integracja społeczna, przekonanie 
mieszkańców do podejmowania wspólnych działań na rzecz wsi, pojawienie 
się nowych inicjatyw służących poprawieniu warunków i jakości życia oraz 
planowanie  przez  młodych  mieszkańców  swojej  przyszłości  związanej 
właśnie z Zawadą. 

Radni, Sołtys i Rada Sołecka Zawady



I. Charakterystyka miejscowości Zawada

1. Położenie 
Zawada jest  miejscowością  położoną na wokół  góry  świętego Marcina 

(384m n.p.m.) w południowo-wschodniej części Gminy Tarnów, w obszarze  
Płaskowyżu  Tarnowskiego,  w  obrębie  Kotliny Sandomierskiej.  W Gminie 
Tarnów graniczy  Tarnowcem,  Nowodworzem  i  Porębą  Radlną.  Graniczy 
również  z  miejscowościami  z  gmin  sąsiednich:  Skrzyszowem i  Łękawicą 
w Gminie Skrzyszów a także od strony północnej z miastem Tarnowem. 

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY TARNÓW
N


Żródło: zasoby własne Urzędu Gminy Tarnów. 



 Powierzchnia  miejscowości  Zawada  wynosi  475,41ha,  co  stanowi  5,75% 
powierzchni Gminy Tarnów. Obszar sołectwa należy do zlewni rzeki Biała, gdyż 
tam  uchodzi  potok  Zimna  Woda  wraz  ze  swymi  nielicznymi  dopływami. 
Na obszarze  sołectwa  dominują  pagórki  i  wąwozy.  Dominantą  przestrzenną 
miejscowości  jest  wieża  Radiowo-Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego 
eksploatowanego przez TP Emitel usytuowana obok szczytu góry Św. Marcina.. 
Tuż obok usytuowany jest zabytkowy kościół parafialny pw. Św. Marcina Biskupa. 
W miejscowości  dominuje  zabudowa  niska,  złożona  głównie  z  jedno  lub 
dwukondygnacyjnych domów mieszkalnych. Układ urbanistyczny koncentruje się 
wzdłuż  głównych  ciągów  komunikacyjnych  a  przede  wszystkim  wzdłuż  drogi 
wiodącej z Tarnowca, oraz od skrzyżowania przy szkole w kierunku północnym do 
kościoła i w kierunku granicy z Tarnowem oraz w kierunku południowym do pętli 
autobusowej  i  dalej  w kierunku Nowodworza i  Poręby Radlnej.  Na pozostałych 
obszarach  miejscowości  przeważa  układ  zagrodowy,  z  dużą  ilością  zieleni, 
ogrodów przydomowych.  Ze względu na ukształtowanie  niewiele  jest  terenów,, 
które  można  przeznaczyć  na  cele  rekreacyjne  i  sportowe  w zwyczajowym 
znaczeniu tzn. na boisko czy plac zabaw.    

 
2. Historia1

Według  podania  na  terenie  dzisiejszej  Zawady  miała  się  wznosić  gontyna 
pogańska, obok której istnieć miało starosłowiańskie grodzisko. Według niektórych 
historyków miało ono być kolebką Tarnowa. W wczesnym średniowieczu u stóp 
Góry Świętego Marcina w północno-zachodniej części zwanej w dokumentach do 
XVI  .  "Podgrodzie",  istniało  grodzisko.  Jan  Leniek  w  książce  "Dzieje  miasta 
Tarnowa" przytacza wiele nazw pól położonych na zachodnim zboczu Góry św.. 
Marcina. Wymienia: Zamczysko, Wał, Zawale, Gróbki. Określenia te kojarzą się 
umocnieniami  i  fortyfikacją  terenu,  natomiast  ostania  nazwa to  być  może  ślad 
istniejącego  nie  opodal  grodu  cmentarzyska.  Wielkość  Grodu  szacuje  się  na 
9,5ha.  Obok  grodu  właściwego,  rozwinął  się  w  kierunku  zachodnim  system 
podgrodzi  bronionych  wałami  zaporowymi.  Były  one  wkomponowane  w  teren 
wykorzystując jego naturalną obronność.

Zawada  jest  bezspornie  najstarszą osadą i  parafią  okolic  Tarnowa.  Parafia 
w Zawadzie powstała prawdopodobnie w XII w. Pierwsza wzmianka o jej istnieniu 
pochodzi z 1326 r. Wiz. Z 1665r. informuje, że erygował ją św. Stanisław Biskup. 
Biskup  Piotr.  Wysz  w  1400r.  zniósł  parafię  oraz  utworzył  wikarię  parafialną. 
Z beficjum parafialnego uposażył prałaturę (kantorię w kapitule kolegiackiej)
parafię  Narodzenia  Najświętszej   Marii  Panny  /obecnie  parafia  katedralną/  , 
założonej  na  początku  wieku  XIV./  B.  Kumor,  Najstarsze  parafie  Tarnowa, 
Currenda, 108 / 1958 /,nr 4, s.271 – 273/. Ustawiona w ten sposób przynależność 
tutejszego  kościoła  do  tarnowskiej  parafii  Narodzenia  Matki  Bożej  /obecnej 
katedralnej  /przetrwała  do  roku,  1980  kiedy  to  na  powrót  przywrócono  parafię 
Zawadzie. 

1 Źródła:
www.zawada.net.pl
 Andrzej Matuszczyk "Pogórze Karpackie"
Rocznik Diecezji Tarnowskiej 1972
www.tarnow.pl 
oraz źródła w tekście



Dzieje Zawady od końca XIX wieku wiążą się z historią szkoły. Dnia 1 września 
1889  roku  na  zarządzenie  C.K.  rady  Szkolnej  Krajowej  we  Lwowie  z  dnia  4 
sierpnia  1889roku  L:12617  zorganizowano  szkołę  powszechną  o  jednym 
nauczycielu dla dzieci wsi Zawada i Tarnowiec. Zajęcia odbywały się w chłopskiej 
izbie.  Drewniany  budynek  szkoły  wzniesiono  w  1892  roku.  W dwudziestoleciu 
międzywojennym palącym problemem wsi  było niekorzystne położenie budynku 
szkoły.  Założono  Komitet  Budowy  Szkoły,  którego  głównym  zadaniem  było 
gromadzenie funduszy.  Po II  wojnie, w roku 1959 w okresie wakacji  rozebrano 
stary,  drewniany budynek,  a  na jego miejsce wybudowano murowany.  W roku 
1957/58 do 1961/62 (włącznie) szkoła była niepełna i realizowała program 6-ciu 
klas. W roku szkolnym 1962/63 szkoła stała się pełną szkołą siedmioklasową. W 
listopadzie  1969 roku tarnowskie  Przedsiębiorstwo  Budownictwa  przystąpiło  do 
budowy nowego obiektu szkolnego. 31 grudnia 1970 roku Komisja przyjęła obiekt 
szkolny.  Wieloletnie  starania  i dążenie  mieszkańców wsi  zostały  zrealizowane. 
Szkoła  posiadała  sześć  izb  lekcyjnych,  pokój  nauczycielski,  kancelarię, 
pomieszczenie dla biblioteki, kuchnię oraz dwa korytarze, jeden z nich służył jako 
sala gimnastyczna. 14 października 1996 roku Szkoła Podstawowa w Zawadzie 
otrzymała  patrona.  Zarząd  Gminy  Tarnów,  na  wniosek  społeczności  szkolnej, 
nadał szkole imię o. Zbigniewa Strzałkowskiego. W 2007 roku oddano do użytku 
nowoczesną salę gimnastyczną..

Na temat powstania Zawady i jej dziejów istnieje wiele legend. Część z nich 
spisano,  inne  są  powtarzane  przez  najstarszych  mieszkańców.  Legendy 
o Zawadzie mają swój  niepowtarzalny urok i  kryją  w sobie wiele  tajemnic.  Jan 
Leniek  w  "Dziejach  miasta  Tarnowa"  zanotował  wspomnienia  Stanisława 
Wojtarowicza dotyczące podań ludowych związanych z Górą Św. Marcina. Miało 
tam  niegdyś  stać  miasto,  które  zapadło  się  pod  ziemię.  Miejsce  to  nazwano 
Łoziskami  -  urwiskami  powstałymi  wskutek  częstego  zapadania  się  ziemi. 
Opowiadano, że w Łoziskach przebywali zbójcy w pieczarach, do których, nawet 
wskazywano otwór. Według innego podania mieli tam mieszkać ludożercy (!?) - 
najdawniejsi mieszkańcy Tarnowa.

Od dawna  w lokalnej  tradycji  utrwaliły  się  również  zwyczajowe  nazwy 
przysiółków, ułatwiające określenie lokalizacji na obszarze wsi. W Zawadzie 
istnieją:  Grodzisko,   Kamieniec,  Zawale,  Wólka,  Kąty,  Mazurówka, 
Łabnówka, Miterówka, Zagóra (Dąbry)2.

2 Źródła:
www.zawada.net.pl
 Andrzej Matuszczyk "Pogórze Karpackie"
Rocznik Diecezji Tarnowskiej 1972
www.tarnow.pl 



3. Ludność

Systematyczny  wzrost  liczby  ludności  Zawady  jest  konsekwencją  nie 
tylko  przyrostu  naturalnego,  bowiem co  roku  rodzi  się  około  10  nowych 
mieszkańców, lecz również faktu, iż 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 sołectwa Zawady według stanu na dzień 31 grudnia 2008, 
w porównaniu do Gminy Tarnów, w latach:

2001 2003 2005 2007 2008
2008 : 2001

Wyszczególnienie liczba 
ludności

dynamika 
%%

Zawada 856 903 955 972 1000 144 116,82
Łączna liczba ludności 
Gminy Tarnów 21 494 22 043 22 746 23 283 23 512 2 293 110,92

Udział ludności Zawady 
w liczbie ludności gminy - 
ogółem

3,98 4,10 4,20 4,17 4,25

Źródło: sprawozdania Urzędu Gminy Tarnów dotyczące ewidencji ludności gminy.

Tabela nr 2. 
Liczba ludności Zawady wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku w podziale na:

Grupy wiekowe kobiety mężczyźni razem
do 18 roku życia 106 134 240
od 18 do 60 roku życia 295 312 607
od 60 do 65 roku życia 17 19 36
powyżej 65 roku życia 76 41 117
razem: 494 506 1000

Źródło: dane własne Urzędu Gminy Tarnów 



Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 
zarejestrowanych było 31 bezrobotnych  mieszkańców Zawady, w tym 21 
kobiet. 

Struktura wiekowa bezrobotnych przedstawiała się następująco:3

Grupa wiekowa Liczba osób 
bezrobotnych ogółem

w tym 
kobiety

18 – 24 lata 11 8
25 – 34 lata 5 3
35 – 44 lata 6 5
45 – 54 lata 6 4

powyżej 55 lat 3 1

RAZEM: 31 21

Poziom  życia  ludności  określa  w  pewnym  stopniu  liczba  osób 
korzystających  ze świadczeń udzielanych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.   W 2008  roku  24  rodziny  z  Zawady  skorzystało  z  zasiłków 
okresowych, celowych, stałych. 26 dzieci korzystało w Szkole Podstawowej 
w Zawadzie z pełnego dofinansowania do kosztów dożywiania (ze środków 
GOPS).  Wielu  mieszkańców Zawady  otrzymało  również  pomoc  z  Banku 
Żywności  w  ramach  Europejskiego  Programu  Pomocy  Najbardziej 
Potrzebującym (PEAD). W roku 2008 dostarczono mieszkańcom Zawady 
i rozdano prawie 4 tony żywności.4 Od wielu lat dla osób obłożnie chorych 
świadczone są usługi opiekuńcze. 

4. Rolnictwo i leśnictwo

Zawada  należy do miejscowości o wyjątkowo trudnej konfiguracji terenu 
i niekorzystnych warunkach glebowych dla rolnictwa. 

Powierzchnia gruntów ornych, w Zawadzie wynosi 292,35ha5. Dominują 
grunty orne klasy IV a (104,61ha) i klasy III b (101,54ha). Grunty klasy IV b 
zajmują  65,07  ha,  a  klasy  V  –  7,88ha.  Tylko  na  niewielkich  obszarach 
występują  gleby  klasy  bonitacyjnej  III  a  (13,25ha).  Klasa  bonitacyjna 
użytków zielonych, których łączna powierzchnia wynosi 44,24ha, jest nieco 
wyższa. Dominuje klasa IV (27,39ha), użytki klasy V zajmują powierzchnię 
15,06 ha, klasy III – 1,52ha, a klasy VIZ  – 0,27ha. 

Według  klasyfikacji  rolniczej  przydatności  gleb  dominuje  tu  kompleks 
pszenny dobry, pszenny wadliwy oraz zbożowy górski. 

3 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
4 Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
5 Źródło: „Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego Gminy Tarnów”, Tarnów, 2004 r. 



Według  ewidencji  kart  podatkowych  prowadzonej  w  Urzędzie  Gminy 
Tarnów  na  podstawie  ewidencji  gruntów  prowadzonej  przez  Starostwo 
Powiatowe  w Tarnowie,  w Zawadzie  istnieje  640 właścicieli  (podatników) 
nieruchomości  i gospodarstw  rolnych.  Większość  gospodarstw  –  to 
przydomowe  działki  i ogrody,  których  powierzchnia  nie  przekracza  1ha. 
Gospodarstwa  rolne  o powierzchni  powyżej  1ha  zajmują  187,74ha,  co 
stanowi 39,49 % powierzchni sołectwa. W strukturze gospodarstw rolnych 
dominują gospodarstwa małe, o powierzchni do 1ha.  

Tabela nr 3. Wykaz nieruchomości i gospodarstw rolnych w Zawadzie:

Powierzchnia w ha
Liczba 

nieruchomości i 
gospodarstw 

rolnych

Zajmowana 
powierzchnia 

w ha

Udział w liczbie 
ogółem (w %)

do 1 ha 537 149,71 84,0
od 1,01 do 2 ha 72 98,43 11,0
od 2,01 do 5,0 ha 31 89,31 5,0
powyżej 5,0 ha - - -

razem 640 337,45 100,0

Lasy  zajmują  powierzchnię  137  ha,  co  stanowi  28,81  %  powierzchni 
miejscowości.  Przeważają  lasy  jodłowe  i  sosnowe,  występuje  tu  również 
dęby szypułkowe i dęby czerwone, świerki pospolite, olsze czarne i buki.   

5. Komunikacja i gospodarka

Do  Zawady  prowadzi  jedna  asfaltowa  droga  gminna  nr  30.  Jest  ona 
głównym  i  tak  naprawdę  jedynym  szlakiem  komunikacyjnym.  Ruch 
samochodowy na tej trasie jest źródłem zanieczyszczeń komunikacyjnych, 
hałasu i codziennych zagrożeń dla pieszych. Na całej długość trakt ten jest 
pozbawiony  chodnika  a  w  niektórych  miejscach  nawet  pobocza 
o odpowiedniej  szerokości.  Przejście  tą  trasą  jest  bardzo  niebezpieczne 
szczególnie  na  zakrętach  i  odcinkach  o dużym  spadku  terenu,  gdzie 
pojazdy  osiągają  bardzo  duże  prędkości.  Stosowane  ograniczenia 
prędkości są skuteczne w niewielkim stopniu. 

Do centrum Zawady można również dojechać od strony północnej wąską 
drogą asfaltową od strony miasta Tarnowa i  Tarnowca.  Jednak droga ta 
administracyjne  należy  w  części  do  miasta  Tarnowa  i  obecnie  zgodnie 
z oznakowaniem mogą z niej korzystać wyłącznie mieszkańcy i rowerzyści. 
Trzecim szlakiem jest tzw. „stara droga” prowadząca od drogi wojewódzkiej 
977 przez ulicę Spokojną w Tarnowcu i dalej na granicy z Nowodworzem aż 
do  drogi  gminnej  nr  103  przy  kapliczce.  Szlak  ten  do  niedawna  nieco 
zaniedbany  jest  coraz  bardziej  uczęszczany  głownie  przez  nowych 
mieszkańców, którzy zbudowali domy wokół tej właśnie trasy. 



Sieć  lokalnych  dróg  gminnych  jest  niewystarczająca.  Brak  planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz nieuregulowany stan prawny wielu 
szlaków potęguje te trudności. Istniejące drogi, ze względu na duże spadki 
terenu często wymagają napraw i konserwacji ich nawierzchni, szczególnie 
po obfitych opadach deszczu i wiosennych roztopach. 

W  gminnej  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej  zarejestrowanych  jest 
27 mieszkańców  Zawady  prowadzących  swe  firmy.  Dominuje  branża 
budowlana oraz handel artykułami spożywczymi. 

Większość mieszkańców znajdujących się w wieku produkcyjnym pracuje 
w niedalekim  Tarnowie.  Gospodarstwa  rolne  (powyżej  1ha)  prowadzi  640 
osób. Nie są prowadzone gospodarstwa zaliczane do działów specjalnych 
produkcji rolnej. 

6. Oświata6 
W Zawadzie funkcjonuje Szkoła Podstawowa. Ta placówka oświatowa ma 

bardzo długą historię, a w roku 2009 przypada 120 rocznica jej powstania. 
Szkoła została powołana do życia 1 września 1889 roku. Przez okres ponad 
stu  lat  istnienia  szkoła  obok  parafii  była  aktywnym  ośrodkiem  kultury  i 
tradycji. Staraniem mieszkańców Zawady warunki nauczania stopniowo się 
poprawiały. Chłopska izba została zastąpiona budynkiem drewnianym (1892) 
a  następnie już po II  wojnie w roku 1959 wybudowano obiekt  murowany. 
W 1970 oddano do użytku nowoczesny jak na owe czasy  nowy budynek 
szkolny.  14  października  1996  roku  Szkoła  Podstawowa  w Zawadzie 
otrzymała  patrona.  Zarząd  Gminy  Tarnów,  na  wniosek  społeczności 
szkolnej,  nadał  szkole  imię  o.  Zbigniewa  Strzałkowskiego.  W 2007  roku 
otwarto nową salę gimnastyczną wraz z zapleczem.

Obecnie szkoła oferuje uczniom: 
• zajęcia edukacyjne zgodne z ramowym planem nauczania, 
• naukę języka angielskiego od klasy I, 
• naukę informatyki od klasy I, 
• dostęp do Internetu, 
• zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów klas I - III, 
• gimnastykę korekcyjno - kompensacyjną, 
• możliwość rozwijania zainteresowań muzycznych, teatralnych, przyrodniczo - 

ekologicznych, 
• redagowanie gazetek w klasach młodszych i starszych, 
• wycieczki edukacyjne oraz wyjazdy na zieloną szkołę, 
• wyjazdy na pływalnię, 
• udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, 
• zajęcia lekcyjne w niedużych zespołach klasowych, 
• atmosferę sprzyjającą wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa, 
• właściwą opiekę we wszystkich obszarach życia szkolnego. 

Szkoła  współpracuje  z  Poradnią  Psychologiczno  -  Pedagogiczną,  korzystając 
z pomocy  psychologa  i  pedagoga  w  rozwiązywaniu  uczniowskich  i  klasowych 
problemów.  Od  klasy  I  realizowany  jest  program  wychowawczo  -  profilaktyczny 
"Spójrz  inaczej"  Andrzeja  Kołodziejczyka  jako  wspomagający  szkolny  program 

6 Źródło:
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wychowawczy. o tradycji szkoły należy coroczne obchodzenie Dnia Patrona wraz ze 
ślubowaniem  klasy  pierwszej,  wystawianie  jasełek  dla  społeczności  lokalnej, 
gromadzenie  funduszy  na  działalność  misyjną,  udział  młodzieży  w  akcjach 
ekologicznych  na rzecz  środowiska  lokalnego.  Największą  imprezą organizowaną 
przez szkołę jest Bieg Memoriałowy o. Zbigniewa Strzałkowskiego, 

Najbliższe gimnazjum znajduje się w sąsiedniej miejscowości – w Tarnowcu.

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
Inwentaryzacja obejmuje te zasoby, które znajdują się w Zawadzie i mogą 

być wykorzystane na rzecz odnowy i  rozwoju miejscowości.  Do zasobów 
miejscowości  należą  zarówno  mieszkańcy,  tworzący  bezcenny  kapitał 
społeczny, jak i przyroda, obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe, obiekty 
użyteczności publicznej, infrastruktura społeczna i techniczna oraz tereny, 
które  mogą  być  zagospodarowane  zgodnie  z  potrzebami  i oczekiwaniami 
mieszkańców. 

a. Zasoby przyrodnicze

Bogactwem miejscowości są bardzo ciekawe ukształtowanie terenu,  i miejsca 
widokowe.  Lasy na Górze Świętego Marcina są wyjątkowo ciekawymi obiektami 
przyrodniczymi. Rosną tutaj unikalnej wartości buki, znajdziemy też będący pod 
ochroną  dziki  bluszcz  kwitnący.  Interesujący  jest  świat  fauny,  żyjącej  na  tej 
niewielkiej  przestrzeni.  Spotyka  się  dzięcioła  czarnego  i  kilka  innych  jego 
gatunków (m.in.  dzięcioła rosyjskiego- rzadkość w tych  stronach) pojawiają się 
jastrzębie, sarny, lisy a nawet borsuki.7 

Ze względu na występujące tu gatunki flory i fauny są znakomitym miejscem do 
budowy  edukacyjnych  ścieżek  przyrodniczych  dla  dzieci  i  młodzieży  szkolnej, 
a także dla miłośników przyrody.  Znajdujące się tu kompleksy leśno – łąkowo – 
polne  stanowią  atrakcyjną  do wykorzystania  przestrzeń  dla  osób  chcących 
zorganizować tu miejsca wypoczynku i rekreacji. 

Przez Zawadę przebiegają kilka pieszych szlaków turystycznych8;
SZLAK NIEBIESKI - Tarnów (ul. Tuchowska) (226 m) - Góra św. Marcina (384 m 
n.p.m.) 50 min. - Łękawka MPK (260 m) - 2.15 h - Trzemesna Góra (403 m) - 
Trzemesna MPK 3.15 h (12,5 km) dalej Las Tuchowski - Tuchów (3 godz.) - Szlak 
ten prowadzi do samego Rożnowa przez Ciężkowice, Górę Bukowiec i Bartkową.
SZLAK ZIELONY - Tarnowiec MPK (250 m) - Góra św. Marcina (384 m) 45 min. - 
Las Kruk (260 m) 2 h - Skrzyszów MPK (230 m) 2.30 h (7,5 km) 
SZLAK ŻÓŁTY - Tarnów (ul.  Tuchowska)  (226 m) -  Góra św. Marcina (384 m 
n.p.m.) 50 min. - Słona góra (403 m) 2.30 h - Szlak dalej prowadzi przez Górę Wał 
(520 m), Suchą Górę (400 m) i dochodzi do Jamnej (530 m) 

7 Źródło:
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SZLAK CZERWONY - pętla wokół Tarnowa 

oraz ścieżki rowerowe

SZLAK  ZIELONY  - Pętla:  Zawada -  Skrzyszów  -  Szynwałd  -  Łękawica  - 
Nowodworze – Zawada
 SZLAK CZERWONY - Tarnów -  Zawada - Łękawka - Trzemesna - Piotrkowice 
-Pleśna (zobacz mapę)

Jednak  największym  jak  się  wydaje  choć  niewykorzystanym  bogactwem 
przyrodniczym  Zawady  są  badane  źródła  wód  geotermalnych.  Istnieje  kilka 
opracowań naukowych  i  ekonomicznych  dotyczących  możliwości  wykorzystania 
występujących zasobów. Choć rejon Tarnowa należy do najlepiej rozpoznanych 
pod  względem  geologicznym  obszarów  w  Polsce9 nie  podjęto  dotychczas 
skutecznych  działań  mających  na  celu  opracowanie  choćby  jednego  projektu 
technicznego zakładu geotermalnego wraz z oceną ekonomiczną realizacji takiego 
przedsięwzięcia. 

b.Dziedzictwo kulturowe
W  centrum  wsi  znajduje  się  Kościół  parafialny  pw.  Św.  Marcina  Biskupa. 

Jest to  obiekt  zabytkowy  wpisany  do  rejestru  zabytków  Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Tarnowie,  wg stanu na koniec 1998 r.  – Zawada – 
kościół  paraf.  P.w.  św.  Marcina  A  -101  z  dn.  19.XII.1961  r/  A  –  273  z  dn. 
9.XI.1985r

Zbudowany w XV wieku;  kilkakrotnie  przekształcany w okresie  późniejszym. 
Wieża  nadbudowana  zapewne  w  1  połowie  XVII  wieku.  Sobótki  dodane 
prawdopodobnie w XVIII lub XIX wieku. Ostatnio odnowiony w 1900 oraz 1968 r. 
pod  kierownictwem  architekta  Juliana  Klimka.  W  tym  czasie  wzmocniono 
konstrukcję, wyremontowano wieżę, sobótki oraz pobito ściany i wieżę gontem10.

c. Infrastruktura społeczna
W Zawadzie funkcjonuje Szkoła Podstawowa, w której młodzież kultywuje 

tradycje patriotyczne i ludowe (folklorystyczne). Bardzo istotnym elementem 
pracy z młodzieżą i integracji  mieszkańców jest memoriał Ojca Zbigniewa 
Strzałkowskiego.  Ojciec  Zbigniew  mieszkaniec  Zawady,  franciszkanin 
pracował jako misjonarz w Peru. Zginął  tam męczeńską śmiercią podczas 
odprawiania mszy. Jego pamięć jest ciągle żywa w społeczności Zawady. 14 
października  1996 Szkoła  Podstawowa  w  Zawadzie  otrzymała  imię  Ojca 
Zbigniewa  Strzałkowskiego  a  w  2004  roku  z  inicjatywy  dyrektora  szkoły 
zorganizowano  I  memoriał,  który  stał  się  cykliczną  uroczystością 
o charakterze religijno-kulturalno-sportowym. Organizacja memoriału skupia 
niemal  wszystkie  środowiska  począwszy  od  uczniów  i  grona 
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nauczycielskiego, rady parafialnej, radnych i rady sołeckiej poprzez licznych 
sponsorów aż do po pojedynczych mieszkańców Zawady.  

Oddanie  do  użytku  w  2007  roku  pełnowymiarowej,  nowoczesnej  Sali 
gimnastycznej,  w której mogą odbywać się zajęcia sportowe pozwoliła nie 
tylko na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego na właściwym poziomie 
ale  również  na  treningi  różnych  sekcji  sportowych.  Mieszkańcy  Zawady 
bardzo chętnie korzystają z  zajęć rekreacyjnych prowadzonych na Sali. 

Przy  szkole  istnieje  również  Świetlica  Profilaktyczno  –  Wychowawcza, 
z której chętnie korzysta młodzież szkolna i gimnazjalna. 

d. Infrastruktura techniczna
Zawada  jest  w  przeważającej  części  miejscowością  zgazyfikowaną 

i zwodociągowaną.  Brak  jest  kanalizacji  sanitarnej.  Budowa  sieci 
kanalizacyjnej jest absolutnym priorytetem. Realizacja tej inwestycji poprawi 
w sposób zasadniczy stan środowiska naturalnego miejscowości i  jakość 
życia  mieszkańców  a  także  uczyni  z  tej  miejscowości  jeszcze  bardziej 
atrakcyjną dla tych, którzy chcieliby się tutaj osiedlić. 

Sieć dróg opiera się w całości na drogach gminnych i obejmuje jedynie 
najbardziej  zaludnione  części  miejscowości.  Głowna drogą  dojazdową do 
Zawady jest droga gminna nr  która przebiega przez Tarnowiec i łączy się 
z drogą wojewódzką nr 977 (Tarnów – Konieczna). Sieć dróg lokalnych poza 
głównymi  jest  nieuporządkowana  po  względem  własnościowym  (drogi 
częściowo  gminne,  prywatne  lub  prywatne  we  władaniu  gminy) 
i technicznym  (zbyt  wąskie  i kręte  często  „ślepe”  bez  możliwości 
zawracania).  Wąskie  i  kręte  drogi  a także  niewystarczająca  długość 
chodników  jest  źródłem  zagrożeń  komunikacyjnych.  Sprawą priorytetową 
jest więc uporządkowanie sieci dróg oraz budowa ciągów pieszych i ścieżek 
rowerowych zapewniających pełne bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom 
szczególnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.

e. Kapitał społeczny i ludzki
Mieszkańcy  Zawady  są  osobami  o  dużej  aktywności,  z  ich  inicjatywy 

realizowanych jest wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, religijnym 
czy sportowym. Wykazywali i wykazują wiele inicjatywy współuczestnicząc 
w  organizacji  memoriału  Ojca  Zbigniewa  Strzałkowskiego. 
Niekwestionowanymi liderami społeczności lokalnej są: radni gminy Tarnów, 
sołtys  i  członkowie  Rady  Sołeckiej,  członkowie  Rady  Parafialnej  oraz 
dyrekcja i nauczyciele szkoły podstawowej. Wielkim szacunkiem obdarzony 
jest wieloletni proboszcz parafii, który po przejściu na emeryturę mieszka na 
plebanii a także obecnie administrujący parafią kapłan.

Jednym z większych problemów, które można dostrzec w Zawadzie jest 
wyraźny podział na rdzennych mieszkańców miejscowości, którzy żyją tutaj 
od wielu  pokoleń  i  tych,  którzy  osiedlili  się  stosunkowo niedawno.  Nowi 
mieszkańcy  Zawady  to  w  większości  osoby,  które  wcześniej  mieszkały 
w pobliskim Tarnowie. Nie znają one zbyt  dokładnie historii  miejscowości 



ani pewnych specyficznych uwarunkowań, które występują tej społeczności. 
Proces  integracji  przebiega  więc  dosyć  wolno  ale  można  już  zauważyć 
pozytywne zmiany szczególnie w młodszym pokoleniu,  które jest bardziej 
otwarte i pozbawione uprzedzeń.

f. Tereny do zagospodarowania
Zawada,  choć  bardzo  atrakcyjna  ze  względu  na  ukształtowanie  terenu 

i piękne  widoki  jest  dosyć  trudnym  pod  względem  zagospodarowania 
obszarem.  Wynika  to  przede  wszystkim  z  występujących  osuwisk,  słabo 
rozwiniętej  sieci  dróg  oraz  braku  infrastruktury  technicznej  na  terenach 
potencjalnie nadających się do zagospodarowania. 

W  najbliższym  czasie  przewiduje  się  zagospodarowanie  terenu  wokół 
kościoła  i  cmentarza  parafialnego  w  taki  sposób  tak,  aby  by  zabytkowy 
kościół  został  wyeksponowany.  Opracowany  projekt  uwzględnia  również 
budowę  miejsc  parkingowych,  remont  nawierzchni  wokół  kościoła, 
utworzenie  niewielkich  obszarów  o  charakterze  parkowym  z  ławkami 
i zielenią.  Oprócz  funkcji  użytkowych  realizacja  projektu  pozwoli 
na stworzenie strefy ochronnej zabytkowego kościoła.



III. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości  Zawada  – 
analiza SWOT

Analiza SWOT umożliwia zebranie i wskazanie mocnych i słabych stron 
miejscowości,  a  na  ich  podstawie  –  określenie  czynników  stanowiących 
szanse i zagrożenia 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 
równoważy się. 

Możliwość zagospodarowania przestrzeni  Zawady 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 Zawady. 



Mocne strony   (S) Słabe strony (W)

Dobra  lokalizacja  miejscowości: 
zadowalająca  drogowa  sieć 
komunikacyjna,   połączenie 
realizowane  przez  Miejskie 
Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  w 
Tarnowie, bliskość miasta

Rosnące  natężenie  ruchu 
samochodów  i  zanieczyszczeń 
komunikacyjnych,  niewystarczająca 
ilość  chodników  zapewniających 
pieszym bezpieczeństwo

Czyste środowisko naturalne 

Źródłem zanieczyszczeń środowiska 
są  nieszczelności  przydomowych 
zbiorników  na  ścieki,  dzikie 
wysypiska  śmieci,  zanieczyszczenie 
środowiska wzdłuż głównych dróg,  

Rosnąca liczba mieszkańców Brak  żłobka,  przedszkola,  świetlicy 
w szkole

Sieć gazociągowa i wodociągowa Brak sieci kanalizacyjnej 

Dobrze  zorganizowana  zbiórka 
odpadów komunalnych

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

Rosnąca  świadomość  mieszkańców 
potrzeby segregacji odpadów

Obawy przed koniecznością podjęcia 
dodatkowych  czynności 
i zapewnieniem dodatkowych miejsc 
na  segregowane  śmieci,  zbyt 
wysokie koszty segregacji odpadów

Istnienie  bardzo  atrakcyjnych  terenów 
pod budowę domów jednorodzinnych 

Tereny  osuwiskowe,  konieczność 
wykonywania  badań 
geotechnicznych,  brak  planu 
zagospodarowania przestrzennego

Istnienie  terenów,  będących  głównie 
własnością  prywatną,  pod 
budownictwo domów jednorodzinnych; 
duże  zainteresowanie  mieszkańców 
miasta  wykupem działek  budowlanych 
i rekreacyjnych

Poziom  dochodów  społeczeństwa 
barierą  w  podejmowaniu  decyzji 
o budowie własnego domu

Ciekawy  pagórkowaty  teren  z  dużą 
ilością wąwozów i miejsc widokowych, 
ścieżek i dróg gruntowych

Brak  wystarczających  środków 
finansowych  w  budżecie  gminy  na 
budowę  ścieżek  przyrodniczych, 
i nowych szlaków turystycznych oraz 
terenów rekreacyjnych z zapleczem



Mocne strony   (S) Słabe strony (W)

Istnienie  obszarów  przeznaczonych 
pod  zagospodarowanie  centrum  wsi, 
obejmujących  tereny  pod  parking, 
część  parkową,  oraz  rewitalizację 
i wyeksponowanie  zabytkowego 
kościoła

Brak  wystarczających  środków 
w budżecie  gminy   na  realizację 
projektów  budowy  i 
zagospodarowania centrów wsi

Duża aktywność społeczności lokalnej, 
duża  świadomość  konieczności 
wprowadzania  korzystnych  zmian  w 
środowisku

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

Duża  liczba  osób  w  wieku 
produkcyjnym

Znaczne  obciążenia  kosztów 
prowadzenia  firmy  kosztami 
związanymi  z obligatoryjnymi 
składkami  ubezpieczeniowymi  i 
emerytalnymi,  stanowią  istotną 
przeszkodę  dla  podjęcia  decyzji  o 
rozpoczęciu  działalności 
gospodarczej. 

Istnienie  szkoły  podstawowej 
dysponującej pełnowymiarową i dobrze 
wyposażoną salą gimnastyczną  

Niewystarczająca  ilość  środków  na 
prowadzenie  zajęć  pozalekcyjnych, 
rozwijających  zainteresowania  i 
pasje u młodzieży szkolnej

Funkcjonowanie  przy  Szkole 
Podstawowej   Świetlicy  Profilaktyczno 
– Wychowawczej

Brak  wystarczającej  ilości  środków 
na pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, 
w których  dorośli  i  dzieci  zagrożeni 
są  wykluczeniem  społecznym; 
trudności  w przeciwdziałaniu 
negatywnym  zjawiskom  takim  jak: 
nałogi,   „dziedziczenie  biedy”, 
mentalność  ograniczająca  poziom 
ambicji.   

Bardzo  dobre  warunki  przyrodnicze 
i krajobrazowe

Brak  ścieżek  edukacyjnych  dla 
młodzieży szkolnej

Występowanie  źródeł  wód 
geotermalnych 

Brak  wystarczających  środków 
w budżecie  gminy  na  realizację 
projektu  budowy  basenu 
geotermalnego



Potencjalne szanse (O) Potencjalne zagrożenia (T)

Możliwość  korzystania  ze  środków 
pochodzących  z  funduszy 
strukturalnych

Niedostosowanie  struktury  funduszy 
unijnych  do  lokalnych  potrzeb 
inwestycyjnych. 

Rosnące  dochody  gminy  szansą  na 
wzrost  kwot  przeznaczanych  na 
inwestycje i remonty

Trudności  i  bariery  w  pozyskaniu 
środków  z  funduszy  strukturalnych 
na  budowę  i modernizację  dróg 
gminnych

Systematyczny  wzrost  poziomu 
wykształcenia,  gotowość  młodych 
ludzi  do  podjęcia  pracy;  otwarte 
granice  dla  Polaków  w  krajach  Unii 
Europejskiej

Znaczna  migracja  zarobkowa 
mieszkańców, głównie ludzi młodych 
za granicę

Silne więzi rodzinne, przywiązanie do 
tradycji,  podtrzymywanie  tradycji  i 
kultury

Zmiana  zachowań  w  młodym 
pokoleniu,  adaptowanie 
„europejskiego”  stylu  życia,  wzrost 
poziomu laicyzacji. 

Duża aktywność liderów społeczności 
lokalnej  inicjujących  wiele 
przedsięwzięć  służących  poprawie 
warunków życia na wsi   

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

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

Systematyczny  spadek 
zainteresowania  prowadzenia 
gospodarstw  rolnych  i uprawą ziemi 
spowodowany niska rentownością tej 
produkcji

Bliskość  instytucji  i  organizacji 
wspomagających  przedsiębiorców 
i rzemieślników

Brak  stabilności  ekonomicznej 
w prowadzeniu  działalności 
gospodarczej,  emigracja  zarobkowa 
młodych  ludzi  barierami 
ograniczającymi  dynamikę  nowo 
uruchamianej działalności

Edukacja  ekologiczna  dzieci  i 
młodzieży

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



Możliwość  uruchamiania  produkcji 
roślin energetycznych

Nieprzewidywalna  rentowność 
upraw,  trudności  w  znalezieniu 
odbiorców  zainteresowanych 
przetworzeniem surowca.



Z analizy mocnych i słabych stron miejscowości, jej szans i potencjalnych 
zagrożeń wynika, że wskazanymi kierunkami rozwoju i odnowy Zawady są:

 poprawa  stanu  środowiska  naturalnego  poprze  budowę  kanalizacji 
sanitarnej,  podnoszenie  świadomości  ekologicznej  i  propagowanie 
zachowań proekologicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci

 rozwój szlaków komunikacyjnych w miejscowości, uporządkowanie stanu 
prawnego  i  technicznego  istniejących  dróg,  projektowanie  i  budowa 
nowych  dróg,  dostosowanie  sieci  dróg  do  zmian  w  zagospodarowaniu 
miejscowości

 realizacja  projektu  budowa  centrum  wsi,  na  który  złożą  się: 
zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego kościoła, rewitalizacja jego 
otoczenia, budowa parkingu, wykonania wszelkich koniecznych remontów 
budynku, 

 wykonanie  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  dla  Zawady, 
z uwzględnieniem  szczegółowego  określenia  obszarów  zagrożonych 
osuwiskami  (zleceniem  kompleksowych  badań  geotechnicznych)  oraz 
uporządkowanie spraw własnościowych związanych z drogami. 

 tworzenie  warunków  do  uprawiania  różnych  dyscyplin  sportowych 
i kształtowanie  nawyków  uprawiania  sportu  i  prowadzenia  aktywnego 
ruchowo  trybu  życia,  poprzez  budowę  obiektów  sportowych,  ścieżek 
rowerowych i szlaków turystycznych.

 wykorzystanie  środowiska przyrodniczego  do tworzenia  miejsc  rekreacji 
i wypoczynku,  tworzenie  przyrodniczych  ścieżek  edukacyjnych, 
wykorzystanie istniejących szlaków turystycznych,  opracowanie projektu 
zakładającego wykorzystanie źródeł geotermalnych 

 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 
nieuciążliwych  dla  środowiska  naturalnego,  w  tym  również 
upowszechnianie  informacji  o  możliwości  wykorzystania  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. 



IV. Zadanie inwestycyjne i modernizacyjne przewidziane do 
realizacji. 

Harmonogram  realizacji  zadań  zawarty  jest  w  Wieloletnim  Planie 
Inwestycyjnym Gminy Tarnów stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej 
na  rok  2009.  Jego  realizacja  uwarunkowana  jest  sytuacja  finansową gminy 
a także uzyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych. 
Do  najpilniejszych  zadań  inwestycyjnych  przewidzianych  do  realizacji 
w Zawadzie należą:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 25 km
Cel:  poprawa stanu sanitarnego miejscowości, poprawa stanu środowiska 
naturalnego. 
Harmonogram realizacji: rozpoczęcie w 2009 r., zakończenie: 2012 r.
Wartość  kosztorysowa:  15.868.410  zł  ,  z  czego  35%,  t.j.  5.553.944,0  zł  – 
środki własne – budżet gminy, pozostałe 65%, t.j. 10.314.466,0 zł to środki 
pozabudżetowe, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

2) Modernizacja  i  zagospodarowanie  centrum wsi,  w  tym  budowa  parkingu  przy 
kościele parafialnym, rewitalizacja otoczenia zabytkowego kościoła z XV wieku
Cel:   uporządkowanie  otoczenia  kościoła,  budowa miejsc  parkingowych, 
budowa  strefy  ochronnej  obiektu  zabytkowego,  poprawa  estetyki 
miejscowości.  
Harmonogram realizacji: rozpoczęcie w 2009 r., zakończenie: 2010 r. 
Wartość kosztorysowa: 1.500.000 zł, z czego: 25%, tj. 375.000,0 – z budżetu 
gminy,  pozostałe 75%, tj.  1.125.000,0 zł  – z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego –  działanie  3.2.A:  Rozwój  produktu  dziedzictwa 
kulturowego 

3) Budowa ciągu pieszo–jezdnego o długości 3km na odcinku Tarnowiec - Zawada
Cel:  poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, ułatwienie dotarcia 
dzieci  do szkoły oraz turystów do terenów historycznych, widokowych i 
rekreacyjnych w Zawadzie.
Harmonogram realizacji: rozpoczęcie i zakończenie w 2010 r. 
Wartość  kosztorysowa:  720.000  zł,  z  czego:  22%,  t.j.  158.400,0  zł  –  z 
budżetu  gminy,  561.600,0  zł  –  pożyczka  (umarzalna)  z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 



4) Inwentaryzacja i modernizacja oświetlenia ulic, wykonanie projektu oświetlenia 
głównych szlaków komunikacyjnych. 
Cel: uporządkowanie spraw własnościowych i technicznych 
Termin rozpoczęcia:  2010 r.
Wartość kosztorysowa:  200.000 zł; zadanie finansowane z budżetu gminy 

5) Przystąpienie  do  wykonania  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wraz  z 
zleceniem badań geotechnicznych. Uporządkowanie numeracji i wprowadzenie 
nazw ulic.
Cel: uporządkowanie spraw własnościowych i technicznych
Termin rozpoczęcia:  2010 r.
Wartość kosztorysowa:  400.000 zł; zadanie finansowane z budżetu gminy. 

6) Budowa budynku  wielofunkcyjnego  wraz  z  pomieszczeniami  dla  przedszkola, 
sołtysa, świetlicy
Cel:  poprawa  warunków  życia  mieszkańców,  stworzenie  atrakcyjnych 
warunków do osiedlania się w miejscowości, stworzenie miejsca służącego 
integracji mieszkańców
Termin rozpoczęcia:  2013 r.
Wartość kosztorysowa:  450.000 zł; zadanie finansowane z budżetu gminy. 

7) Budowa boiska sportowego z zapleczem sanitarno – szatniowym
Cel:  stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania 
sportu.,  stworzenie  zachęty  dla  młodzieży  zainteresowanej  uprawianiem 
piłki nożnej,
Termin rozpoczęcia:  2014 r.
Wartość kosztorysowa: 400.000 zł,  z  czego:  120.000 – z  budżetu gminy, 
280.000 – z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 

8) Opracowanie projektu budowy basenu z wykorzystaniem lokalnych źródeł wód 
geotermalnym 
Cel: wykorzystanie walorów istniejących zasobów przyrodniczych
Termin rozpoczęcia:  2015 r.
Wartość kosztorysowa: 1.000.000 zł, z czego: 250.000 – z budżetu gminy, 
750.000 – z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 



Ponadto,  konieczne  do  wykonania  w  Zawadzie  są  następujące  prace 
modernizacyjne i remontowe: 

• w 2009 r.

remont przepustu i zabezpieczenie drogi gminnej nr 30 (w okolicy Bąbla) 

• w 2009 r.
nakładka asfaltowa na drodze gminnej w kierunku Tarnowca nr 30-2km 

• w 2010 r.

nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 424 (Zdebówka) odwodnienie, 

podbudowa  i  nakładka  asfaltowa  na  drodze  gminnej  nr działki  368/2, 

długość 500m.

• w 2010 r.

udrożnienie  renowacja  rowów nakładka  asfaltowa  na  drodze  gminnej 

w nr działki 158  długość 300m  (obok Pana Brońca)

• w 2011r.

udrożnienie, renowacja rowów, nakładka asfaltowa na drodze gminnej 

w nr działki 201 długość  400m  (Na widoki)

• w 2011r.

udrożnienie  renowacja  rowów nakładka  asfaltowa  na  drodze  gminnej 

nr 443  200m  (między Panem Mierzwą i Panem Łabno)

• w 2012 r. 

Budowa nowej  drogi  nr 94/1 droga gminna odwodnienie,  utwardzenie 

i nakładka asfaltowa. 

• w 2013 r.

Budowa  drogi  nr  działki  393/4  działki  od  drogi  gminnej  Tarnowiec 

Zawada do posesji Pana Kwieka.

• w 2014r.

utwardzenie, nakładka asfaltowa na drodze gminnej w nr działki 137/3 

długość  400m  (Podgóry)



Uporządkowanie stanu prawnego dróg (podział geodezyjny, wykupienie 
działek):

• lata 2010 -  2012

uporządkowanie  stanu  prawnego  i  technicznego  (poszerzenie) 

oraz remont utwardzenie droga nr działki 377 (Zimna Woda)  

droga nr działek 28, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 (do Pana Bałuta). 

droga nr  działek 71/1,  71/2,  71/3   (do Pana Zająca i  Pana Andrzeja 

Karwata) 

droga nr działek 436/1, 436,2, 436/3, 436/4, 436/5 (do pętli autobusowej 

na „Łabnówkę”)

droga nr działek 657/1 - od Pana Łabędzia do Pani Chmury (60 metrów)

droga nr 94/2, 94/3, 94/4 (od drogi nr 30 do drogi 71)

droga nr 393/1, 393/2, 393/1, 

droga nr  778/1, 778/2, 778/3, 778/4, 778,5 (za Panem Nogą)

droga nr 795

 Drogi transportu rolnego

• w 2010 r.

uporządkowanie  stanu  prawnego  i  technicznego  (poszerzenie) 

oraz remont utwardzenie droga nr działek 871/1 – 871/10 (od Pana Nogi 

do kompleksu pól) 

• w 2011 r.

poszerzenie, remont, utwardzenie droga nr działki 249.

• w 2015 r.

remont,  utwardzenie,  droga  nr  754  (między  Panem  Bełzowskim 

a Teresą  Kozielec do Łękawicy)

•  w 2015 r.

uporządkowanie  stanu  prawnego  i  technicznego  (poszerzenie) 

oraz remont utwardzenie droga nr działki 707 (między Panem Szynalem 

i Panem Sowińskim)
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