
UCHWAŁA NR XLIII/432/2010
RADY GMINY TARNÓW

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości  Wola Rzędzińska 
na lata 2010 – 2016”. 

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  1/2010  Zebrania  Wiejskiego  Sołectwa  nr  2  w  Woli 
Rzędzińskiej z dnia 18 marca 2010 r. oraz Uchwałę nr 1/2010 Zebrania Wiejskiego 
Sołectwa nr 1 w Woli Rzędzińskiej z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu 
Odnowy Miejscowości Wola Rzędzińska na lata 2010 – 2016, Rada Gminy Tarnów 
uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Wola Rzędzińska na lata 2010 – 

2016”, w brzmieniu załącznika do uchwały. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy 
                                                                                                                    W. Mitera

   



                                                                                                                   Załącznik do
Uchwały nr XLIII/432/2010 

                                                                                                                               Rady Gminy Tarnów 
                                                                                                                                      z dnia 23 marca 2010 r.

PLAN  ODNOWY  MIEJSCOWO CIŚ

WOLA RZ DZI SKA Ę Ń

NA  LATA 2010 - 2016

W GMINIE TARNÓW

Wola Rz dzi ska, marzec 2010 rokę ń
 



WST PĘ

Mieszkańcy  Woli  Rzędzińskiej,  widząc  potrzebę  poprawienia  estetyki, 
funkcjonalności  i  stanu  bezpieczeństwa  w  swojej  miejscowości,  opracowali  Plan 
Odnowy Miejscowości  Wola Rzędzińska na lata  2010 – 2015.  Nad opracowaniem 
tego  dokumentu  pracowali  wspólnie  mieszkańcy  obu  wolańskich  sołectw. 
Przeanalizowane  zostały  istniejące  zasoby  -  przede  wszystkim  obszary  i  obiekty 
możliwe  do  zagospodarowania.  Zaplanowano  również  realizację  przedsięwzięć  w 
centralnych punktach wsi, budowę i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej 
i urządzenie miejsc służących rekreacji, uprawianiu różnych dyscyplin sportowych i 
umiejętne eksponujących dziedzictwo historyczne i kulturowe. Celem nadrzędnym jest 
zintegrowanie mieszkańców wokół projektów poprawiających standard życia na wsi. 
Plan  Odnowy  Miejscowości  zawiera  diagnozę  stanu  miejscowości,  analizę  atutów 
wyznaczających  możliwości  i  kierunki  rozwoju  oraz  barier  ograniczających  ich 
realizację.  Jest  więc  perspektywicznym  dokumentem,  w  którym  zapisane  zostały 
zadania poprawiające warunki życia mieszkańców. 

Plan Odnowy Miejscowości jest spójny ze „Strategią zrównoważonego 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 budżetową na 2010 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 
jest  możliwość  pozyskania  środków  pozabudżetowych,  dostępnych  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, który będzie się zmieniał jeżeli 
takie będą oczekiwania mieszkańców i pojawią się możliwości finansowania nowych 
projektów. 

Konsekwencją  realizacji  Planu  Odnowy  Miejscowości  będzie  nie  tylko 
racjonalne zagospodarowanie jej przestrzeni, lecz także zintegrowanie mieszkańców 
wokół problemów wsi,  przekonanie do ich wspólnego rozwiązywania i podejmowania 
działań na rzecz poprawy jakości życia na wsi.   

       Mieszkańcy Woli Rzędzińskiej



Charakterystyka miejscowo ci Wola Rz dzi skaś ę ń

1. Położenie 

Wola  Rzędzińska  jest  miejscowością  położoną  w  północno  –  wschodniej  części  
gminy Tarnów, wzdłuż  linii  kolejowej  wiodącej z Krakowa przez Tarnów do  
Przemyśla i Medyki. Od północnego wschodu graniczy z Jodłówką - Wałki, od  
północy z Zaczarniem w gminie Lisia  Góra,  od południowego wschodu –  z  
Ładną i  Pogórską Wolą w gminie Skrzyszów,  a od zachodu i  południowego  
zachodu – z miastem Tarnów. Wola Rzędzińska położona jest na Płaskowyżu  
Tarnowskim,  w  pasie  kotlin  przedkarpackich,  które  rozwinęły  się  w  rowie  
tektonicznym  wypełnionym  osadami  morza  mioceńskiego,  w  okresie  
wypiętrzania się Karpat. 

POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY  TARNÓW
N


Żródło: zasoby własne Urzędu Gminy Tarnów. 



Wola Rzędzińska jest jedną z czternastu miejscowości tworzących Gminę Tarnów. 
Jest wioską największą. Powierzchnia Woli Rzędzińskiej wynosi 2347,63 ha, co stanowi 
28,4% powierzchni gminy Tarnów i porównywalnie 1/3 powierzchni sąsiadującego Tarnowa. 
Budynki mieszkalne skoncentrowane są wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, a przede 
wszystkim wzdłuż drogi powiatowej wiodącej z Tarnowa przez Jodłówkę – Wałki, w 
kierunku Starych Żukowic, a także wzdłuż dróg gminnych. Istotnym problemem 
miejscowości w postępującym procesie urbanizacyjnym jest relatywnie mała ilość dróg 
gminnych, czego konsekwencją jest brak możliwości dojazdu do działek położonych poza 
pierwszą, zwartą linią zabudowy. Problem ten rozwiązują sami mieszkańcy 
wygospodarowując pas gruntu pod drogę umożliwiającą dojazd do działek położonych z dala 
od drogi głównej. Tworzą się w ten sposób lokalne rodzinne siedliska, gdzie członkowie 
rodzin korzystają z własnych, prywatnych, wąskich dróg. Sytuacja ta znacznie ogranicza 
obrót nieruchomościami, a w konsekwencji – ruch budowlany i rozwój budownictwa 
mieszkaniowego. 

W miejscowej zabudowie dominują jedno- lub dwukondygnacyjne domy mieszkalne. 
Przeważa układ zagrodowy, z dużą ilością zieleni i ogrodów przydomowych.  W centrach 
sołectw  zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej: szkoły, kościoły, biblioteka, 
poczta, ośrodek zdrowia, apteka i sklepy, głównie spożywcze.

Centrum Woli Rzędzińskiej – Sołectwo nr 1

W obu sołectwach dominantami przestrzennymi są kościoły: p.w. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i p.w. Miłosierdzia Bożego. Istniejące bloki mieszkalne są 3 – 
kondygnacyjne i łagodnie wpisują się w zagrodowy krajobraz miejscowości. Wizytówką 
sołectwa nr 1 jest znakomicie zaprojektowany plac w centrum, łączący ze sobą walory 
wypoczynkowe i sprzyjające sąsiedzkim spotkaniom, z przystankiem autobusowym, 
parkingiem i zegarem słonecznym, z miejscem pamięci – pomnikiem poświęconym 
mieszkańcom Woli Rzędzińskiej poległym w czasie I  i  II wojny światowej. W architekturę 
placu wkomponowany został mur dyskretnie oddzielający plac od parafialnego cmentarza. 

Należy podkreślić, iż w obu sołectwach centralne miejsca, place mają szczególne 
znaczenie dla lokalnych społeczności: zaspokajają potrzeby społeczne mieszkańców, 
sprzyjają integracji i nawiązywaniu kontaktów społecznych.  



2. Historia

Pierwszy  człowiek  pojawił  się  na  terenach  bliskich  dzisiejszym  terenom  Woli 
Rzędzińskiej około 11 tysięcy lat temu. Świadczą o tym znalezione we wschodniej części 
wsi oraz w pobliskich Żukowicach (gm. Lisia Góra) kamienne narzędzia i groty strzał.

Pierwsze wzmianki o miejscowości Wola Rzędzińska pochodzą z 1577 roku, kiedy to 
na  wschód  od  Tarnowa,  wśród  kniei  wiekowych  dębów  i  potężnych  sosen  właściciele 
Tarnowa,  Tarnowscy,  lokowali  wieś.  Nazwę   „Rzędzińska”  zawdzięcza  pobliskiej  wsi 
Rzędzin, obecnie dzielnicy Tarnowa. Nie jest znany jej ówczesny obszar, ale wiadomo,  że 
była wsią dużą. Świadczy o tym Dokument Poborowy z 1581 roku, który wymienienia  33 
zagrodników, 1 komornika z bydłem, 3 komorników bez bydła i 2 rzemieślników. Życie na 
tych terenach nie było wtedy łatwe, gdyż ziemie były liche, przeważnie piaszczyste. Od roku 
1596  wieś  leżała  w  zasięgu  szkoły  parafialnej  w  Skrzyszowie.  Rozwój  wsi  został 
przyspieszony dzięki budowie kolei  z Tarnowa do Lwowa w latach 1850 – 1855. Wielu 
mieszkańców znalazło zatrudnienie przy zwózce tłucznia i budowie nasypu kolejowego. Po 
zakończeniu budowy, kilkunastu Wolan uzyskało kwalifikacje kolejarza, co wiązało się ze 
stałą  pensją,  a  tym  samym  poprawą  warunków  bytu.  U  jednej  z  wolańskich  rodzin 
znaleziono pozłacany medal „Za zasługi dla budowy kolei”. Z jednej strony znajdował się 
herb Cesarstwa Austriackiego, a z drugiej - sylwetka cesarza Franciszka Józefa I. Istnieje 
legenda, która mówi, że w pierwszym pociągu, jaki przejechał przez miejscowość, jechał 
sam Franciszek Józef I. Z okazji tego wydarzenia z centrum parafii, wtedy ze Skrzyszowa, 
wyruszyła procesja z feretronami, by zobaczyć znakomitego gościa. Co prawda sam pociąg 
widziano, lecz cesarza nikt nie zobaczył. 

W 1859 r. powstała pierwsza szkoła - niewielka, dwuizbowa. Szkoła nr 2 powstała 
około roku 1910, na Podlesiu, na terenie obecnego sołectwa nr 2,  lecz rozpoczęcie przez 
szkołę samodzielnej działalności datuje się na rok 1921. 

Rok 1917 to rok drugiego po budowie linii kolejowej przełomu w dziejach wioski. 
Wtedy przybył tu ks. Władysław Kowalczyk. W tamtych czasach aktywność mieszkańców 
pobudzały  takie  instytucje  jak:  uniezależniona  wreszcie  od  Skrzyszowa  parafia,  Kółko 
Rolnicze, Straż Pożarna, Kasa Stefczyka czy Mleczarnia. Ich powstanie datuje się kolejno na 
lata:  1908  -  Straż  Pożarna,  1909  -  Kółko  Rolnicze,  1910  -  Kasa  Stefczyka,  1919  - 
Mleczarnia.  Na przełomie lat 20 i 30 XX wieku pojawiła się inicjatywa budowy cegielni 
wykorzystującej  złoża gliny na północnych  polach  miejscowości,  lecz  zakład  ten szybko 
splajtował w czasach recesji. O trudzie tamtych czasów świadczyć może także fakt, że w 
1933 roku Rada Gminy wyznaczyła komitet do rozdawania żywności. 

Po II wojnie światowej nastąpił gwałtowny rozwój motoryzacji. Żwirowy "gościniec" 
biegnący przez Wolę Rzędzińską z biegiem czasu wyasfaltowano. W latach 1957 - 1958 
zelektryfikowano wioskę, 10 lat później zgazyfikowano. Rok 1961 to także wielka zmiana w 
miejscowości:  rozpoczęto  budowę  Zakładów  Ceramiki  Budowlanej  -  dużego  i 
nowoczesnego zakładu. W ciągu 4 lat  na obszarze 10 ha wybudowano fabrykę,  która na 
początku produkowała dachówkę, cegłę pełną, pustaki Ackermana i sączki drenarskie. Ta 
inwestycja  związana  była  także  z  budową  bocznicy  kolejowej  łączącej  stację PKP  z 
zakładem.  W latach  60-tych wybudowano także  istniejący do dziś budynek stacji  i  blok 
mieszkalny PKP. W końcu lat 60-tych nastąpiło rozwiązanie kwestii poruszanej od lat 20-



tych  na  posiedzeniach  Kółka  Rolniczego,  czyli  problem  melioracji  pól.  Najpierw 
wyregulowano  koryta  rzek  płynących  przez  Wolę,  później  -  wykorzystując  materiały  z 
pobliskiej Ceramiki - zmeliorowano większość pól.

W 1964 roku rozpoczęto budowę nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2, a w 
1968  roku  wybudowano  piekarnię.  W  latach  70-tych  pokryto  asfaltem  drogę  łączącą 
miejscowość z trasą Kraków - Rzeszów oraz drogę łączącą wioskę z Zaczarniem. W 1973 
roku, na polach przed Wałami, rozpoczęto budowę Centrali CPN, którą ukończono w 1993 
roku.  Obok  Centrali  CPN  powstała  "Fabryka  domów",  zakład,  który  miał  pierwotnie 
produkować domy z wielkiej płyty. Obecnie teren zakładu jest w rękach prywatnych i służy 
do wynajmu powierzchni produkcyjnych dla firm. W latach 80-ych  do domów mieszkańców 
Woli  doprowadzono  linie  telefoniczne.  W  1991  roku  oddano  do  użytku  nową  remizę 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej.  Rok  1995  zapisał  się  w  historii  miejscowości  otwarciem 
Zakładu Pracy Chronionej „TAREL”. 

W ramach reformy edukacji, w 1999 roku w Woli Rzędzińskiej powołano gimnazjum, 
które obecnie zajmuje budynek wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2. 

3. Ludność

Wola  Rzędzińska  jest  jedną  z  20  najludniejszych  miejscowości  w  kraju,   nie 
posiadających praw miejskich. Miejscowość dzieli się na dwa sołectwa, posiada dwie parafie 
i dwa kościoły, dwie szkoły podstawowe i gimnazjum. 

W  dniu  31  grudnia  2009  r.  w  Woli  Rzędzińskiej  zameldowanych  było  5773 
mieszkańców, z czego w Sołectwie nr 1- 4.000, a w sołectwie nr 2 -1.773. Oznacza to, że w 
ciągu 7 lat liczba mieszkańców wzrosła o 206 osób. Zwrócić należy uwagę na fakt, iż tempo 
przyrostu liczby ludności w Woli Rzędzińskiej jest nieco wolniejsze (o 5,8 pkt.) niż w gminie 
(średnio  o  9,5  pkt.).  Systematyczny  wzrost  liczby  ludności  Woli  Rzędzińskiej  jest 
konsekwencją nie tylko przyrostu naturalnego, bowiem co roku rodzi się około 80 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 Woli Rzędzińskiej według stanu na dzień 31 grudnia, w 
porównaniu do Gminy Tarnów, w latach:

2002 2004 2006 2008 2009
2009 : 2002

Wyszczególnienie liczba 
ludności

dynamika 
%%

Wola Rzędzińska 
ogółem: z tego: 5567 5632 5629 5720 5773 206 103,7%

Sołectwo nr 1 3859 3916 3902 3954 4000 141 103,7%

Sołectwo nr 2 1708 1716 1727 1766 1773 65 103,8%

Łączna liczba ludności 
Gminy Tarnów 21703 22446 22991 23353 23765 2062 109,5%



Udział liczby ludności 
Woli Rzędzińskiej w 

liczbie ludności gminy 
25,7% 25,1% 24,5% 24,6% 24,3% 10% X

    Źródło: dane własne Urzędu Gminy Tarnów 

Tabela nr 2. Liczba ludności Woli Rzędzińskiej wg stanu na dzień 28 lutego 2010 roku  
                      w podziale na:

Grupy wiekowe kobiety mężczyźni razem

udział ludności wg 
grup wiekowych w 

populacji Woli 
Rzędzińskiej

do 18 roku życia 638 658 1296 22,46 %

od 18 do 60 roku 
życia 1739 1776 3506 60,76 %

od 60 do 65 roku 
życia 124 104 228 3,95 %

powyżej 65 roku życia 465 275 740 12,83 %

razem: 2966 2804 5770 100 %

Źródło: dane własne Urzędu Gminy Tarnów 

Według  stanu  na  dzień  31  grudnia  2009  r.  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy   w 
Tarnowie zarejestrowanych było 231 bezrobotnych  mieszkańców Woli Rzędzińskiej , w tym 
134 kobiety. 

Struktura wiekowa osób bezrobotnych przedstawiała się następująco:1

Grupa wiekowa Liczba osób bezrobotnych 
ogółem

w tym kobiety

18 – 24 lata 85 50

25 – 34 lata 58 38

35 – 44 lata 37 19

45 – 54 lata 39 24

powyżej 55 lat 12 3

1 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie



RAZEM: 231 134

4. Rolnictwo i leśnictwo.

 Gleby i roślinność
Grunty  orne  wchodzące  w  skład  kompleksu  rolnego  występującego  w  Woli 

Rzędzińskiej  są  średnie  i  słabo  urodzajne.  W  szacie  roślinnej  przeważają  rośliny  pól 
uprawnych, na niewielkich obszarach występuje roślinność łąkowa, a także przyzagrodowe 
nasadzenia drzew owocowych i ozdobnych. W przeszłości na glebach gliniastych porastały 
świerki  z domieszką  grabów, klonów, jaworów i wiązów, a na piaszczystych  -  sosny z 
domieszką brzóz i dębów. 

Fauna
Gatunki zwierząt występujące na terenie  miejscowości to między innymi:  dziki,  co 

można  rozpoznać  po  śladach  rycia,  i  sarny  często  przebiegające  przez  okoliczne  pola, 
szczególnie w okolicy Wałów. Na potoku Przemes znajduje się tama wykonana przez bobry. 
W lasach i na polach jest dużo zajęcy i lisów. Można także zobaczyć kilka bocianich gniazd.

Rolnicy z tej  miejscowości  korzystają  z dopłat  unijnych (tzw. dopłaty obszarowe). 
Powierzchnia  gruntów  ornych  w  Woli  Rzędzińskiej  wynosi  1564,05  ha2.  Struktura  klas 
bonitacyjnych gleb jest korzystna i przedstawia się następująco:

 klasa III b (gleby orne średnio dobre)                    -    52,91  ha (3,3% powierzchni wsi)
 klasa IV a  (gleby orne średniej jakości, lepsze)    -   271,35 ha (17,1%)
 klasa IV b  (gleby orne średniej jakości, gorsze)   -   361,58 ha (22,8%)
 klasa V      (gleby orne słabe)                                 -   570,86 ha (36,0 %)
 klasa VI     (gleby orne najsłabsze)                        -   328,54 ha (20,7 %)
 klasa VIz  (gleby orne pod zalesienia)                    -      2,25 ha (0,1 %)

Klasa bonitacyjna użytków zielonych, których łączna powierzchnia wynosi 176,51 ha, 
waha się od III do VI, przy czym dominują obszary o IV i V klasie. Według klasyfikacji 
rolniczej przydatności gleb dominuje tu kompleks zbożowo - pastewny mocny i kompleks 
żytni słaby. 

Według  ewidencji  kart  podatkowych  prowadzonej  w  Urzędzie  Gminy  Tarnów,  na 
podstawie ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, w Woli 
Rzędzińskiej  istnieje  2082 właścicieli  (podatników)  nieruchomości  i  gospodarstw rolnych. 
Większość gospodarstw (1554) – to przydomowe działki i ogrody, których powierzchnia nie 
przekracza 1 ha.

2 źródło: „Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu 
zagospodarowania  
                 



Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha zajmują łącznie 1.085,37 ha, co stanowi 
46,2% powierzchni Woli Rzędzińskiej. W strukturze gospodarstw rolnych, oprócz 
gospodarstw małych, o powierzchni nie przekraczającej 1 ha, dominują gospodarstwa o 
powierzchni powyżej 1  do 5 ha  - jest ich 509, natomiast gospodarstw powyżej 5 ha jest 
19. 

Tabela nr 3. Wykaz nieruchomości i gospodarstw rolnych w Woli Rzędzińskiej3.

Powierzchnia w ha

Liczba 
nieruchomości i 

gospodarstw 
rolnych

Powierzchnia 
(w ha)

Udział w liczbie 
ogółem 
(w %%)

do 1 ha 1554 422,1457 74,64

od 1,01 do 2 ha 344 480,3497 16,52

od 2,01 do 5,0 ha 165 462,1951 7,93

powyżej 5,0 ha 19 142,8250 0,91

razem 2082 1507,5203 100,0 %

Lasy  zajmują  powierzchnię  258,94  ha,  co  stanowi  11%  powierzchni  
miejscowości. Charakteryzują się różnorodnością drzewostanu i podszycia leśnego,  
a duża ilość nieużytków (ze względu na niską klasę gleb) porośniętych nawłocią,  
jeżyną i dziką maliną. Sprzyja to rozwojowi  pszczelarstwa.

5. Gospodarka i komunikacja

Na terenie miejscowości zlokalizowane są liczne zakłady przemysłowe, przy czym 

największymi są Zakłady Ceramiki Budowlanej „LEIER Polska S.A.”, Operator Logistyczny 

Paliw Płynnych Sp. z o.o. – Baza Paliw nr 9 – zwany popularnie „CPN”, Zakłady Osprzętu 

Elektrycznego „Polmark” i „Tarel”. Funkcjonują tu również liczne zakłady handlowo - 

usługowe, firmy remontowo - budowlane dające możliwość zatrudnienia miejscowej 

ludności. 

3 Dane własne Urzędu Gminy Tarnów



Wola Rzędzińska ma bardzo korzystne połączenia komunikacyjne. Przez centrum 

miejscowości prowadzi droga powiatowa relacji Tarnów – Wola Rzędzińska – Jodłówka – 

Wałki – Stare Żukowice i droga powiatowa łącząca miejscowość z drogą krajową nr 4 w 

miejscowości Ładna. Dodatkowym atutem Woli Rzędzińskiej jest położenie przy trasie 

kolejowej łączącej wschodnią i zachodnią granicę Polski.   

 Drogi powiatowe zostały w ostatnim czasie zmodernizowane. Wykonano nowe 

chodniki, ale na terenie Sołectwa nr 2 konieczne jest wykonanie dalszych odcinków ciągów 

pieszych. Na drogach powiatowych i gminnych panuje wzmożony ruch pojazdów, zwłaszcza 

ciężarowych, które dowożą surowce i odbierają gotowe wyroby. Ciężki transport 

samochodowy powoduje szybsze niszczenie nawierzchni dróg, zanieczyszczenie środowiska 

wzdłuż korytarzy komunikacyjnych, a ponadto stanowi duże niebezpieczeństwo dla innych 

użytkowników dróg – głównie rowerzystów i pieszych. Ponadto, częste są przypadki 

przekraczania przez kierowców dozwolonej prędkości, co dodatkowo pogarsza stan 

bezpieczeństwa. 

Sieć lokalnych dróg gminnych i wewnętrznych w chwili obecnej jest 

niewystarczająca. Konieczne jest wykonanie równoległej drogi do istniejącej powiatowej, 

gdyż w ten sposób odciążona zostanie istniejąca droga, a ponadto możliwy będzie szybki 

rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na terenach oddalonych od drogi 

głównej. W związku z tym niezbędne jest wykonanie planu przestrzennego zagospodarowania 

całej miejscowości. 

W  gminnej  Ewidencji  Działalności  Gospodarczej  zarejestrowanych  jest  247 
podmiotów  gospodarczych.  Jest  to  liczba  mieszkańców  Woli  Rzędzińskiej,  którzy 
założyli  własne  firmy,  przy  czym  działalność  gospodarcza  może  być  prowadzona 
również  poza  terenem  gminy.  Pośród  zarejestrowanych  podmiotów  gospodarczych 
dominuje  różnorodna  działalność  usługowa  (40  %  zarejestrowanych  podmiotów), 
handlem zajmuje się około 30% podmiotów, a działalnością budowlaną 25%.    

Większość mieszkańców będących w wieku produkcyjnym pracuje w niedalekim 
Tarnowie. 



6. Oświata.

W Woli Rzędzińskiej znajdują się dwie szkoły podstawowe, w których uczy się 
blisko  400  uczniów.  W  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  2  mieści  się  również 
gimnazjum,  do  którego  uczęszcza  275  uczniów.  Przy  kompleksie  tych  szkół  na 
ukończeniu jest budowa basenu szkolno - rehabilitacyjnego.

Przedszkole Publiczne  w Woli  Rzędzińskiej  mieści  się w budynku Ochotniczej  Straży 
Pożarnej. Przedszkole jest dwu-oddziałowe. Wszystkie pomieszczenia są przystosowane do 
potrzeb dzieci,   ale jest nie wystarczające na potrzeby całej  miejscowości.  Konieczna jest 
planowana  od  wielu  lat  budowa  nowoczesnego  dużego  przedszkola.  Koniecznością  jest 
również budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1, gdzie uczy się blisko 
300 uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 1



Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum  nr 1

I. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości  

Inwentaryzacja obejmuje te zasoby, które znajdują się w Woli Rzędzińskiej i mogą 
być wykorzystane na rzecz odnowy i rozwoju miejscowości. Do zasobów miejscowości 
należą  zarówno  mieszkańcy,  tworzący  bezcenny  kapitał  społeczny,  jak  i  przyroda, 
obiekty użyteczności publicznej, infrastruktura społeczna i techniczna oraz tereny, które 
mogą być zagospodarowane zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.   Wola 
Rzędzińska  i  okolice  Tarnowa leżą  w środkowej  części  płaskowyżu,  gdzie  wysokości 
terenu dochodzą do 260 m.n.p.m. Płaskowyż posiada tu lekko falistą powierzchnię, którą 
tworzą  łagodnie  zaokrąglone  grzbiety  wzgórz.  W  pagórkowatym  krajobrazie 
Płaskowyżu  Tarnowskiego  wzniesienia  oddzielone  są  dolinkami  drobnych  cieków 
odprowadzających wody opadowe z warstw powierzchniowych tego obszaru z kierunku 
północno  -  zachodniego  na  południowy  wschód  do  zbiorczych  potoków  dorzecza 
Wisłoki.  W Woli Rzędzińskiej  znajduje  się  najwyższy  punkt  (230  m.n.p.m)  na  linii 
kolejowej Tarnów - Dębica pomiędzy rzekami Dunajec i Wisłoka.

1. Zasoby przyrodnicze.     
Równinny  obszar  miejscowości  stwarza   znakomite  warunki  do  organizowania 

wycieczek i  spacerów. Znajdujące się tu kompleksy leśno – łąkowo – polne stanowią 
atrakcyjną do wykorzystania  przestrzeń  dla  osób chcących zorganizować  tu  miejsca 
wypoczynku i rekreacji. 

Wola Rzędzińska jest znakomitym miejscem na rodzinne spacery, na wyprawy na 
grzyby, leśne maliny i jagody.

 

2. Dziedzictwo kulturowe.  

Pierwszy  kościół  w  Woli  Rzędzińskiej  został 
zbudowany  w  1903 roku.  Obecna  świątynia,  p.w. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  była wznoszona 
na  miejscu  poprzedniej  od  roku  1911,  według 
projektu  tarnowskiego  architekta  Augustyna 
Tarkowskiego. W pierwszym etapie, do 1918 r. obok 
istniejącego  budynku  powstało  nowe  prezbiterium i 
boczne  kaplice.  Następnie,  po  rozebraniu  starego 
kościoła,  przystąpiono  do  budowy  nawy  z  wieżą. 
Całą budowę ukończono w 1934 roku. Kościół został 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1934
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
http://pl.wikipedia.org/wiki/1918
http://pl.wikipedia.org/wiki/1911
http://pl.wikipedia.org/wiki/1903


uszkodzony  w wyniku  działań  wojennych  podczas  II  wojny  światowej,  w  1939 i  1945 roku. 
Uszkodzone zostały: dach, wieżyczka sygnaturki i  witraże. Usuwanie zniszczeń trwało do 1950 

roku.  Jest  to  neogotycki,  jednonawowy,  orientowany  kościół  z  trójbocznie  zamkniętym 
prezbiterium i  bocznymi  kaplicami  w formie  transeptu.  Zachodnią  fasadę wieńczy wieża z 
hełmem o  kształcie  ostrosłupa.  Wnętrze  kościoła,  o  sklepieniach żebrowo  –  krzyżowych  i 
gwiaździstych, posiada neogotyckie wyposażenie.  Ołtarz główny, pochodzący z  1934 r. ma w 
polu głównym obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, otoczony rzeźbami świętych  Piotra i  Pawła. 
Stacje Męki Pańskiej wykonane zostały w 1990 r. z płytek ceramicznych, według projektu 
Macieja Kauczyńskiego, krakowskiego artysty. W kościele znajdują się organy 33 - głosowe 
wykonane w 1994 r. w zakładzie organowym Włodzimierza Truszczyńskiego w Warszawie. 
Kościół posiada znakomitą akustykę. Ze względu na fakt, iż  rok 2003 był rokiem wielkiego 
jubileuszu  100  letniej  obecności  obrazu  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy  w  Woli 
Rzędzińskiej,  w  listopadzie  odbył  się  tu  koncert  znakomitego  polskiego  kompozytora 
Henryka Mikołaja Góreckiego, który właśnie w 2003 roku obchodził swoje 70 urodziny. 

Na placu obok kościoła zlokalizowany jest Dom Parafialny, który od początku swojego 
istnienia służył miejscowej społeczności. Jest tam sala katechetyczna, która pełniła również 
funkcję  sali  teatralnej  i  kinowej,  a  obecnie  jest  miejscem spotkań  stowarzyszeń  i  grup 
młodzieżowych.

Na  terenie  Woli  Rzędzińskiej  znajduje  się  również  wiele  przydrożnych  krzyży  i 
kapliczek4. Większość z nich wybudowana została przez mieszkańców miejscowości i są 
odzwierciedleniem głębokiej wiary w Boga i moc żarliwej modlitwy. Stanowią nie tylko 
bezcenny element  wolańskiego krajobrazu ale  są  również miejscem spotkań i  modlitwy 
mieszkańców, szczególnie w czasie majówek. 

Najstarszą jest kamienna kapliczka św Jana wybudowana w 1869 
roku przez Reginę i Macieja Kołodziejów. Kapliczka znajduje się 
niedaleko kościoła parafialnego.

Najpiękniejszą  i  najbardziej  zadbaną  jest  kapliczka  wybudowana 
przez państwa Tutajów jeszcze w XIX wieku,  która znajduje się 
przy drodze powiatowej.

4 Źródło: serwis internetowy Woli Rzędzińskiej www.wrz.yoyo.pl 
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Również z XIX wieku pochodzi murowana kapliczka wybudowana 
przez  państwa  Drwalów,  znajdująca  się  w  lasku,  obok  potoku 
Małochlebówka. Gruntowny remont dokonany został w 1991 r.

W  latach  20  –  tych  ubiegłego  wieku,  niedaleko  granicy  z 
Tarnowem,  wybudowana  została  przez  Andrzeja  Bednarskiego 
kapliczka  „Nad Zimna Wodą”.

Przy głównej drodze, po przeciwnej  stronie LKS „Wolania”,  stoi 
ponad stuletnia kapliczka państwa Kierasów.

Przy  drodze  zwanej  „Skrzyszowską”  znajduje  się  figura  Matki 
Bożej  Niepokalanej  wybudowana  w 1935 roku przez  Franciszka 
Mroza.

Cmentarz wojskowy

Obok  cmentarza  parafialnego, 
naprzeciwko  kościoła,  znajduje  się  cmentarz 

wojskowy  nr  204 z  okresu  I  wojny światowej. 
Zaprojektował go Heinrich Schultz na planie 
prostokąta,  o powierzchni  402 m2.  Centralne 
miejsce  zajmuje  duży,  betonowy  krzyż.  Na 
cmentarzu pochowanych zostało 7 żołnierzy z 
armii austro - węgierskiej i 84 żołnierzy rosyjskich, 
którzy  zginęli  w  1915 roku.  Znajdują  się  tu 
trzy mogiły zbiorowe i 78 pojedynczych.

http://pl.wikipedia.org/wiki/1915
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Austro-W%C4%99gier
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zachodniogalicyjskie_cmentarze_wojenne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zachodniogalicyjskie_cmentarze_wojenne


Pomnik Nieznanego Żołnierza

Przed  cmentarzem  wojskowym  znajduje  się 
pomnik,  poświęcony  mieszkańcom  poległym  w 
czasie  obu  wojen  światowych.  Jest  to  miejsce  o 
szczególnym  znaczeniu  dla  społeczności  Woli 
Rzędzińskiej. Tutaj  młodzież odbywa ważne lekcje 
patriotyzmu składając hołd poległym. W roku 2008 
teren  wokół  cmentarza  i  pomnika  został 
uporządkowany,  pomnik  został  odrestaurowany  i 
wyeksponowany. 



3. Infrastruktura społeczna.

Najważniejszymi obiektami infrastruktury społecznej są dwie szkoły podstawowe 
i   gimnazjum. Ze względu na fakt,  iż  w Woli  Rzędzińskiej  systematycznie  przybywa 
uczniów, w latach 2005 – 2006 rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej nr 2, dzięki 
czemu powstały nowe przestronne sale lekcyjne, z których część użytkowana jest przez 
Szkołę  Podstawową a część  przez  Gimnazjum.  W sposób odczuwalny poprawiły się 
warunki do nauki, a także warunki w szkolnej jadalni i kuchni. 

W Woli Rzędzińskiej funkcjonuje również przedszkole, filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej  i  zmodernizowany  budynek  ośrodka  zdrowia.  Działają  tu  dwie  świetlice 
profilaktyczno – wychowawcze oraz ośrodek wsparcia dziennego. 

Bardzo  ważną  rolę  w  życiu  wsi  odgrywa  działająca  od 
ponad stu lat Ochotnicza Straż Pożarna, która znajduje się 
w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. OSP jest 
szczególną  organizacją:  zapewnia  bezpieczeństwo 
mieszkańcom, uczestniczy w ratowaniu poszkodowanych w 
wypadkach  drogowych  i  szkoli  członków  OSP,  a  także 
inicjuje  przedsięwzięcia  o  charakterze   kulturalnym 

organizowane w pomieszczeniach świetlicy OSP. 

Ponadto,  w  Woli  Rzędzińskiej 
działa również Koło Gospodyń 
Wiejskich,  włączające  się  w 
organizację  wielu  imprez 
środowiskowych.  Od wielu  lat 
zespół  wokalno  - 
instrumentalny  KGW 
przygotowuje  oprawę dożynek 

gminnych i kultywuje tradycję przygotowywania wieńców dożynkowych. Panie z KGW 
corocznie organizują pomoc materialną dla Polaków mieszkających na terenie Ukrainy. 

Bogatą historię posiada również Orkiestra Dęta 
Ochotniczej  Straży Pożarnej.  W  ciągu 
czterdziestoletniej  historii  Orkiestry  jej 
członkami  było  ponad  120  osób.  Orkiestra 
reprezentuje miejscowość na licznych gminnych 
imprezach  kulturalnych  i  patriotycznych,  a 
Gminę Tarnów - na  konkursach i imprezach o 
zasięgu  regionalnym  i  ogólnopolskim.  Przy 
Parafii  p.w.  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy 
działa  również  parafialna  orkiestra  dęta, 
uczestnicząca w uroczystościach kościelnych. 

Działają tu również dwa chóry: „Campanella” - chór dziecięcy działający przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 oraz chór mieszany „Cantus” skupiający dzieci,  młodzież i 
dorosłych mieszkańców wsi.  Obydwa chóry z  powodzeniem uczestniczyły  w licznych 
konkursach, zdobywając czołowe lokaty. Wielokrotnie wyjeżdżały również na występy 



zagraniczne.  Dzięki  zaangażowaniu  dyrygentów  obu  chórów  w  Woli  Rzędzińskiej 
wielokrotnie występowały chóry zagraniczne, np. z USA, Niemiec, Szwajcarii,  Austrii, 
Francji, Ukrainy.

W roku 1948 powstał Ludowy Klub Sportowy „Wolania”, z którego wywodzi się 
wielu  piłkarzy  i  trenerów.  O  dużym  zainteresowaniu  młodzieży  trenowaniem  piłki 
nożnej świadczy fakt, że już w roku 1974 założono  drużyny trampkarzy i juniorów. W 
roku 1979 oddano do użytku budynek klubu z salą gimnastyczną, szatnią i natryskami. 
W ostatnich latach przebudowane zostało boisko i trybuny. W budynku LKS „Wolania” 
funkcjonuje również Uczniowski Klub Sportowy, w którym młodzi zawodnicy trenują 
judo.   

Niezwykle ważna rolę w życiu społecznym wsi odgrywają dwie parafie:
- w sołectwie nr 1, przy kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
- w sołectwie nr 2, przy kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. 

      Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego

Oprócz wsparcia duchowego, proboszczowie tych parafii podejmują szereg działań 
konsolidujących miejscową społeczność.  Szczególną popularnością cieszą  się coroczne 
spotkania opłatkowe seniorów i jasełka z udziałem dzieci. 

4. Infrastruktura techniczna

Wola Rzędzińska jest dobrze wyposażona w infrastrukturę techniczną, co sprzyja 
właściwemu rozwojowi niemal wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. 
Od   początku  lat  osiemdziesiątych  XX  wieku  istnieją  rozbudowane  sieci   telefonii 
stacjonarnej, a od końca lat dziewięćdziesiątych - sieci komórkowe. Ważnym elementem 
jest również budynek poczty obsługujący mieszkańców wsi.  Wola Rzędzińska jest od 
dawna  miejscowością  zgazyfikowaną,  a  do  większości  gospodarstw  domowych 
doprowadzony  jest  wodociąg.  Trwają  jeszcze  prace  przy  budowie  nowych odcinków 
magistrali doprowadzających wodę do gospodarstw domowych, czego przykładem jest 
budowa  ostatniego  etapu  wodociągu  wzdłuż  drogi  „Leśnica”.  Na  poprawę  stanu 
sanitarnego  miejscowości  mają  wpływ  wybudowane  sieci  kanalizacyjne,  których 
inwestorem jest zarówno gmina Tarnów jak i Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Dzięki 
zakończonej  w 2009 r. dużej inwestycji,  wiele gospodarstw domowych korzysta już z 
sieci kanalizacyjnej. 

Główną arterią komunikacyjną jest droga powiatowa nr K1371 (dawniej: nr 359) 
wiodąca z Tarnowa, przez Wolę Rzędzińską,  Jodłówkę -  Wałki i  Stare Żukowice do 
drogi wojewódzkiej nr 984: Lisia Góra - Mielec.  Równie ważna jest droga powiatowa nr 
K1376 (dawniej nr: 361, 362 i 364) biegnąca od Łękawki, przez Skrzyszów, Ładną, Wolę 
Rzędzińską,  Zaczarnie  – do Lisiej  Góry.  Drogi  powiatowe oraz sieć dróg gminnych 



przebiegających  przez  teren  miejscowości  zapewniają  płynność  ruchu  lokalnego  i 
tranzytowego oraz dobre połączenia  komunikacyjne w miejscowości.  Problemem jest 
jednak  zbyt  duże  obciążenie  tych  dróg  ciężkim  transportem  samochodowym 
przejeżdżającym  przez  wieś.  Samochody  ciężarowe  nie  tylko  niszczą  często 
remontowane nawierzchnie, lecz przede wszystkim stanowią bardzo poważne zagrożenie 
dla innych użytkowników wąskich dróg, szczególnie dla pieszych i rowerzystów. Dlatego 
tak ważna jest  budowa ścieżek rowerowych i  chodników, które zapewniają poczucie 
bezpieczeństwa.  Przykładem  są  chodniki  wybudowane  wzdłuż  ruchliwej  drogi 
powiatowej.  Była  to  wspólna inwestycja  zrealizowana przez  Starostwo Powiatowe w 
Tarnowie i  gminę,  z  tym że  z  budżetu  gminy Tarnów pokryta została  większa część 
kosztów  budowy.  Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia  bezpieczeństwa 
użytkownikom dróg,  podejmowane są starania  o budowę nowych chodników wzdłuż 
dróg gminnych. 

 Zarówno  nawierzchnia  dróg,  jak  i  chodniki  i  pobocza  wymagają  bieżących 
remontów.  Niewystarczająca  długość  chodników  jest  źródłem  zagrożeń 
komunikacyjnych.  Sprawą  priorytetową  jest  budowa  ciągów  pieszych  i  ścieżek 
rowerowych zapewniających  pełne bezpieczeństwo pieszym i rowerzystom. 

Mieszkańcy Woli  Rzędzińskiej  korzystają  z  autobusów komunikacji  publicznej,  a 
także  z  autobusów  przewoźnika  prywatnego.   Przystanki  autobusowe  umożliwiają 
oczekiwanie na autobus w dobrych warunkach. 

Przez  Wolę Rzędzińską przebiega magistrala kolejowa Zgorzelec  – Medyka, a na 
przystanku  kolejowym  zatrzymują  się  pociągi  osobowe.  To  również  ułatwia 
mieszkańcom przemieszczanie się koleją. 

W  miejscowości  czynne  są  dwa  cmentarze:  w  sołectwie  nr  1  istnieje  cmentarz 
parafialny  przy  kościele  p.w.  Matki  Bożej  Nieustającej  Pomocy,  a  w sołectwie  nr  2 
cmentarz komunalny, który oddany został do użytku w 2007 r. Jest to miejsce bardzo 
dobrze przygotowane, z kaplicą przedpogrzebową, alejkami i odwodnieniem. Urządzona 
została również droga wiodąca do cmentarza.   

5. Kapitał społeczny i ludzki
Mieszkańcy Woli Rzędzińskiej znani są ze swej społecznej aktywności. Od lat inicjują 

różnego  rodzaju  działania  na  rzecz  wsi.  Z  ich  inicjatywy  wybudowana  została  linia 
telefoniczna,  sieć  wodociągowa,  gazowa i  kanalizacyjna.  Budowane  są  również  drogi  do 
działek położonych z dala od drogi głównej.  Również struktura wiekowa ludności sprzyja 
aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców wsi.  

6. Tereny do zagospodarowania  

Wola Rzędzińska jest miejscowością, na terenie której położone są dwa sołectwa i 
każde z nich dba o zagospodarowanie i sensowne wykorzystanie posiadanych terenów. 
Miejscami, wokół których koncentruje się życie społeczne miejscowości, są dwa kościoły 
parafialne i znajdujące się w pobliżu szkoły, świetlice, sklepy.

W Sołectwie nr 1 centrum wsi zostało już zagospodarowane i jest jego chlubą. W 
sołectwie  nr  2  w  podobny  sposób  zagospodarowane  zostanie  miejsce  znajdujące  się 
pomiędzy budynkiem szkoły podstawowej, gimnazjum i budowanym właśnie basenem 



szkolno – rehabilitacyjnym. Można wykorzystać tą przestrzeń na cele rekreacyjne i plac 
zabaw dla dzieci. 



II. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 
          Wola Rzędzińska– analiza SWOT5

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  Woli  Rzędzińskiej  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 Wola Rzędzińska.

Mocne strony   (S) Słabe strony (W)

Korzystna  lokalizacja  miejscowości: 
bliskość dużego miasta, dobra drogowa sieć 
komunikacyjna, bliskość międzynarodowej 
drogi  nr  4,  dobrze  rozwinięty  transport 
zbiorowy  realizowany  przez  Miejskie 
Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  w 
Tarnowie i przez prywatnego przewoźnika

Rosnące  natężenie  ruchu  samochodów 
osobowych  i  ciężarowych,  a  w 
konsekwencji  wzrost  poziomu 
zanieczyszczeń  komunikacyjnych, 
niewystarczająca  ilość  chodników 
zapewniających  pieszym  bezpieczeństwo, 
brak ścieżek rowerowych

Bliskość  magistrali  kolejowej  wschód  – 
zachód  i  istnienie  przystanku  kolejowego 
dla pociągów osobowych

Krzyżowanie się dróg i torów kolejowych, 
niestrzeżone  przejazdy  kolejowe  stanowią 
poważne  zagrożenia  dla  użytkowników 
dróg  

Czyste  środowisko  naturalne,  dobre 
jakościowo użytki zielone  

Brak  ścieżek  edukacyjnych  dla  młodzieży 
szkolnej

dobre  warunki  do  rozwijania  produkcji 
rolniczej:  hodowli bydła, trzody chlewnej, 
drobiu, uprawy zbóż, warzyw i owoców, a 
także  pszczelarstwa.  Bardzo  dobre 
warunki  do  rozwijania  specjalistycznych 
gospodarstw  rolnych  produkujących  na 
potrzeby  konsumentów  dużych  miast: 
mięso, przetwory mięsne, różnego rodzaju 
owoce,  warzywa   oraz  ich  przetwory, 
miody,  a  także  kwiaty  i  inne  rośliny 

Niestabilne warunki ekonomiczne związane 
z kosztami produkcji i cenami skupu, słaba 
pozycja  rynkowa  rolników,  brak  grup 
producenckich.  Średnia  jakość  gleb  pól 
uprawnych,  występowanie  obszarów 
podmokłych i ilastych. 

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



ozdobne.

Korzystne  warunki  do  uruchamiania 
nieuciążliwej  ekologicznie  działalności, 
możliwość korzystania z pożyczek i  dotacji 
na uruchomienie działalności gospodarczej 

niestabilne  warunki  ekonomiczne, 
relatywnie  wysokie  obciążenia  kosztów 
pracy w przypadku osób rozpoczynających 
działalność gospodarczą 

Bardzo dobre wyposażenie w media: prąd, 
gaz,  woda,  kanalizacja,  sieć  telefoniczna 
stacjonarna i osiągalne sieci komórkowe

Rosnące  koszty  korzystania  z  mediów,  w 
tym zwłaszcza  z  wody  i  kanalizacji  może 
ograniczać  pobór  wody,  czego 
konsekwencją będzie gromadzenie ścieków 
komunalnych w nieszczelnych szambach

Rosnąca  liczba  mieszkańców,  w  tym 
również liczba dzieci 

Konieczność  dojeżdżania  młodzieży  do 
szkół  ponadgimnazjalnych  w  Tarnowie, 
niewystarczająca  liczba  miejsc  w 
przedszkolu 

Dobrze  zorganizowana  zbiórka  odpadów 
komunalnych

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

Rosnąca  świadomość  mieszkańców  w 
sprawie potrzeby segregacji odpadów

Obawy  przed  koniecznością  podjęcia 
dodatkowych  czynności  i  zapewnienia 
dodatkowych  miejsc  na  segregowane 
śmieci,  zbyt  wysokie  koszty  segregacji 
odpadów. Pojawianie się dzikich wysypisk 
śmieci. 

Istnienie  terenów  pod  budowę  placów 
zabaw  dla  dzieci,  ścieżek  rowerowych, 
chodników dla pieszych

Brak zainteresowania inwestorów budową 
obiektów  przeznaczonych  po  działalność 
gospodarczą  związaną  z  hotelarstwem  i 
gastronomią,  sportem,  rekreacją  i 
rehabilitacją.

Istnienie  uzbrojonych  terenów,  będących 
głównie  własnością  prywatną,  pod 
budownictwo  domów  jednorodzinnych; 
duże 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  gęstej  sieci  dróg  usprawniającej 
lokalny układ komunikacyjny

Wąskie  drogi  dojazdowe  do  działek 
budowlanych  i  gospodarstw  położonych  z 
dala  od  głównych  ciągów 
komunikacyjnych.  Problemy  z 
poszerzeniem  istniejących  dróg  i 
przekazaniem gruntów pod drogi gminne.

Istnienie czystej rzeki i potoków

Nieuregulowane  brzegi  potoku  Jasionna 
jego  dopływów,  zaniedbane  i  nieskoszone 
rowy  melioracyjne   powodem  lokalnych 
powodzi i podtopień

Istnienie dobrze zorganizowanej i aktywnej 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej.  Pozyskanie 
gruntów  pod  budowę  placu  ćwiczeń  dla 
strażaków  i  terenu  rekreacyjnego  dla 
mieszkańców. 

Brak środków na remont pomieszczeń OSP 
i  przystosowanie  do  potrzeb 
ogólnodostępnej świetlicy. 

Istnienie  pełnowymiarowego  boiska 
sportowego oraz boiska treningowego przy 
LKS Wolania,

Trudności  z  wykupieniem  działki  od  1 
właściciela  blokują  możliwość 
wybudowania  pełnowymiarowego  boiska 
przy Szkole Podstawowej nr 1

Aktywna  działalność  zarządu  Ludowego 
Klubu  Sportowego  „Wolania” 
skupiającego dzieci, młodzież i dorosłych 

Niewystarczająca  ilość  środków  na 
prowadzenie  wielu  drużyn  i  rozwijanie 
różnych dyscyplin sportowych.  

Istnienie  terenów  w  centrum  wsi 
przeznaczonych  na  budowę  placu  zabaw, 
miejsc rekreacyjnych i  chodników wzdłuż 
dróg gminnych,   

  Rosnące  zagrożenia  komunikacyjne 
powodują poważne zagrożenia dla pieszych 
użytkowników  dróg  poruszających  się  po 
wąskich poboczach.

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

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

Istnienie i aktywne funkcjonowanie świetlic 
profilaktyczno  –  wychowawczych  oraz 
ośrodka wsparcia dziennego

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. 



Potencjalne szanse (O) Potencjalne zagrożenia (T)

Młode  społeczeństwo  –  pond  60% 
populacji w wieku produkcyjnym, prawie 
22,5% - to dzieci i młodzież do lat 18

Niestabilne  warunki  ekonomiczne 
utrudniające  decyzje  o  podejmowaniu 
własnej  działalności  gospodarczej;  niskie 
dochody rodzin  ograniczające  możliwości 
kształcenia dzieci w wyższych uczelniach

Rosnąca  świadomość  w  społeczeństwie 
potrzeby  zmian  w  sposobie 
gospodarowania  i  przysparzania 
dochodów  gospodarstwom  domowym. 
Budząca  się  świadomość  potrzeby 
budowania społeczeństwa obywatelskiego, 
otwartego na potrzeby środowiska. 

Mała  aktywność  społeczna  w 
pozaparafialnych  dziedzinach  życia. 
Marazm,  oczekiwanie  na  efekty 
wypracowane przez innych, brak chęci we 
wspieraniu inicjatyw służących wsi  

Możliwość  korzystania  ze  środków 
pochodzących  z  unijnych  funduszy 
strukturalnych

Niedostosowanie  struktury  funduszy 
unijnych  do  lokalnych  potrzeb 
inwestycyjnych.  Zbyt  mało  środków 
postawionych  do  dyspozycji  gmin 
wiejskich  zamierzających  inwestować  w 
swój rozwój 

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

Kryterium  dochodowości  w  gminie 
powodem  zmniejszenia  szans  gmin 
„bogatszych”  o  ubieganie  się  o  środki 
zewnętrzne.  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

Kryzys  gospodarczy  i  wzrost  poziomu 
bezrobocia powodem migracji zarobkowej 
mieszkańców,  głównie  ludzi  młodych,  za 
granicę. 

Silne  więzi  rodzinne,  przywiązanie  do 
tradycji,  kultywowanie  zwyczajów  i 
obrzędów

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

Duża  aktywność  liderów  społeczności 
lokalnej, głównie sołtysów i członków rad 
sołeckich,   inicjujących  wiele 
przedsięwzięć  służących  poprawie 

Trudności  w  integrowaniu  mieszkańców 
wokół wspólnej realizacji przedsięwzięć na 
rzecz wsi



warunków życia na wsi   

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

Deprecjacja  rolnictwa.  Relatywnie 
wysokie  koszty  produkcji  żywności 
ekologicznej powodujące wyższe ceny i w 
konsekwencji – niższy popyt.

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

Systematyczny  spadek  zainteresowania 
prowadzeniem  gospodarstw  rolnych  i 
uprawą  ziemi  spowodowany  niską 
rentownością tej produkcji

Bliskość  instytucji  i  organizacji 
wspomagających  przedsiębiorców, 
rzemieślników i organizacje pozarządowe

Brak  stabilności  ekonomicznej  w 
prowadzeniu  działalności  gospodarczej, 
wysokie  koszty  pracy,  konsekwencje 
emigracji  zarobkowej  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 Woli Rzędzińskiej są:
 poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez kontynuowanie budowy kanalizacji 

sanitarnej,  podnoszenie  świadomości  ekologicznej  i  propagowanie  zachowań 
proekologicznych oraz likwidacja dzikich wysypisk śmieci

 tworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, kształtowanie 
nawyków  uprawiania  sportu  i  prowadzenia  aktywnego  trybu  życia  poprzez 
zaktywizowanie istniejących klubów sportowych, lepsze wykorzystanie istniejących 
boisk  sportowych  oraz  budowę ścieżek  rowerowych,  szlaków  do  jazdy  konnej  i 
hipoterapii, 

 wykorzystanie  budowanego  basenu  szkolno  –  rehabilitacyjnego  do  prowadzenia 
zajęć dla dzieci z wadami postawy oraz do nauki pływania

 wykorzystanie  środowiska  przyrodniczego  do  tworzenia  miejsc  rekreacji  i 
wypoczynku, tworzenie przyrodniczych ścieżek 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  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. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2010 - 2016

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w Woli 
Rzędzińskiej  należą:

SOŁECTWO NR 1:

1) Nazwa  : wybudowanie placu zabaw na terenie przylegającym do bloków mieszkalnych, 
obok Poczty 

Cel: stworzenie dzieciom bezpiecznych warunków do zabawy.
Przeznaczenie: inwestycja przeznaczona jest dla dzieci; jest również formą rekreacji 

i spotkań dla rodziców.  
Harmonogram realizacji:  lata  2010 - 2011
Kwota końcowa i źródła jej pozyskania:  300.000,0 zł. z własnych środków gminy 

2) Nazwa  : budowa sali widowiskowo – sportowej, boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw 
na terenie dawnej bocznicy PKP

Cel: wybudowanie kompleksu obiektów sportowo – rekreacyjnych, w którym 
       organizowane będą gminne i ponadgminne halowe turnieje sportowe, treningi, a 
także 
         koncerty, widowiska i imprezy rozrywkowe
Przeznaczenie: inwestycja przeznaczona jest głównie dla mieszkańców prawie 6 – 
       tysięcznej  miejscowości.  Stwarza  możliwość  odbywania  systematycznych 

treningów i organizowania imprez bez względu na pogodę i porę roku, a także 
generowania  zysku  z  wynajmu  sali.  Tworzy  miejsca  pracy  dla  pracowników 
gospodarczych i obsługi.  

Harmonogram realizacji:  do roku 2012 opracowany zostanie projekt techniczny, w 
roku  

2013  rozstrzygnięte  zostaną  przetargi,  w  latach  2014  –  2016  hala  będzie 
budowana i wyposażana i w roku 2016 oddana zostanie do użytku 

Kwota  końcowa i  źródła  jej  pozyskania:  ok.  6.500.000,0  zł.  z  własnych  środków 
gminy i ze środków MRPO

3) Nazwa  : budowa budynku przedszkola w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1 

Cel: stworzenie nowych miejsc przedszkolnych  
Przeznaczenie: dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
Harmonogram realizacji:  lata 2012 - 2014



Kwota  końcowa i  źródła  jej  pozyskania:  ok.  4.000.000,0  zł.  z  własnych  środków 
gminy i ze środków MRPO lub Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Lotto)

4) Nazwa  : zagospodarowanie terenu wokół basenu strażackiego

Cel: stworzenie miejsca sprzyjającego wypoczynkowi i spotkaniom mieszkańców 
Przeznaczenie: miejsce  spotkań  mieszkańców  południowej  części  miejscowości,  o 

dużym walorze integracyjnym, 
Harmonogram realizacji:  lata 2014 - 2015
Kwota końcowa i źródła jej pozyskania: ok. 300.000,0 zł. z własnych środków gminy 

5) Nazwa  : rozbudowa Ośrodka Zdrowia o pomieszczenia na urządzenie apteki lub punktu 
aptecznego

Cel:  potrzeba  poszerzenia  oferty  handlowej,  możliwość   kupienia  wszystkich 
lekarstw na miejscu, bez potrzeby dojeżdżania do Tarnowa 
Przeznaczenie: ogólnodostępna apteka, głównie dla mieszkańców Woli Rzędzińskiej i 

Jodłówki - Wałek 
Harmonogram realizacji:  lata 2014 - 2016
Kwota  końcowa i  źródła  jej  pozyskania:  ok.  1.500.000,0  zł.  z  własnych  środków 
gminy i ze środków PFRON

6) Nazwa  : wyburzenie istniejących toalet publicznych i zastąpienie ich kabinami typu TOI 
TOI

Cel: poprawa estetyki centralnego miejsca sołectwa, znajdującego się przy kościele 
parafialnym i Szkole Podstawowej nr 1 
Przeznaczenie: ogólnodostępne  
Harmonogram realizacji:   2010
Kwota końcowa i źródła jej pozyskania: około 10.000,0 zł, środki własne sołectwa 

7) wykonywanie oświetlenia dróg gminnych – na bieżąco, w latach 2010 - 2016

8) przebudowa drogi do stacji PKP: wykonanie nowej nakładki asfaltowej i 
wybudowanie chodnika na odcinku ok. 500 m

9) modernizacja drogi koło Szkoły Podstawowej nr 1 i biegnącej wzdłuż torów 
kolejowych (działki nr 1552/1 – 15): budowa odwodnienia i kanalizacji na odcinku 
ok. 1 km

10) położenie nakładki asfaltowej na drodze koło p. Kuty (dz. Nr 2808) na odcinku ok. 
200 m

11)   położenie nakładki asfaltowej na drodze w stronę Ładnej (dz. Nr 2397) na odcinku 
ok. 500 m

12) kontynuacja przebudowy drogi do ZCB LEIER

13) modernizacja drogi koło p. Bałuszyńskiego (Dz. Nr 1068/3 – 11) na odcinku ok. 700 
m



14) utwardzanie dróg dojazdowych do pól – systematycznie, w latach 2010 – 2016. 

15) zaprojektowanie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego drugiej 
linii zabudowy, równoległej do drogi powiatowej Tarnów – Jodłówka – Wałki

16) wykonanie zadaszenia nad trybunami boiska sportowego LKS Wolania oraz remont 
i rozbudowa pawilonu sportowego – według harmonogramu ustalonego przez Zarząd 
LKS Wolania i finansowane ze środków pozyskanych przez Klub.

SOŁECTWO NR 2:

1) Nazwa  : budowa centrum wsi w sołectwie nr 2 wraz z parkingami

      Cel: poprawa estetyki centralnego miejsca sołectwa, znajdującego się pomiędzy 
                 kościołem parafialnym  a  Szkołą Podstawową nr 2 i Gimnazjum, stworzenie 
                 miejsca  wypoczynku  i  spotkań  sąsiedzkich,  przygotowanie  miejsc 

parkingowych.  
Przeznaczenie: ogólnodostępne  miejsce wypoczynku i spotkań mieszkańców
Harmonogram realizacji:   2011 - 2012
Kwota końcowa i źródła jej pozyskania: ok. 800.000,0 zł - środki własne gminy oraz 
środki pozabudżetowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

2) Nazwa: Remont Domu Strażaka OSP wraz z zagospodarowaniem terenu

Cel: rozwój społecznej i kulturalnej tożsamości społeczności  wsi przez utworzenie 
świetlicy  wiejskiej  w  Domu  Strażaka  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Woli 
Rzędzińskiej,  zaspokajanie potrzeb kulturalnych i  społecznych mieszkańców, 
stworzenie  terenu  o  charakterze  sportowo  –  rekreacyjnym  na  pozyskanym 
terenie o powierzchni 2 ha, położonym po zachodniej stronie OSP; stworzenie 
placu  treningowego  dla  strażaków  i  drużyny  młodzieżowej  OSP. 
Zagospodarowanie  terenu  służącego  do  rekreacji  i  wypoczynku  rodzin  z 
dziećmi  poprzez  wybudowanie  ścieżek  i  alejek,  placu  zabaw  dla  dzieci, 
zadaszonego placu z grillem.  

Przeznaczenie: ogólnodostępne miejsce spotkań mieszkańców
Harmonogram realizacji:   2011 - 2012
Kwota  końcowa  i  źródła  jej  pozyskania:  ok.  850.000,0  zł  -  środki  własne OSP, 
dotacja i pożyczka z budżetu gminy, środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW). 

3) Nazwa  : budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum 

         Cel: upowszechnianie kultury fizycznej, poprawa warunków do uprawiania sportu 
przez 



                 dzieci i młodzież, organizowanie gminnych zawodów sportowych, m.innymi  
                 lekkoatletycznych, w piłce nożnej, 
        Przeznaczenie: inwestycja przeznaczona  jest  głównie dla uczniów i  członków 
klubów 
                sportowych 

Harmonogram realizacji:  lata  2011 - 2012
Kwota końcowa i źródła jej pozyskania:  1.250.000,0 zł - z własnych środków gminy i 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

4) Nazwa  : budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejowych 

     Cel:  poprawa  bezpieczeństwa  komunikacyjnego  poprzez  zmodernizowanie 
istniejącego 
            szlaku komunikacyjnego i stworzenie drogi dla rowerów wiodącej od Tarnowa, 
przez 
            Wolę Rzędzińska do Jodłówki - Wałek

Przeznaczenie: inwestycja przeznaczona jest głównie dla rowerzystów, modernizacja 
stworzy bezpieczny trakt rekreacyjny

Harmonogram realizacji:  lata  2010 - 2011
Kwota końcowa i źródła jej pozyskania:  200.000,0 zł. - z własnych środków gminy i 
środków WFOŚiGW

5) Nazwa  :  modernizacja  drogi  wiodącej  do cmentarza  komunalnego  i  wydłużenie  jej  do 
drogi prowadzącej do Zaczarnia     
Cel: usprawnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego w centrum sołectwa i w rejonie 

cmentarza komunalnego  
Przeznaczenie: dla osób odwiedzających cmentarz,  
Harmonogram realizacji:  lata  2011 - 2012
Kwota końcowa i źródła jej pozyskania:  500.000,0 zł. z własnych środków gminy 

6) przebudowa tzw. „Starej drogi” (dz. Nr 4688) – wykonanie odwodnienia i kanalizacji 
na odcinku ok. 500 m.

7) budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku dawnej Spółdzielni Rolniczej na 
odcinku ok. 1 km

8) modernizacja drogi gminnej w stronę Jodłówki – Wałek wraz z wykonaniem 
odwodnienia, pobocza, chodnika i oświetlenia ulicznego  

9) modernizacja drogi gminnej biegnącej od drogi powiatowej Tarnów – Nowa 
Jastrząbka, w stronę Jodłówki – Wałek, do przysiółka Fiołkówka

10) budowa sieci internetowej od Tarnowa do Jodłówki – Wałek, z uwzględnieniem 
telewizji kablowej

11)  utwardzanie dróg dojazdowych do pól – systematycznie, w latach 2010 – 2016
12) montaż kolektorów słonecznych jako źródła energii odnawialnej



13) melioracja gruntów. 
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