
UCHWAŁA NR XLIV/448/2010 
RADY GMINY TARNÓW 
z dnia 19 kwietnia 2010 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 
2010 – 2016”.  
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. 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 Tarnowiec z dnia 19 
marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Tarnowiec na lata 
2010 – 2016, Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Tarnowiec 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 
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Tarnowiec, marzec 2010 r.  



WPROWADZENIE 
 
 
 
 
 Celem niniejszego Planu odnowy miejscowości jest zapewnienie 
zrównoważonego i trwałego rozwoju miejscowości Tarnowiec. Dokument ten 
opracowany przez samorząd miejscowości ma służyć poprawie jakości życia 
obecnych i przyszłych mieszkańców Tarnowca przy zaangażowaniu środków 
pochodzących z budżetu gminnego oraz możliwych do pozyskania przez gminę 
funduszy strukturalnych UE.  
 Przewidywane zmiany dotyczą poprawy wszystkich sfer życia mieszkańców 
poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, uporządkowania 
przestrzeni publicznej, wybudowanie miejsc służących rekreacji, umożliwienie 
uprawiania różnych dziedzin sportu, pogłębianie integracji społeczeństwa.  
 Miejscowość Tarnowiec zatraca swój rolniczy charakter przekształcając się w 
typową podmiejską miejscowość. Zmiana charakteru wsi wymaga również zmian w 
podejściu do jej zrównoważonego rozwoju mającego na celu z jednej strony 
zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa, z drugiej zaś sprostanie potrzebom 
powstającym na jej terenie zakładów, rozwijającej się działalności gospodarczej.  
 W swoim planie Rada Sołecka uwzględniła również potrzebę rozwoju 
wyposażenia bazy oświatowej.  
 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 oraz „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów”, który to dokument, określa 
możliwe do realizacji zadania wyznaczone w warunkach obecnie obowiązujących.  
 Plan odnowy miejscowości jest dokumentem, który winien ulegać modyfikacji 
tak często, jak wymagać będą tego zmieniające się warunki ekonomiczno-społeczne, 
oczekiwania mieszkańców i ogólne tendencje rozwojowe całej Gminy Tarnów. 
 
 
 
 

Rada Sołecka 
Tarnowca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Charakterystyka miejscowości Tarnowiec 

1. Położenie 

Miejscowość Tarnowiec położona jest na pograniczu dwóch krain 
geograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego, w południowej 
części Gminy Tarnów. Zajmuje powierzchnię 355,16 ha, co obszarowo sytuuje ją 
na 11 miejscu wśród 14 miejscowości wchodzących w skład Gminy Tarnów.  

Od północy graniczy z miastem Tarnowem. Od strony zachodniej jej naturalną 
granicą jest rzeka Biała, przez którą graniczy z miejscowością Koszyce Wielkie. 
Od południa wieś graniczy z miejscowością Nowodworze. Sąsiednią 
miejscowością od strony wschodniej jest Zawada.  

 
POŁOŻENIE MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY TARNÓW 

 
 

Źródło: zasoby własne UG Tarnów 
 

Głównym traktem komunikacyjnym wsi jest droga wojewódzka nr 977, 
biegnąca z Tarnowa, poprzez Tuchów i Ciężkowice do granicy polsko - słowackiej w 
miejscowości Konieczna. 

Takie położenie miejscowości oraz jej dostępność komunikacyjna ze 
wszystkimi miejscowościami wchodzącymi w skład gminy i siedzibą Gminy Tarnów 
predysponuje wieś do stania się centrum gminy, gdzie mogą być lokowane jej 
ośrodki kulturalne, sportowo - rekreacyjne i oświatowe.  



Niebagatelny wpływ na rozwój miejscowości ma również bezpośrednie 
sąsiedztwo miasta, gdzie większość mieszkańców znajduje zatrudnienie. Młodzież 
uczy się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz studiuje w wyższych uczelniach 
zlokalizowanych na terenie miasta. To bezpośrednie sąsiedztwo sprawia, że rośnie 
zainteresowanie mieszkańców miasta terenami pod zabudowę indywidualną, 
przekształcając tę miejscowość z typowo rolniczej w miejscowość o 
zintensyfikowanej zabudowie tworzącej osiedla będące „sypialnią” miasta.  

Charakterystyczną budowlą dla Tarnowca jest wznoszący się w pobliżu 
obwodnicy kościół parafialny pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika oraz 
kompleks budynków szkolnych przy ulicy Tarnowskiej. 
 
2. Historia 
 

Nazwa Tarnowiec wywodzi się od nazwy krzewów tarniny, które przed 
wiekami rosły obficie na terenie dzisiejszej miejscowości. Należy przypuszczać, że 
pierwsze osadnictwo na terenie obecnego Tarnowca zaczęło się rozwijać na 
przełomie epoki kamienia i brązu (1800 - 1700 r. p. n. e.), gdzie w dolinie Białej w 
Tarnowcu wzdłuż pradawnych szlaków handlowych ludzie zaczęli zakładać osady. 
Potwierdzają to liczne znaleziska w dolinie rzeki Białej na terenie Tarnowca – 
fragmenty naczyń glinianych, zapinki do spinania szat z przełomu epoki kamienia i 
brązu czy gliniana grzechotka znaleziona w chacie z XII-XIII w. n. e., która świadczy 
o tym, że osada w Tarnowcu wyprzedza lokację miasta Tarnowa. Najstarsza 
historyczna wzmianka o sąsiednim Tarnowie pochodzi z 1105 r. Był on wtedy wsią o 
nazwie Tarnowek i składał się dwóch wsi: Tarnów Wielki i Tarnów Mały. Tarnów Mały 
to teren dzisiejszego Tarnowca. Od 1328 r. Tarnowiec w drodze nadania stał się 
własnością kasztelana wiślickiego Spicymira Leliwity. W późniejszym okresie 
Tarnowiec nierozerwalnie związany był z rodem Sanguszków, posiadającym na 
terenie miejscowości jeden z największych swoich folwarków o powierzchni 280,56 
ha.  

W czasie I wojny światowej przez miejscowość przechodziły wojska 
austriackie, a następnie rosyjskie, które dokonały największych grabieży i zniszczeń. 
Do 2 maja 1915 roku znajdował się w Tarnowcu szpital polowy. Z okresu I wojny 
pozostał cmentarzyk wojskowy, świadczący o przebiegającej przez ten teren linii 
frontu. II wojna światowa zastała mieszkańców już 3 września 1939 r. Ludność 
Tarnowca zmuszana była oddawać na rzecz okupanta różnego rodzaju kontyngenty 
oraz przymuszana do różnych robót na jego rzecz.  

W latach powojennych dużą rolę w życiu Tarnowca odegrał Państwowy 
Ośrodek Maszynowy, który od 1959 roku udzielał pomocy przy prowadzeniu prac 
elektryfikacyjnych we wsiach powiatu tarnowskiego oraz prowadził działalność 
kulturalną organizując mieszkańcom wolny czas. 

Początki działalności oświatowej na terenie Tarnowca sięgają 1919 r., kiedy to 
w jednej izbie rozpoczęto naukę u państwa Kuciębów (obecnie Tarnowiec, ul. 
Nadbrzeżna), a później w domu państwa Słowików (obecnie Tarnowiec, ul. 
Tarnowska).  Wcześniej dzieci uczęszczały do szkoły w Zawadzie albo Tarnowie. 
Pierwszy zapis dotyczący szkoły w Tarnowcu po raz pierwszy pojawił się w dniu 1 
grudnia 1925 r. w publikacji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego pt: „Szkoły Powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 
1925/26”. Rok szkolny 1930/31 rozpoczął się już w nowym budynku szkolnym, nadal 
jednoizbowym. Po wojnie, systematycznie prowadzono rozbudowę szkoły o kolejne 
izby i mieszkania dla nauczycieli. Rok szkolny 1971/72 rozpoczęto w rozbudowanym 



i wyremontowanym budynku szkolnym. Szkoła dysponowała sześcioma salami 
lekcyjnymi, kancelarią, pokojem nauczycielskim, pomieszczeniami na pomoce 
naukowe do wychowania fizycznego, biblioteką, sklepikiem uczniowskim; w holu 
pomieszczeniem na audycje telewizyjne. W czynie społecznym zbudowano boisko 
sportowe, zimą zamieniane na lodowisko. Budowę następnego, nowego segmentu 
szkolnego ukończono 14 stycznia 1993 roku, a salę sportową, oddano w czerwcu 
1994 r. wraz z przewiązką od strony południowej. Aktualnie trwają kolejne prace przy 
rozbudowie szkoły: budowa kolejnych sześciu sal lekcyjnych oraz w perspektywie 
basenu sportowo – rehabilitacyjnego, którego projekt jest już zatwierdzony .  

Parafia pod wezwaniem św. Józefa Rzemieślnika istnieje od 6 grudnia 1980 r. 
Na początku lat 80. XX wieku rozpoczęto budowę kościoła parafialnego w Tarnowcu, 
który poświęcono 30 kwietnia 1990 r. Wcześniej, przed wojną Tarnowiec należał 
najpierw do parafii katedralnej w Tarnowie, jednak dzięki staraniom katedralnych 
księży i zapale mieszkańców, wybudowano w miejscowości Dom Katolicki, na parceli 
ofiarowanej przez Księcia Romana Sanguszkę. O ogromnym wkładzie parafian w 
budowę Domu Katolickiego świadczyło tempo prac, które zaczęły się wiosną 1938 r. 
a już wiosną 1939 r. budynek został oddany do użytku.   
 
 
 
3. Ludność  
 

Systematyczny wzrost ludności Tarnowiec jest konsekwencją nie tylko 
przyrostu naturalnego, lecz również budową domów i osiedlaniem się na tym terenie 
mieszkańców sąsiedniego miasta oraz miejscowości znacznie oddalonych od 
Tarnowa. 
Tab. 1.    Udział ludności Tarnowca w ogólnej liczbie mieszkańców gminy 

Wyszczególnieni
e 1999 2001 2003 2005 2007 2009 

2009 : 1999 

Przyrost 
liczby 

ludności 

dynam
ika w 

% 

Tarnowiec 1839 1909 1969 2032 2131 2153 314 117,07 

Łączna liczba 
ludności Gminy 
Tarnów 

20990 21494 22043 22746 23283 23765 2775 113,22 

Procentowy 
udział ludności 
Tarnowca w 
ogólnej liczbie 
ludności Gminy 
Tarnów 

8,76 8,88 8,93 8,93 9,15 9,06 X X 

 
Źródło: Dane własne UG Tarnów 
 



Ludność Tarnowca liczy 2.153 osoby, co stanowi 9,06 % ogółu ludności 
gminy. Z roku na rok liczba ludności wzrasta, przy czym dynamika jest o 3,85 pkt. 
wyższa od przeciętnej dynamiki przyrostu liczby ludności Gminy Tarnów. Wskaźnik 
gęstości zaludnienia w Tarnowcu wynosi 6,06 os/ha, podczas gdy wskaźnik gęstości 
zaludnienia dla całej gminy wynosi 2,87 os/ha.  

Według stanu na dzień 31.12.2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy 
zarejestrowanych było 91 osób bezrobotnych z Tarnowca, w tym 48 kobiet.  
 
 
 
Tab. 2.  Liczba bezrobotnych mieszkańców Tarnowca w podziale na grupy  
             wiekowe:  
 

Grupa wiekowa 
Liczba 

bezrobotnych 
mężczyzn 

Liczba 
bezrobotnych 

kobiet 
Ogółem 

18 - 24 lata 13 11 24 

25 - 34 lata 11 13 24 

35 - 44 lata 8 12 20 

45 - 54 lata 8 9 17 

powyżej 55 lat 3 3 6 

RAZEM 43 48 91 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 

 
Trudna sytuacja ekonomiczna wielu rodzin sprawia, że wiele z nich korzysta z 

pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z zasiłków celowych skorzystało 46 
rodzin, z zasiłków stałych - 4 rodziny, z okresowych - 8. Dzieci z tych rodzin 
posiadają prawo do bezpłatnego korzystania z obiadów przygotowanych w stołówce 
szkolnej, które w całości refunduje Urząd Gminy Tarnów. Wielu mieszkańców 
otrzymało również pomoc z Banku Żywności w ramach Europejskiego Programu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach tej pomocy mieszkańcom Tarnowca 
rozdano 16 ton żywności.   
 
 
 
 
 
 
 



4. Rolnictwo i leśnictwo 
 

Tarnowiec to miejscowość, w której funkcjonuje 60 gospodarstw rolnych 
dysponujących powierzchnią większą niż 1 ha. Łączna powierzchnia tych 
gospodarstw wynosi 96,6 ha. Ponadto, wielu właścicieli gospodarstw nie uprawia 
ziemi, pozostawiając ją odłogiem lub dzierżawiąc innym osobom. Dominują 
gospodarstwa małe, których powierzchnia nie przekracza 1 ha. Jest ich 751. Są do 
głównie przydomowe działki i ogrody. Bardzo duży odsetek mieszkańców posiada 
tylko działki siedliskowe, usytuowane pod zabudową.  

Część gospodarstw domowych prowadzi działalność rolniczą czy ogrodniczą.  
Na terenie Tarnowca zlokalizowanych jest kilka gospodarstw ogrodniczych, 
hodujących kwiaty, warzywa na większą skalę.   

Na obszarze Tarnowca zarejestrowanych jest łącznie 7 ha lasów, co stanowi 
1,98 % powierzchni sołectwa.  
 
5. Komunikacja i gospodarka 
 

Infrastruktura drogowa w miejscowości oraz łącząca ją z innymi 
miejscowościami jest dobrze rozwinięta. Przez Tarnowiec prowadzi droga 
wojewódzka nr 977 łącząca miejscowość z Tarnowem poprzez ul. Tarnowską w 
Tarnowcu i ul. Tuchowską w Tarnowie. Ulica Tarnowska jest główną i najdłuższą 
ulicą wsi, która krzyżując się z innymi, graniczy z sąsiednimi miejscowościami. Stąd 
stanowi połączenie poprzez ulice: ks. Stanisława Prusa i Na Młyny z miastem (z ul. 
Przemysłową), przez ulicę Zawadzką z Zawadą, a jej przedłużenie prowadzi do 
miejscowości Nowodworze. Drogi te na obszarze miejscowości (z wyjątkiem ul. Na 
Młyny), posiadają chodniki i są oświetlone.  

Sieć lokalnych dróg gminnych jest jednak niewystarczająca. Z uwagi na dużą 
ekspansję budowlaną zachodzi potrzeba budowy nowych w oparciu o istniejące oraz 
zlecone projekty, spełniające standardy bezpieczeństwa użytkowników zapisane w  
Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Jednakże, nieuregulowana własność 
prawna wielu z nich potęguje trudności w ich poprawnym eksploatowaniu czy 
modernizowaniu.  

W Gminnej Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych jest 90 firm 
prowadzonych przez mieszkańców Tarnowca. Na terenie Tarnowca znalazły swą 
lokalizację przedsiębiorstwa prowadzone bądź przez mieszkańców, bądź też 
przedsiębiorców, którzy postanowili zlokalizować te zakłady na terenie Tarnowca. Do 
większych zakładów należą: TAR-POM, Firma Konsnett, Stacja Paliw, Firma 
Spedycyjna DPD, Firma TRAX.  

Na terenie wsi znajdują się trzy sklepy spożywczo – przemysłowe, dwie 
hurtownie obuwia, hurtownia spożywcza i restauracja oraz inne mniejsze zakłady 
usługowe. 

Większość mieszkańców miejscowości znajdujących się w wieku 
produkcyjnym pracuje w zakładach zlokalizowanych w sąsiadującym ze wsią 
Tarnowem.  
 
6. Oświata 
 

Początki działalności oświatowej na terenie Tarnowca sięgają 1919 r., kiedy to 
w jednej izbie rozpoczęto naukę najpierw państwa Kuciębów (obecnie ul. 



Nadbrzeżna), a później w domu państwa Słowików (obecnie ul. Tarnowska). Do 
szkoły została przydzielona nauczycielka Salomea Bernakiewiczówna. Szkoła w 
Tarnowcu figuruje po raz pierwszy 1 grudnia 1925 r. w publikacji Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pt: „Szkoły Powszechne 
Rzeczypospolitej Polskiej, w roku szkolnym 1925/26”. Rok szkolny 1930/31 rozpoczął 
się już w nowym budynku szkolnym, nadal jednoizbowym. Po wojnie, szkoła 
stanowiła główny ośrodek życia kulturalnego. Organizowano w niej kurs dla 
analfabetów, dożywianie dzieci czy zebrania różnych organizacji wiejskich. 
Systematycznie prowadzono rozbudowę szkoły o kolejne izby i mieszkania dla 
nauczycieli. W tym kształcie szkoła przetrwała do 1971 r., kiedy to rok szkolny 
1971/72 rozpoczęto w rozbudowanym i wyremontowanym budynku. Od marca 1974 
roku przy szkole rozpoczęło działalność ognisko przedszkolne, które objęło opieką 
dzieci sześcioletnie, przygotowując je do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. 
Początkowo zajęcia prowadzone były 6 godzin tygodniowo, później liczbę godzin 
zwiększono do 18-tu. Ognisko prowadzone było do momentu otwarcia w Tarnowcu 
Przedszkola Publicznego w roku 1979, które funkcjonuje nieprzerwanie aż do dzisiaj 
przy ulicy Tarnowskiej 79, prowadząc zajęcia w czterech grupach wiekowych, dla 
ponad 100 dzieci. Budowę następnego, nowego segmentu szkolnego ukończono 14 
stycznia 1993 roku, a salę sportową, oddano w czerwcu 1994 r. wraz z przewiązką 
od strony południowej. Rok 1995 to wyjątkowy rok w historii szkoły w Tarnowcu, 
ponieważ obchodziła ona jubileusz 70-lecia swego istnienia. Z tej okazji 
postanowiono nadać szkole imię. Spośród wielu propozycji Rada Szkoły wybrała 
postać Jana Tarnowskiego. Rok szkolny 1999/2000 stanowi kolejną ważną cezurę w 
życiu szkoły – zostało utworzone gimnazjum, w którym nauka trwa trzy lata. Od tej 
pory w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowcu funkcjonują dwie odrębne szkoły: 
podstawowa i gimnazjum. Ten stan rzeczy nie trwał jednak długo. Wraz z dniem 1 
września 2001 r. został powołany Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu, z jednym 
dyrektorem i gronem nauczycielskim. Do szkoły podstawowej uczęszczają głównie 
dzieci z Tarnowca, ale też część z Nowodworza, natomiast do gimnazjum dojeżdżają 
jeszcze dzieci z Zawady, Poręby Radlnej, Radlnej i Łękawki, a także innych 
okolicznych miejscowości i Tarnowa. Kompleks budynków oświatowych uzupełnia 
pełnowymiarowa sala sportowa, stołówka oraz świetlica. Aktualnie trwają kolejne 
prace przy rozbudowie szkoły - budowa kolejnych 6 sal lekcyjnych oraz w 
perspektywie basenu sportowo – rehabilitacyjnego.  
 
 
II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości 
 

Inwentaryzacja obejmuje te zasoby, które znajdują się z Tarnowcu i mogą być 
wykorzystane na rzecz odnowy i rozwoju miejscowości. Do tych zasobów należą 
zarówno mieszkańcy tworzący bezcenny kapitał społeczny, jak i zasoby 
przyrodnicze, obiekty stanowiące dziedzictwo kulturowe, obiekty użyteczności 
publicznej, infrastruktura oraz tereny, które mogą zostać zagospodarowane zgodnie 
z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.  
 
1. Zasoby przyrodnicze 
 

Do zasobów przyrodniczych Tarnowca zaliczyć należy grupę dębów 
szypułkowych, będących pozostałością po dawnych zadrzewieniach majątku 
dworskiego Sanguszków przy ulicy Na Młyny oraz grupę lip usytuowanych na 



cmentarzyku wojskowym oraz obok kapliczki przy zbiegu ulic Tarnowskiej i 
Najdałówka. Ponadto trzeba uwzględnić lipy oraz kasztany obok Przedszkola 
Publicznego w Tarnowcu.  

Do zasobów przyrodniczych należy także dolina rzeki Biała, z jej zakolami i 
zaroślami, gdzie można spotkać okazy fauny i flory.  
 
2. Dziedzictwo kulturowe 
 

Kapliczka na cmentarzyku wojskowym, usytuowana jest przy ulicy 
Tarnowskiej, naprzeciwko szkoły. Ufundowana została przez Katarzynę i Michała 
Brońców około 1900 roku. Wzniesiona została z cegły na rzucie prostokąta z 
półkulistą absydą, jest otynkowana i pokryta dachówką. Posiada sklepienie 
kolebkowe. W trójkątnym szczycie znajduje się wnęka na figurę, a wewnątrz ołtarzyk 
w tradycji barokowej z XIX w. z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, 
pochodzącym również z XIX w. Wokół kapliczki znajdują się groby austriackich i 
rosyjskich żołnierzy, pochowanych tam w 1914 roku, co świadczy o przebiegającej 
przez teren Tarnowca linii frontu w czasie I wojny światowej.  

Figura przy „Najdałówce”, położona jest na parceli J. Walkowicza. Ufundowali 
ją Katarzyna i Michał Brońcowie w 1899 roku. Jest to figura neogotycka, wykonana z 
kamienia. Przedstawia płaskorzeźbiony wizerunek Chrystusa oraz rzeźby Matki 
Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty oraz na postumencie płaskorzeźbę św. 
Michała Archanioła. W zwieńczeniu postumentu znajduje się płaskorzeźbiony symbol 
Opatrzności Bożej.  

Figura Najświętszej Maryi Niepokalanie Poczętej, zbudowana z kamienia,  
umiejscowiona jest koło dawnej kaplicy (Domu Katolickiego), po jej wschodniej 
stronie, w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą Tarnów – Tuchów. Ufundował ją 
pierwszy proboszcz parafii ks. Stanisław Prus.  
 
3. Infrastruktura społeczna 
 

W Tarnowcu funkcjonuje Zespół Szkół Publicznych, w skład którego wchodzą 
Szkoła Podstawowa im. Hetmana Jana Tarnowskiego i Gimnazjum nr 2. Młodzież 
szkolna kultywuje tradycje patriotyczne organizując z okazji świąt państwowych 
okolicznościowe akademie. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się wśród 
młodzieży szkolnej identyfikacja z tradycją wsi. Wyrazem tego zainteresowania była 
praca uczniów nad projektem „Dyskretny urok starej fotografii”, podczas którego 
przeprowadzali wywiady ze swoimi dziadkami na temat historii Tarnowca, a nade 
wszystko szukali w rodzinnych kronikach i archiwach jak najstarszych zdjęć 
przedstawiających ich miejscowość. Dzięki temu powstał bezcenny album ilustrujący 
rozwój wsi. Co roku organizowany jest również festyn parafialny integrujący 
mieszkańców, na którym występują dzieci przedszkole, szkolne oraz organizowana 
jest loteria fantowa i zabawa taneczna.  

Obok Zespołu Szkół Publicznych znajduje się kort tenisowy i hala sportowa, 
która oprócz zajęć z wychowania fizycznego, gości Seniorów na corocznym opłatku 
w okresie bożonarodzeniowym.  

W budynku Przedszkola Publicznego od lat odbywają się wybory, zarówno na 
szczeblu państwowym jak i lokalnym. W 2003 roku do budynku przedszkola 
przeniesiono Bibliotekę Publiczną, która zajmuje obecnie jedną z sal oraz dawne 
mieszkanie dla nauczyciela. Mieści się tam także pomieszczenie Sołtysa. Od lutego 
2009 roku, raz w miesiącu w Bibliotece odbywały się spotkania dla Seniorów, które 



aktualnie z uwagi na dużą liczbę uczestników zostały przeniesione do szkoły. 
Podczas spotkań Seniorzy  w miłej atmosferze spędzają wspólnie czas wymieniając 
się wspomnieniami i poglądami, kultywując tradycje (śpiew kolęd w okresie 
bożonarodzeniowym) czy organizując wycieczki i pielgrzymki. 

Przy ulicy Sportowej zlokalizowane jest boisko sportowe przeznaczone do gry 
w piłkę nożną. Rozgrywa na nim swoje mecze miejscowy Klub Sportowy. Posiada 
budynek szatniowy, aczkolwiek marzeniem klubu jest powstanie nowego, 
spełniającego standardy i wymogi sanitarne, co ułatwi klubowi funkcjonowanie.  
 
4. Infrastruktura techniczna 
 

Tarnowiec jest miejscowością posiadającą sieć wodociągową, gazowniczą 
oraz kanalizacyjną. Mieszkańcy mogą również korzystać z sieci telefonicznej oraz 
łatwego dostępu do Internetu. Każdy zainteresowany może w bardzo krótkim czasie 
pozyskać dostęp do tej infrastruktury.  

Przebiegające przez teren miejscowości szlaki komunikacyjne oraz sieć dróg 
gminnych spełniają oczekiwania kierowców i mieszkańców wsi. W większości przy 
głównych szlakach komunikacyjnych znajdują się chodniki, aczkolwiek w dalszym 
ciągu poprawa jakości dróg oraz budowa chodników to główne zadania zmierzające 
do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców wsi.  
 
5. Kapitał społeczny i ludzki 
 

Mieszkańcy Tarnowca są osobami o dużej aktywności społecznej. Z ich 
inicjatywy organizowanych jest wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym czy 
religijnym. Z troską odnoszą się do spraw wsi i są zaangażowani w życie 
miejscowości. Wspierają swoimi pracami czy dotacjami szkołę i przedszkole i chętnie 
uczestniczą w organizacjach społecznych działających na terenie wsi. 
Niekwestowanymi liderami społeczności lokalnej są Radni Gminy Tarnów, Sołtys 
oraz Rada Sołecka, Rada Rodziców przy Zespole Szkół, Dyrekcja i nauczyciele 
Zespołu Szkół Publicznych oraz Przedszkola.  

W celu zwiększenia zaangażowania większej grupy mieszkańców w życie 
społeczne wsi, niezbędne jest ich integracja ze społecznością lokalną - szczególnie 
tych osób, które w ostatnim okresie przybyły na teren miejscowości.  
 
 
6. Tereny do zagospodarowania 
 

W Tarnowcu znajdują się liczne tereny do zagospodarowania w celu poprawy 
estetyki wsi oraz stworzenia miejsc służących integracji społecznej.  

W najbliższym czasie planowane jest zagospodarowanie centrum wsi i w 
bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego kompleks parkowo – sportowy oraz 
terenu wokół rozbudowującej się szkoły na basen szkolno – rehabilitacyjny. 
 
 
 
 
 



III. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron oraz szans i 
zagrożeń miejscowości Tarnowiec 
 

Analiza SWOT umożliwia zdefiniowanie mocnych i słabych stron miejscowości 
oraz czynników stanowiących szanse i zagrożenia. Zebranie tych czynników i 
określenie wagi ich wpływu na rozwój miejscowości pozwala wyznaczyć strategiczne 
kierunki rozwoju miejscowości, określić tempo tego rozwoju oraz eliminowanie 
czynników utrudniających rozwój.  

Możliwość zagospodarowania przestrzennego Tarnowca przedstawia 
fragment mapy stanowiącej załącznik do „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów”, przyjętego uchwałą rady Gminy 
Tarnów w styczniu 2008 roku. Mapa stanowi załącznik Planu Odnowy Miejscowości 
Tarnowiec.  
 

Mocne strony (S) Słabe strony (W) 

Dobra lokalizacja miejscowości: bliskość 
miasta, zadawalająca sieć 
komunikacyjna, dobra dostępność 
komunikacyjna 

Rosnące natężenie ruchu samochodów i 
zanieczyszczeń komunikacyjnych 

Stale wzrastająca liczba mieszkańców 
(przyrost naturalny, imigracja) 

Niewystarczająca długość chodników 
zapewniająca bezpieczeństwo ruchu 
pieszych 

Dobrze rozwinięte sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, gazowa 

Dzikie wysypiska śmieci, szczególnie w 
rejonie rzeki 

Czyste środowisko naturalne Niestabilne warunki ekonomiczne 
bezpośrednio dotykające mieszkańców 

Dobrze zorganizowana zbiórka odpadów 
komunalnych 

Brak środków w budżecie gminy na 
realizację projektu zagospodarowania 
centrum wsi 

Rosnąca świadomość mieszkańców 
potrzeby segregacji odpadów 

Niewystarczająca liczba środków na 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

Stosunkowo wysoki poziom 
bezpieczeństwa 

Niewystarczająca liczba środków 
potrzebnych do zaktywizowania 
uprawiania sportu i rozwoju wielu 
dyscyplin sportowych 

Korzystne warunki do rozwoju 
aktywności gospodarczej, produkcyjnej i 
usługowej 

Zbyt wysokie koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej stanowiące 
barierę dla jej rozwoju 

Występowanie terenów będących 
głównie własnością prywatną pod 
budownictwo domów jednorodzinnych, 
niewielkich zakładów usługowych i 
produkcyjnych 

Brak dobrze zorganizowanych obiektów 
rekreacyjnych 

Dysponowanie terenem przeznaczonym 
na centrum wsi  

Znaczna emigracja zarobkowa ludzi 
młodych 

Duża aktywność społeczna 
mieszkańców 

Pojawianie się patologii społecznych, 
występujące nadal zjawisko 
„dziedziczenia biedy” 



Znaczące zasoby ludności w wieku 
produkcyjnym oraz wzrost liczby ludzi 
wykształconych 

Rozszerzanie się terenów wyłączanych 
spod upraw, ugorzenie i odłogowanie 
ziemi 

Wzrost dochodów gminy skutkujący 
zwiększeniem inwestycji gminnych 

 

Rosnąca mobilność młodych ludzi, 
wchodzących w wiek produkcyjny 

 

Występowanie dobrej bazy oświatowej  
Duża aktywność lokalnych liderów 
społecznych i organizacji społecznych 

 

 
 

Szanse (O) Zagrożenia (T) 
Możliwość korzystania ze środków 
unijnych 

Odrzucenie wniosków na 
dofinansowanie ze środków unijnych, 
brak środków zewnętrznych 

Rosnące dochody gminy jako szansa na 
wzrost kwot przeznaczonych na 
inwestycje i remonty  

Niestabilna polityka fiskalna państwa 

Systematyczny wzrost poziomu 
wykształcenia 

Znaczna migracja zarobkowa ludzi 
młodych i wykształconych 

Gotowość młodych ludzi do podjęcia 
pracy 

Zmiana zachowań w młodym pokoleniu, 
adaptowanie europejskiego stylu życia i 
subkultur zachodu 

Silne więzi rodzinne, przywiązanie do 
tradycji i kultury 

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

Aktywność liderów lokalnego 
społeczności, duża aktywność i 
inicjatywy mieszkańców 

Ubożenie mieszkańców, wzrost liczy 
bezrobotnych  

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży Systematyczny spadek zainteresowania 
produkcją rolną i prowadzeniem 
gospodarstw rolnych 

Rozwój sieci dróg lokalnych szansą na 
pozyskanie inwestorów 

Nieprzewidywalna rentowność upraw 
barierą w sadownictwie i ogrodnictwie 

Rozwój bazy sportowej szansą na 
większe zainteresowanie aktywnymi 
formami wypoczynku 

Rozdrobnienie i niski areał gospodarstw 
rolnych 

Budowa centrum wsi, jako szansa na 
integrację społeczną mieszkańców 

Występowanie dzikich wysypisk śmieci 

Zacieśnianie współpracy z Policją, 
ośrodkami i poradniami 
specjalistycznymi, jako szansa na 
skuteczniejsze przeciwdziałanie 
patologiom społecznym 

Brak planów zagospodarowania doliny 
rzeki Biała 

 
Z analizy SWOT (mocnych i słabych stron miejscowości, jej szans i zagrożeń) 
wynika, że wskazanymi przedsięwzięciami służącymi rozwojowi Tarnowca są:  



 wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości, 
uporządkowanie stanu prawnego i technicznego istniejących dróg, 
dostosowanie sieci dróg do zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 

 poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez podnoszenie 
świadomości ekologicznej i propagowanie zachowań proekologicznych oraz 
likwidacja dzikich wysypisk śmieci,  

 stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, 
kształtowanie nawyków uprawiania sportów i aktywnego trybu życia, 

 wykorzystywanie środowiska przyrodniczego do tworzenia miejsc 
rekreacji,  

 wykorzystanie aktywności i inicjatywy liderów społeczności lokalnej do 
realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, integracyjnym i 
aktywizującym mieszkańców do wspólnych działań na rzecz odnowy 
miejscowości, 

 wykorzystanie instytucji doradczych wspomagających rolników, grupy 
producenckie, rzemieślników i przedsiębiorców dla zdynamizowania procesów 
powstawania nowych firm, tworzących nowe miejsca pracy, gospodarstw 
rolnych, w tym również upowszechnianie informacji o możliwościach 
dofinansowania ze środków unijnych. 

 
 
IV. Zadania inwestycyjne i modernizacyjne przewidziane do  
     realizacji 
 

Harmonogram realizacji zadań zawarty jest w Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnych Gminy Tarnów stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na 
2010 rok. Jego realizacja uwarunkowana jest sytuacją finansową gminy, a także 
wielkością środków unijnych pozyskanych na dofinansowanie tych inwestycji.  
 

Do najpilniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 
miejscowości Tarnowiec należą:  
 

1) Zagospodarowanie centrum wsi Tarnowiec na przestrzeń 
społeczno – rekreacyjną.  

Cel: stworzenie reprezentacyjnego miejsca w Tarnowcu służącego 
wypoczynkowi i spotkaniom mieszkańców wsi; poprawienie estetyki centrum 
miejscowości. 
Przeznaczenie: miejsce spotkań i wypoczynku mieszkańców, w tym przede 
wszystkim plac zabaw dla dzieci, miejsce rekreacyjne dla osób starszych.  
Harmonogram realizacji: 2011 - 2015  
Wartość końcowa: 1.500.000,0 zł 



Źródło finansowania: montaż finansowy złożony ze środków własnych 
budżety gminy i PROW. 
 
2) Rozbudowa szkoły 

Cel: poprawa warunków dydaktyczno – oświatowych oraz zapewnienie 
większego bezpieczeństwa najmłodszym wychowankom szkoły, dla których 
przeznaczone będą nowopowstałe sale lekcyjne. 

Harmonogram realizacji: 2008 - 2011 
Wartość zadania: 1.744.000,0 zł 
 
 
3) Budowa basenu szkolno – rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół 

           Publicznych  

Cel: poprawa jakości warunków i różnorodności zajęć z wychowania 
fizycznego i zajęć korekcyjnych dla uczniów szkoły i przedszkola oraz 
stworzenie miejsca rekreacyjno – sportowego dla całej społeczności 
Tarnowca. 
Harmonogram realizacji: 2012 - 2015 
Wartość zadania: 6.100.000,0 zł 

 
4) Modernizacja ulicy Spokojnej wraz z parkingiem przy Cmentarzu 
Komunalnym 

Cel: poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz 
zwiększenie funkcjonalności poprzez budowę parkingu z przeznaczeniem dla 
osób uczestniczących w obrzędach pogrzebowych, Uroczystości Wszystkich 
Świętych oraz nawiedzających groby bliskich. 
Harmonogram realizacji: 2010 - 2011 
Wartość zadania: 826.855,0 zł 
 
5) Budowa dróg: Długa i Urwana, według projektu 

Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców oraz eliminacja zagrożeń 
komunikacyjnych. 
Harmonogram realizacji: 2011 - 2012 
Wartość zadania: 1.550.000,0 zł 
 
6) Rozbudowa i modernizacja kaplicy cmentarnej na Cmentarzu 
Komunalnym  

Cel: poprawa warunków socjalnych i sanitarnych oraz umożliwienie 
celebrowania w kaplicy Mszy Świętej mieszczącej wiernych oraz stworzenie 
pomieszczenia – chłodni, przystosowanego do przechowywania ciał zmarłych 
do czasu pogrzebu. 
Harmonogram realizacji: 2011 - 2012 
Wartość zadania: 315.000,0 zł 
 



7) Budowa nowego obiektu socjalno – szatniowego dla Klubu 
Sportowego Tarnowiec 

Cel: poprawa warunków socjalnych obiektu z przeznaczeniem dla Klubu 
Sportowego oraz zapewnienie standardów i propagowanie uprawiania sportu 
Harmonogram realizacji: 2012 - 2015 
Wartość zadania: 800.000,0 zł 
 
8) Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Na Młyny 

Cel: poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz estetyki 
ulicy  

Harmonogram realizacji: 2012 - 2013 
Wartość zadania: 1.000.000,0 zł  

 

9) Budowa kompleksu wypoczynkowo – sportowego: parku 
rekreacyjnego i boisk do piłki koszykowej i siatkowej  

Cel: stworzenie miejsca do wypoczynku i spędzania wolnego czasu oraz 
propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców Tarnowca 

Harmonogram realizacji: 2010 - 2013 
Wartość zadania: 850.000,0 zł  

 

 

 
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy  
W. Mitera 
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