UCHWAŁA NR XLIV/449/2010
RADY GMINY TARNÓW
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łękawka 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 Łękawka z dnia 11
marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Łękawka na lata 2010
– 2016, Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Łękawka 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.
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Wstęp
Łękawka to niewielka, spokojna, lecz niezbyt bogata miejscowość.
Trudno

jest,

zatem

sfinansować

wszystkie

potrzebne

mieszkańcom

przedsięwzięcia jedynie ze środków pochodzących z budżetu gminnego. Jedną z
dróg do poprawy, jakości życia mieszkańców oraz tworzenia nowych źródeł
utrzymania może być pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym z Unii
Europejskiej. W związku z tym został opracowany Plan Odnowy Miejscowości
Łękawka. Uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy
ubieganiu się o środki finansowe z programów pomocowych UE.
Plan Odnowy Miejscowości Łękawka jest dokumentem, który ma na celu
stworzenie koncepcji i wizji zrównoważonego rozwoju miejscowości na lata
2010 – 2016, a więc zawiera działania długofalowe. Określa generalny kierunek
rozwoju oraz umożliwia planowe realizowanie działań ukierunkowanych na
tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju wsi i życia mieszkańców.
Proponowane przedsięwzięcia dotyczą wielu sfer życia mieszkańców, od
rozbudowy infrastruktury komunalnej i społecznej, poprzez poprawienie
bezpieczeństwa mieszkańców, do stworzenia miejsca reprezentacyjnego dla wsi.
Plan Odnowy Miejscowości współgra ze „Strategią zrównoważonego
rozwoju Gminy Tarnów na lata 2008 – 2015” oraz „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów”

I. Charakterystyka miejscowość Łękawka
1.1 Położenie

Miejscowość Łękawka to jedno z większych obszarowo sołectw Gminy
Tarnów. Obejmuje powierzchnię 628, 52 ha, zajmując tym samym 4 miejsce
wśród 14 miejscowości wchodzących w skład Gminy Tarnów.
Łękawka objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Pogórza
Ciężkowickiego.
Jedynie od strony zachodniej Łękawka graniczy z miejscowością gminy
Tarnów – Porębą Radlną. Natomiast naszym północnym sąsiadem jest
miejscowość gminy Skrzyszów – Łękawica.

Pozostałymi sąsiadami są

miejscowości gminy Tuchów – od strony południowej – miejscowość
Piotrkowice, a od wschodu Karwodrza i Zabłędza.

Rysunek 1. Położenie miejscowości na terenie Gminy
Źródło: zasoby własne gminy

1.2 Historia
Historia wsi Łękawka wpleciona jest w sposób nierozerwalny w dzieje
najwcześniejszego osadnictwa człowieka na terenach Polski południowej. Na
podstawie dokonanych dotychczas odkryć archeologicznych można stwierdzić,
że region tarnowski był od najdawniejszych czasów miejscem zamieszkania i
działalności

człowieka.

Z

chwilą

wycofania

się

języków

lądolodu

skandynawskiego z tego rejonu, środowisko naturalne zaczęło być dostępne dla
człowieka i pomimo, że warunki klimatyczne były jeszcze bardzo surowe, to już
w epoce paleolitu odnajdujemy ślady bytności człowieka na tych terenach. W
kolejnym okresie mezolitu spotykamy się z ludnością prowadzącą koczowniczy
tryb życia, czasowo zamieszkującą budowle szałasowe usytuowane na
wzniesieniach. Według miejscowej legendy właśnie w tym okresie miała
powstać wieś Łękawka założona przez dwoje wędrowców, Jędrzeja i Jewkę,
którzy tak jak ludzie epoki mezolitu zamieszkiwali w szałasie. Nazwa wsi, jak
głosi legenda pochodzi od rozległych łąk, nazywanych niegdyś Łękawami.
Od czasu powstania wsi Łękawka opiekę duchową nad jej mieszkańcami
sprawowali proboszczowie i wikariusze parafii Poręba Radlna, i to właśnie tam
wierni uczęszczali na nabożeństwa. Z czasem Łękawka doczekała się jednak
własnego miejsca kultu. W 1982 roku papież Jan Paweł II na krakowskich
błoniach poświęcił kamień węgielny pod budowę kaplicy w Łękawce, a 18
sierpnia 1991 r. miało miejsce poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Matki
Boskiej Częstochowskiej, budowanej od dziesięciu lat wysiłkiem całej wioski.
Ponadto od 22.02.2009 roku kościół w Łękawce posiada statut rektoratu.

1.3. Ludność

Tabela 1. Udział ludności Łękawki w ogólnej liczbie mieszkańców gminy
( stan na 31 grudnia w poszczególnych latach)
2007: 1999
Wyszczególnienie
Łękawka
Gmina Tarnów
Procentowy udział
ludności Łękawki w
ogólnej liczbie
ludności Gminy
Tarnów

1999
620

2001

2003

626

20 990 21 494

2,95

2005

2007

Liczba

Dynamika

ludności

w%

635

665

676

56

109,3

22 043

22 746

23 283

2 293

110,92

2,88

2,92

2,90

2,44

x

2,91

Źródło: Dane Urzędu Gminy Tarnów

Ludność Łękawki liczy 676 osób ( wg stanu na 31.12.2007R), co stanowi
niecałe 3 % ogółu ludności gminy. Gęstość zaludnienia wynosi 1,07 mieszkańca
na hektar i jest najmniejsze spośród wszystkich miejscowości gminy Tarnów.
Liczba bezrobotnych z terenu miejscowości Łękawka w latach 2000–2009( stan
na 31 grudnia każdego roku) przedstawia poniższa tabela:
Rok

Liczba zarejestrowanych W tym kobiet

2000

37

25

2001

48

28

2002

41

25

2003

38

24

2004

44

26

2005

36

24

2006

28

22

2007

19

13

2008

23

11

2009

26

13

1.4 Rolnictwo i leśnictwo
Łękawka to miejscowość, w której większość gospodarstw domowych
prowadzi gospodarstwa rolne. Rolnictwo Łękawki charakteryzuje się, podobnie
jak w całym powiecie tarnowskim, znacznym rozdrobnieniem gospodarstw
rolnych, co wpływa na niską ich rentowność. Wiele rodzin posiada areał ziemi
powyżej 1 ha, które zalicza się do gospodarstw rolnych, ale znaczna część z nich
nie uprawia ziemi, pozostawiając ją odłogiem lub dzierżawi tę ziemię innym
gospodarstwom. Duży odsetek mieszkańców posiada tylko działki siedliskowe
usytuowane

pod

zabudową.

Część

gospodarstw

domowych

prowadzi

działalność rolniczą, ogrodniczą lub hodowlaną. Ostatnio daje się zauważyć
również zainteresowanie mieszkańców Łękawki hodowlą koni.
Na obszarze Łękawki występują obszary leśne. Część drzewostanu stanowią
lasy prywatne. Z tej przyczyny w miejscowości jest prowadzona gospodarka
leśna, jednak jest ona bardzo słabo rozwinięta.

1.5 Komunikacja i gospodarka

Dostępność komunikacyjna do miejscowości jest bardzo dobrze rozwinięta. Do
miejscowości Łękawka prowadzą 2 drogi łączące wioskę z Tarnowem:
 Droga wojewódzka nr 977 – poprzez Porębę Radlną, Nowodworze,
Tarnowiec, ul. Tuchowską (droga ta o długości 86, 4km łączy Tarnów z
Gorlicami i Słowacją)
 Droga powiatowa poprzez Łękawicę, Skrzyszów, ul. Gumniską
Przedłużenia w/w dróg prowadzą do miejscowości Piotrkowice a dalej do
Tuchowa.
Drogi lokalne na obszarze Łękawki posiadają 200 m chodnika i są dobrze
oświetlone.
Stosunkowo duży obszar wsi powoduje, że w Łękawce przeważają drogi
gminne i drogi dojazdowe do pól.

Na terenie Łękawki zarejestrowanych jest kilkanaście przedsiębiorstw, Są
one prowadzone przede wszystkim przez mieszkańców wsi . Większość
mieszkańców Łękawki znajdujących się w wieku produkcyjnym pracuje w
zakładach zlokalizowanych w sąsiadującym z miejscowością Tarnowem.

1.6 Oświata

Szkoła w Łękawce jak wynika z dokumentów istniała już w latach 1887 –
1888. Była to szkoła jednoklasowa wykazywana, ale niedziałająca. Dokumenty
nie wskazują na podstawie czyjego zarządzenia czy decyzji szkoła ta została
powołana do życia i dlaczego nie rozpoczęła swojej działalności. Dzieci z
Łękawki uczęszczały w tym czasie do szkoły parafialnej w Porębie Radlnej.
Udokumentowaną historię szkoły w Łękawce należy przedstawić od roku 1902,
kiedy to Rada Gminy w Łękawce wystosowała prośbę do C. K. Rady Szkolnej
Krajowej o wydzielenie Łękawki ze związku szkolnego w Porębie Radlnej i
zorganizowanie szkoły jednoklasowej w Łękawce. RSK w odpowiedzi na tą
prośbę reskryptem z dnia 13. 08. 1902 roku L22760 zezwoliła na utworzenie
nadetatowej klasy od dnia 1 września przy szkole w Porębie Radlnej, która
miała być prowadzona w Łękawce. Na mocy zarządzenia RSK Rada Szkolna
Okręgowa ustaliła zasady funkcjonowania klasy. Po siedmiu miesiącach od
wniesienia prośby o wyłączenie Łękawki ze związku szkolnego w Porębie
Radlnej, RSK wystosowała kolejne zarządzenie L555 wyłączając z dniem 26
stycznia 1903 roku Łękawkę ze związku szkolnego i tworząc nową samodzielną
szkołę w Łękawce. Jak wykazują dokumenty, marzenia mieszkańców Łękawki
spełniły się w styczniu 1903 roku a datę 26 stycznia tegoż roku należy
nierozerwalnie łączyć z powstaniem szkoły w Łękawce, jako jednostki
funkcjonującej samodzielnie.
Szkoła mieściła się w murowanym budynku, w którym znajdowało się
mieszkanie dla nauczyciela. Budynek ten funkcjonował do roku 1998.

Obecnie szkoła mieści się w nowoczesnym budynku wyposażonym w salę
gimnastyczną, pracownie komputerową z dostępem do Internetu, zaplecze
kuchenne, stołówkę szkolną. Przy szkole znajduje się kompleks sportowy:
boisko, bieżnia. Jest szkołą na miarę XXI wieku.

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

Inwentaryzacja zasobów obejmuje te zasoby, które znajdują się w
Łękawce 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.

2.1 Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe

Łękawka położona jest około 10 km na południe od Tarnowa w północnej
części Pogórza Ciężkowicko – Rożnowskiego. Tędy przebiega droga 977 do
Krynicy i przejścia granicznego w Koniecznej. Teren jest pagórkowaty bardzo
urozmaicony. Z najwyższego wzniesienia „Ostrej Góry” można oglądać
przepiękne krajobrazy Pogórza i Tarnowa, Góry Św. Marcina a przy słonecznej
pogodzie nawet Tatry. Czyste powietrze, zdrowy klimat, spokój to największe
atuty tej miejscowości.
Do zasobów przyrodniczych Łękawki zaliczyć należy lasy, w których
występują liczne gatunkami drzew i krzewów iglastych i liściastych. W
ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost liczebności dzikich zwierząt,
głównie dzików, lisów, jeleni i saren.

Przez miejscowość przebiegają szlaki turystyczne piesze i rowerowe.
Godnym polecenia i uwagi jest Szlak Św. Jakuba.
Lasy Łękawki są atrakcyjnym miejscem spędzania czasu wolnego i
wypoczynku ze względu na obfitość grzybów i owoców leśnych.
Obiektami dziedzictwa kulturowego w Łękawce są liczne kapliczki i
przydrożne krzyże, o które dbają mieszkańcy.

2.2 Infrastruktura społeczna

W Łękawce funkcjonuje Szkoła Podstawowa, która jest jedynym
miejscem użyteczności publicznej na terenie wioski. W budynku szkoły
odbywają się zebrania wiejskie, wybory, spotkania mieszkańców z różnych
okazji np. Dnia Seniora, Dnia Matki. Młodzież szkolna kultywuje tradycje
patriotyczne organizując z okazji świąt państwowych i ważnych rocznic
okolicznościowe akademie. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się
również wśród młodzieży szkolnej identyfikacja z kulturą i tradycją wsi., Co
roku organizowany jest festyn rodzinny „Pożegnanie Lata” dla mieszkańców
przez Radę Rodziców, nauczycieli oraz młodzież szkolną. Na festynie dzieci
prezentują swoje osiągnięcia. Wspólne spotkanie pokoleń służy integracji
społecznej. W Szkole Podstawowej w Łękawce organizowane są również
imprezy o charakterze gminnym jak na przykład Gminny Przegląd Grup
Kolędniczych i Jasełkowych, w którym rok rocznie uczestniczy kilkuset
uczniów ze szkół i przedszkoli Gminy Tarnów.
Co roku szkoła przyjmuje uczniów z Węgier i Słowacji w ramach
wymiany młodzieży.
W roku 2006 w Łękawce powstała jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej, która skupia w swoich szeregach młodzież szkolną oraz dorosłych
mieszkańców wioski. Jednostka dysponuje samochodem oraz podstawowym
sprzętem gaśniczym.

2.3 Infrastruktura techniczna

Łękawka jest miejscowością posiadającą sieć wodociągową i gazowniczą.
W fazie projektu jest sieć kanalizacyjna. Mieszkańcy mogą również korzystać z
sieci telefonicznej oraz posiadają możliwość dostępu do sieci Internetu. Każdy
zainteresowany mieszkaniec 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 dalszym ciągu poprawa stanu dróg oraz budowa chodników, to główne
zadania

zmierzające

do

poprawy

bezpieczeństwa

komunikacyjnego

mieszkańców wsi.

2.4 Kapitał społeczny i ludzki.
Mieszkańcy Łękawki są osobami o dużej aktywności społecznej. Z ich
inicjatywy realizowanych jest wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym,
gospodarczym czy religijnym. Z troską odnoszą się do spraw wsi i są
zaangażowani w życie miejscowości. Wspierają swoimi pracami czy dotacjami
działania na terenie wsi, chętnie uczestniczą w organizacjach społecznych.
Niekwestionowanymi liderami społeczności lokalnej są Sołtys oraz Rada
Sołecka, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej, Zarząd i członkowie OSP
oraz Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej.
W celu zwiększenia zaangażowania większej grupy mieszkańców w życie
społeczne wsi niezbędna jest ich większa integracja ze społecznością lokalną,
szczególnie osób, które w ostatnim okresie przybyły na teren miejscowości.

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

Analiza SWOT umożliwia zdefiniowanie mocnych i słabych stron
miejscowości oraz czynników stanowiących szansę 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 ten rozwój.
Możliwość zagospodarowania przestrzennego Łękawki 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 Łękawka.

Mocne strony (S)

Słabe strony (W)

Dobra lokalizacja miejscowości: bliskość
Rosnące natężenie ruchu
miasta, zadawalająca drogowa sieć
samochodów i zanieczyszczeń
komunikacyjna, dobra dostępność
komunikacyjnych
komunikacyjna
Stale wzrastająca liczba mieszkańców
(przyrost naturalny, migracja)

Niewystarczająca długość
chodników zapewniająca
bezpieczeństwo ruchu pieszych

Dzikie wysypiska, szczególnie w
rejonie rzeki.
Brak sieci kanalizacyjnej
Niestabilne warunki ekonomiczne
Czyste środowisko naturalne
bezpośrednio dotykające
mieszkańców
Rozszerzanie się terenów
Dobrze zorganizowana zbiórka odpadów
wyłączanych spod upraw, ugorzenie
komunalnych.
i odłogowanie ziemi
Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa,
gazowa.

Rosnąca świadomość mieszkańców
potrzeby segregacji odpadów

Niewystarczająca ilość środków na
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Stosunkowo wysoki poziom
bezpieczeństwa

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

Korzystne warunki do rozwoju
Zbyt wysokie koszty prowadzenia
aktywności gospodarczej, produkcyjnej i działalności gospodarczej
usługowej
stanowiące barierę dla jej rozwoju
Istnienie terenów będących głównie
własnością prywatną pod budownictwo
domów jednorodzinnych, niewielkich
zakładów usługowych i produkcyjnych

Brak dobrze zorganizowanych
obiektów rekreacyjnych

Istnienie obszaru pod zagospodarowanie
centrum wsi

Znaczna emigracja zarobkowa ludzi
młodych

Istnienie terenu pod budowę remizy

Brak środków w budżecie gminy na
realizację inwestycji

Istnienie patologii społecznych,
Duża aktywność społeczna mieszkańców istniejące ciągle zjawisko
„dziedziczenia biedy"
Znaczące zasoby ludności w wieku
produkcyjnym. Wzrost liczby ludzi
wykształconych
Wzrost przychodów Gminy skutkujący
wzrostem inwestycji gminnych
Rosnąca mobilność ludzi młodych
wchodzących w wiek produkcyjny
Istnienie dobrej bazy oświatowej
Duża aktywność lokalnych liderów
społecznych i organizacji społecznych
Szansę (O)
Zagrożenia (T)
Odrzucenie wniosków na
Możliwość korzystania ze środków
dofinansowanie ze środków
unijnych
unijnych. Brak środków
zewnętrznych
Rosnące dochody gminy szansą na wzrost Niestabilna polityka fiskalna
kwot przeznaczonych na inwestycje i
państwa.

remonty
Systematyczny wzrost poziomu
wykształcenia
Gotowość młodych ludzi do podjęcia
pracy

Silne więzi rodzinne przywiązanie do
tradycji i kultury

Znaczna migracja zarobkowa ludzi
młodych i wykształconych
Zmiana zachowań w młodym
pokoleniu, adaptowanie
europejskiego stylu życia i subkultur
zachodu
Trudności w mobilizacji wszystkich
mieszkańców miejscowości do
podejmowania wspólnych
przedsięwzięć na rzecz wsi.

Aktywność liderów lokalnej społeczności, Ubożenie mieszkańców, wzrost
duża aktywność i inicjatywność
ilości bezrobotnych
mieszkańców
Systematyczny spadek
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży zainteresowania produkcją rolną i
prowadzeniem gospodarstw rolnych
Nieprzewidywalna rentowność
Rozwój sieci dróg lokalnych szansą na
upraw barierą w sadownictwie i
pozyskanie inwestorów
ogrodnictwie
Rozwój bazy sportowej szansą na większe
Rozdrobnienie i niski areał
zainteresowanie aktywnymi formami
gospodarstw rolnych
wypoczynku
Budowa centrum wsi szansą na integrację
Dzikie wysypiska śmieci
społeczną mieszkańców
Zacieśnianie współpracy z Policją,
ośrodkami i poradniami specjalistycznymi Brak planów na zagospodarowanie
szansą na skuteczniejsze przeciwdziałanie terenu pod budowę remizy
patologiom społecznym
Z analizy SWOT (mocnych i słabych stron miejscowości, jej szans i zagrożeń)
wynika, że wskazanymi przedsięwzięciami służącymi rozwojowi wsi Łękawka
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
 Tworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych,
kształtowanie nawyków uprawiania sportów i aktywnego trybu życia
 Wykorzystanie środowiska przyrodniczego do tworzenia miejsc rekreacji
 Wykorzystanie aktywności i inicjatywy liderów społeczności lokalnej do
realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, integracyjnym i
aktywizujących 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. Wizja rozwoju wsi - przedsięwzięcia inwestycyjne i modernizacyjne
przewidziane do realizacji

Aby Łękawka stała się wsią zadbaną, estetyczną i bezpieczną należy
przeprowadzić szereg przedsięwzięć. Ten cel nie zostanie na pewno osiągnięty
bez pełnego zaangażowania i wsparcia mieszkańców wsi oraz władz gminnych.
Do najpilniejszych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w
miejscowości Łękawka na najbliższe 5 lat należą:

1. Budowa Centrum Wsi
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy przystanku
MPK i PKS na cele rekreacyjne.
W ramach inwestycji planuje się:
- zagospodarowanie zieleni (obsadzenie placu krzewami ozdobnymi,
nasadzenie bylin, wykonanie klombów)
- montaż małej architektury (ławki)
- remont nawierzchni przy przestanku
Realizacja projektu przyczyni się do poprawy estetyki centrum wsi, będzie
stanowić doskonałe miejsce do spotkań i wypoczynku zarówno dla
mieszkańców, jak i gości. Powstały skwer stanie się miejscem reprezentacyjnym
wsi.
Rozpoczęcie przedsięwzięcia planuje się na 2010 rok a jej ukończenie na 2011
rok.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej
Łękawka jest jedną z nielicznych miejscowości Gminy Tarnów, która nie
posiada jeszcze ani jednego kilometra sieci kanalizacyjnej.
Mieszkańcy korzystają obecnie z szamb.

Na szczęście od 2011 roku planujemy rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej
na terenie naszej wsi. Budowa kanalizacji ma dla każdej miejscowości ogromne
znaczenie, głównie ekologiczne, jak również jest podstawą do dalszego rozwoju
gospodarczego.

3. Budowa remizy strażackiej
Ochotnicza Straż Pożarna Łękawka powstała 19.04. 2006 roku. Należy
do niej 41 mieszkańców Łękawki. Straż obecnie dysponuje dwoma wozami
strażackimi. Oprócz wysłużonego Żuka, w 2009 roku Wójt Gminy Tarnów wraz
z Zarządem zakupił nowy wóz strażacki marki Lublin wraz z całym
wyposażeniem. Na razie pojazdy są garażowane na prywatnej posesji, jednak w
najbliższym okresie planuje się budowę garażu przy Szkole Podstawowej w
Łękawce.
Aby straż się mogła dalej prężnie rozwijać niezbędna jest własna remiza
strażacka. Nie tylko do garażowania sprzętu, ale również jako baza ćwiczeniowa
i miejsce spotkań dla młodych strażaków.
Dzięki zaangażowaniu i uporowi wszystkich członków straży jak również władz
lokalnych została już zakupiona działka pod remizę, a w ciągu kolejnych lat ma
powstać nowy budynek remizy.
W ramach tej inwestycji planuje się:
- przygotowanie terenu pod zabudowę
- wykonanie ogrodzenia działki
- budowę obiektu remizy strażackiej wraz z infrastrukturą.
Chcemy aby nasza remiza strażacka oprócz funkcji związanych
bezpośrednio z pracą straży stała się również budynkiem kulturalnym
przydatnym dla wszystkich mieszkańców i była wizytówką naszej wsi.

4. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej

W najbliższych latach planuje się również rozpoczęcie budowy chodnika.
Inwestycja obejmuje powstanie dwóch odcinków chodnika.
Pierwszy będzie biegł od granicy z miejscowością Łękawica, wzdłuż drogi
powiatowej, aż do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do szkoły.
Drugi natomiast, od Kościoła w Łękawce, wzdłuż drogi powiatowej w stronę
drogi wojewódzkiej Tarnów-Tuchów.
Zrealizowanie tej inwestycji jest niezmiernie ważne. Przede wszystkim ze
względu na zapewnienie należytego bezpieczeństwa dla dzieci uczęszczających
do szkoły, jak również wszystkich mieszkańców udających się do Kościoła czy
też znajdującego się tuż obok przestanku autobusowego.

5. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej

6. Renowacja zabytkowej kapliczki Św. Jana

Oprócz opisanych przedsięwzięć będziemy również kłaść duży nacisk na
sukcesywne modernizowanie dróg biegnących przez wieś.
Dokładny harmonogram realizacji powyższych zadań jest ujęty w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Tarnów stanowiącym załącznik do
uchwały budżetowej na 2010 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy
W. Mitera

