Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/205/2009
Rady Gminy Mogilany
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LIBERTÓW
NA LATA 2009 - 2013

1. Charakterystyka miejscowości Libertów.

1.1. PołoŜenie miejscowości, przynaleŜność administracyjna,
powierzchnia
Libertów jest jednym z dziesięciu sołectw Gminy Mogilany. Gmina Mogilany połoŜona jest
w południowo-wschodniej części powiatu krakowskiego w województwie małopolskim,
wzdłuŜ drogi krajowej E77. Gmina stanowi enklawę otoczoną gminami miejskimi: Kraków,
Skawina, Myślenice i Świątniki Górne. Sołectwo Libertów znajduje się w północnej części
Gminy Mogilany.
PołoŜenie Gminy Mogilany na tle powiatu krakowskiego przedstawia rysunek nr 1,
natomiast szczegółową lokalizację sołectwa Libertów na tle Gminy Mogilany prezentuje
rysunek nr 2.

Rysunek 1 – PołoŜenie Gminy Mogilany na tle powiatu krakowskiego.

Powierzchnia całej Gminy Mogilany wynosi 4371 ha, natomiast powierzchnia
miejscowości Libertów wynosi 377 ha, co stanowi 8,63% ogólnej powierzchni Gminy.
Zgodnie z Krajowym Rejestrem Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju kod Gminy
Mogilany: 1206092, Identyfikator Miejscowości Podstawowej Libertów – 0326902.
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Rysunek 2 - Podział Gminy Mogilany na sołectwa.

Szlaki turystyczne przebiegające przez teren Gminy Mogilany:
Szlak Gen. Józefa Bema (kolor zielony) – długość 25,6 km:
• Borek Fałęcki – pętla MPK
• Kobierzyn
• Sidzina
• Libertów
• Gaj
• Mogilany
• Las Bronaczowa
• Radziszów – stacja PKP
Szlak niebieski – długość 22 km
• Swoszowice
• Lusina
• Świątniki Górne
• Siepraw
• Zawada
• Myślenice
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Szlak niebieski – długość 22 km
• Skawina
• Chorowice
• Kulerzów
• Las Bronaczowa
• Krzywaczka
• Sułkowice
Szlak czarny – długość 11,5 km
• Mogilany
• Chorowice
• Siepraw

1.2. Demografia
Liczba mieszkańców Gminy Mogilany systematycznie wzrasta, co jest dowodem
postrzegania Gminy jako terenu atrakcyjnego pod względem mieszkalnictwa oraz pod
względem inwestycyjnym. PoniŜej przedstawiono zmiany w liczbie mieszkańców sołectwa
Libertów oraz porównawczo na tle gminy, w latach 2004-2008.
Mieszkańcy Miejscowości Libertów porównawczo na tle całej Gminy Mogilany.
Opis
Ogółem mieszkańcy Gminy
W tym: Libertów
Ogółem mieszkańcy Gminy
W tym: Libertów
Ogółem mieszkańcy Gminy
W tym: Libertów

Razem mieszkańców
W tym kobiety
Stan na dzień 31.12.2004 roku
10 529
5 160
1 852
Stan na dzień 31.12.2005 roku
10 748
1 903
Stan na dzień 31.12.2006 roku
11 001
1 952

W tym męŜczyźni
5 369

954

898

5 492
981

5 256
922

5 642
1 015

5 359
937

5 774
1 047

5 466
954

11 411

5 846

5 564

2 019

1 052

967

Stan na dzień 31.12.2007 roku

Ogółem mieszkańcy Gminy
W tym: Libertów

11 240
2 001
Stan na dzień 31.12.2008 roku

Ogółem mieszkańcy Gminy
W tym: Libertów

Tabela 1 – Liczba mieszkańców zameldowanych w Libertowie (faktyczna liczba mieszkańców jest większa)
porównawczo na tle Gminy Mogilany.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Mogilany.
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Liczba mieszkańców sołectwa Libertów na tle Gminy Mogilany
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Rysunek 3 – Porównawczo: Liczba mieszkańców sołectwa Libertów na tle Gminy Mogilany.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Mogilany.

1.3. Historia miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń
mających wpływ na powstanie układu przestrzennego

Wieś Libertów była notowana w źródłach historycznych od 1322 roku. Pierwotnie
Libertów graniczył z Brzyczyną, Sidziną, Opatkowicami, Zbydniowicami i Lusiną. Na północ
od Libertowa ciągnął się waŜny trakt handlowy, zwany "drogą solną", a łączący Wieliczkę
z dzielnicą śląską. Trakt ten był chętnie uŜywany przez kupców solnych pragnących w swej
drodze ominąć Kraków. Bliskość tego traktu wpływała jednak stymulująco na rozwój wsi
znajdujących się w granicach jego oddziaływania.
Najstarsza zachowana forma toponomastyczna nazwy wsi brzmiała Luberowice,
następnie Libhertow, Lambertow, Lubertowicze. Nazwa ta jest nazwą osobową, wskazującą
na związek własnościowy osady z osobą noszącą imię Libert.
Libertów był wsią rycerską, a później szlachecką. Na początku XV w. właścicielem wsi
był niejaki Lorconi, osoba najprawdopodobniej pochodzenia włoskiego. W drugiej połowie
XV w. właścicielem Libertowa był Stanisław Dąbski herbu Rola. Z tego okresu pochodzi
pierwszy opis wsi pozostawiony przez Długosza w Liber Beneficiorum. Łaciński tekst
Długosza informował o tym, Ŝe w Libertowie było 10 łanów kmiecych, karczma (z osobnym
gruntem) i ogród. Dziesięcina z wsi stanowiła uposaŜenie kościoła św. Wawrzyńca
na Kazimierzu (nieistniejący od XVIII w.) i klasztoru BoŜego Ciała. Stanisław Dąbski był
równocześnie właścicielem okolicznych wsi, m.in. Brzyczyny Większej i Brzyczyny Mniejszej.
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W 1529 roku w Libertowie nadal znajdowała się prepozytura kościoła BoŜego Ciała
na Kazimierzu, zabezpieczona na łanach kmiecych i zyskach karczmarzy.
W XVII w. cały majątek powiększony o wieś Gaj, znajdował się w rękach rodziny
Cikowskich. W 1680 roku we wsi pobierano podatki z blisko 6 łanów ziemi. Znajdował się tu
takŜe młyn wodny o dwóch niezaleŜnych kołach.
AŜ do rozbiorów, administracyjnie wieś naleŜała do powiatu szczyrzyckiego, a następnie
wielickiego, z urzędem sądowym w Skawinie.
W XIX w. właścicielami majątku dworskiego w Libertowie (249 morg roli, 46 morg łąk
i ogrodów, 30 morg pastwisk i 41 morg lasu) była rodzina Padlewskich ze wschodniej Galicji.
W połowie wieku wieś liczyła 550 mieszkańców. Do 1945 roku wieś stanowiła własność
tabularną Wojciecha Padlewskiego, spokrewnionego z Konopkami.
Libertów od początków naleŜał do parafii w Gaju, którą erygowano w 1325 roku. W 1985
roku poświęcono w Libertowie kaplicę pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe. Obecnie
parafia libertowska ma od kilku lat swój własny kościół pod wezwaniem św. Brata Alberta.
Po reformie administracyjnej Krakowa z 1973 roku do miasta włączono Opatkowice,
Sidzinę oraz część Zbydniowic i Lusiny. Wtedy teŜ włączono do Krakowa część północnych
gruntów Libertowa, które widnieją w dawnych planach katastralnych Galicji.
Z Libertowa roztacza się piękny krajobraz na opactwo w Tyńcu i klasztor na Bielanach.1

1.4. Określenie przestrzennej struktury miejscowości przez
wskazanie: dominanty przestrzennej, otwartych przestrzeni
wspólnych, elementów charakterystycznych dla danej
miejscowości
Libertów połoŜony jest na progu Pogórza Wielickiego, osiągającego tutaj wysokość 335
m n.p.m. Roztacza się z niego piękny widok w kierunku północnym na wzgórza tynieckie,
skotnickie i kobierzyńskie oraz obniŜenie Sidziny. Jest to miejscowość bezpośrednio
połączona z granicami Krakowa.
W miejscowości dominuje zabudowa zwarta, złoŜona głównie z jednoi dwukondygnacyjnych domów mieszkalnych. Układ urbanistyczny koncentruje się wzdłuŜ
ciągów komunikacyjnych. Przez miejscowość przechodzi droga powiatowa nr K 2174 –prowadząca od drogi krajowej E77 przez Libertów jako ul. Jana Pawła II i Brzyczynę – jako
ul. Leśna do Skawiny.
Dominantą przestrzenną miejscowości jest Kościół Parafialny pw. Świętego Brata Alberta
z małym placem, pełniącym funkcję parkingu. Obok Kościoła znajduje się Filia Przedszkola
Samorządowego „Iskierka” oraz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z nowo
wybudowaną sala gimnastyczną (2007 r.). PoniŜej szkoły znajduje się boisko Ludowego
Klubu Sportowego „Libertów”.
1

Za: dane historyczne za kwerendą MHK oraz Stanisław Rospond: Słownik etymologiczny miast i gmin PRL.
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984, ss. 190, 191. ISBN 83-04-0190-9; za Wikipedią;
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Ulicom w Libertowie zostały nadane nazwy, co znacznie poprawiło komunikację
w sołectwie.

Rysunek 4 – Mapa Libertowa z naniesionymi ulicami.

2. Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości
2.1. Zasoby przyrodnicze
Libertów połoŜony jest na progu Pogórza Wielickiego, osiągającego tutaj wysokość 335
m n.p.m. Roztacza się z niego piękny widok w kierunku północnym na wzgórza tynieckie,
skotnickie i kobierzyńskie oraz obniŜenie Sidziny. Jest to miejscowość bezpośrednio
połączona z granicami Krakowa.
Przy zabytkowym Zespole Dworskim w Libertowie (obecnie RSP Libertów) znajduje
się park krajobrazowy z początku XIX wieku. Na obszarze miejscowości Libertów znajdują
się dwie enklawy leśne oraz cieki wodne, zadrzewienia, stanowiące ostoję dla zwierząt
i roślin.

2.2. Dziedzictwo kulturowe
Zabytki w Libertowie wpisane do Rejestru zabytków prowadzonego przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
Zespół Dworski w Libertowie (obecnie własność RSP Libertów) dwór murowany oraz park
krajobrazowy z początku XIX wieku.
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2.3. Obiekty i tereny
Na terenie miejscowości nie występują skwery i ścieŜki rowerowe. W Libertowie brak jest
duŜych przestrzeni publicznych, mogących słuŜyć potrzebom społecznym mieszkańców.

2.4. Infrastruktura społeczna
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie.
Budynek Szkoły Podstawowej w Libertowie powstał w latach 50-tych. Jest to budynek
parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem w niewielkim stopniu uŜytkowanym.
W latach 1996 – 2000 Urząd Gminy Mogilany przeprowadził w budynku szereg
remontów polegających m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu budynku,
malowaniu pomieszczeń szkolnych, częściowej wymianie podłóg. W 2001 roku został
przeprowadzony remont dachu.
W roku 2006 szkoła została rozbudowana. Obecnie szkoła posiada piękną salę
gimnastyczną, salę do gimnastyki korekcyjnej, 11 sal lekcyjnych, pracownię komputerową
z dostępem do Internetu dla 11 stanowisk o przepustowości łącza 2048 kb/s. W bibliotece
szkolnej znajduje się 4,5 tys. woluminów i wciąŜ wzbogacane są jej zbiory. W szkole
uczniowie mogą zamawiać ciepłe posiłki przywoŜone na dłuŜszej przerwie przez firmę
catteringową. Szkoła bierze udział w akcji Agencji Rynku Rolnego „Kubek mleka”. Oferuje
obszerny program zajęć pozalekcyjnych, prowadzone jest kółko teatralne, kółko
informatyczne, kółko matematyczne oraz zajęcia SKS. Realizowany jest program innowacji
dla klas I – III pod tytułem „Młody artysta w Szkole”. Język angielski nauczany jest juŜ
od klasy I. Ponadto popołudniami w szkole odbywają się zajęcia dla zainteresowanych
sztuką walki kung – fu, język angielski dla klas młodszych prowadzony przez lektora oraz
język angielski dla klas starszych nauczany metodą Callana. W celu zapewniania
bezpieczeństwa szkoła współpracuje z organizacjami takimi jak: Wydział Prewencji
Powiatowej Komendy Policji w Krakowie oraz posterunkiem policji w Świątnikach Górnych,
Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno – pedagogiczną w Krakowie.
W szkole działa monitoring wizyjny, a wejścia są zamykane. Osoby wchodzące
do szkoły są pod ciągłą kontrolą pracowników obsługi szkoły.
Filia Przedszkola Samorządowego
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych przypadkach są
to 2,5 latki. Grupy liczą do 25 osób i są niejednolite wiekowo. Realizowana jest podstawa
programowa z pomocą programu „ABC… program wychowania przedszkolnego XXI wieku”.
Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach z języka angielskiego. Oddział
zamiejscowy w Libertowie dysponuje czterema salami i działają cztery grupy. Placówka
ma dobrze wyposaŜony, zadbany ogród do zabaw dla dzieci. W obiekcie działa kuchnia,
gdzie przygotowywane są na bieŜąco posiłki dla dzieci. W przedszkolu wychowankowie
mogą spoŜywać: śniadanie, obiad, podwieczorek.
Parafia rzymsko – katolicka p.w. Świętego Brata Alberta
W 1992 roku bp Albin Małysiak poświecił plac pod budowę świątyni, a takŜe krzyŜ,
który został postawiony w tym miejscu. W 1995 roku odbyła się uroczysta msza święta
na placu. W 1997 zostały wykopane fundamenty pod budowę kościoła. Prace przy budowie
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świątyni w 95 % były wykonane przez parafian jako osobisty wkład w budowę świątyni.
Kamień węgielny pod budowę przywieziono z Zakopanego – Kalatówek. Z miejsca gdzie Ŝył,
modlił się i pracował patron parafii Św. Brat Albert. Kamień został poświęcony przez Ojca
Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1997 roku na Krakowskich Błoniach. Wmurowania
kamienia i aktu erekcyjnego dokonał Metropolita Krakowski Kardynał Franciszek Macharski
we wrześniu 1998 roku. 16 września 2000 roku odbyła się uroczystość konsekracji kościoła
przez Metropolitę Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.
Świetlica Środowiskowa w Libertowie.
Świetlica Środowiskowa w Libertowie powstała 2 listopada 2004 r. przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Mogilanach. Mieści się przy Kościele pw. św. Brata Alberta
w Libertowie. Wraz z rosnącą liczbą uczestników zajęć środowiskowych zwiększa się liczba
róŜnorodnych zajęć proponowanych i prowadzonych przez świetlicę. Wychowawcy pracujący
w świetlicy (3 osoby) realizują plan pracy dydaktyczno- wychowawczej. Uwzględnione
są w nim zarówno swobodne, jak i zorganizowane gry i zabawy świetlicowe, nauka własna
(odrabianie lekcji) połączona z indywidualną pracą z wychowankiem. Ponadto w świetlicy
przeprowadzane są zajęcia z wychowawcami i instruktorami. Świetlica jest czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 – 18:00. Przeciętna ilość wychowanków
świetlicy waha się od 30 do 40.

2.5. Infrastruktura techniczna
Libertów, podobnie jak cała Gmina Mogilany, objęta jest selektywną zbiórką odpadów
komunalnych. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w Libertowie mają podpisane
umowy z firmami, na wywóz odpadów. Odbiór odpadów stałych odbywa się raz lub dwa razy
w miesiącu zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem dla Libertowa. Właściciele sami
wybierają firmę, spośród działających na terenie Gminy Mogilany. W zakresie odpadów
stałych są to: A.S.A. Eko Polska, Przedsiębiorstwo WielobranŜowe MIKI, Eko Trans, Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejski Zakład Usługowy,
natomiast odpadami ciekłymi zajmują się: Eko Trans, Miejski Zakład Usługowy.
Infrastruktura jest nie najlepiej rozwinięta, zwłaszcza w zakresie dróg (szerokość, stan
nawierzchni, odwodnienie, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie), w zakresie sieci
elektrycznej (niskie napięcia) oraz wodociągowej (niskie ciśnienie na niektórych obszarach,
przerwy w dostawach wody), istnieje moŜliwość swobodnego korzystania z infrastruktury
teletechnicznej – sieć telefoniczna i teleinformatyczna (ISDN, SDI, Neostrada, internet drogą
radiową).
Teren Libertowa jest w 70% skanalizowany. Po wybudowaniu kanalizacji miejscowość
zostanie
podłączona do oczyszczalni ścieków w Lusinie (miejscowość znajduje
się w obrębie Aglomeracji Lusina).

2.6. Gospodarka i rolnictwo
Gmina Mogilany, mimo iŜ jest gminą wiejską, nie wykazuje cech obszaru typowo
rolniczego. Na terenie Gminy, w tym równieŜ miejscowości Libertów, jest ogółem kilka
gospodarstw o charakterze rolniczym lub ogrodniczym. Generalnie działalność rolnicza
stanowi bardziej dodatkowe niŜ podstawowe źródło dochodów.
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Dominują tutaj głównie rodzinne firmy, zatrudniające do 5 osób. Profil działalności tych
firm obejmuje z reguły działalność usługową, handlową lub budowlaną. Zapewnienie rynku
zbytu przez okoliczne miasta jest zachętą do rozpoczęcia działalności gospodarczej
na własny rachunek. Z drugiej strony firmy z Krakowa czy Skawiny stanowią olbrzymią
konkurencję dla małych wiejskich firm, tak więc bliskie sąsiedztwo stanowi dla lokalnej
przedsiębiorczości odpowiednio szanse lub zagroŜenie. Niemniej jednak bilans porównawczy
wykazuje więcej zalet i atutów sąsiedztwa, stąd teŜ moŜna wysnuć wniosek, iŜ sąsiedztwo
Krakowa, Skawiny czy Myślenic jest szansą dla lokalnej przedsiębiorczości.
Zgodnie z Ewidencją Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy
Mogilany liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2008 r. w Libertowie wynosi 276 firm, natomiast w całej
Gminie Mogilany - 898 firm.

2.7. Kapitał społeczny i ludzki
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Libertowa i Brzyczyny
Stowarzyszenie, którego przedmiotem działalności/celem są: działalność w zakresie
kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu, działalność oświatowa, działalność
na rzecz kultury, działalność na rzecz rozwoju wiedzy naukowo-technicznej, ochrona zdrowia
i pomoc społeczna, ochrona środowiska, poprawa infrastruktury środowiskowej, działalność
promocyjna, propagandowa i informacyjna na rzecz w/w.
Ludowy Klub Sportowy „Libertów”
Celem klubu jest rozwój i popularyzacja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieŜy
na terenie województwa małopolskiego. Klub realizuje swoje cele poprzez: organizowanie
i prowadzenie sekcji w róŜnych dyscyplinach sportowych, organizowanie działalności
sportowej i współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru
i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych, szkolenie zawodników
organizowanie w sposób pośredni lub bezpośredni zawodów sportowych, uczestniczeniu
w rozgrywkach ligowych, w uprawianych dyscyplinach, rozwijanie sportu masowego
i rekreacji.
Stowarzyszenie „Libertów”
Podstawowym celem Stowarzyszenie jest działanie na rzecz poprawy warunków
Ŝycia obecnych i przyszłych mieszkańców miejscowości, poprzez podejmowanie działań
na rzecz:
• Ochrony ładu przestrzennego (utrzymania dotychczasowego charakteru zabudowy)
• ZrównowaŜonego rozwoju (zapewnienie równowagi pomiędzy ochroną walorów
krajobrazowych, architektonicznych i przyrodniczych a potrzebami wynikającymi
z rozwoju miejscowości)
• Rozwoju infrastruktury technicznej (w tym drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej),
społecznej (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego i szkolnego)
i gospodarczej
• Ochrony dziedzictwa kulturowego i aktywizacji Ŝycia społecznego
• Podnoszenia świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców
Stowarzyszenie „Libertów” jest organizacją typu non-profit.
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Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie
realizowana operacja
Zestawienie mocnych i słabych stron w ramach czynników wewnętrznych decydujących
o rozwoju miejscowości oraz szans i zagroŜeń dla rozwoju Libertowa, jako czynników
zewnętrznych przedstawiono w poniŜszej tabeli.
Czynniki wewnętrzne
Mocne strony

Słabe strony

1. DuŜa aktywność społeczna mieszkańców

1. Podział miejscowości na dwie części
przez „zakopiankę” – drogę krajową E77

2. Dobra komunikacja z aglomeracją
krakowską (róŜnorodność przewoźników,
sieć dróg)

2. Niewystarczająca infrastruktura
komunalna - kanalizacja

3. PołoŜenie w pobliŜu Krakowa (jego
zasoby: kultura, edukacja, sport)

3. Ograniczone moŜliwości finansowe
funduszu sołeckiego

4. Walory przyrodnicze i ich wykorzystanie
(róŜnorodność terenu, rzeźba
geograficzna)

4. Brak infrastruktury rekreacyjno turystycznej
5. Niski poziom integracji „napływowych”
mieszkańców – na części obszaru

5. Wysoki poziom wykształcenia
mieszkańców

6. Nieekonomiczne i nieekologiczne
sposoby pozyskiwanie źródła energii

6. Chęć wzajemnej współpracy
7. Wielu lokalnych liderów

7. Brak wspólnych ogólnodostępnych
przestrzeni publicznych

8. Aktywni radni, dyrektorzy: szkoły i
przedszkola oraz sołtys

8. Zbyt duŜa koncentracja zabudowań

9. Pogłębiająca się integracja środowisk
wiejskich, identyfikacja mieszkańców z
obszarem, na którym mieszkają,
historycznie ukształtowana społeczność,
która identyfikuje się z obszarem, otwarta
na nowych mieszkańców

9. Niewystarczająca oferta
zagospodarowania czasu wolnego dla
mieszkańców
10. Niski poziom świadomości
ekologicznej mieszkańców
11. Brak wystarczającej ilości chodników

10. NiŜsze niŜ w Krakowie koszty
działalności gospodarczej
(funkcjonowanie)

12. Stosunkowo niska jakość Ŝycia w
aspekcie kulturalnym (infrastruktura,
oferta)

11. Zaplecze lokalowe z moŜliwością
wykorzystania do rozwijania aktywności
społecznej – szkoła, kościół

13. Mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieŜy w czasie wolnym od
nauki

12. Korzystna sytuacja demograficzna,
młoda społeczność, dodatnie saldo
migracji, dodatni przyrost naturalny

14. Brak inwentaryzacji terenów zielonych
15. Nieprecyzyjne zapisy Planów
Zagospodarowania Przestrzennego

13. Obszar atrakcyjny dla celów turystyki i
rekreacji

16. Spadek bezpieczeństwa pieszych na
10

14. DuŜa nowa szkoła

drogach wskutek wzrostu ruchu
pojazdów

15. Nowa sala gimnastyczna
16. Filia przedszkola samorządowego
„Iskierka”
17. Brak zakładów produkcyjnych
zanieczyszczające powietrze
18. Niektóre Plany Zagospodarowania
Przestrzennego
19. Zadbane posesje i duŜo zieleni
20. Częściowe skanalizowanie
miejscowości
21. Częściowe oświetlenie miejscowości
22. Aktywnie działający klub LKS
23. PręŜnie działające stowarzyszenia
24. Zabytkowy dwór – własność RSP w
Libertowie

Czynniki zewnętrzne
Szanse

ZagroŜenia

1. Moda na aktywne spędzanie czasu,
rekreację podmiejską

1. Migracja zarobkowa z niektórych
miejscowości obszaru

2. PrzynaleŜność do Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego

2. Wchłonięcie przez Kraków – kulturowo,
społecznie (w kategoriach identyfikacji,
odrębności obszarowej)

3. Korzystny zewnętrzny układ
komunikacyjny (Kraków, Śląsk,
Autostrada, Balice – lotnisko)

3. DuŜa presja inwestycyjna, urbanizacyjna
4. Recesja gospodarcza

4. Bliskość Krakowa jako duŜego rynku – w
tym turystycznego, towary i usługi itp.

5. Kryzys energetyczny i finansowy

5. Migracja z miasta na wieś – tendencja

6. Niespójne i nie zawsze sprzyjające
rozwojowi obszaru prawo, biurokracja

6. Powracająca moda na tradycję i
„wiejskość” (powrót do korzeni)

7. Wzrost bezrobocia w regionie
8. Postępujące rozwarstwienie
ekonomiczne społeczeństwa

7. MoŜliwość pozyskiwania środków
zewnętrznych, w tym unijnych

9. Niewykorzystanie szans wynikających
moŜliwości pozyskania środków
finansowych z UE

8. Sprzyjająca polityka lokalna i regionalna
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
9. Rozwój przedsiębiorczości i drobnej
wytwórczości na terenach wiejskich

10. Niestabilny system prawny, szczególnie
podatkowy w Polsce

10. Otwarcie granic – moŜliwość legalnej
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pracy i kształcenia

11. Chuligaństwo młodzieŜy

11. Nawiązanie współpracy z innymi
miejscowościami i gminami

12. Zniszczenie krajobrazu i przyrody

12. Wzrost aktywności społeczeństwa

13. DuŜa presja inwestycyjna,
urbanizacyjna

13. Zachowanie piękna wsi i walorów
przyrodniczych

14. Utrudnienia finansowe we wspieraniu
terenów wiejskich

14. Rozwój wsi, nowa zabudowa, napływ
nowych mieszkańców

15. Trudno dostępny pieniądz – banki i
kredyty

15. Rozwój oświaty i społeczeństwa
informacyjnego

16. Starzenie się mieszkańców, niŜ
demograficzny
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3. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć
aktywizujących społeczność lokalną
Plan Odnowy Miejscowości Libertów jest spójny z dokumentami programowymi Gminy
Mogilany. Przede wszystkim tworzony został w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy Mogilany
na lata 2006 – 2013 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/278/2006 Rady Gminy Mogilany z dnia 30
marca 2006 roku.
Dokument jest spójny z Misją oraz Kierunkami rozwoju Gminy Mogilany na lata 2006 –
2013. PoniŜej zamieszczony został wyciąg ze Strategii dotyczący Misji i Kierunków rozwoju
Gminy.
MISJA GMINY MOGILANY
Gmina Mogilany – podkrakowska gmina zachowująca charakter wiejski, kultywująca
lokalne tradycje, przyjazna dla środowiska naturalnego,
dbająca o krajobraz; atrakcyjne, bezpieczne miejsce zamieszkania
oraz rekreacji i wypoczynku, z nieuciąŜliwym dla środowiska
rozwojem przedsiębiorczości i gospodarstwami rolnymi
o alternatywnych źródłach dochodu.
KIERUNKI ROZWOJU GMINY MOGILANY NA LATA 2006 – 2013
1. Stworzenie gminy przyjaznej i atrakcyjnej dla mieszkańców i inwestorów.
2. Rozwój infrastruktury oświatowej, turystyki, rekreacji, działalności usługowej
i przedsiębiorczości.
3. Ochrona środowiska.
4. Rozbudowa infrastruktury społecznej. Bezpieczeństwo mieszkańców.
5. Aktywizacja społeczności lokalnej.
Ponadto Plan Odnowy Miejscowości Libertów stanowi uzupełnienie Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego. Wieloletni Program Inwestycyjny ma postać zestawienia zadań
inwestycyjnych istotnych dla rozwoju całej Gminy. Natomiast Plan Odnowy Miejscowości
zawiera zestaw wielu zadań istotnych dla konkretnej miejscowości. Dlatego teŜ Plan Odnowy
Miejscowości będzie potwierdzeniem i uzupełnieniem zapisów Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego.
Zadaniem Planu jest przedstawienie wykazu zadań koniecznych do realizacji istotnych
dla rozwoju lokalnego miejscowości. Wykaz zadań ma charakter zestawienia, które wytycza
kierunek rozwoju sołectwa oraz wskazuje zasadność realizacji konkretnych działań
zaproponowanych przez społeczność lokalną. Dokument będzie stanowił podstawę
do aplikowania o środki finansowe w latach 2007-2013, na realizację zadań w nim
wymienionych.
Plan przygotowany został przy współpracy społeczności lokalnej – mieszkańców danego
sołectwa, Rady Sołeckiej, Sołtysa oraz Urzędu Gminy Mogilany, Radnych.

13

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną miejscowości Libertów.
Numer
zadania
1.

2.

3.

4.

Nazwa zadania

Cel

Przeznaczenie

− uzyskanie czystego − odprowadzanie
środowiska
nieczystości
naturalnego
płynnych do
wolnego od
oczyszczalni
zanieczyszczeń z
ścieków poprzez
przydomowych
sieć kanalizacji
szamb
− chemiczna obróbka
− poprawa komfortu
nieczystości
Ŝycia mieszkańców
zapobieganie
zatruwaniu
środowiska
Urządzenie parku
- stworzenie
- aktywizacja lokalnej
ogólnodostępnego na terenie
bezpiecznego miejsca społeczności
zespołu placowo – parkowego w zabaw dla dzieci
- propagowanie
Libertowie – wytyczenie alejek,
szkolnych
zdrowego trybu Ŝycia
zamontowanie ławek
- zaspokojenie
przez tworzenie
LOKALIZACJA: teren RSP od
potrzeb społecznych
miejsc aktywności
strony ul. Sportowców lub
w zakresie turystyki i
boisko ,,Gajowianka” ul. Wesoła rekreacji
Urządzenie ogólnodostępnego
- stworzenie
- aktywizacja lokalnej
placu zabaw dla dzieci
bezpiecznego miejsca społeczności
LOKALIZACJA: teren RSP od
zabaw dla dzieci
- propagowanie
strony ul. Sportowców lub
szkolnych
zdrowego trybu Ŝycia
boisko ,,Gajowianka” ul. Wesoła - zaspokojenie
przez tworzenie
potrzeb społecznych
miejsc aktywności
w zakresie turystyki i
rekreacji
Utworzenie ogólnodostępnej
- zachowanie
- aktywizacja lokalnej
świetlicy wraz z izbą pamięci
dziedzictwa
społeczności
(historii Libertowa)
kulturowego

Budowa kanalizacji na ul.
Widokowej i Wesołej
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Termin realizacji
-

-

-

-

Kwota oraz źródło
jej pozyskania
BudŜet Gminy,
środki z zewnątrz

Partnerstwo
Publiczno – Prywatne
Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń,
środki zewnętrzne, w
tym unijne
Partnerstwo
Publiczno – Prywatne
Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń,
środki zewnętrzne, w
tym unijne
Partnerstwo
Publiczno – Prywatne
Środki organizacji

5.

6.

LOKALIZACJA: teren RSP od
strony ul. Sportowców lub
boisko ,,Gajowianka” ul. Wesoła

- zaspokojenie
potrzeb kulturalno –
rozrywkowych
mieszkańców

Oświetlenie ulic i wykonanie
chodników na ulicach: Wesoła,
Korczynowa, Św. Floriana (w
miarę moŜności takŜe innych)

- zaspokojenie
potrzeb w zakresie
infrastruktury
publicznej
zaspokojenie potrzeb
mieszkańców przez
stworzenie
bezpiecznych miejsc
słuŜących do uŜytku
publicznego

- Zaspokojenie
potrzeb mieszkańców
w zakresie
bezpieczeństwa
- poprawa
bezpieczeństwa
pieszych

- zaspokojenie
potrzeb społecznych
w zakresie sportu i
rekreacji

- aktywizacja lokalnej
społeczności

Rozbudowa infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej na
terenie LKS Libertów

pozarządowych, w
tym stowarzyszeń,
środki zewnętrzne, w
tym unijne

BudŜet Gminy
Środki z zewnątrz

-

-

7.

Opracowanie Historii Libertowa,
najlepiej we współpracy ze
Szkoła Podstawową w
Libertowie

- zachowanie
dziedzictwa
kulturowego
- zaspokojenie
potrzeb kulturalno –
rozrywkowych
mieszkańców

- aktywizacja lokalnej
społeczności
-
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Partnerstwo
Publiczno –
Prywatne, środki
organizacji
pozarządowych w
tym stowarzyszenia,
środki zewnętrzne, w
tym unijne

Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń,
SP Libertów

8.

9.

10.

11.

Profesjonalna renowacja kaplic
przydroŜnych

Utworzenie ścieŜki rowerowej
do Skawiny

- zachowanie
dziedzictwa
kulturowego

- zaspokojenie
potrzeb społecznych
w zakresie sportu i
rekreacji

- odnowa i
konserwacja
lokalnych sakralnych,
pomników i miejsc
pamięci
- wzrost atrakcyjności
turystycznej
- wzrost atrakcyjności
turystycznej
- propagowanie
zdrowego trybu Ŝycia

Utworzenie filii biblioteki
publicznej w Mogilanach

- zachowanie
dziedzictwa
kulturowego

- aktywizacja lokalnej
społeczności

Budowa szkolnego boiska ze
sztuczną nawierzchnią

- zaspokojenie
potrzeb społecznych
w zakresie sportu i
rekreacji

- propagowanie
zdrowego trybu Ŝycia

-

-

-

-

12.

Szkolenia językowe i inne kursy
np.: komputerowy dla seniorów

- zaspokojenie
potrzeb społecznych,
edukacyjnych i

- propagowanie
aktywnego spędzania
wolnego czasu
-
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Partnerstwo
Publiczno –
Prywatne,
Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń
Środki z zewnątrz
Partnerstwo
Publiczno –
Prywatne,
Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń
Gminny Ośrodek
Kultury

BudŜet Gminy
Środki z zewnątrz
Partnerstwo
Publiczno – Prywatne
Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń

Partnerstwo
Publiczno – Prywatne
Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń,
środki zewnętrzne, w
tym unijne

13.

Stworzenie ścieŜki rowerowej
wzdłuŜ ul. Jana Pawła II i
Przylesie

- zaspokojenie
potrzeb społecznych
w zakresie sportu i
rekreacji

- propagowanie
zdrowego trybu Ŝycia

-

14.

15.

16.

17.

Utworzenie OSP w Libertowie

−

Utworzenie strony internetowej −
Libertowa (sfinansowanie strony
stowarzyszenia Libertów)

UmoŜliwienie mieszkańcom
−
Libertowa korzystania z
bezpłatnego internetu (w
ramach programu powiatowego)

Utworzenie w Libertowie domu
lub ośrodka kultury

zaspokojenie
potrzeb w zakresie
infrastruktury
publicznej

- wzrost
bezpieczeństwa
mieszkańców

zaspokojenie
potrzeb kulturalno
– rozrywkowych
mieszkańców

- aktywizacja lokalnej
społeczności

zaspokojenie
potrzeb kulturalno
– rozrywkowych
mieszkańców

- aktywizacja lokalnej
społeczności

Zaspokojenie potrzeb
społecznych
mieszkańców

-

-

-

Aktywizacja lokalnej
społeczności
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-

BudŜet Gminy,
Starostwo
Powiatowe,
Partnerstwo
Publiczno – Prywatne
Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń,
środki zewnętrzne, w
tym unijne
Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń,
środki zewnętrzne, w
tym unijne
Partnerstwo
Publiczno – Prywatne
Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń,
środki zewnętrzne, w
tym unijne
Partnerstwo
Publiczno – Prywatne
Środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń,
środki zewnętrzne, w
tym unijne
Środki zewnętrzne,
środki organizacji
pozarządowych, w
tym stowarzyszeń

