
Inicjatywy zaplanowane do realizacji w ramach przedsięwzięcia pod tytułem "Przyroda nie zna 

nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju 

powiatu tarnowskiego". 

 

1 Inicjatywa pt: „Zagospodarowanie i pielęgnacja małego zbiornika wodnego wraz z zachowaniem 

siedliska przyrodniczego.” W ramach inicjatywy przewidziano prace niezbędne do odpowiedniego 

odnowienia zbiornika wodnego, zamontowanie kładki drewnianej, zakup 5 platform drewnianych dla 

ptaków unoszących się na powierzchni wody wykonanych z drewna, z nakryciem dachu z siatki jak 

również wzmocnienie brzegów zbiornika wodnego. Zbiornik wodny zlokalizowany jest w 

miejscowości Rzuchowa w Gm. Pleśna na terenie parku dworskiego.  

2 Inicjatywa pt: „Rekultywacja siedliska  żab  zdegradowanego przez człowieka.” W ramach inicjatywy 

przewidziano prace niezbędne do odpowiedniego odnowienia dwóch starych stawów, wytyczenie i 

utworzenia alejki spacerowej wraz z nasadzeniami drzew oraz wzmocnienie brzegów zbiornika 

wodnego kołkami wierzbowymi i wykonanie wzmocnienia plecionego. Zbiornik wodny zlokalizowany 

jest w miejscowości Rzuchowa w Gm. Pleśna na terenie zespołu dworsko - parkowego. 

3 Inicjatywa pt: „Stworzenie warunków do rozmnażania się bociana poprzez zakup i montaż nowego 

gniazda.” W ramach inicjatywy przewidziano zakup i montażu jednego gniazda bocianiego. Gniazdo 

zlokalizowane jest w miejscowości Rzuchowa w Gm. Pleśna. 

4 Inicjatywa pt: „ogródek edukacyjny - edukacja dzieci i rozmnażanie starych odmian roślin sposobem 

na ochrone zagrożonych gatunków.” W ramach inicjatywy przewidziano utworzenie obok Centrum 

produktu Lokalnego w Rzuchowej ogródka edukacyjnego dla dzieci. W ramach kosztów pojawia się 

zakup i montaż 10 szt drewnianych donic/korytek w których będą sadzone różnego rodzaju rośliny na 

potrzeby prowadzonych zajęć, zakup 10 stołów ogrodowych drewnianych i 20 ławek zdolnych 

pomieścić grupę 60 osób w trakcie zajęć na wolnym powietrzu. Dodatkowo w ogródku pojawi się  

szklarnia z profili aluminiowych o pow 7 mkw i zostanie zbudowane ogrodzenia parkanowe. W 

ogródku edukacyjnym dzieci będą zdobywać wiedze na temat tego skąd się bierze żywność, jak 

wygląda rolnictwo ekologiczne, będą mogły same spróbować pracy rolnika.  

5 Inicjatywa pt: „Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających - pszczoły.” W ramach inicjatywy 

przewidziano zakup 20 sztuk uli, przyczepki do przewozu uli oraz nasion facelii w ilości 100 kg. 

Pszczoły będą przewożone w różne miejsca celu zapylania roślin.  

6 Inicjatywa pt: „Zwiększenie szans na przeżycie leśnej zwierzyny w okresie trudnych warunków 

atmosferycznych poprzez zakup i montaż paśników” W ramach inicjatywy przewidziano zakup 10 

sztuk paśników drewnianych umożliwiających dostęp do siana zarówno wysokim zwierzętom jak 

sarny jak również tym niższym jak zające. Paśniki te zostaną zamontowane w lasach. 

7 Inicjatywa pt: „Stworzenie warunków do rozwoju populacji jeża.” W ramach inicjatywy 

przewidziano koszt zakupu 12 sztuk budek dla jeży, które zostaną rozstawione w różnych miejscach 

na terenie Powiatu Tarnowskiego. 



8 Inicjatywa pt: „Przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających poprzez uruchomienie sieci tzw. 

"hoteli dla owadów". W ramach inicjatywy przewidziano zakup 12 sztuk budek stanowiących tzw 

hotel dla owadów i ich montaż w różnych miejscach na terenie Powiatu Tarnowskiego. 

9 Inicjatywa pt: „Zachowanie starych odmian roślin ozdobnych i ochrona środowiska poprzez montaż 

kompostowników odpadów organicznych i tworzenie bioróżnorodności". W ramach inicjatywy 

przewidziano utworzenie na terenie Gminy Ciężkowice i Pleśna 20 starych przydomowych ogródków. 

W tym celu zakupionych zostanie 20 kompletów materiału nasadzeniowego starych gatunków i 

odmian roślin ozdobnych potrzebnych do utworzenia ogródka o wielkości ok. 4-5 arów jak również 

20 sztuk kompostowników drewnianych, malowanych farbami zabezpieczającymi drewno przez 

warunkami atmosferycznymi które to kompostowniki zostaną zamontowane w tych ogródkach.  

10 Inicjatywa pt: „zwiększenie  różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów rolnych poprzez 

założenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych". W ramach inicjatywy przewidziano utworzenie 

miedzy śródpolnej na terenie Gminy Zakliczyn a w kosztach znalazł się zakup 200 szt sadzonek 

krzewów w tym np. głogu, dzikiej róży, róży jadalnej, kaliny i innych. 

11 Inicjatywa pt: „Przywracanie starych odmian drzew owocowych a tym samym tworzenie 

bioróżnorodności poprzez odtworzenie starego sadu tradycyjnego". W ramach inicjatywy 

zaplanowano odtworzenie sadu tradycyjnego składającego się z 200 szt. sadzonek drzewek 

owocowych. Dodatkowo zaplanowano zakup ławek drewnianych 3 osobowych malowanych farbami 

zabezpieczającymi drewno przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych oraz 

wykonanie ogrodzenia posadzonych drzewek siatką leśną w celu zabezpieczenia sadzonek przez 

obgryzieniem przez dziką zwierzynę jak sarny, zające. Sad zlokalizowany będzie w miejscowości 

Lichwin w Gm. Pleśna. 

12 Inicjatywa pt: „Zmniejszenie zużycia energii konwencjonalnej na rzecz odnawialnych źródeł energii 

- panele solarne.". W ramach inicjatywy przewidziano koszt zakupu zbiornika na wodę o pojemności 

300 Litrów oraz 3 paneli solarnych montowanych na dachu budynku wraz z usługą montażu. Panele 

zostaną zamontowane na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach Małych w Gminie 

Tarnów. 

13 Inicjatywa pt: „Propagowanie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez  zakup i montaż 

lampy fotowoltaicznej, a tym samym ochrona środowiska naturalnego w miejscowości Dąbrówka 

Szczepanowska.". W ramach kosztów przewidziano koszt zakupu kompletnej lampy fotowiltaicznej 

ulicznej wykorzystującej energię fotowoltaiczną do oświetlenia. Lampa zostanie zamontowana w 

Dąbrówce Szczepanowskiej w Gminie Pleśna. 

14 Inicjatywa pt: „Propagowanie i zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez  zakup i montaż 

lampy fotowoltaicznej, a tym samym ochrona środowiska naturalnego w miejscowości Jodłówka - 

Wałki.". W ramach kosztów przewidziano koszt zakupu kompletnej lampy fotowiltaicznej ulicznej 

wykorzystującej energię fotowoltaiczną do oświetlenia. Lampa zostanie zamontowana w Jodłówce-

Wałkach w Gminie Tarnów. 

 

 



15 Inicjatywa pt: „Ochrona środowiska naturalnego poprzez odpowiednie utylizowanie odpadów 

organicznych, baterii alkaicznych, świetlówek i drobnego sprzętu elektronicznego tzw. zbiórka 

selektywna.". W ramach inicjatywy zaplanowano zakup 10 kompletów złączonych czwór dzielnych 

koszy lub pojemników typu stacja recyklingu QUATTROMIX do zbiórki odpadów organicznych, baterii 

alkaicznych, świetlówek i drobnego sprzętu elektronicznego wraz z odpowiednimi nadrukami przy 

każdym koszu informujących o gromadzonych odpadach. 

16 Inicjatywa pt: „Stworzenie warunków do rozmnażania się ptaków poprzez montaż budek 

lęgowych". W ramach inicjatywy zostanie zakupionych 50 kompletnych drewnianych budek dla 

ptaków, malowanych tak by je zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych wraz  

kosztem montażu. Budki zostaną zamontowane na terenie Powiatu Tarnowskiego. 

17 Inicjatywa pt: „Przywracanie starych ras zwierząt gospodarskich poprzez zakup dwóch krów rasy 

polskiej-czerwonobiałej". W ramach inicjatywy przewidziano zakup 2 sztuk jałówek/krów rasy polskiej 

czerwono-białej ZR ujętych programem ochrony zasobów genetycznych wraz z pełną dokumentacją 

rodowodową i rasową. Krowy trafią do Gminy Żabno.  

18 Inicjatywa pt: „Popularyzowanie starych odmian warzyw wśród dzieci sposobem na utrzymanie 

insitu.". W ramach inicjatywy przewidziano utworzenie na terenie gospodarstwa rolnego 

pokazowego ogrodu edukacyjnego. W tym celu zostanie wykonana tablica informacyjna i wiata 

drewniana z zadaszeniem o wymiarach do 25 m kw jak również zakupiony zostanie materiał 

nasadzeniowy starych gatunków i odmian warzyw potrzebny do obsadzenia pokazowego ogrodu 

warzywnego na powierzchni około 10 arów. W ogrodzie zostaną umieszczone też 2 stoły drewniane 

zdolne pomieścić 6 osób oraz 4 ławki drewnianych zdolnych pomieścić 3 osoby każda w postaci 

kompletów 2 ławki i stół łącznie na 6 osób co razem daje 12 osób. Ogród powstanie w 

Szczepanowicach w Gminie Pleśna. 

19 Inicjatywa pt: „Poprawa warunków tarliskowych dla ryb reofilnych na rzece Paleśnianka.".  

W ramach inicjatywy powstaną 3 tarliska rzeczne na potrzeby rozrodu ryb jak również zostaną 

zamontowane 3 tablice informacyjne i zakupiona będzie ikra. Tarliska powstaną w Gminie Zakliczyn. 

20 Inicjatywa pt: „Uporządkowanie terenu dawnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem 

linii brzegowej przy rzece Biała". W ramach inicjatywy zostanie uporządkowany zdegradowany przez 

człowieka teren dawnego boiska sportowego przy rzece Biała. W tym celu przewidziano koszt zbiórki 

i wywozu śmieci z zdegradowanego terenu a następnie wyrównanie placu i zasianie trawy. Inicjatywa 

będzie realizowana w miejscowości Świebodzin w Gminie Pleśna.  

21 Inicjatywa pt: „Popularyzacja inicjatyw obywatelskich dla środowiska". W ramach inicjatywy 

zostanie zorganizowana jednodniowa konferencja/szkolenie w Centrum Produktu Lokalnego w 

Rzuchowej.  

22 Inicjatywa pt: „Zorganizowanie wystawy fotograficznej służącej trwałej ochronie środowiska 

naturalnego". W ramach inicjatywy zostanie ogłoszony konkurs fotograficzny na przedstawienie 

negatywnych działań człowieka na lokalne środowisko i zostanie zorganizowana wystawa 

fotograficzna. W ramach kosztów przewidziano 4 nagrody po 1000,00 zł każda.  

 



23 Inicjatywa pt: „rozwiązywanie lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska poprzez 

konkurs i wydanie publikacji z magnesikami". W ramach inicjatywy zostanie zorganizowane badanie 

ankietowe w szkołach na reprezentatywnej grupie 300 uczniów na podstawie którego zostanie 

przygotowana i wydana publikacja w nakładzie 2000 szt wraz z magnesikami na lodówkę w ilości 4 szt 

na każdą publikacje. Dodatkowo zostanie zorganizowany wyjazd studyjny dla 50 uczniów do 

EKOCENTRUM w Stryszowie. 

24 Inicjatywa pt: „Tworzenie i wspieranie lokalnych partnerstw poprzez budowe bazy danych o 

starych gatunkach, rasach i odmianach roślin i zwierząt gospodarskich". W ramach inicjatywy 

przewidziano utworzenie kompletnej strony internetowej o objętości ok. 10 podstron wraz z budową 

kompletnej bazy danych w której mogliby się rejestrować zainteresowani użytkownicy i wpisywać 

dane na temat posiadanych starych odmian i gatunków roślin. Dodatkowo zaplanowano 

opracowanie scenariusza i nakręcenie oraz obróbkę filmu promocyjnego. 

25 Inicjatywa pt: „kampania informacyjna dotycząca wymierania pszczół oraz ochrony jeży.". W 

ramach inicjatywy przewidziano przygotowanie i emisje ok. 40 spotów promocyjnych w lokalnym 

radio oraz opracowanie i wydanie ulotki informacyjnej. 

26 Inicjatywa pt: „szkolenie z ekologii". W ramach inicjatywy zostanie zorganizowana dwudniowa 

konferencja/szkolenie w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej. 

 


