
Wysokie, bo 17 miejsce w województwie małopolskim zajęła Gmina Pleśna 
w ogólnopolskim rankingu gmin. Pod uwagę brano m.in. tempo wzrostu wy-

datków w przeliczeniu na mieszkańca, wzrost 
dochodów własnych, ile pozyskano środków 
unijnych, wydatki na ochronę środowiska i dro-
gownictwo oraz zadłużenie gminy. Gmina Ple-
śna okazała się jedną z najbardziej zaradnych 
gmin w Małopolsce.
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Gmina Pleśna położona 11 km na połu-
dnie od Tarnowa to doskonałe miej-
sce do życia i inwestowania. Przez te-

ren gminy przebiega ważna droga lokalna 
Tarnów – Zakliczyn oraz linia kolejowa pro-
wadząca z Tarnowa na południe, w kierunku 
Nowego Sącza i Krynicy. Taka lokalizacja jest 
wymarzonym miejscem dla przedsiębior-
ców. Gmina Pleśna posiada opracowaną 
strategię – „Plan Społeczno-Gospodarcze-
go Rozwoju Gminy”. Realizowane są obec-
nie ważne inwestycje m.in. wodocigowanie 
całej gminy, rozbudowa kanalizacji i oczysz-
czalni ścieków.Pleśna jako gmina podmiej-
ska wiąże swą przyszłosć z rozwojem przed-
siębiorczości; przede wszystkim w bran-
ży rolno-spożywczej na bazie ogrodnic-
twa. Ważnym atutem gminy są sprzyjające 
warunki do rozwoju ogrodnictwa, zakorze-
nione tradycje w uprawie owoców jagodo-
wych, specyficzny mikroklimat miejscowo-
ści w dolinie Dunajca, które słyną z sadów 
czereśniowych, dobre gleby i dogodne po-
łożenie gminy względem ważniejszych ryn-
ków zbytu: Giełdy Tarnowskiej oraz Zakła-
dów Przetwórstwa Owocowo-Warzywne-
go.Ze względu na duże rozdrobnienie go-
spodarstw rolnych gmina wiąże swoje pla-
nyz rozwojem kierunków produkcji ogrod-
niczej, warzywnictwa i sadownictwa.

W Gminie Pleśna przyjemnie się też 
mieszka. Władze samorządowe kładą duży 
nacisk na poprawę warunków bytowych 
mieszkańców. Dużo środków z budżetu 
gminy przekazuje się na poprawę bazy pla-
cówek oświatowychi poprawę stanu dróg.

Gmina Pleśna to także raj dla turystów, 
którzy poszukują pięknych pagórkowa-
tych krajobrazów, otwartych przestrzeni, 
ciekawostek przyrodniczych i historycz-
nych. Urozmaicone ukształtowanie tere-
nu sprzyja uprawianiu turystyki aktyw-
nej – pieszej, rowerowej, konnej oraz nar-
ciarstwa biegowego. Dla turystów przygo-
towano 5 szlaków turystycznych pieszych 
oraz 4 dobrze oznakowane trasy rowero-
we o łącznej długości 24 km. Zmotoryzo-
wanym turystom poleca się Szlak Niepod-
ległości Tarnów – Kąśna Dolna – Dworek 
Paderewskiego. Uroki gminy można podzi-
wiać także z drogi wodnej szlakiem kajako-
wym na Dunajcu.

Pleśna swym rodowodem historycz-
nym sięga XVII wieku. Do najciekaw-
szychobiektów turystycznych może-
my zaliczyć: Kościół neobarokowy p.w. 
NMP Wniebowziętej w Pleśnej z lat 1924 
-1930, Cmentarze Legionistów: w Li-
chwinie i Łowczówku (największy), Dwór 
w Rzuchowej z XVII wieku, w którym 
obecnie mieści się Dom Pomocy Spo-

łecznej. W miejscowości Janowice pałac 
z 1 połowy XIX wieku otoczony parkiem 
(obecnie Ośrodek SzkoleniowyPolitechni-
ki Krakowskiej). Znajduje się tam również 
uroczysko: las dębowo-grabowy, w któ-
rym rośnie ok. 100 okazów bluszcza po-
spolitego. W miejscowości Lichwin znaj-
dują się skamieniałe pnie drzew w wyrobi-
sku skalnym sprzed 66 milionówlat, „Dia-
bli kamień” w tzw. piekiełku oraz odkryw-
ka kamieniołomu „łupekmioceński”.

Pleśna jest gminą otwartą dla wszyst-
kich, którzy chcą tu zainwestować, odpo-
cząć, albo zamieszkać. 

Pleśna
Gmina na medal!
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