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7R Logistic pierwszym inwestorem 

w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej

10 grudnia 2015 r. w Wie-

l ickiej  Stref ie Aktywno-

śc i  Gospoda rcze j  o f i -

c ja ln ie otwar te zostało 

Centrum Logistyczne 7R 

Logistic Kraków-Kokotów 

I. Nowoczesny obiekt ma-

gazynowy, o łącznej po-

wierzchni 13 250 m kw., to 

pierwszy budynek, który 

powstał w ramach 9-hek-

tarowej działki dewelopera 

w Kokotowie, na terenie 

Wielickiej Stefy Aktywności 

Gospodarczej.

Centrum Logistyczne 7R 

Logistic Kraków Kokotów 

I to pierwszy magazyn wy-

budowany przez 7R Logi-

stic w Kokotowie. Kolejny 

etap inwestycji to następne 

trzy magazyny o powierzch-

ni 40 000 m kw. W sierpniu 

2016 roku ruszy budowa 

pierwszego z nich. W dłu-

goterminowych planach 

dewelopera jest stworze-

n ie  parku log is t yczne-

go o łącznej powierzchni 

150 000 m kw.

- Konsekwentnie od lat 

prowadzimy politykę proin-

westycyjną, która ma przy-

ciągnąć do naszej gminy 

nowych inwestorów. Jed-

ną z takich inicjatyw było 

stworzenie Wielickiej Strefy 

Aktywności Gospodarczej, 

na terenie której powstało 

pierwsze centrum logistycz-

ne w Kokotowie. Dlatego 

jego otwarcie traktujemy 

również jako nasz sukces – 

podkreśla Artur Kozioł Bur-

mistrz Miasta i Gminy.

Centrum Logistyczne 7R 

Logistic Kraków Kokotów 

I jest pierwszą zrealizowa-

ną inwestycją na terenie 

tzw. Wielickiej Strefy Aktyw-

ności Gospodarczej.

Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej 

przyciąga pierwszych inwestorów
Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej jest ulokowana na granicy Krakowa i Wieliczki w miejscowościach: Brzegi i Kokotów. Atutem jej 
jest dostępność, bliskość autostrady i innych rozwiązań komunikacyjnych, w tym połączenia kolejowego Kraków - Tarnów.

W roku 2015, korzystając z zewnętrznych funduszy, gmina Wieliczka uzbroiła teren strefy, wybudowana została droga łącząca węzeł Ry-
bitwy z droga powiatową Śledziejowice – Brzegi oraz drogi wewnątrz strefy. Dzisiaj teren Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej jest 
wyposażony w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, zbiornik retencyjny, oświetlenie uliczne. Na terenie tym stworzone 
zostały korzystne warunki do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, co wpływa na atrakcyjność inwestycyjną nie tylko 
Gminy Wieliczka, ale całego regionu.

Otwarcie energooszczędnych budynków 

w Kokotowie

Natom ias t  18  g rudn ia 

2015 r. w Kokotowie otwarte 

zostały energooszczędne 

budynki Klastra Zrównowa-

żona Infrastruktura. Dwa 

prototypowe budynki – jed-

norodzinny o powierzchni 

180 m2 oraz biurowo – 

produkcyjny o powierzchni 

1000 m2 – zostały wyko-

nane z materiałów energo-

oszczędnych i w oparciu 

o systemy odnawialnych 

źródeł energii.

W uroczystym otwarciu in-

westycji dofinansowanej 

ze środków UE uczestni-

czyli m.in. wicemarszałek 

Wojciech Kozak, burmistrz 

Wieliczki Artur Kozioł, pre-

zydenci Krakowa i Tarnowa 

Jacek Majchrowski i Roman 

Ciepiela, Kazimierz Barczyk 

– przewodniczący Federacji 

Związków Gmin i Powiatów 

Małopolski.

Inteligentne pasywne bu-

dynki, które powstały w Ko-

kotowie, mają być alter-

natywą dla tradycyjnego 

budownictwa. Są to budynki 

o najwyższej efektywności 

energetycznej, produkujące 

energię i zużywające mini-

malne jej ilości. Ten efekt 

osiągnięto dzięki wykorzy-

staniu autorskich rozwiązań 

konstrukcyjnych, technolo-

gicznych oraz pracy przed-

s ięb iorców skupionych 

w Klastrze Zrównoważona 

Infrastruktura. Koszt budo-

wy był o ok. 8% wyższy niż 

w przypadku konwencjonal-

nych budynków, a koszty 

eksploatacji są mniejsze 

nawet o 90%.

Wielicka Strefa Aktywnosci Gospodarczej
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Coraz więcej samorządów w różny sposób przyciąga 
inwestorów, tworząc na terenie gmin strefy aktywności 
gospodarczej. W Skale też taka powstała…
Nasza gmina wyróżnia się bardzo atrakcyjnym położeniem – w 
otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, który jednak ogranicza 
możliwości rozwoju. Z jednej strony należy więc chronić naturalne 
środowisko, ale z drugiej – dynamicznie się rozwijać, zwiększając 
wpływy do budżetu, by tym samym inwestować i podnosić poziom 
życia mieszkańców. Potrzebujemy zatem inwestorów z kapitałem, 
ale takich, którzy nie będą szkodzić naturze i nie zakłócą równowagi 
parku, a jednocześnie zasilą samorządową kasę, dlatego też w 2012 
roku podjęliśmy decyzję o utworzeniu strefy aktywności gospodar-
czej. Niedużej, bo zajmującej niespełna pięć hektarów.

Teren jest oczywiście uzbrojony i dobrze skomunikowa-
ny, bo na to szczególnie zwracają uwagę inwestorzy.
Tak, teren został uzbrojony, powstała niezbędna infrastruktura tech-
niczna, zbudowaliśmy drogi wewnętrzne i oświetlenie, zmodernizo-
wana została sieć energetyczna i gazowa, powstała sieć kanalizacji 
opadowej wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym… Na te 
inwestycje otrzymaliśmy środki z funduszy europejskich. Całe przed-
sięwzięcie kosztowało ponad trzy miliony złotych, w tym dofinanso-
wanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-
2013 wyniosło blisko 2,5 mln zł. Utworzenie jednolitej i kompleksowo 
uzbrojonej strefy aktywności gospodarczej, z funkcjonalnym układem 
drogowym i parkingowym, jest pierwszym tego typu projektem w 
gminie Skała oraz w najbliższym sąsiedztwie. Dzięki temu uporząd-
kowaliśmy tereny gminne, by je optymalnie wykorzystać do rozwoju 
przedsiębiorczości i całej lokalnej gospodarki. Już ogłosiliśmy postę-
powanie przetargowe na zakup działek znajdujących się w strefie.

Jacy inwestorzy będą w gminie szczególnie mile widziani?
Chcemy, by nasza strefa aktywności gospodarczej była wolna od 
przemysłu, liczymy więc przede wszystkim na takich inwestorów, 
którzy zechcą rozwijać usługi przyjazne środowisku, np. transpor-
towe, montowanie urządzeń i sprzętu, a także usługi turystyczne, 
informatyczne, finansowe, zdrowotne. Zależy nam na takich przed-
siębiorcach, którzy stworzą miejsca pracy mieszkańcom miasta i 
gminy oraz zapewnią wpływy z podatków – liczymy, że na początek 
mogłoby to być nawet prawie pół miliona złotych, nie licząc wpływów 
ze sprzedaży działek w strefie. Budżet naszej gminy jest stosunko-
wo niewielki, wpływami do samorządowej kasy nie chcemy bardziej 
obciążać mieszkańców, dlatego też liczymy na inwestorów, zwłasz-
cza małych i średnich przedsiębiorców. Szacujemy, że w pierwszym 

okresie po uruchomieniu Strefy Aktywności Gospodarczej, pracę na 
jej terenie znajdzie ponad 50 osób w co najmniej sześciu nowych 
przedsiębiorstwach.
Czy zainstalują się akurat w Skale, skoro Kraków jest 
tak blisko?
Właśnie z powodu tej bliskości Krakowa drobne firmy mogą rozwijać 
się w takich gminach, jak nasza. W stolicy regionu dla wielu przed-
siębiorców robi się już za ciasno, rośnie konkurencja oraz koszty 
prowadzenia działalności, miejsca nie starcza więc dla wszystkich, a 
zatem firmy, które szukają dla siebie niszy, nowego rynku i nowych 
odbiorców, znajdą tu korzystne warunki rozwoju. Strefa sąsiaduje z 
drogą wojewódzką nr 794, istniejące drogi są w dobrym stanie, bowiem 
wprowadzono obostrzenia dla ciężarówek, ograniczając ich tonaż oraz 
– co bardzo ważne – planowana jest budowa obwodnicy Skały, dzięki 
czemu zdecydowanie poprawi się transport i komunikacja. Liczymy, że 
dobre warunki w strefie zwiększą atrakcyjność naszej gminy.

Czym jeszcze można przyciągnąć ludzi z kapitałem?
Na pewno dobrymi warunkami życia. Rozwijamy infrastrukturę, gmi-
na jest w 80 procentach skanalizowana, w Nowej Wsi zmodernizo-
waliśmy oczyszczalnię ścieków według norm obowiązujących w Unii 
Europejskiej, wykorzystując tu nowoczesne technologie. Inwestycja 
ta kosztowała prawie 5 mln zł, ale 85 proc. środków otrzymaliśmy 
z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu zmodernizowano także go-
spodarkę osadową w gminie – już są firmy, które za opłatą odbierają 
osad, przerabiają go na humus i ten z zyskiem sprzedają. Jak więc 
widać, pieniądze często faktycznie leżą na ulicy, więc my się po nie 
schylamy, ale najpierw musimy mieć ku temu solidne podwaliny.

Rozmawiała Elżbieta Cegła

Skała zaprasza inwestorów
Rozmowa z TADEUSZEM DURŁAKIEM, burmistrzem Miasta i Gminy Skała

15 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Ska-
le wicemarszałek Małopolski Pan Stanisław Sorys 

oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skała Pan Tadeusz Durłak, 
uroczyście podpisali Umowę o dofinansowaniu do projek-
tu pn. „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gmi-
nie Skała”. Dofinansowanie projektu zostało przyznane 
w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju 
gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 4.3. Tworze-
nie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schematu A: 
Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha, 
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 3 mln zł. Wy-
sokość dotacji stanowiła 80% kosztów kwalifikowalnych 
zadania i wyniosła prawie 2,5 mln zł. W ramach realizacji 
projektu kompleksowo uzbrojono tereny inwestycyjne o 

powierzchni ponad 4 ha wraz z budową wewnętrznego 
układu komunikacyjnego.
Ze względu na swoje położenie, w wydzielonym obszarze 
ochrony wokół Ojcowskiego Parku Narodowego, strefa 
będzie miała charakter usługowy i będzie oferować m.in. 
usługi informatyczne, rachunkowe, księgowe, prawne, 
finansowe czy zdrowotne. Szacuje się, że w pierwszym 
okresie po uruchomieniu Strefy Aktywności Gospodar-
czej, pracę na jej terenie znajdzie ponad 50 osób w co 
najmniej 6 nowych przedsiębiorstwach. 

Gmina Skała pozyskała na projekt pn. „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Ska-

ła” dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w 
ramach POIiŚ 2007-2013 (działanie 1.1. Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). 
Cała inwestycja obejmuje budowę stacji higienizacji i od-
wadniania osadu oraz pozostałe prace modernizacyjne 
mające na celu dostosowanie funkcjonowania oczysz-
czalni do wymogów dyrektywy w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych. Wartość dofinansowania wyniesie 
85% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania, co sta-
nowi ponad 3 400 000,00 zł. Istotą projektu „Moderniza-
cja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała” 
jest zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu 

oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie oraz mo-
dernizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków 
w Nowej Wsi.

Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) w Skale

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w Gminie Skała”.
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G
mina Miechów to malownicze tereny, czyste środowisko i zdrowe powietrze 

sprzyjające aktywnym formom turystyki. Organizowane na terenie gminy Dni 

Miechowa, Małopolski Festiwal Smaku, Międzynarodowe Małopolskie Spotka-

nia z Folklorem oraz plenery malarskie  z udziałem artystów zagranicznych stają 

się ważnymi wydarzeniami kulturalnymi dla mieszkańców i przybywających tu gości. Szla-

ki rowerowe, wyciąg narciarski, kryta pływalnia oraz najcenniejszy z zabytków - Bazylika 

Grobu Bożego odwiedzane są przez wielu turystów, nie tylko z kraju, ale także z zagranicy.  

Z
 końcem 2015 roku Szybka Kolej Aglomeracyjna 

połączyła Miechów z Krakowem. Pierwszy pociąg 

w barwach Kolei Małopolskich przejechał 5 grud-

nia na trasie Kraków - Miechów - Kraków, promu-

jąc to połączenie, które zostało uruchomione 13 grudnia 

wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy. Obecnie 

na odcinku Kraków - Miechów kursuje 36 pociągów dzien-

nie, w tym 10 do Sędziszowa. W godzinach szczytu po-

ciągi jeżdżą na tej trasie co 45 minut, a poza godzinami 

szczytu co 60 minut. Dodatkowo, pasażerowie SKA mogą 

korzystać z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA), któ-

ra umożliwia zakup m.in. biletu okresowego, jednorazowe-

go oraz biletów zintegrowanych.

Miechowski samorząd zaplanował 133 miejsca parkingowe 

dla samochodów osobowych i 10 dla osób niepełnospraw-

nych w Miechowie oraz budowę parkingów park&ride przy 

pozostałych przystankach wzdłuż linii SKA: Kamieńczyce, 

Szczepanowice i Pstroszyce Pierwsze (Dziadówki). Na ich 

budowę gmina Miechów zamierza pozyskać środki euro-

pejskie w ramach nowego okresu programowania. 

G
mina Miechów od 2015 roku realizuje projekt, w ramach którego 

można ubiegać się o dotację na wymianę kotłów węglowych 

na ogrzewanie przyjazne środowisku: „Poprawa jakości powie-

trza (Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca 

wzrost efektywności energetycznej i  rozwój rozproszonych odnawialnych 

źródeł energii ” - Projekt pn. „Likwidacja niskiej emisji w Mieście Mie-

chów etap 2 ”. Program KAWKA realizowany będzie przez gminę do 2017 

roku. W ramach pozyskanych środków z programu KAWKA planowane 

są dotacje na inwestycje dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych. 

Będą również modernizowane kolejne kotłownie miejskie. Na  zadania 

związane z likwidacją niskiej emisji samorząd Miechowa pozyskał dotację 

z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w wysokości 5 386 213,66 zł (łączna kwota  

pozyskanych środków dla 1 i 2 etapu programu KAWKA).

W partnerstwie z gminami małopolski, gmina Miechów 

realizuje program usuwania azbestu, a także montaż ko-

lektorów słonecznych.  W ramach programu „solarnego’’ 

na terenie gminy zamontowano 620 zestawów kolekto-

rów na domach prywatnych. Powyższe zadania możliwe 

są dzięki wsparciu Polsko-Szwajcarskiego Programu 

Współpracy. 

W
 czerwcu 2015 r. gmina Miechów 
otrzymała tytuł ekoGMINY w kon-
kursie ekoLIDERZY organizowa-
nym przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie za całokształt działań podejmowa-
nych w zakresie ochrony środowiska - w szcze-
gólności za realizację programów 
związanych z likwidacją niskiej emi-
sji, montaż kolektorów słonecznych 
oraz inwestycje z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej. Miechów nagrodzo-
no również w konkursie Eco-Miasto, 
którego głównym organizatorem była 
Ambasada Francji w Polsce. Wyróż-
nienie z rąk Ambasadora Francji Pierre 
Buhlera przyjął Dariusz Marczewski – 
Burmistrz Gminy i Miasta Miechów. 
Warto wspomnieć, że w 2015 roku 
Urząd Gminy i Miasta w Miechowie 

został zwycięzcą „Małopolskich Wektorów 
Współpracy’’ w konkursie organizowanym przez 
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 
i Administracji. Miechowski magistrat otrzymał 
I Miejsce za najlepsze praktyki dotyczące współ-
pracy jednostek samorządu terytorialnego z or-
ganizacjami pozarządowymi.

O
d dwóch lat w gminie Miechów przyznawana jest nagroda Bur-
mistrza „Statuetka Macieja Miechowity”. Jest ona uhonorowa-
niem osób i instytucji, które na wzór Macieja Miechowity kierują 
się w swojej działalności społecznym przesłaniem podejmowa-

nych inicjatyw, dobroczynnością i mądrością w budowaniu współczesnego 
wizerunku Miechowa. Statuetki przyznawane są w następujących katego-
riach: Osobowość Roku, Lider Przedsiębiorczości, Aktywna Organizacja. 

W 2016 roku laureatami Nagrody zostali: Osobowość Roku: Dorota Małodobry 
Lider Przedsiębiorczości: Firma „An-Mar” Aktywna Organizacja: Stowarzyszenie 
„Budujmy Radość w Miechowie”

Laureaci Nagrody Macieja Miechowity w 2016 roku.

Ekoliderzy, czerwiec 2015 r

Nagrody  Miechowity

Szybka Kolej Aglomeracyjna na trasie Kraków – Miechów

Miechów na Małopolskim  Szlaku Bożogrobców

Proekologicznie inwestycje

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie 
32-200 Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, tel. 41 38 300 40, www.miechow.eu

Zdjęcia Archiwum UGiM Miechów

Gmina nagradzana za ochronę środowiska i współpracę z NGO

fot. Z. Wojtiuk
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MICHAŁOWICE – podkrakowska ziemia, w której zapuścisz korzenie*

Na terenie gminy Michałowice brak jest 

obszarów, które nadawałyby się 

do produkcji przemysłowej czy 

dużych przestrzeni pod zaawanso-

wane usługi. Kilka obszarów prze-

mysłowych, które występują, jest 

zagospodarowanych głównie przez 

małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ukształtowanie gminy i jej walo-

ry przyrodnicze (prawie 2/3 obszaru 

gminy to parki krajobrazowe i  ich 

otulina) predysponują ją do innej 

funkcji. Dlatego też zdecydowanie 

największy obszar gminy w  doku-

mentach planistycznych, poza upra-

wami rolnymi, stanowią tereny zabudowy jednorodzinnej. 

Mieszkańcy i przyszli mieszkańcy mają do dyspozycji po-

nad 1500 ha do budowy swoich nowych domów.

Jednocześnie staramy się uniknąć zbyt intensywnej za-

budowy i stawiamy zdecydowanie na zabudowę rezyden-

cjonalną. Plan zagospodarowania określa minimalną wiel-

kość wydzielanej działki na 10 a, a poza kilkoma obszarami 

w centrach miejscowości, zakazuje zabudowy szeregowej 

i wielorodzinnej. Te wymogi powodują, iż obecnie gmina 

Michałowice znajduje się na 1. miejscu w województwie 

i 16. w Polsce pod względem średniej powierzchni miesz-

kania (domu). O ile w Polsce ta średnia wynosi 73 m2, to 

w gminie Michałowice 125 m2.

Postawienie na rozwój poprzez zabudowę jednoro-

dzinną zobowiązuje do zapewnienia mieszkańcom dobrej 

przestrzeni do życia i miejsc do spędzania wolnego czasu. 

Przez lata w gminie Michałowice, poza paroma wyjątkami, 

nie funkcjonowały przyjazne przestrzenie publiczne. Obec-

nie staramy się, by w każdej miejscowości stworzyć jakieś 

centrum z placem zabaw i infrastrukturą rekreacyjną.

Od wielu lat inwestujemy olbrzymie środki w remon-

ty dróg, w gminie powstało wiele placów zabaw i boisk 

rekreacyjnych, sukcesywnie rozbudowujemy 

chodniki.

Bardzo istotnym elementem wpływającym 

na jakość życia na obszarach wiejskich są miej-

sca życia kulturalnego. W roku 2015 rozpoczęła 

swoją działalność � lia Centrum Kultury i Promocji 

w Więcławicach Starych. Strażnica Kultury (taką 

nazwę otrzymała placówka, mieszcząca się w bu-

dynku remizy OSP), dzięki współpracy samorządu, 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenia 

Pełna Chata, oferuje mieszkańcom Więcławic i oko-

lic szereg zajęć dla dzieci i dorosłych.

Także w ubiegłym roku oddaliśmy do użytko-

wania budynek Biblioteki w Michałowicach, który stał 

się bardzo popularnym miejscem spotkań mieszkańców 

gminy. Oprócz dużej, samoobsługowej sali wypożyczalni 

książek z czytelnią prasy i czytelnią komputerową, w bu-

dynku znajdują się sale do zajęć dla dzieci i młodzieży, sala 

do zajęć ruchowych oraz sala widowiskowa. Właśnie tam 

organizowane są wykłady, konferencje i koncerty (gości-

liśmy już m.in. Renatę Przemyk i Zbigniewa Wodeckiego). 

Mieszkańcy lubią również spędzać czas w Cafe Ul, która ma 

swoją siedzibę w budynku. Z kolei od marca 

w budynku zacznie funkcjonować Kino Za Rogiem.

Budynek biblioteki i centrum kultury jest czynny od 

rana do wieczora, także w soboty, a często w niedziele. Ty-

godniowo z regularnych zajęć korzysta ok. 500 osób, a z bi-

blioteki ponad 300 czytelników.

Mamy nadzieję, że takich przestrzeni publicznych, przy-

jaznych dla mieszkańców, będzie w gminie Michałowice 

coraz więcej.

*fragment wizji ze Strategii Rozwoju Gminy Michałowice na 

lata 2014-2020.

Ostatnie 15 lat to dla Michałowic okres bar-
dzo dynamicznych zmian i  ciągłego rozwoju. 
Gmina – dawniej typowo rolnicza – położona 
na północ od Krakowa, między Zielonkami i Kocmy-
rzowem-Luborzycą, teraz jest obszarem intensyw-
nej zabudowy jednorodzinnej. Wskaźnik migracji 
w Michałowicach jest drugim (po Zielonkach) 
najwyższym w województwie małopolskim. Ten 
kierunek rozwoju gminy został potwierdzony 
zarówno w uchwalanych miejscowych planach zago-
spodarowania przestrzennego, jak i strategii rozwoju 
z roku 2014.
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Działania na rzecz 

zrównoważonego 

i bezustannego roz-

woju gminy Gołcza 

są dla nas priory-

tetem. Efekty wielu 

odważnych, choć 

zarazem dobrze 

skalkulowanych in-

westycji, jakie przeprowadziliśmy do tej pory, 

są imponujące i na tyle widoczne, że znajdują 

swoje odzwierciedlenie m.in. w rankingach. 

Nieprzypadkowo gmina Gołcza od lat zajmu-

je w nich czołowe pozycje – podkreśla Wójt 
Gminy Gołcza Lesław Blacha.

Otwartość mieszkańców Gołczy na nowe 
rozwiązania – w tym takie kwestie, jak mon-
taż przydomowych oczyszczalni ścieków, 

czerpanie energii ze źródeł odnawialnych 
(montaż kolektorów słonecznych na ponad 
250 budynkach mieszkalnych oraz powietrz-
nych pomp ciepła w budynkach użyteczności 
publicznej) – sprawiła, że innowacyjność sta-
ła się jedną z wizytówek gminy. W połącze-
niu ze skutecznością samorządu lokalnego 
w zakresie pozyskiwania środków unijnych, 
odwagą w podejściu do inwestowania oraz 
dbałością o środowisko naturalne, Gołcza 
staje się gminą nowoczesną i gospodarną. 
Nie dość wspomnieć, że w ciągu ostatnich 
lat, dochody budżetu gminy wzrosły o po-
nad 100%, a majątek jej został powiększony 
o ponad 30 mln złotych – a wszystko w czasie, 
kiedy infrastruktura została unowocześniona 
i rozbudowana.

Z czego możemy być dumni? Zapewne 
z tego, że posiadamy bardzo urodzajne ziemie 

(I, II i III klasa), do tego urokliwe. Zdecydo-
waną większość ziem z 90 km² powierzchni 
gminy stanowią tereny rolnicze. Uprawiane 
jest tu nie tylko zboże, ziemniaki, czy kapusta, 
ale również rzepak czy lawenda, o czym wie 
już znacznie mniej osób. Prawdopodobnie nie 
wszyscy wiedzą również, że gmina Gołcza jest 
w posiadaniu bardzo atrakcyjnych, zarazem 
rozległych (11 hektarów) terenów inwestycyj-
nych, zlokalizowanych w Trzebienicach – bez-
pośrednio przy drodze wojewódzkiej relacji 
Wolbrom–Miechów. Zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, 
tereny te przeznaczone są pod obiekty pro-
dukcyjne, składy, magazyny, rzemiosło oraz 
usługi. Działka jest niezabudowana, a przy 
tym uzbrojona w sieć zarówno energetyczną, 
wodociągową, jak i gazową.

– Tak szybki rozkwit naszej gminy łączymy 

również z rozwojem gospodarczym, a po-

mocne w tym mają okazać się tereny inwe-

stycyjne. Na obecny moment interesuje nas 

bardziej wydzierżawienie ich niż sprzedaż. 

Istotne jest dla nas to, aby na tym terenie 

rozwijała się działalność przynosząca korzyść 

w postaci nowych miejsc pracy dla mieszkań-

ców gminy, ale i zarazem nie stojąca w opozy-

cji do rolniczego wizerunku gminy – zaznacza 
Wójt Lesław Blacha, dodając: – Naprawdę 

warto inwestować w naszej gminie. Szybko 

przekonają się o tym ci, którzy jako pierwsi 

to uczynią. Zachęcam oczywiście do rozmów.

W takiej gminie warto nie tylko inwe-
stować, ale i również mieszkać… Nieczęsto 

zdarza się, aby samorząd aż tak liczył się 
z głosem i opinią mieszkańców – również 
tych, którzy dopiero wkraczają w dorosłe 
życie. Właśnie z myślą o nich, rok temu, 
powołano do życia Młodzieżową Radę Gmi-
ny Gołcza. Wśród dziedzin życia, o które 
gmina dba ze starannością – inwestując przy 
tym w ich ciągły rozwój – szczególną rolę 
zajmuje edukacja, kultura i sport. Efektem 
tego są nie tylko piękne i zmodernizowane 
gmachy szkół gminnych, nowoczesna sie-
dziba Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultu-
ry oraz hala widowiskowo-sportowa, place 
zabaw czy odnowione remizy strażackie, 
ale i również wyniki osiągane przez gołe-
ckich uczniów i sportowców oraz wzrost 
zainteresowania bezpłatnymi zajęciami 
pozalekcyjnymi, prowadzonymi w BiOAK 

(zajęcia wokalne i taneczne pod kierunkiem 
wykwali� kowanych instruktorów) i Akade-
mii Piłkarskiej Gołcza.

– Utworzona przez nas 5 lat temu Aka-

demia Piłkarska z roku na rok dostarcza 

kolejnych powodów do radości – zarazem 

dowodów, że warto postawić na rozwój spor-

tu w gminie. Nie byłoby sukcesów również 

bez obiektów sportowych – zwłaszcza nowo-

czesnej hali sportowej, na której mogą teraz 

grać i trenować piłkarze – podkreśla włodarz 
gminy Gołcza, odnosząc się do zeszłorocznych 
sukcesów zawodników Akademii Piłkarskiej 
Gołcza, którzy w lipcu zdobyli tytuł Mistrza 
Polski Ludowych Klubów Sportowych – w ra-
mach turnieju Mała Piłkarska Kadra Czeka, 
a miesiąc później zostali zwycięzcami zawo-
dów Wakacje z Piłką Nożną 2015.

Gospodarna i nowoczesna…
– gmina Gołcza w okresie rozkwitu

Tereny inwestycyjne w gminie Gołcza

Centrum Gołczy z lotu ptaka
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- W wielu polskich miejscowościach wiązane są 
wielkie nadzieje z tak zwaną nową � nansową 
perspektywą unijną i związanymi z nią środkami. 
W jakim stopniu Krynica-Zdrój zamierza w nich 
partycypować? Środki unijne to niewątpliwie 
ogromna szansa na realizację wielu inwestycji w 
reprezentacyjnym centrum uzdrowiska, które jest 
jego wizytówką.
- Środki te stanowią szansę dla Krynicy-Zdroju. 
Mamy bardzo konkretne plany związane z nową 
perspektywą unijną. Jesteśmy właśnie na ostatnim, 
dokumentacyjnym etapie programu o nazwie 
„Kurort Krynica”, który stanowi odpowiedź na 
oczekiwania dotyczące dalszego rozwoju uzdrowiska. 
Centrum Krynicy ma bardzo istotne znaczenie, 
stąd też cała strefa uzdrowiskowa „A”, w tym Góra 
Parkowa z przyległościami, jest objęte programem 
modernizacyjnym. Podzieliliśmy tę część miasta 
na pięć obszarów. Prace, których sedno stanowi 
wspomniana modernizacja, mają jednak szerszy 
zakres, obejmują bowiem także tworzenie nowych 
elementów infrastruktury.
Opiszę szczegółowo nasze przedsięwzięcia. 
Zaplanowaliśmy dokończenie modernizacji ul. 
Nowotarskiego wraz z potokiem Kryniczanka (w 
ciągu ulicy Piłsudskiego - od ulicy Zdrojowej w stronę 
Bulwarów Dietla). Obejmie ona ponadto Park dr. Dukieta 
– to jest część przy terenach zielonych i skrzyżowaniu z 
kościołem zdrojowym pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny oraz popularną w tym miejscu fontannę.
Następnym obszarem z centrum naszego 
zainteresowania jest znajdująca się za pomnikiem 
Nikifora polana z najpiękniejszą Pijalnią „Jana” i „Józefa”, 
historycznie zwana „Janówką”, gdzie zaplanowany jest 
ogród botaniczny. W miejscu tym przeprowadzona 
zostanie zarówno modernizacja, jak i prowadzone 
będą prace upiększające. Program przewiduje ponadto 
modernizację płyty deptaku, choć to przedsięwzięcie 
kosztowne. Zaplanowana została przez nas również 
budowa am� teatru pod dolną stacją kolejki na Górę 
Parkową. W przyszłości będzie to miejsce organizacji 
imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, ale nie 
tylko, funkcjonujące przez cały rok.
Wymieniłem główne nasze zamierzenia dotyczące 
krynickiej strefy „A”. Do tej pory wykonana została 
przez nas praca o charakterze koncepcyjnym, 
dokumentacyjnym. Jeszcze tylko w dwóch 
przypadkach czekamy na pozwolenie na budowę.
- Z punktu widzenia kuracjuszy, a także 
mieszkańców Krynicy, istotna jest możliwość 
obcowania z naturą, a zatem również pięknie 
utrzymana zieleń i kwiaty. Czy planujecie Państwo 
na przykład nowe nasadzenia?
- Zieleń jest jednym z najważniejszych walorów Krynicy. 
W ramach przyjętych planów będą wprowadzone 
pewne korekty dotyczące np. usytuowania 
niektórych klombów. W zamian dokonane zostaną 
nowe nasadzenia w obrębie części uzdrowiskowej. 
W szczególności pragnę zwrócić uwagę na Polanę 
Janówka, która przemieni się ogród botaniczny. 25-30 

lat temu znajdowały się na niej pergole, co z pewnością 
pamiętają kuracjusze, którzy nas wówczas odwiedzali. 
Porastały je  różne pnącza, kwiaty, winorośl. Chcemy to 
miejsce odtworzyć i wprowadzić nowe elementy, które 
ukażą różnorodność gatunków kwiatów i roślin.
Absolutnie uspokajam wszystkich, że zieleń w 
Krynicy będzie dominowała. Będzie ona widoczna 
i piękna. To zresztą jest nie tylko kwestia estetyki, ale 
również przepisów prawa. Ustawa uzdrowiskowa 
chroni ten fragment miasta. W Krynicy, zwłaszcza 
w tym miejscu nie można w intensywny sposób 
inwestować. Uzdrowisko stworzone przez pokolenia 
poprzedników, będące jednocześnie cudem natury, 
zasługuje na szacunek. Także przy planowaniu 
nowych przedsięwzięć muszą być zachowane wszelkie 
proporcje. Również te zdroworozsądkowe. Zieleń w 
Krynicy? - jak najbardziej tak.
- Współczesne miejscowości charakteryzuje 
piękny wygląd nie tylko za dnia, ale również 
wieczorem i nocą. Czy przewiduje Pan jakieś 
ciekawe formy oświetlenia uzdrowiska, które 
dodatkowo podkreśliłyby jego urodę, w tym jego 
niepowtarzalnej architektury?
- Oczywiście. W ramach prac modernizacyjnych 
pojawią się nowe elementy oświetleniowe różnego 
typu. Oprócz tradycyjnych, na przykład w postaci lamp 
oświetlających promenadę, pojawią się szczególne 
formy oświetleniowe we wszystkich wymienionych 
przeze mnie pięciu modernizowanych miejscach. 
Idziemy z duchem czasu, stąd też montowane przez nas 
oświetlenie będzie energooszczędne. Wprowadzone 
zostaną także pewne formy zarządzania energią 
związane z ideą inteligentnego miasta (Smart City).
- Już jestem ciekaw tych efektów… Czy uzdrowisko 
dysponuje odpowiednimi środkami na tak szeroko 
zakrojone prace. Potrzebne będą miliony złotych.
- Istotnie. Większość środków niezbędnych do 
realizacji zaplanowanych przedsięwzięć znajduje się 
w gestii zarządu województwa małopolskiego. Nasze 
uzdrowisko może je pozyskać w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Mam jednak świadomość, że 
środków tych – niestety - może być mniej niż potrzeba. 
Innymi słowy nie mam 100 procentowej pewności, że 
całą tę potężną, zaplanowaną przez nas inwestycję, 
uda się z nich s� nalizować. Kolejka zainteresowanych 
jest długa, a o wszystkim decyduje konkurs. Jestem 
jednak optymistą, gdyż drogę tę udało nam się 
pokonać z sukcesem w poprzedniej perspektywie 
� nansowej, gdy otrzymaliśmy środki na dokumentację, 
co stanowiło pochodną wpisania Krynicy-Zdroju jako 
kluczowego miejsca w wojewódzkiej strategii rozwoju.
Wiadomo, że każda gmina ubiegająca się o środki 
unijne musi wygenerować wkład własny, który 
w przypadku tych projektów wynosił będzie 
prawdopodobnie 25 proc. wartości projektu. To nie 
jest łatwe, gdyż jak wiadomo samorządy obarczone 
są rozmaitymi ciężarami. Gdyby jednak okazało, że 
utrzymamy te środki, to będziemy musieli oczywiście 
dostosować się do wymogów umowy zawartej z 
zarządem województwa.

- Proszę powiedzieć czy nie macie Państwo obaw 
- mam na myśli zarówno mieszkańców, jak i Pana 
osobiście, że tak szeroko zakrojone prace mogą 
zakłócić na dłuższy czas funkcjonowanie centralnej, 
najatrakcyjniejszej części uzdrowiska? 
- Z pewnością nie będziemy robić wszystkiego w 
tym samym czasie. Przystąpienie do pracy w każdej 
z wymienionych pięciu stref od razu, zakłóciłoby 
funkcjonowanie uzdrowiska. Na pewno będę 
chciał etapować planowane inwestycje, jeśli tylko 
harmonogram wydatkowania środków unijnych 
dopuści taką możliwość. Przypomnę, że przeżywaliśmy 
już podobne problemy trzy lata temu. Wówczas ulica 
Nowotarskiego była osłonięta niezbyt eleganckim 
parkanem i prowadzono na niej prace wiążące się 
nie tylko z pyłem, ale równie hałasem o dużym 
natężeniu. Wtedy też po drugiej stronie rozpoczynano 
modernizację Pijalni Głównej. Dzięki przesunięciu prac w 
czasie okazały się one do zniesienia przez mieszkańców 
i turystów. Ci drudzy dawali nam znać, że wręcz cieszą, 
się, że Krynica się zmienia. Jeśli zatem byłaby taka 
możliwość, to najnowsze zamierzenia będą rozłożone w 
czasie. Kluczowy w przypadku takich przedsięwzięć jest 
reżim czasowy wykorzystania środków unijnych.
- Plany przeobrażania Krynicy dotyczą również 
innych obiektów. Uzdrowisko chętnie odwiedzane 

jest nie tylko przez starszych kuracjuszy, ale również 

przez osoby młodsze, często bardzo aktywnie 

wypełniające wolne chwile, które poruszają się na 

rowerach lub uprawiają nordic walking.

- Oczywiście jest to dla nas bardzo istotna kwestia. 

Przywiązujemy bardzo duże znacznie do tworzenia 

bardzo dobrych warunków do aktywnego wypoczynku, 

rekreacji oraz sportu. W trakcie przygotowań jest trasa 

rowerowa łącząca Krynicę z Muszyną. Przykładów 

takich inwestycji jest dużo więcej. W ramach 

partnerstwa - prywatnego - prowadzone są też prace 

związane z budową Aquaparku.

- Gros tych przedsięwzięć wymaga świetnej 

współpracy z okolicznymi, sąsiadującymi z Krynicą 

miejscowościami…

- To prawda. Niezwykle istotne jest dla mnie działanie 

na rzecz sołectw znajdujących się w granicach gminy. 

Będę dążył do wykorzystania również i przez nie 

funduszy unijnych. Krynica ma w swoich granicach 

osiem malowniczych wsi. Chciałbym, aby w każdej 

z nich powstała w ramach programu infrastruktura 

sportowa, rekreacyjna, społeczna, a także rozwiązania 

służące poprawie bezpieczeństwa.

Rozmawiał: Janusz Michalczak

Piękniejsze centrum dla uzdrowiska
Rozmowa z burmistrzem Dariuszem Reśko 
o planach modernizacji Krynicy-Zdroju
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Gmina Racławice usytuowana jest w północnej części 
województwa małopolskiego, zajmując południowo – 

wschodnią część powiatu miechowskiego. 

Gmina obejmuje swym zasięgiem obszar o łącznej po-
wierzchni 59,18 km2, co stanowi 8,7 % powierzchni powiatu 
miechowskiego. 
Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze w obrębie 
gminy został utworzony obszar krajobrazu chronionego pod 
nazwą „Zespół Krajobrazu Racławice”.

Władze Gminy dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym  
stawiają na rozwój i remonty infrastruktury i polepszenie 
poziomu życia mieszkańców.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
- Remont  Gminnej Biblioteki Publicznej i Remiza Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Racławicach.

- Termomodernizacje budynku Ośrodka Zdrowia w Racławi-
cach
- Remont Środowiskowego Domu Samopomocy z dostosowa-
niem dla osób niepełnosprawnych w Kościejowie

-Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Racławicach
- Remont pomieszczeń Urzędu Gminy w Racławicach

-Remont świetlicy wiejskiej w Racławicach
- Zagospodarowanie terenu małą architekturą oraz urządze-
niami sportowo-zabawowym w miejscowości Racławice

 

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminy Racławice po-
przez budowę wieży widokowej w Dosłońcu i ścieżki zdrowia 
w Janowiczkach

- Remont ciągu pieszego do Kopca Kościuszki wraz z altaną 
wypoczynkową w Janowiczkach -

- Utworzenie parku wiejskiego w Janowiczkach

Gmina Racławice
 INFRASTRUKTURA DROGOWA
- Remont i modernizacja dróg  powiatowych, gminnych i chod-
ników

Łącznie w latach 2011-2014 odbudowano 49, 288 km dróg 
na terenie gminy. 

INFRASTRUKTURA SPORTOWA
-Boisko wielofunkcyjne „ORLIK 2012”
- Sala gimnastycznej przy Zespole Szkolnym w Racławicach
W Gminie Racławice realizowanych jest wiele zajęć sporto-
wych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA 
WODNO –ŚCIEKOWA
-  Ujęcie wody w Dziemierzycach 
-Regulacja potoku Racławickiego
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków I i II etap – 
356 szt.

- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie 
Racławice 

CYKLICZNE WYDARZENIA 
KULTURALNE
Rok rocznie pod pomnikiem Bartosza Głowackiego „u stóp 
kopca Kościuszki” odbywają się imprezy kulturalne.
W ostatnią niedzielę kwietnia odbywa się ogólnopolski kon-
kurs „ Wybór Chłopa Roku”. Impreza ma charakter festynu lu-
dowego połączonego z konkursem umiejętności i sprawności 

kandydatów do tytułu Chłopa Roku. Równolegle z konkursem 
odbywa się zlot Bartoszów i Wojciechów, wystawa sprzętu 
rolniczego i maszyn.
W maju odbywa się Zlot Kawalerów Orderu Virtuti Militari oraz 
Rekonstrukcji Bitwy pod Racławicami

Od 2008 roku zainicjowano kolejną imprezę pod nazwą Ro-
dzinna Niedziela. Ma ona na celu propagowanie rodzinnego 
spędzania wolnego czasu oraz wzmacnianie więzi między-
pokoleniowych.

PROGRAMY SPOŁECZNE DOFINANSOWANE ZE 
ŚRODKÓW INNYCH NIŻ UNIJNE

 „Klub pokoleń Ja i Ty”
 „Na Własne Konto” 

„YOUNGSTER PLUS” 



REKLAMA 006112304

Podegrodzie nie zasypia gruszek w popiele
Rogi zyskały swój nowy blask, Brzezna ma nowe drogi, a w Stadłach i Podegrodziu nie trzeba martwić się o wywóz ścieków. Ubiegłoroczne inwestycje w gminie 
znacznie podniosły jakość życia jej mieszkańców.

Podegrodzie nie zasypia gruszek 
w popiele i gdy tylko nadarza się możli-
wość skorzystania z unijnych czy rządo-
wych dotacji, natychmiast po nie sięga. 
Do najdroższych inwestycji, jakie udało 
się zrealizować w ubiegłym roku, nale-
żała modernizacja gminnej oczyszczalni 
ścieków w Podrzeczu oraz wybudowanie 
29 km kanalizacji sanitarnej. Zadanie 
wykonano w ramach projektu „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gminy Chełmiec i Podegrodzie”, realizo-
wanego z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Całkowity koszt 
tej inwestycji wyniósł ponad 70 mln zł. 
Podegrodzie wydało na niego przeszło 
15,5 mln zł, z czego dofinansowanie wy-
niosło dla gminy ponad 8,4 mln zł.

- To inwestycja bardzo kosztowna, ale 
też bardzo potrzebna. Choć efekt tego 
typu zadań nie jest specjalnie widoczny 
dla oka – przyznaje Małgorzata Gromala, 
wójt Podegrodzia. Jestem jednak prze-
konana, że już pozytywne skutki przed-
sięwzięcia mieszkańcy odczuwają na 
własnej skórze. - Mając własną sieć ka-
nalizacyjną wpływamy na komfort życia 
mieszkańców, ale i na poprawę czystości 
środowiska. Mieszkańcy podpinając się 
do sieci nie muszą myśleć już o ście-

kach, kontrolować i opróżniać szamba – 
dodaje wójt.

Widoczna gołym okiem jest natomiast 
inwestycja, jaką udało się zrealizować 

w Rogach. Centrum wsi zyskało nowy 
blask dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Za ponad 800 tys. zł wybu-

dowano boisko wielofunkcyjne, plac za-
baw dla dzieci, wyremontowano chodnik 
i ścieżki spacerowe, urządzono tereny 
zielone. - Tego typu obiekty są tworzo-
ne nie tylko dla rozrywki. Obserwuję, że 
to przede wszystkim miejsca integracji 
mieszkańców, którzy dzięki nim coraz 
częściej i śmielej zgłaszają własne po-
mysły, jak podnieść komfort życia we wsi. 
Tam właśnie w takich miejscach rodzą 
się ciekawe zadania, które sami miesz-

kańcy chcą później realizować – mówi 
z zadowoleniem pani wójt.

Na przebudowę centrum wsi Rogi 
uzyskano 500 tys. zł dofinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

Ponad milion złotych dotacji gmina 
otrzymała natomiast na remont dróg 
w Brzeznej. W ramach zadania wykona-
no: remont chodnika, kanalizacji desz-
czowej, nawierzchni jezdni, oświetlenia 
drogi – wymiany starych opraw na nowe 
o lepszych parametrach, elementy urzą-
dzenia bezpieczeństwa ruchu - przejście 
dla pieszych, bariery ochronne, remont 
przepustu oraz ścianek czołowych. Zada-
nie zrealizowano w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
za ponad dwa miliony złotych.

- W tym roku będziemy chcieli kontynu-
ować działania służące rozwojowi naszej 
gminy. Planujemy budowę ośrodka zdro-
wia w Brzeznej, dalszą rozbudowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, termomo-
dernizację szkół w Podegrodziu i Brze-
znej- Litaczu, budowę sali gimnastycznej 
w Długołęce – Świerkli oraz remonty 
dróg gminnych – zapowiada wójt Małgo-
rzata Gromala.

Oczyszczalnia ścieków w Podrzeczu Boisko wielofunkcyjne w Rogach

Schetynówka w Brzeznej

REKLAMA 006129608
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Mieszkańcy powierzyli Panu mandat 
w 1998 r., jest Pan więc pełnoletnim wój-
tem – która kadencja była najtrudniejsza?

W każdej kadencji są do rozwiązania trud-
ne problemy, w każdej też zawsze trzeba po-
dejmować trudne decyzje. Pierwsza w ogóle 
była dla mnie wyzwaniem, tym większym, że 
trzeba było zdobyć pieniądze – łącznie 18 
mln zł – na budowę szkoły w Bibicach i hali 
sportowej w Zielonkach. To nie była jedyna 
inwestycja, od początku istnienia samorzą-
du bazę oświatową stworzyliśmy niemal od 
zera: spośród siedmiu budynków pięć po-
wstało w latach 1993-2009 i nadal musimy ją 
rozbudować dla kolejnych 900 dzieci. Z kolei 
w drugiej kadencji przejmowaliśmy od Agen-
cji Mienia Wojskowego grunt na potrzeby 
Parku Przedsiębiorczości, w którym działa 
dziś wiele firm tworzących miejsca pracy dla 
ponad 600 osób - mieszkańców nie tylko na-
szej, ale i okolicznych gmin. Lata 2006-2010 
to natomiast okres wykorzystywania unijnych 
funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych 
i rozpoczęcie wielkiej inwestycji, jaką była 
rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
– gmina jest już skanalizowana w 85 procen-
tach. A ponadto w tamtym okresie przepro-
wadziliśmy rewitalizację terenu po dawnej 
cegielni w Zielonkach i tam powstało Centrum 
Integracji Społecznej – zespół nowych budyn-
ków wraz z ogólnodostępnym Parkiem Wiej-
skim, w których odbywają się najważniejsze 
dla mieszkańców wydarzenia organizowane 
przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji. 
Tu ma siedzibę Gminny Zespół Ekonomiczno-
-Administracyjny Szkół, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej, są również mieszkania 
socjalne. Wybudowaliśmy też nowy obiekt 
szkolno-przedszkolny w Zielonkach za blisko 
15 mln złotych, oddany do użytku w 2009 
roku. To było olbrzymie przedsięwzięcie. 
Nie mówiąc już o systematycznej budowie 
nowych i remoncie istniejących dróg, ulic 

i chodników, czy budowie ponad 20 placów 
zabaw dla dzieci oraz boisk i siłowni na świe-
żym powietrzu, wytyczeniu i oznakowaniu 
blisko 90 km szlaków rowerowych i pieszych 
po terenie naszej gminy od Krakowa do Oj-
cowskiego Parku Narodowego i poprawie ich 
nawierzchni.

Lista dokonań jest imponująca, od suk-
cesów kręci się w głowie, czy jest coś, co 
uważa Pan za porażkę?

Mieszkańcy na pewno oczekują rozwiąza-
nia problemu północnej obwodnicy Krakowa. 
Korytarz pod jej budowę zarezerwowany jest 
w dokumentach planistycznych od ponad… 
50 lat!

Nieprawdopodobne!

Ale prawdziwe. Obecnie jest procedowa-
ny kluczowy dokument: decyzja dotycząca 
uzgodnień środowiskowych. Prawomocność 
tego dokumentu otwiera drogę do ujęcia inwe-
stycji w budżecie Generalnej Dyrekcji Budowy 
Dróg Krajowych i Autostrad.

Premier Beacie Szydło oraz ministrowi 
infrastruktury i budownictwa w jej rządzie 
Andrzejowi Adamczykowi zaufało w ostat-
nich wyborach wielu Małopolan, może 
więc wreszcie obwodnica powstanie.

Przed wyborami padały konkretne obietni-
ce wielu polityków, liczymy więc na dotrzyma-

nie słowa, zwłaszcza że chodzi o kilkunasto-
kilometrowy odcinek, by domknąć połączenie 
autostradowe od węzła Modlniczka do węzła 
Łowińskiego, a co za tym idzie  pełny ring 
wokół Krakowa. Brak tej obwodnicy oraz tra-
sy wolbromskiej jako alternatywnego wlotu 
do miasta od północy wywołuje nieustanny 
wzrost ruchu samochodowego przez Zielonki, 
obciążone są drogi, nie mówiąc już o zanie-
czyszczeniu powietrza spalinami samocho-
dowymi.

Przecież walczycie ze smogiem…

Oczywiście, zwłaszcza że do roku 2020 
będą na ten cel unijne pieniądze. Opracowa-
liśmy już stosowny plan i zainteresowani fi-
nansową dotacją mieszkańcy składają dekla-
racje o wymianę pieców węglowych, montaż 
instalacji solarnej czy fotowoltaicznej, pomp 
ciepła. Pamiętajmy jednak, że mimo wszystko 
największym źródłem niskiej emisji są samo-
chody, czarno na białym pokazują to urzą-
dzenia pomiarowe, które od ponad tygodnia 
zainstalowano próbnie w dwóch punktach 
miejscowości Zielonki – powietrze zdecydo-
wanie pogarsza się w godzinach szczytowego 
natężenia ruchu samochodowego. Z uporem 
i determinacją będziemy więc zabiegać o bu-
dowę trasy wolbromskiej i północnej obwod-
nicy Krakowa.

Na szczęście Zielonki są bardzo dobrze 
połączone z Krakowem…

Z Rynku Głównego do centrum Zielonek 
jest w linii prostej raptem pięć kilometrów, 
a komunikacja zbiorowa istotnie jest dobra 
– po naszym terenie kursuje 16 aglomeracyj-
nych linii autobusowych krakowskiego MPK, 
tylu nie ma w żadnej podkrakowskiej gminie.

To silny magnes przyciągający do was 
mieszczuchów.

W ciągu ostatnich 20 lat liczba mieszkań-
ców gminy podwoiła się z 10 do 20 tysięcy. 
Od lat mamy najwyższe saldo migracji w Ma-
łopolsce, cieszy nas, że to właśnie nasza 
gmina jest pierwsza w województwie pośród 
miejsc, które ludzie wybierają jako najlepsze 
do życia.

By było najlepsze, trzeba w nie dużo 

inwestować…

I tak się dzieje w wielu dziedzinach życia, 

nieustannie więc rozbudowujemy infrastruk-

turę komunalną, oświatową (możemy się po-

chwalić też bardzo wysokim poziomem naszej 

oświaty), infrastrukturę turystyczną i rekrea-

cyjną, a warunki mamy ku temu doskonałe: 

praktycznie trzy czwarte terenu gminy znajdu-

je się pod ochroną – jest otulina Ojcowskie-

go Parku Narodowego, Park Krajobrazowy 

Dolinki Krakowskie, Dłubniański Park Krajo-

brazowy. Dlatego tak ważna jest troska o na-

turalne środowisko, stąd też liczne działania 

proekologiczne podejmowane wspólnie przez 

samorząd i mieszkańców.

Mieszkańcy napływowi nie są roszcze-
niowi? Starzy chętnie ich przyjmują?

Przyznam, że na początku swego urzędo-
wania bałem się konfrontacji „miejscowych” 
z „nowymi”, aklimatyzacja i asymilacja postę-
puje jednak stosunkowo szybko. Oczywiście 
narzekać będziemy: że w szkole za dużo 
dzieci i jest im za ciasno, że płyty chodni-
kowe „klawiszują” i trzeba je wymienić, że 
do sieci kanalizacyjnej podłączeni powinni 
być wreszcie wszyscy mieszkańcy gminy… 
Z codziennymi problemami boryka się każdy 
samorząd i każdy musi dokonywać trudnych 
wyborów, zawsze bowiem coś odbywa się 

kosztem czegoś, nie da się zrobić wszystkie-
go i wszystkich zadowolić. Mieszkańcy jed-
nak angażują się w sprawy gminy, identyfiku-
ją się z nią, każde sołectwo ma swój budżet, 
co zapewnia nie tylko poczucie wpływu na to, 
co dzieje się w ich miejscowości, ale przede 
wszystkim rośnie odpowiedzialność za to, co 
robimy i jak wydajemy publiczne, ale przecież 
swoje, bo z podatków, pieniądze. Olbrzymi 
ludzki potencjał widać też w licznych stowa-
rzyszeniach, kołach miłośników miejscowości 
czy tradycyjnych kołach gospodyń wiejskich, 
OSP, klubach sportowych. Mieszkańcy 
często sami inicjują niezwykłe wydarzenia. 
Np. osiedlili się u nas artyści z Akademii 
Muzycznej w Krakowie, stworzyli Stowarzy-
szenie Muzyczna Korzkiew i od czterech lat 
organizują letnie festiwale muzyki poważnej 
z udziałem światowej sławy artystów. Pielęg-
nujemy historię, tradycję i obyczaje, wyda-
jemy publikacje temu poświęcone. Znakiem 
rozpoznawczym jest sięgający XVII wieku 
i kultywowany do dziś barwny zwyczaj puche-
roków odbywający się w Niedzielę Palmową. 
Lalka pucheroka jest maskotką gminy. Miesz-
kańcom łatwiej się utożsamiać z ciekawym 
miejscem z tradycją.

Potencjał gminy tkwi także w przedsię-
biorcach…

Zajmujemy drugie miejsce w Małopolsce 
pod względem liczby podmiotów gospo-
darczych na 1000 mieszkańców – jest ich 
tu prawie 2200, a dynamika przyrostu firm 
sprawiła, że w ubiegłym roku trafiliśmy na 
listę Forbsa. Jeśli tylko każdy przedsiębior-
ca stworzy po trzy miejsca pracy, to sytuacja 
na lokalnym rynku zatrudnienia jest dobra. 
Samorząd prowadzi stabilną strategię roz-
woju, 95 proc. powierzchni gminy posiada 
plany zagospodarowania przestrzennego, 
posiadamy dobrą infrastrukturę techniczną 
i społeczną, proponujemy konkurencyjne, 
niższe niż w Krakowie stawki podatkowe – to 
sprzyja rozwojowi firm.

Muszą być przyjazne ludziom i środowi-
sku, skoro niemal cała gmina jest chronio-
na krajobrazowo.

Rozwijają się przede wszystkim małe, ro-
dzinne firmy: usługowe i handlowe oraz tury-
styczne i gastronomiczne. Każdy chce mieć 
blisko do fryzjera, mechanika samochodowe-
go, nie mówiąc o sklepie czy dobrej restau-
racji. Jeszcze 10 lat temu gastronomia u nas 
„leżała” a dziś jest kilka dobrych lokali, do któ-
rych mieszkańcy zapraszają krakusów, by się 
przed nimi pochwalić. Nie chcę, by zabrzmiało 
to nieskromnie, ale skoro dwukrotnie wzrosła 
w gminie liczba mieszkańców, to oznacza, że 
faktycznie mają tu dobre warunki do rozwoju. 
Ale i tym większe czekają nas wyzwania, by 
bardziej te warunki udoskonalać.

NOWOCZESNA GMINA SPOD ZNAKU PUCHEROKA

Z Bogusławem Królem, wójtem gminy Zielonki, 

rozmawia Elżbieta Cegła

Plac zabaw przy ul. Lawendowej w Zielonkach, jeden z ponad 20 na terenie gminy.

 Zielonki Marszowiec: Park Wiejski i osiedle mieszkaniowe

  Centrum Medyczne w Batowicach, wybudowane przez gminę za 3,4 mln zł, oddano do użytku w 2014 r. 


