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Znamy wyniki dziesiątej edycji 
Rankingu Gmin Małopolski. 
W tegorocznym zestawieniu 
miejsca na podium zajęła ta 
sama trójka, co w 2018  r.: Zako-
pane, Wielka Wieś i Niepoło-
mice. Stolica polskich Tatr  wy-
przedziła w tym roku Wieką 
Wieś i Niepołomice, zyskując 
najlepsze wyniki  w aż czterech 
z jedenastu wskaźników. Na po-
zostałych pozycjach zaszły 
pewne zmiany.  Duży „skok” 
wykonał Przeciszów i Lipinki.  
Do pierwszej dwudziestki 
w tym roku awansowały rów-
nież Klucze. Obok publikujemy 
pierwszą dwudziestkę najlep-
szych gmin w regionie.  

Ranking Gmin Małopolski 
organizuje FRDL Małopolski In-
stytut Samorządu Terytorial-
nego i Administracji wspólnie 
z Urzędem Statystycznym 
w Krakowie. Obie instytucje 
opracowały 11 wskaźników (po-
dajemy je obok), by na ich pod-
stawie ocenić działalność władz 
samorządowych 179 gmin re-
gionu (bez miast na prawach po-
wiatu: Krakowa, Nowego Sącza, 
Tarnowa).  

 
Pełne wyniki rankingu dostępne na: 
www.mistia.org.pl/ranking-gmin 

Najlepsza dwudziestka 
w Małopolsce

Zakopane1

Wielka Wieś2
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LISTA WSKAŹNIKÓW, KTÓRYCH WARTOŚCI MIERZONE SĄ NA POZIOMIE GMINY, SŁUŻĄCYCH DO OBLICZE-
NIA SYNTETYCZNEGO WSKAŹNIKA RANKINGOWEGO, OBEJMUJE: 
 
 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2016–2018 
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2016–2018 
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2016–2018 
4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2018 r. 
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie progra-
mów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2016–2018 
6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produk-
cyjnym w 2018 r. 
7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 – średni wynik w %  
8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–6 lat w 2018 r.  
9. Saldo migracji na 1000 ludności w 2018 r. 
10. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątko-
wych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r. 
11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2018 r.

Liczą się nie tylko pieniądze 
W rankingu małopolskich gmin ważna jest również polityka społeczna

Zielonki4 Zabierzów5 Sucha Beskidzka6 Świątniki Górne7

Oświęcim (miasto)8 Brzeszcze9 Wieliczka10

Limanowa (miasto)11 Michałowice12 Bolesław13

Jerzmanowice-Przeginia14 Bochnia (miasto)15 Zator16

Skawina17 Klucze18 Wadowice19

Dobczyce20
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S
to punktów 
za wydatki 
na badania i roz-
wój, 97 – za wy-
soki poziom 
edukacji police-

alnej, 77 jeśli chodzi o liczbę pa-
tentów, a 73 za liczbę osób pra-
cujących w obszarze badania 
i rozwój, natomiast 66 punktów 
za wydajność pracy. Łączna 
punktacja wynosi 82, co plasuje 
Małopolskę na drugim miejscu 
w kraju – pierwsze jest woje-
wództwo mazowieckie. 

Liczą się badania i rozwój 
Od kilku lat województwo ma-
łopolskie pozostaje na podium 
w dorocznym rankingu „Indeks 
Millennium 2019 – Potencjał 
Innowacyjności Regionów”. 

Region wyróżnia się szcze-
gólnie w obszarze edukacji oraz 
badań i rozwoju. W tej ostatniej 
kategorii województwo ponosi 
najwyższe wydatki w stosunku 
do PKB w całym zestawieniu, 
zajmuje też drugie miejsce 
w ilości osób pracujących 
na rzecz badań i rozwoju 
na 1000 mieszkańców aktyw-
nych zawodowo. Małopolska 
posiada doskonałe zaplecze 
akademickie (druga w rankingu 
liczba studentów na 10 tys. 
mieszkańców) i najwyższy od-
setek absolwentów kierunków 
technicznych i przyrodniczych, 
którzy w przyszłości mogą za-
silać kadry innowacyjnych 
firm. 

Ekosystem współpracy 
Małopolska może się pochwa-
lić największym udziałem 
przedsiębiorstw przemysło-
wych, które współpracują z in-
nymi podmiotami w zakresie 
innowacyjności, co potwier-
dza istnienie przyjaznego eko-
systemu współpracy. Dodat-
kowo województwo znajduje 
się w czołówce regionów 
pod względem udziału przed-
siębiorstw z kapitałem zagra-
nicznym. Firmy te, wykorzy-
stując własne know – how, przy-
czyniają się zwykle do rozwoju 
polskich pracowników i wdra-
żania nowatorskich rozwiązań.  

Słabo pracujemy i wydajemy 
W opinii ekspertów Banku Mil-
lennium województwo wy-
pada najsłabiej jeśli chodzi 
o wydajność pracy – praktycz-
nie we wszystkich głównych 
sektorach gospodarki odnoto-
wuje wynik poniżej średniej dla 
Polski. PKB oraz nakłady inwe-
stycyjne na 1 mieszkańca wy-
padają również poniżej średniej 
krajowej. Dość wysokie nomi-
nalne koszty pracy przy naj-
wyższym udziale kosztów za-
trudnienia w wartości dodanej 
oraz przeciętny poziom aktyw-

ności zawodowej mieszkańców 
mogą spowalniać wzrost po-
tencjału innowacyjnego re-
gionu. 

Biznes i kształcenie 
Według rankingu „Indeks Mil-
lennium 2019 – Potencjał 
Innowacyjności Regionów” 
w czołówce najbardziej inno-
wacyjnych województw pozo-
stają duże ośrodki biznesowe 
i akademickie: mazowieckie, 
małopolskie, dolnośląskie i po-
morskie. Motorem rozwoju 
innowacyjności są oprócz wy-
kształconej kadry, wydatków 
na badania i rozwój oraz liczby 
patentów, zaufanie i współ-
praca w regionach. 

– W raporcie „Indeks Mil-
lennium 2019” uwidocznił się 
wpływ zaufania i współpracy re-
gionalnej na wzrost potencjału 
gospodarczego i innowacyjnego. 
Województwa, w których firmy 
współpracują ze sobą, osiągają 

lepsze wyniki w innowacyjności. 
Lubelszczyzna i Podkarpacie to 
doskonałe przykłady regionów, 
w których potencjał 
innowacyjności jest wyższy niż 
siła ich gospodarki, mierzona 
udziałem wytworzonego PKB. 

Nieprzypadkowo są to również 
regiony, w których odsetek firm 
współpracujących ze sobą 
na rzecz innowacyjności jest naj-
wyższy – komentuje Grzegorz 
Maliszewski, główny ekonomi-
sta Banku Millennium. – Zaufa-
nie wyzwala potencjał dający 
wymierne korzyści bez koniecz-
ności ponoszenia dodatkowych 
nakładów finansowych. Jest to 
szczególnie ważny aspekt 
w przypadku regionów, które nie 
są dużymi ośrodkami gospodar-
czymi, przez co nie dysponują 
zniewalającymi zasobami finan-
sowymi. Pokazuje to, jak istotne 
jest budowanie zaufania i kul-
tury współpracy między wszyst-
kimi uczestnikami procesu 

innowacyjności – przedsiębior-
stwami, uczelniami wyższymi, 
ośrodkami badawczo-rozwojo-
wymi, władzą lokalną i centralną 
– dodaje ekspert. 

Zwiększa się dystans 
Wyniki tegorocznej edycji bada-
nia Indeks Millennium – Poten-
cjał Innowacyjności Regionów 
nie przyniosły wyraźnych 
zmian w potencjale innowacyj-
nym województw. Czołówka li-
derów pozostaje niezmienna, 
niemniej jednak w tym roku 
zauważalne było powiększenie 
dystansu między liderami 
innowacyjności a pozostałymi 
województwami. Te, które 
zwiększają swój potencjał 
wskazują, iż czynnikami sprzy-
jającymi aktywności innowa-
cyjnej jest dobra współpraca 
na linii samorząd-biznes-nauka, 
inwestycje w kapitał ludzki oraz 
stawianie na rozwój inteligen-
tnych specjalizacji (np. zrówno-
ważona energia, technologie IT, 
przemysły kreatywne).  

Pięć ważnych kryteriów 
„Indeks Millennium 2019 – Po-
tencjał Innowacyjności Regio-
nów” jest autorskim badaniem 
opracowanym przez Bank Mil-
lennium z wykorzystaniem 
ostatnich dostępnych danych 
Głównego Urzędu Statystycz-
nego i bazy Pont Info. Wyniki 
rankingu powstały z sumowania 
wyników w pięciu kategoriach, 
które według ekspertów banku 
w największym stopniu wpły-
wają na potencjał innowacyj -
ności regionów. Są to: wydajność 
pracy, wydatki na badania i roz-
wój (B+R), liczba studentów, 
liczba pracujących w B+R i liczba 
wydanych patentów.  
(ECE)

Małopolska innowacyjnie atrakcyjna
W tym rankingu region wciąż jest na podium – wyróżnia się szczególnie w obszarze badań i rozwoju oraz edukacji 
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Plusy Małopolski 
b Dobrze rozwinięta infra-
struktura transportowa. 
b Dobre zaplecze akademickie, 
najwyższy odsetek absolwen-
tów kierunków technicznych 
i przyrodniczych. 
b Dość duża liczba ośrodków 
naukowych i badawczo-rozwo-
jowych. 
b Utrzymujący się wzrost 
liczby ludności. 

 
Minusy Małopolski 

b PKB oraz nakłady inwesty-
cyjne na 1 mieszkańca poniżej 
średniej dla kraju. 
b Dość wysokie nominalne 
koszty pracy przy najwyższym 
udziale kosztów zatrudnienia 
w wartości dodanej. 
b Przeciętny poziom aktyw-
ności zawodowej ludności.

INNOWACYJNOŚĆ 
ATUTY I NIEDOSTATKI

WOJEWÓDZTWA, W KTÓRYCH FIRMY 
WSPÓŁPRACUJĄ ZE SOBĄ, OSIĄGAJĄ LEPSZE 

WYNIKI W INNOWACYJNOŚCI. WAŻNE JEST TEŻ 
ZAUFANIE, KTÓRE WYZWALA POTENCJAŁ 

DAJĄCY WYMIERNE KORZYŚCI BEZ PONOSZENIA 
DODATKOWYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH 

Grzegorz Maliszewski
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Rozmowa z BOGUSŁAWEM  
KRÓLEM, wójtem gminy  
Zielonki. 

Jak się pływa w szkolnym ba-
senie Panie Wójcie? Pytam, bo 
sprawdzał Pan to podczas 
inauguracji roku szkolnego, 
a kibicowali goście uroczy-
stości. 

Pływa się bardzo dobrze. 
Polecam. 

Nie zniechęciły Pana do pły-
wania doniesienia o zamyka-
niu basenów przez sanepid 
po wskoczeniu – w ubraniu – 
do wody np. burmistrza 
Łęcznej w województwie lu-
belskim i burmistrza 
Andrychowa w powiecie 
wadowickim? 

W czasie budowy base-
nów były pomysły, żeby 
wskoczyć do wody w garnitu-
rze, ale nie pływałem w ten 
sposób. Nie chciałem dać pre-
tekstu sanepidowi do zam-
knięcia basenu i narobić ucz-
niom kłopotów, żeby potem 
przez miesiąc nie mogli korzy-
stać z basenu. Przed wskocze-
niem do wody przeszedłem 
całą procedurę, czyli szatnia, 
prysznic, przejście przez 
nogomyjkę i dopiero wejście 
na basen. Wszystko się udało 
i nie musiałem angażować ra-
townika, chociaż był w pob-
liżu. 

Są w gminie dwa baseny, wraz 
z nimi powstały nowe 
skrzydła szkół w Zielonkach 
i Bibicach. Trudno było je wy-
budować bez pieniędzy zew-
nętrznych? 

Praktycznie budowaliśmy 
je bez dofinansowania, tylko 
na pierwsze wyposażenie 
otrzymaliśmy dotację 280 tys. 
zł. Te dwa obiekty kosztowały 
27 mln zł. Dzięki nim dzieci 
w Bibicach i w Zielonkach uczą 
się na jedną zmianę. Inwestycje 
w oświatę rzeczywiście robimy 
duże, bo licząc od 2017 do 2022 
roku wydamy prawie 70 mln zł. 
Teraz budujemy szkołę z przed-
szkolem i z basenem 
w Przybysławicach za 38,5 mln 
zł. Do tego trzeba dodać zro-
bione już termomodernizacje 
obiektów oświatowych, które 
realizowaliśmy z dofinansowa-
niem w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. 
Były to: przedszkole 
w Węgrzcach, szkoły w Woli 
Zachariaszowskiej, Owczarach 
i najstarszy segment placówki 
w Zielonkach. Wydatki są po-
tężne, ale warto je robić, bo to 
inwestycje na wiele lat. 

W gminie Zielonki dba się 
o szkoły i uczniów. A oni od-
wdzięczają się najwyższym 

poziomem nauczania i wyni-
ków z egzaminów. W tej dzie-
dzinie gmina nie ma sobie 
równych. 

Ten trend jest utrzymy-
wany od lat, cieszy rodziców, 
nauczycieli oraz samorząd. 
Wyniki i wysoki poziom to 
właśnie jest ten zwrot nakła-
dów na oświatę. 

Doskonałe wyniki są niemal 
we wszystkich gminnych 
szkołach. Jaki jest sekret tego 
nauczania? 

Nauczyciele są dobrze 
przygotowani, wielu doświad-
czonych. Ważna jest współ-
praca z rodzicami i ich zaanga-
żowanie. Nasza młodzież chce 
się uczyć, jest zdrowa rywali-
zacja uczniowska. Na spotka-
niach z nauczycielami i rodzi-
cami mówimy o osiągnię-
ciach, publikujemy również 
wyniki poszczególnych szkół 
z egzaminów. Na poziom 
nauki ma też wpływ opieka 
świetlicowa oraz pozalek-
cyjne zajęcia. W przedszko-
lach i szkołach od wielu lat 
prowadzone są zajęcia warca-
bowe i szachowe, dzięki nim 
dzieci i młodzież uczą się lo-
gicznego myślenia, zapamię-
tywania. Ponadto są zespoły 
muzyczne, folklorystyczne, 
sportowe do których angażują 
się młodzi ludzie i zdobywają 
nowe umiejętności. To prowa-
dzi do ich wszechstronniej-
szego rozwoju. 

Jakie inwestycje – poza 
oświatą – wymagają dużych 
nakładów finansowych? 

Budowa kanalizacji. Po-
chłania dziesiątki milionów 
złotych. Mamy już około 220 
km kanalizacji, kolejne kolek-
tory są budowane i planowane 
w wielu miejscach. Kiedyś mó-
wiliśmy, że mamy sieć kanali-
zacyjną tak długą, jak trasa 
z Zielonek do Zakopanego 
i z powrotem. Teraz sieć się ro-
zrosła i wkrótce będzie miała 
taką długość, jaka jest z Zielo-
nek do Warszawy. Przy inwe-
stycjach nie zapominamy o te-
renach rekreacyjnych, o zaku-
pie działek pod takie przed-

sięwzięcia. Ostatnie zakupione 
tereny były dla Przybysławic, 
Woli Zachariaszowskiej 
i Januszowic. 

Gmina Zielonki może pochwa-
lić się przedsiębiorczymi 
mieszkańcami. Przoduje 
w skali województwa 
pod względem podmiotów go-
spodarczych w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. 

W tej dziedzinie zawsze 
byliśmy gminą plasującą się 
wysoko. Obecnie mamy 2387 
podmiotów gospodarczych. 
Co roku ich przybywa 
po około 100 do 150. Z danych 
robionych na potrzeby strate-
gii metropolii krakowskiej wy-
nika, że jest 7 do 8 tysięcy 
miejsc pracy w tych podmio-
tach na terenie gminy. Widać, 
że w sumie są to potężni pra-
codawcy. 

Czym zajmują się ci ludzie, ja-
kie rodzaje działalności pro-
wadzą? 

Różnego rodzaju handel 
i usługi. Są sklepy 
internetowe, gastronomia, 
wszelkie budownictwo 
od drobnych prac wykończe-
niowych po budownictwo 
deweloperskie, utrzymanie 
i pielęgnacja zieleni. Z ewiden-
cji wynika, że znacząca część 
tych podmiotów zajmuje się 
sprzedażą detaliczną, tran-
sportem drogowym, a także 
działalnością naukową i tech-
niczną oraz doradztwem. Nasi 
mieszkańcy pracują w korpo-
racjach prowadząc działal-
ności gospodarcze, które reje-
strują na terenie gminy. Praw-
dopodobnie są to dochodowe 
zajęcia, bo zakup działki i bu-
dowa domu na tych terenach 
to koszt około miliona zło-
tych. A chcąc podeprzeć się 
kredytem przy tej inwestycji, 
trzeba mieć potencjał do jego 
spłaty. 

W gminie jest sporo mieszkań-
ców napływowych. Przez lata 
saldo migracji było tu najwięk-
sze w województwie. Ile osób 
rocznie sprowadza się 
do gminy. 

W ubiegłym roku przy-
było 429 osób. Od kilkunastu 
lat saldo migracji utrzymuje 
się na plusie. W minionych la-
tach przybywało od 300 
do 600 osób rocznie. Obecnie 
mamy 23 tysiące mieszkań-
ców.  

Przybysze stanowią połowę? 
Czy jeszcze większość jest 
rdzennych mieszkańców? 

Ponad połowa jest już na-
pływowych. Przy okazji an-
kiet pytaliśmy mieszkańców 
o to, jak długo mieszkają 

w gminie Zielonki. Stąd 
wiemy, że ponad 60 procent 
to mieszkańcy napływowi. 

Zielonki są piękne, tylko te 
korki. Kiedy się skończą? 

Korki w Zielonkach, 
Węgrzcach i Batowicach  
skończą się prawdopodobnie, 
gdy zostanie wybudowana 
północna obwodnica Kra-
kowa, nowy wiadukt 
w Batowicach  i uda się woje-
wództwu małopolskiemu wy-
budować całą zachodnią ob-
wodnicę Zielonek - 
od Trojanowic do ul. 
Pachońskiego w Krakowie, 
którą nazywamy też nową 
trasą wolbromską.  

Czy niebezpieczeństwo nie-
wybudowania części zachod-
niej obwodnicy Zielonek już 
zostało zażegnane? 

Tak, spotkałem się z wice-
marszałkiem Łukaszem 
Smółką w tej sprawie. Zade-
klarował, że będzie ogłoszony 
przetarg na projektowanie nie 
tylko odcinka od węzła pół-
nocnej obwodnicy Krakowa 
w Zielonkach do ul. 
Pachońskiego w Krakowie, ale 
i drugiej części tej drogi w kie-
runku północnym – od węzła 
do Trojanowic – i że podejmie 
wszelkie działania, aby pozy-
skać środki na realizację.Prze-
targ został ogłoszony. 

Po decyzji Urzędu Marszał-
kowskiego o projektowaniu 
tylko części inwestycji Zie-
lonki podniosły larum? 

Zgłosiliśmy swoje nieza-
dowolenie i oczekiwanie, bu-
dowy całości obwodnicy Zie-
lonek. Dlatego, że nie wyobra-
żamy sobie, aby została zro-
biona tylko od północnej ob-

wodnicy w kierunku Kra-
kowa, a ruch z węzła północ-
nej obwodnicy puszczony 
na ul. ks. Zięby w Zielonkach, 
czy na trasę serwisową 
do drogi wojewódzkiej. To nie 
zmniejszyłoby, a ogromnie  
zwiększyło korki, w ten spo-
sób ruch tranzytowy zostałby 
puszczony przez centrum Zie-
lonek. Niemożliwe byłoby też, 
bez wjazdu do centrum Zielo-
nek, włączenie się do POK 
z miejscowości położonych 
bardziej na północ. 

Co dla Pana gminy oznacza bu-
dowa północnej obwodnicy 
Krakowa i zachodniej obwod-
nicy Zielonek? 

Oczywiście poprawi sytu-
ację transportu publicznego. 
Rozwiąże problem rezerw te-
renów zablokowanych od 50 
lat. Przez Zielonki przejeżdża 
cała masa samochodów syste-
mem tranzytowym, poruszają 
się różnymi drogami - nie 
zawsze przygotowanymi 
do takiego ruchu, a jest to kilka 
lub kilkanaście tysięcy pojaz-
dów na dobę na różnych dro-
gach. Te samochody muszą 
być skierowane na główne 
drogi, czyli na obwodnice. 
W ramach POK powstanie 
także około 20 km nowych 
gminnych dróg serwisowych. 

A poza komunikacją? Czy 
dzięki obwodnicom Zielonki 
w jakiś sposób jeszcze skorzy-
stają? 

Rezerwowane tereny zo-
staną „uwolnione”, nie 
wszystkie będą wykorzystane 
pod budowę drogi, więc właś-
ciciele będą mogli zagospoda-
rować je w odpowiedni spo-
sób, na pewno nie pod budow-
nictwo mieszkaniowe, 

a pod działalności gospodar-
cze. Mogą tam powstawać 
mikro i małe przedsiębior-
stwa. Może to wpłynąć 
na wzmocnienie potencjału 
gospodarczego, zwiększenie 
i zróżnicowanie działalności. 

Ciekawe, że gminy, które lo-
kują się wysoko w rankingach 
i mają sukcesy, to na admini-
strację wydają dużo pieniędzy 
i w tej kwestii zajmują ostatnie 
miejsca. 

To, że administracja ciąg-
nie w rankingach w dół to 
może i jest specyfika rozwija-
jących się i aktywnych gmin. 
Trzeba pamiętać, że pieniądze 
na administrację w dziale 750 
budżetu gminy - to nie tylko 
wynagrodzenia urzędników. 
U nas to także np. pozyskane 
środki zewnętrzne na e-urząd 
i inne projekty unijne, czyli 
cyfryzację urzędu i szkolenia, 
opłaty licencyjne, koszty re-
montów i modernizacji, usługi 
prawne i doradcze, pieniądze 
na diety sołtysów, radnych, 
niektóre wydatki sołeckie, 
koszty promocji gminy oraz 
wysyłki pocztowej, utrzyma-
nie bieżące budynków urzędu 
gminy itd. 

Czy Zielonki to bogata gmina? 
Dochody mamy powyżej 

średniej krajowej. Ale jeśli 
chodzi o dochody w przelicze-
niu na jednego mieszkańca to 
w kraju zajmujemy 113 pozy-
cję, w Małopolsce już trzecią.  
A dochody naszych mieszkań-
ców są dobre i bardzo dobre, 
co widać po ich domach. Cie-
szę się z tego i życzę mieszkań-
com bogactwa, bo dzięki temu 
i gmina będzie zasobniejsza 
i będzie się mogła nadal rozwi-
jać dla ich dobra.

Zielonki: gmina, która trzyma 
poziom. Tu ważne są szkoły i drogi

Szkoła Podstawowa w Zielonkach została rozbudowana o nowe skrzydło z basenem, szkoła 
w Bibicach też. Trwa budowa szkoły w Przybysławicach, w której będzie trzeci basen w gminie
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N
a terenie spe-
cjalnej strefy 
ekonomicznej 
w Andrychowi
e rozpocznie 
d zi a ł a l n ość  

firma MarDruk Opakowania sp. 
z o.o sp. k. To drukarnia opako-
wań foliowych różnych typów, 
która 30 proc. swej produkcji 
eksportuje za granicę i planuje 
wzrost ekspansji na inne rynki, 
bowiem niedawno otrzymała 
zezwolenie na działalność 
w andrychowskiej strefie i zobo-
wiązała się do zainwestowania 
tam przynajmniej 2,2 mln zł.  

Inwestorów wciąż przybywa 
Również w Andrychowie pow-
stanie nowoczesny zakład pro-
dukujący zbiorniki kompozy-
towe – firma Techplast ma w tej 
dziedzinie bogate doświadcze-
nie, a wszystkie oferowane 
obecnie produkty zostały opra-
cowane przez własny dział B+R 
według autorskich koncepcji. 
Inwestor zadeklarował ponie-
sienie nakładów w wysokości 
blisko 20,5 mln zł. 

Krakowski Park Technolo-
giczny wydał w tym roku ko-
lejną decyzję, dzięki której 
na terenie gminy Skawina 4 
mln zł zainwestuje na początek 
firma PRO-ASSEM, która zbu-
duje tam nowy zakład. Firma 
zajmuje się projektowaniem 
i budową stanowisk montażo-
wych i testowych dla przemy-
słu, a także produkcją stano-

wisk laboratoryjnych i urzą-
dzeń kontroli finalnej. 

Ponad 100,5 mln zł po-
nownie zainwestuje w Nowym 
Sączu Grupa COBEX z siedzibą 
w Wiesbaden (Niemcy) – świa-
towy lider w produkcji wyro-
bów węglowych i grafitowych 
dla przemysłu produkcji alumi-
nium i żelaza oraz innych pro-
cesów hutniczych.  

Jest kasa z unijnej kasy 
Samorząd małopolskich gmin 
dynamicznie włącza się w roz-
wój przedsiębiorczości, tworząc 
na swym terenie strefy aktyw-
ności gospodarczej (SAG). Dzia-
łania tego rodzaju w znaczący 
sposób wpływają na rozwój 
każdego regionu, zwiększając 
jego atrakcyjność inwestycyjną.  

Tworzenie warunków 
do rosnącej atrakcyjności woje-
wództwa jest możliwe również 
dzięki funduszom europejskim. 
Z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020 trafi 
do małopolskich gmin 15,5 mln 
zł. Dzięki tym środkom pow-
staną nowe, a także rozwiną się 
już istniejące strefy aktywności 
gospodarczej. Pieniądze z kasy 
unijnej oraz gminnej pozwolą 
na uzbrojenie terenów inwesty-
cyjnych oraz wyposażenie ich 
w niezbędną infrastrukturę. 
Wnioski o dofinansowanie in-
westycji będzie można skła-
dać do 11 października 2019 r. 

Nowe zasady pomocy 
Dla inwestujących w specjalnej 
strefie ekonomicznej oczywiś-

cie bardzo ważne są ulgi finan-
sowe, wynikające z zasad po-
mocy publicznej. W 2018 
r. zmieniły się przepisy regulu-
jące zasady przyznawania tej 
pomocy. Polska Strefa Inwesty-

cji to rządowy program wspar-
cia dla firm realizujących nowe 
inwestycje, które mogą to robić 
już na terenie całego kraju i wy-
bierać te gminy, które stwarzają 
lepsze i bardziej konkurencyjne 
warunki do rozwoju.  

Ulgi podatkowe obejmują 
przede wszystkim tych inwe-
storów, którzy: utworzą nowe 
przed siębiorstwo, wprowadzą 
na rynek nowy produkt, 
zwiększą zdolności produk-
cyjne, wdrożą innowacyjne 
technologie. 

Przyjęty przed rokiem rzą-
dowy program zastąpił znane 
przez ponad 20 lat specjalne 
strefy ekonomiczne, ale firmy, 
które wcześniej otrzymały zez-
wolenia na działalność w sse, 
poprowadzą ją na dotychczaso-
wych zasadach do 2026 r. 

Do tego właśnie roku wydłu-
żono okres funkcjonowania sse 
w kształcie sprzed wprowadze-
nia w życie rządowego pro-
gramu. Zgodnie z obowiązującą 
już rok ustawą o wspieraniu in-

westycji, pomoc państwa dla 
przedsiębiorców polskich i za-
granicznych podejmujących 
decyzję o nowej inwestycji jest 
dziś znacznie łatwiejsza.  

W cenie jest dobry klimat 
Często jednak dużo ważniejsze 
od pomocy finansowej jest 
wsparcie innego rodzaju. Na do-
brą koniunkturę gospodarczą 
wpływa w dużej mierze atmo-
sfera, dzięki której znacznie ła-
twiej zachęcić potencjalnych in-
westorów do pomnażania kapi-
tału właśnie w  konkretnej stre-
fie aktywności gospodarczej.  

Przedsiębiorcy niezwykle 
sobie cenią wszelkiego rodzaju 
pomoc, zwłaszcza na starcie 
i zwłaszcza wtedy, gdy ktoś roz-
poczyna działalność gospodar-
czą na własny rachunek, nie ma-

jąc jeszcze potrzebnego w tym 
względzie doświadczenia. Kom-
petentni urzędnicy i specjaliści 
od biznesu prowadzą więc 
za rękę po labiryncie procedur 
formalno-prawno-administra-
cyjnych, które szybko przestają 
być tajemnicą dla laików. 

Przedsiębiorców prowadzą 
za rękę wysokiej klasy specjaliści 
zarówno z urzędów miast 
i gmin, jak też z różnych instytu-
cji otoczenia biznesu. Każdej fir-
mie, a tej miko-, małej czy śred-
niej w szczególności często 
trudno wgryźć się w przepisy 
i pokonać administracyjne ba-
riery. Kłopoty z formalno-praw-
nymi zawiłościami miewają też 
duże przedsiębiorstwa z trady-
cjami, nie mówiąc o zagranicz-
nych koncernach.  

Instytucje otoczenia bi-
znesu powołano właśnie po to, 
by pomagać bez wyjątku każ-
demu przedsiębiorcy. Pomoc ta 
jest na tyle skuteczna, a wa-
runki w gminach na tyle sprzy-
jające, że jedni przedsiębiorcy 
występują o pierwsze zezwole-
nie na rozpoczęcie działalności 
w strefie, a ci którzy już w niej 
funkcjonują, starają się o ko-
lejne zezwolenia i reinwestują.  

Od roku mają do dyspozycji 
teren całego kraju i wybiorą miej-
sce, które czymś przyciągnie ich 
najbardziej. A tym czymś są 
przede wszystkim dobre warunki 
do działania, dlatego też gminy 
uzbrajają tereny, budują drogi do-
jazdowe, to bowiem dziś podsta-
wowe powinności lokalnych 
władz, jeśli chcą one przyciągnąć 
do siebie zewnętrzny kapitał. 

Korzyści odnoszą wszyscy 
Na terenie małopolskich gmin 
powstają więc strefy aktyw-
ności gospodarczej, dzięki któ-
rym rozwija się przedsiębior-
czość oraz gospodarka całego 
regionu. Przybywa nowych 
miejsc pracy, co ma niebaga-
telne znaczenie zwłaszcza 
w tych częściach wojewódz-
twa, w których wciąż panuje 
strukturalne bezrobocie. To je-
den z czynników przemawiają-
cych na korzyść przedsiębiorcy 
– jeśli podejmie się realizacji no-
wej inwestycji właśnie w takim 
rejonie, może liczyć – zgodnie 
z obowiązującą od roku ustawą 
– na większe wsparcie finan-
sowe ze strony państwa. 

Działalność w specjalnej 
strefie ekonomicznej (inwesty-
cyjnej) jest nie do przecenienia 
i przynosi wszystkim ewiden-
tne korzyści. Przedsiębiorcy za-
trudniają w głównej mierze 
mieszkańców danej gminy 
i okolic, wspierają lokalne inicja-
tywy, no i zasilają samorządową 
kasę pieniędzmi z podatków, 
które przeznacza się na inwe-
stycje sprzyjające dalszemu roz-
wojowi oraz podnoszeniu ja-
kości życia ludzi. Działający 
w strefach inwestorzy aktywnie 
włączają się również w co-
dzienne życie lokalnej społecz-
ności. Wspólnie z władzami 
gmin prowadzą inwestycje 
niezbędne mieszkańcom, 
wspierają szkoły, organizacje 
pozarządowe, instytucje kul-
tury, kluby sportowe itp. Taka 
symbioza przynosi korzyści 
wszystkim. 

W gminach są dobre warunki dla 
małych firm i globalnych gigantów
Małopolscy samorządowcy przyciągają do naszego województwa inwestorów z kraju i ze świata

15,5 MLN ZŁ Z REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 TRAFI 
DO MAŁOPOLSKICH GMIN 

NA TWORZENIE NOWYCH I ROZWÓJ JUŻ 
ISTNIEJĄCYCH STREF AKTYWNOŚCI 

GOSPODARCZEJ. WNIOSKI O DOFINANSOWANIE 
MOŻNA SKŁADAĆ DO 11 PAŹDZIERNIKA BR.

Należąca do Velvet 
Care papiernia w Kluczach to 

jeden z największych 
i najnowocześniejszych 

zakładów papierniczych 
w Polsce i Europie Środkowo-

Wschodniej. Od 2016 r. 
przedsiębiorstwo 

zainwestowało w regionie 
ponad 210 mln zł 

i zainwestuje w najbliższych 
latach kolejne 230 mln zł 

w ramach otrzymanej 
ostatnio od Krakowskiego 

Parku Technologicznego 
decyzji na dalszy rozwój 

w ramach Polskiej Strefy 
Inwestycji
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Miasto i Gmina Niepołomice to miejsce o pięknej historii i – głęboko w to wierzę – jeszcze piękniejszej przyszłości. Samorząd, w którym staramy się nie schodzić z wyznaczonej przed trzema deka-
dami ścieżki zrównoważonego rozwoju. Chcemy być miejscem przyjaznym mieszkańcom i dobrym do prowadzenia biznesu. Chcemy dawać możliwości rozwoju, samorealizacji i stale poprawiać  
jakość życia. Naszym celem jest stworzenie miasta user-friendly, czyli przyjaznego swoim użytkownikom. Jednak chęci należy weryfikować. Poddawać ocenie wskaźniki rozwoju. To zadanie me-
diów i niezależnych instytucji. A właśnie takiej ocenie służy przygotowywany przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Ranking Gmin Małopolski. W tym zestawieniu 
Gmina Niepołomice od lat plasuje się w czołówce, tym razem na drugim miejscu. W mojej ocenie to bardzo wysoko. Mam nadzieję, że nasza codzienna praca na rzecz lokalnej społeczności i gminy 
Niepołomice będzie nadal dawać dobre owoce. Praca jest ciężka, warunki wewnętrzne zmienne, a konkurencja duża. Ale nie po to zostaje się burmistrzem, aby się w nocy wysypiać. Miłej lektury!  

ROMAN PTAK, BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

Przyjazne Niepołomice 

W
  krainie nie-
przebytych la-
sów zbudo-
wano prze-
prawę przez 
rzekę łączącą 

trakty z południa i wschodu. Prze-
prawa była tak ważna, że ostatni 
król z dynastii Piastów, dla jej 
obrony postawił w puszczańskich 
ostępach zamek warowny. 
Przy zamku powstała osada, naz-
wana od puszczy niepołomnej 
Niepołomicami. Od tego czasu 
Niepołomice trwają, pisząc nie-
przerwanie historię tego miejsca. 

Dziś poszczycić się możemy 
wspaniałym, odnowionym Zam-
kiem Królewskim, w którym 
mieszczą się: restauracja, hotel 
czy Muzeum Niepołomickie, ek-
sponujące zbiory swoje oraz Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. 
W zamkowych salach organizo-
wane są koncerty i spotkania z cie-
kawymi ludźmi.   

Turyści mogą także zwie-
dzać niepołomicki kościół z za-
bytkowymi freskami oraz kapli-
cami rodów Branickich i Lubo-
mirskich, Kopiec Grunwaldzki, 
pomniki i cmentarze upamiętnia-
jące obie wojny światowe i wal-
czących w nich żołnierzy. Warto 
też wspomnieć o najstarszym pol-
skim opactwie sióstr benedykty-
nek, które powstało w Staniąt -
kach ok. 1260 roku. Turyści mogą 
je oglądać i posłuchać o jego 
zmiennych dziejach podczas im-
prez Cracovia Sacra, czy nocy 
klasztorów. Na co dzień opactwo 
jest zamknięte dla zwiedzających. 

Biznes 
Od 1993 r., kiedy to koncern Coca-
Cola otwarł w gminie Niepoło-
mice swój zakład produkcyjny, 
zaczęliśmy być postrzegani jako 

miejsce przyjazne biznesowi. 
Obecnie to jedna z około 60 firm 
działających na naszym terenie. 
Są to przedsiębiorstwa nowo-
czesne, przyjazne środowisku, 
generujące około 15 proc. wpły-
wów do budżetu gminy, zatrud-
niające już ponad 6000 osób.  

Samorząd  
Ranking Gmin Małopolski nie jest 
jedynym zestawieniem, w któ-
rym gmina Niepołomice zajmuje 
wysokie lokaty. Możemy po-
chwalić się między innymi tytu-
łami: najlepszego samorządu 25-
lecia polskiej samorządności 
w rankingu Dziennika Gazety 
Prawnej, EkoLidera 20-lecia przy-
znanym przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Inteligentnego 
Miasta (Forum Nowej Gospo-
darki), Gminy z Klimatem (Fun-
dacja EkoRozwój). Wysokie miej-
sca w rankingach to sukces mia-
sta i jego mieszkańców, ale nie są 
celem samym w sobie. Chcemy, 
aby nasza gmina była maksymal-
nie przyjazna mieszkańcom. 

Walka o czyste powietrze 
Gmina Niepołomice od wielu lat 
wspiera działania na rzecz czy-
stego powietrza. Największym 
zadaniem inwestycyjnym w tym 
zakresie była realizacja zakończo-
nego w 2017 r. projektu pt.„Insta-
lacja systemów energii odnawial-
nej w gminach: Niepołomice, 
Wieliczka, Skawina oraz Mie-
chów na budynkach użytecz-
ności publicznej oraz domach 
prywatnych”. Zamontowano po-
nad 4 tys. instalacji solarnych, 40 
budynków użyteczności publicz-
nej poddano termomodernizacji 
oraz wymieniono 400 lamp 
oświetlenia ulicznego, co łącznie 
pochłonęło 86 mln zł.  

W 2017 r. ruszyła wymiana 
pieców węglowych na kotły ga-
zowe. Gmina Niepołomice uzy-
skała na ten cel dofinansowanie 
z Unii Europejskiej. Wymieniono 
już 221 pieców, kolejne 200 bę-
dzie możliwie szybko zastąpione 
nowoczesnymi kotłami. Walka 
o dobrą jakość powietrza pot-
rwa jeszcze pewnie wiele lat, ale 
to walka nie tylko o wygodę ży-

cia, lecz przede wszystkim o na-
sze zdrowie. 

Wygodny transport 
Po 12 latach starań doprowadzili-
śmy do rozpoczęcia budowy klu-
czowej inwestycji jaką jest zjazd 
z autostrady A4 w Podłężu. To 
skomplikowane przedsięwzięcie 
wymagało pokonania wielu trud-
ności i przejścia przez administra-
cyjne, techniczne, finansowe 
i biurokratyczne przeszkody.  

Termin oddania węzła Nie-
połomice planowany na połowę 
2020 roku jest niezagrożony. In-
westycja pochłonie 48 mln zł. Do-
pełnieniem zjazdu z autostrady 
A4 będzie budowa obwodnicy 
Podłęża. Powstanie 2,2-km odci-
nek drogi łączący wspomniany 
zjazd z Niepołomicką Strefą Inwe-
stycyjną.  

Nowoczesne szkoły 
W 2017 r. oddano do użytku nową 
szkołę podstawową w Niepoło-
micach. Placówka w założeniach 
miała spełniać wymagania edu-
kacyjne XXI wieku. Aby mniej ob-

ciążać zasoby naturalne wyposa-
żona jest w pompy ciepła, nowo-
czesne systemy wentylacji i reku-
peracji.  

W drodze do gwiazd 
Od maja 2019 r. trwa gruntowna 
przebudowa Młodzieżowego 
Obserwatorium Astronomicz-
nego, po której obiekt zyska 
nowy wygląd, funkcjonalność 
i możliwości. Dzięki inwestycji 
Niepołomice wzbogacą się o no-
woczesne obserwatorium, 
w którym będzie można organi-
zować zajęcia i prowadzić cało-
nocne obserwacje nieba w kom-
fortowych warunkach.   

Czas wolny 
Niepołomice są niezwykle popu-
larnym miejscem do spędzania 
wolnego czasu. Bliskość przyrody, 
dobrze rozwinięta infrastruktura 
rowerowa, piesza i sportowa przy-
ciąga do Niepołomic co weekend 
setki osób z sąsiednich miejsco-
wości. Dzięki wsparciu finanso-
wemu gminy, można tu w róż-
nych klubach sportowych upra-
wiać 25 dyscyplin! Zatem Niepo-
łomice to świetnie miejsce do ak-
tywnego spędzania czasu!  

Sport 
Prężnie rozwijają się kluby pił-
karskie. Najlepszym przykładem 
jest Puszcza Niepołomice, która 
na co dzień rywalizuje w roz-
grywkach Fortuna 1 ligi. Drużyna 
z Niepołomic święci w ostatnich 
latach największe sukcesy 
w swojej już prawie 100-letniej 
historii. O sile „Żubrów z K2” 
przekonały się uznane marki 
z ekstraklasy, jak Korona Kielce, 
Lechia Gdańsk, czy Wisła Płock. 

Niepołomice to nie tylko 
zawodowy futbol. Swoich sił 

w najpopularniejszej dyscypli-
nie sportowej można spróbo-
wać w 8 amatorskich klubach 
piłkarskich. Dwa z nich posia-
dają również sekcje żeńskie. 
Ale sport to nie tylko piłka 
nożna. Prężnie działają tu 
kluby, w których można upra-
wiać sztuki walki: karate trady-
cyjne, karate kyokushin, muay 
thai, ju-jitsu oraz kung-fu.  

Kultura 
Niepołomice to również cie-
kawy ośrodek kulturalny. Przy-
jeżdżają do nas gwiazdy pol-
skiej estrady i sceny, ale także 
wspaniałe osobowości litera-
tury, filmu czy ogólnie pojętego 
życia społecznego. W plenerze, 
na terenie Zamku Królew-
skiego, ale i we wnętrzach Ma-
łopolskiego Centrum Dźwięku 
i Słowa organizujemy koncerty, 
przedstawienia teatralne i ope-
rowe oraz różnego rodzaju 
eventy i festyny. 

27-29 września odbędą się 
u nas po raz czternasty Pola 
Chwały. Impreza, na którą przy-
bywają grupy rekonstruujące 
oddziały wojskowe z Polski i za-
granicy. Dzięki temu na własne 
oczy przekonać się można, jak 
wyglądali, w jakich obozach sta-
cjonowali, czy w końcu jaką 
bronią walczyli m.in. rzymscy 
legioniści, średniowieczni wo-
jowie, żołnierze napoleońscy, 
powstańcy listopadowi, ale 
i żołnierze oddziałów amery-
kańskich w Afganistanie. Stałe 
motto imprezy: „Historia jako 
zabawa, historia jako pasja” 
przekonuje wiele osób 
do odwiedzenia Niepołomic 
i wzięcia udziału w przygotowa-
nych pokazach, atrakcjach, 
a nawet w przebierankach. 

Nie schodzą z obranej drogi, podejmują nowe wyzwania, poddają się ocenie mieszkańców, inwestorów, gości

W Niepołomicach historia splata się z nowoczesnym biznesem ku pożytkowi mieszkańców

Trwają prace przy budowie zjazdu z autostrady A4 w Podłężu

Zamek królewski jest świadkiem wielu niecodziennych i atrakcyjnych wydarzeń
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Zaskoczyło coś Państwa 
w tegorocznym rankingu? 

Anna Łyżwa: Dużych za-
skoczeń nie ma. Liderem tego-
rocznego zestawienia jest Za-
kopane. Stolica polskich Tatr 
osiągnęła najlepsze wyniki 
w województwie w czterech 
z jedenastu wskaźników. 
Gmina osiąga największe 
wpływy z tytułu dochodów 
własnych i posiada przy tym 
największy poziom wydatków 
inwestycyjnych. W Zakopa-
nem w 2018 r. odnotowano 
największą liczbę podmiotów 
gospodarki narodowej 
w REGON na 1000 ludności 
w wieku produkcyjnym. Mia-
sto może pochwalić się rów-
nież najwyższym poziomem 
wydatków budżetu gminy 
na kulturę i ochronę dziedzi-
ctwa narodowego.  

Na zwycięstwo Zakopanego 
znaczący wpływ miał także 
poziom pozyskanych środ-
ków europejskich...  

Anna Łyżwa: Miasto zano-
towało czterokrotny wzrost 
w tym zakresie w porównaniu 
do poprzedniego zestawienia. 
W 2018 r. udało się odwrócić 
dotychczasowy negatywny bi-
lans salda migracji co przynio-
sło awans w tej kategorii o 41 
pozycji. 

Głównie dzięki tym pozy-
tywnym zjawiskom udało się 
Zakopanemu zdetronizować 
po dwóch latach liderowania 
gminę Wielka Wieś. Trzecie 
miejsce na podium przypadło 
gminie Niepołomice. 

Czy co roku są „pewniaki”, 
które wejdą do pierwszej 
dwudziestki, czy to się zmie-
nia? 

Anna Łyżwa: Jest grupa 
gmin, o których rzeczywiście 
możemy mówić jako o pew-
niakach i ich ewentualne wy-
padnięcie poza pierwszą dwu-
dziestkę uznać należałoby 
jako duże zaskoczenie. W tym 
elitarnym gronie oprócz tego-

rocznych liderów od lat znaj-
dują się także gminy: Zielonki, 
Zabierzów czy też Wieliczka. 
Gminy te posiadają bardzo 
stabilną bazę rozwojową i wy-
korzystują przy tym atuty, ja-
kie niesie bliskie położenie 
Krakowa. 

Anatol Władyka: W naj-
lepszej dwudziestce mamy 
dosyć liczne grono pewnia-
ków, ale co roku pojawiają się 
także „debiutanci”. W tym roku 
zalicza się do nich gmina Klu-
cze. W porównaniu do zesz-
łego roku zanotowała ona 
awans o 12 pozycji i dzięki 
temu znalazła się wśród elity 
naszego zestawienia.  

12 pozycji to bardzo dużo. 
Czym zyskała? 

Anatol Władyka: Gmina 
Klucze poprawiła swoją pozy-
cję, ponieważ pozyskała blisko 
trzykrotnie więcej środków eu-
ropejskich, co z kolei przeło-
żyło się na dwukrotny wzrost 
środków przeznaczonych 
na inwestycje. To właśnie ak-
tywność w zakresie pozyski-
wania środków zewnętrznych, 
głównie europejskich, ma zna-
czący wpływ na awanse w na-
szym rankingu. 

Dlaczego do wiadomości 
publicznej podajemy tylko 
pierwszą dwudziestkę? 
Może jest gmina, która była 
cały czas na szarym końcu, 
a w tym roku uplasowała się 
na 21 pozycji… 

Anna Łyżwa: Pierwszą 
dwudziestkę publikujemy 
na łamach Dziennika Pol-
skiego i Gazety Krakowskiej. 
Całość zestawienia dostępna 
jest na naszej stronie 
internetowej 
www.mistia.org.pl/ranking-gmin/. 
Można tam prześledzić pełne 
tegoroczne wyniki rankingu, 
jak również porównać je z la-
tami poprzednimi. 

Anatol Wladyka: O tak 
spektakularny awans, o jaki 
Pani pyta, jest trudno. Gminy 

z pierwszej dwudziestki, czy 
też trzydziestki naszego zesta-
wienia, dysponują odpowied-
nio wysokim potencjałem, 
który jednocześnie ciągle po-
większają dzięki aktywności 
na różnych polach rozwojo-
wych. Nie znaczy to jednak, że 
nie zdarzają się duże awanse, 
które powinny zostać odnoto-
wane i docenione.  

Na przykład? 
Anatol Władyka: W tego-

rocznym rankingu odnoto-
wano dwa przypadki awansów 
o ponad 50 pozycji. Ich auto-
rami jest gmina Lipinki (ze 152 
na 99 miejsce) oraz gmina 
Przeciszów (ze 112 na 60 miej-
sce). W przypadku pierwszej 
z nich zmiana była możliwa 
m.in. dzięki obniżeniu po-
ziomu zadłużenia oraz zna-
czącemu włączeniu organiza-
cji pozarządowych w realizację 
zadań publicznych. Gmina 
Lipinki przekazuje lokalnym 
stowarzyszeniom 5,7 proc. bu-
dżetu, co jest trzecim wyni-
kiem w województwie. W przy-
padku gminy Przeciszów tak 
znaczący awans był możliwy 
dzięki środkom pozyskanym 
z Unii Europejskiej. Gmina 
awansowała w przypadku tego 
kryterium ze 120 na 40 miej-
sce w województwie. Pozy-
skane środki europejskie przy-
czyniły się od razu do wyż-
szego poziomu wydatków in-
westycyjnych. Gmina awanso-
wała o ponad 40 pozycji prze-
stając być jednocześnie mało-
polskim outsiderem w tym za-
kresie.  

Coraz częściej organizowane 
są konkursy i rankingi „naj”. 
Czym wyróżnia się Państwa 
ranking? 

Anatol Władyka: W po-
równaniu do innych nasz ran-
king posiada regionalny cha-
rakter. Zestawienie obejmuje 
179 małopolskich gmin oprócz 
miast na prawach powiatu, tj. 
Krakowa, Nowego Sącza i Tar-

Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych ma znaczący 
wpływ na awanse w rankingu

Anatol Władyka
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Pozyskiwanie środków 
zewnętrznych ma znaczący 
wpływ na awanse w rankingu

nowa. Od samego początku 
kierujemy się jednocześnie za-
łożeniem, żeby ranking nie był 
nadmiernie rozbudowany 
i przez to był zrozumiały za-
równo wśród samorządow-
ców, jak i mieszkańców gmin. 
Dlatego stosujemy pewne 
uproszczenie sprowadzając 
rzeczywistość samorządową 
do jedenastu, naszym zda-
niem, najważniejszych wskaź-
ników. Przy ich wyborze kiero-
waliśmy się zarówno istotnoś-
cią, jak również dostępnością 
wiarogodnych danych w sy-
stemie informacji publicznej. 
W odróżnieniu od innych kon-
kursów i rankingów dbamy 
o rzetelność prezentowanych 
informacji, dlatego naszym 
partnerem merytorycznym 
jest Urząd Statystyczny w Kra-
kowie, który odpowiada za ze-
branie i zestawienie pozyska-
nych danych. 

Można porównać tego-
roczny ranking do pierw-
szego? Dużo się zmieniło 
w gminach? 

Anna Łyżwa: W tym roku 
prezentujemy wyniki dziesią-
tej edycji rankingu. Przez ten 
czas dużo zmieniło się w gmi-
nach, a odzwierciedleniem 
tego były także zmiany w zało-
żeniach naszego rankingu. 
W minionych latach gminom 
udało się znacząco poprawić 
stan infrastruktury technicz-
nej i budynków służących rea-
lizacji zadań publicznych. Wie-
loletnie opóźnienia inwesty-
cyjne dotyczące dróg, gospo-
darki wodno-ściekowej, czy 
też szkół zostały przez władze 
samorządowe skutecznie zni-
welowane.  

Pojawiły się przy tym jakieś 
problemy? 

Anna Łyżwa: Duże zadłu-
żenie budżetów, starzenie się 
społeczeństwa i odpływ mło-
dych ludzi to tylko niektóre 
z nich. Po etapie, w którym dla 
samorządów ważne były 
twarde, tzw. „inwestycje w be-
ton”, nadszedł czas na działa-
nia mające na celu zbudowanie 
rzeczywistej wspólnoty miesz-
kańców. Coraz większą rolę na-
biera współpraca z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi 
w realizacji zadań publicznych 
oraz wspieranie inicjatyw, 
dzięki którym następuje odbu-

dowanie i zacieśnienie lokal-
nych więzi i tożsamości. To dla-
tego nasz ranking uwzględnia 
od kilku lat wskaźniki odzwier-
ciedlające wysokość środków 
finansowych przekazywanych 
organizacjom pozarządowym, 
wysokość wydatków na kul-
turę i ochronę dziedzictwa 
oraz poziom zadłużenia bu-
dżetów gmin. Nasz ranking 
ewoluuje wraz ze zmianą sytu-
acji i wyzwań, przed którymi 
stają jednostki samorządu te-
rytorialnego. 

Czy małe gminy nie są tro-
chę poszkodowane w tym 
rankingu? Mniej ludzi, to 
i mniej inwestycji, czy pienię-
dzy... 

Anatol Władyka: W Mało-
polsce jest kilkanaście bardzo 
małych gmin, których dalsze 
funkcjonowanie jest mocno 
dyskusyjne.  

Dlaczego? 
Anatol Władyka: Szczegó-

łowe wyniki naszego rankingu 
pokazują, że gminy te wydają 
kilkukrotnie więcej na utrzyma-
nie administracji niż na inwesty-
cje. Ale to tylko na marginesie. 
Wracając do pytania  – starali-
śmy się zneutralizować sytua-
cje, w których mogłoby nastą-
pić poszkodowanie mniejszych 
gmin. W przypadku kryteriów 
dotyczących wydatków inwe-
stycyjnych, czy też dochodów 
wprowadziliśmy przelicznik 
na jednego mieszkańca. Poza 
tym w pełnych wynikach, które 
zamieszczone są na naszej 
stronie internetowej, dokonali-
śmy dodatkowych grupowań 
m.in. na małe gminy wiejskie 
i miasta. Wprowadziliśmy rów-
nież grupowanie gmin w ra-
mach poszczególnych powia-
tów – wyłoniliśmy liderów po-
wiatowych i daliśmy możliwość 
porównywania wyników w ukła-
dach powiatowych. Zrobiliśmy 
tak z uwagi 
na nadreprezentację w naszym 
rankingu gmin z powiatu kra-
kowskiego, które zdaniem wielu 
są uprzywilejowane ze względu 
na swoje korzystne położenie.  

Małopolska jest w krajowej 
czołówce jeżeli chodzi o po-
zyskiwanie środków unij-
nych. Wszystkie gminy sko-
rzystały ze środków unij-
nych? W jakim stopniu? 

Anatol Władyka: Odpo-
wiem posiłkując się wynikami 
tegorocznej edycji rankingu. 
W naszym zestawieniu jed-
nym ze wskaźników składają-
cych się na końcową ocenę są 
średnioroczne (za lata 2016-
2018) środki z Unii Europej-
skiej pozyskane do budżetów 
gmin w przeliczeniu na 1 
mieszkańca. W tym roku 
w małopolskich gminach za-
notowaliśmy amplitudę tej 
wartości od 0,00 zł (!) do po-
nad 880 zł.  

Nic? Żadnych pieniędzy? 
Jedna gmina w okresie 

trzech ostatnich lat pozyskała 
słownie zero złotych, kilka na-
stępnych nie przekroczyło wy-
niku jednocyfrowego. Najlep-
sza dziesiątka w tym zakresie 
pozyskała powyżej 300 zł 
w przeliczeniu na 1 miesz-
kańca. Widać więc, że unijny 
tort nie jest dzielony równo. 
Trudno znaleźć odpowiedź 
dlaczego niektóre gminy nie 
korzystają z możliwości, które 
stwarza nasze członkostwo 
w Unii Europejskiej.  

Czy samorząd wciąż dobrze 
wypełnia swoje zadania? 

Anna Łyżwa: Jako ele-
ment systemu administracji 
publicznej z pewnością tak. 
Samorząd zagospodarowuje 
przestrzeń zadań publicznych 
o charakterze lokalnym i re-
gionalnym. Niestety wbrew 
postulatom zgłaszanym przez 
środowiska samorządowe 
procesy decentralizacyjne zo-
stały w ostatnich latach spo-
wolnione, a w niektórych ob-
szarach nastąpiła nawet cen-
tralizacja zadań. Trudno w tej 
chwili oceniać czy dane usługi 
są lepiej świadczone przez ad-
ministrację rządową czy sa-
morząd terytorialny.  

Patrząc na tę kwestię 
w skali mikro, czyli szukając 
odpowiedzi na pytanie na ile 
poszczególne gminy wypeł-
niają swoje zadania, należa-
łoby zadać je wprost miesz-
kańcom, bo to oni są głównym 
adresatem i recenzentem 
działalności władz samorzą-
dowych. Chcielibyśmy żeby 
ranking był instrumentem in-
spirującym i porządkującym 
różnego rodzaju dyskusje. 
Rozmawiała Magdalena  
Domańska-Smoleń Anna Łyżwa
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M
ałopolska za-
jęła pierwsze 
m i e j s c e  
w kraju 
pod wzglę-
dem war-

tości realizowanych projektów 
w ramach PO Inteligentny Roz-
wój, drugie w PO Wiedza Edu-
kacja Rozwój oraz regionalnych 
programów operacyjnych, 
a także siódme miejsce jeśli cho-
dzi o wartość przedsięwzięć wy-
konanych w ramach PO Infra-
struktura i Środowisko oraz PO 
Polska Cyfrowa. Tak dobre lo-
katy świadczą o dobrym wyko-
rzystaniu unijnych pienię-
dzy w 2018 r. w naszym regionie. 

Rozwijamy się szybciej 
Małopolski Ośrodek Rozwoju 
Regionalnego opublikował naj-
nowszy raport o wykorzystaniu 
funduszy europejskich w woje-
wództwie małopolskim w 2018 
r. Z każdym rokiem rośnie 
liczba umów i realizowanych 
przedsięwzięć w ramach róż-
nych programów operacyj-
nych. Dzięki dofinansowaniu 

z unijnych pieniędzy powstaje 
wiele inwestycji infrastruktu-
ralnych oraz obiektów użytecz-
ności publicznej, rozwija się 
przedsiębiorczość, a w konse-
kwencji cała gospodarka re-
gionu. Gospodarka nowo-
czesna i innowacyjna, co jest 
możliwe również dzięki inwe-
stowaniu w ludzi, w kształce-
nie młodych oraz doskonalenie 
doświadczonych.  
 

2,9 mld euro 
tyle pieniędzy z UE ma do  
dyspozycji Małopolska 
w obecnej perspektywie  
finansowej 2014-2020 

Prawie 5000 wniosków 
Do końca 2018 r. przeprowa-
dzono 359 naborów do Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopol-
skiego 2014–2020, do których 
złożono 4885 wniosków. Pod-
pisano 2701 umów. 

Liczba realizowanych 
w ub. r. projektów – 3677 – za-
pewniła Małopolsce 4. miejsce 

w kraju. Z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego dofi-
nansowano łącznie 2699 przed-
sięwzięć, 516 z PO Inteligentny 
Rozwój, 271 z PO Wiedza Edu-
kacja Rozwój, 174 z PO Infra-
struktura i Środowisko, 17 z PO 
Polska Cyfrowa. 

Pieniądze  
dobrze wykorzystane 
Wartość realizowanych w Ma-
łopolsce w 2018 r. projektów 
wyniosła 27,3 mld zł, a dofinan-
sowanie z UE 16,7 mld zł, co 
dało regionowi 4. miejsce 
w kraju. Szóstą pozycję zajęło 
województwo jeśli chodzi o po-
ziom zaangażowania środków 
unijnych w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Woje-
wództwa Małopolskiego, li-
czony wartością dofinansowa-
nia podpisanych umów – wy-
niósł na koniec 2018 r. 67,1 
proc., co zapewniło Małopol-
sce szóste miejsce w kraju. 

W przeliczeniu wartości 
projektów na jednego miesz-
kańca województwo mało-

polskie z kwotą 8054 zł (dofi-
nansowanie z UE: 4908 zł) za-
jęło 13. miejsce. Nasz re-
gion jest zaś krajowym lide-
rem w projektach realizowa-
nych z PO Inteligentny Roz-
wój – wartość przeliczona 
na jednego mieszkańca wy-
niosła 1387 zł (z UE: 702 zł). 

 
Wykorzystanie unijnych funduszy 
– stan na 31 grudnia 2018 r. 
POLSKA  
• 5,5 tys. – liczba przeprowadzo-
nych konkursów 
• 100,3 tys. złożonych wniosków 
• 46,2 tys. zawartych umów 
• 380,6 mld zł – wartość zawartych 
umów 
• 172 tys. wniosków o płatność 
• 112 mld zł – kwota zgłoszona we 
wnioskach o płatność 
MAŁOPOLSKA 
• 1,5 tys. – liczba beneficjentów ma-
jących siedzibę w Małopolsce 
• 3,7 tys. – liczba zrealizowanych 
projektów  
• 27,3 mld zł – wartość zrealizowa-
nych projektów  
• 16,7 mld zł – dofinansowanie 
z UE do zrealizowanych projektów

Płyną pieniądze z Unii Europejskiej
W województwie małopolskim racjonalnie wykorzystujemy  
dofinansowanie z budżetu Wspólnoty

Stan realizacji RPO w Małopolsce w 2018 r.
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Jeśli chcesz żyć blisko dużego 
miasta, a jednocześnie korzy-
stać z uroków malowniczej 
podkrakowskiej miejscowości, 
gmina Michałowice stanowi 
idealne połączenie tych dwóch 
elementów. Położona niewiele 
ponad 10 km od centrum mia-
sta oferuje swoim mieszkań-
com malownicze krajobrazy, 
dobre warunki do życia 
i do spędzania czasu wolnego.  

Sport i rekreacja  
Duża część gminy Michałowice 
leży w granicach Dłubniań -
skiego Parku Krajobrazowego 
oraz Parku „Dolinki Krakow-
skie”, co tworzy idealne wa-
runki do wycieczek rowero-
wych i rekreacji, a liczne i do-
brze wyposażone place zabaw 
tylko zachęcają, aby w miły 
sposób spędzić tutaj czas 
wolny. Na terenie naszej gminy 
znajdują się szlaki rowerowe 
(Doliną Dłubni, Kościuszkow-
ski, Widokowy) oraz Małopol-
ska Droga Świętego Jakuba. 
Znajdziesz tu także wiele zabyt-
kowych, niezwykle interesują-
cych obiektów, w tym m.in. 
piękne kościoły, dwory, ka-
pliczki.  

Aktualnie gmina realizuje 
kilka znaczących inwestycji, 
w tym m.in. budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Masłomią -
cej oraz budowa Otwartej 

Strefy Aktywności w Woli 
Więcławskiej.  

Na terenie gminy Michało -
wice działają również kluby spor-
towe m.in. Michałowianka, Gali-
cja oraz Polonia, które prowadzą 
treningi dla dzieci i dorosłych.  

Duże znaczenie dla władz 
Gminy ma promowanie aktyw-
nego trybu życia, stąd też po-
mysł zorganizowania Dnia 
Sportu na terenie KS Michało -
wianka. A w miejsce organizo-
wanego jeszcze do niedawna 
Maratonu MTB Michałowice, 
w tym roku po raz pierwszy Cen-
trum Kultury i Promocji 
w Michało wicach wraz z GOAT 
Team Michałowice zorganizo-
wało Zawody Biegowe Młyn 
Trail Michałowice. Wydarzenie 

to spotkało się z fantastycznym 
odzewem zarówno ze strony 
mieszkańców, jak i gości z całej 
Polski (do udziału w sportowych 
zmaganiach zgłosiło się ponad 
300 uczestników).  

Kultura i rozrywka 
W gminie Michałowice można 
odpocząć od miejskiego zgieł -
ku i jednocześnie skorzystać 
z bogatego repertuaru wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych 

realizowanych w głównej mie-
rze przez Centrum Kultury 
i Promocji w Michałowicach, 
Bibliotekę Publiczną Gminy 
Michałowice, lokalne stowa-
rzyszenia oraz kluby sportowe. 
Wśród największych i najbar-
dziej rozpoznawalnych wyda-
rzeń wymienić należy: Ka-
drówkę – Piknik Wolności 
(swego rodzaju Dni Gminy po-
łączone z uroczystymi obcho-
dami z okazji Przemarszu 
I Kompanii Kadrowej Strzelców 
Józefa Piłsudskiego), Małopol-
ski Festiwal Orkiestr Dętych 
w Więcławicach, Tour de 
Cracovia współorganizowany 
przez Gminę Michałowice, Po-
wiatowe Zawody Strażackie, 
Piknik Ziemniaczany w Więcła -

wicach oraz liczne pikniki sołe-
ckie. Kilka pokoleń mieszkań-
ców naszej Gminy skupiają rów-
nież trzy orkiestry dęte: 
„Wieniawa” z Raciboro wic, 
„Hejnał” z Więcławic oraz 
„Echo” z Michałowic, odno-
szące liczne sukcesy w kraju 
i poza granicami Polski. Fanta-
styczny poziom artystyczny pre-
zentują również: Zespół Śpiewa-
czy „Kozierowianie”, Chór „Bez 
Batuty” oraz Zespół Dziecięcy 
„Jakubowe Muszelki”.  

W centrum Michałowic 
znajduje się budynek biblioteki, 
w którym kwitnie życie kultu-
ralne. To tu na szeroką skalę pro-
wadzi działalność kulturalną 
i animacyjną Centrum Kultury 
i Promocji w Michało wi cach, 
Kino za Rogiem Michałowice 
oraz Biblioteka Publiczna Gminy 
Michałowice. Bogata oferta za-
jęć edukacyjnych, artystycz-
nych, sportowych, wydarzenia 
kulturalne, spotkania, konferen-
cje, wystawy, seanse kinowe 
oraz koncerty skupiają w bu-
dynku każdego dnia setki osób. 
Nie mniejszym zainteresowa-
niem cieszy się bogato wyposa-
żona wypożyczalnia oraz czytel-
nia książek i czasopism.  

Zapraszamy do gminy 
Michałowice – tu odpoczniesz 
od codziennego zgiełku. 
Więcej informacji na www.e-michalowice.pl  
oraz www.wmichalowicach.pl

Gmina Michałowice – tutaj odetchniesz od codziennego zgiełku

Biblioteka oraz Centrum Kultury i Promocji Kadrówka – Piknik Wolności 2019

Zespół Śpiewaczy „Kozierowianie”
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Rozmowa z KRZYSZTOFEM 
WOŁOSEM, wójtem gminy 
Wielka Wieś 

Gmina Wielka Wieś od lat 
jest w czołówce najlepszych 
małopolskich samorządów. 
Z czego to wynika? 

Zapewne jest wiele czyn-
ników które o tym decydują, 
dobre położenie geograficzne 
gminy, bezpośrednie sąsiedz-
two z Krakowem, walory krajo-
brazowe, umiejętność pozyski-
wania środków zewnętrznych 
przez samorząd. Wszystko to 
sprawia, że gmina szybko się 
rozwija, ludzie chcą się tu 
osiedlać, a firmy lokalizować 
swoje siedziby i inwestować.  

Nowi mieszkańcy sprowa-
dzają się do gminy lawinowo. 
Jesteście absolutnym liderem 
w Małopolsce. Ile osób przy-
bywa do gminy rocznie? 

Ostatnie lata to faktycznie 
intensywny przyrost liczby 
mieszkańców. Aby to zobrazo-
wać, powiem że jeszcze 10 lat 
temu liczba mieszkańców 
gminy wynosiła niewiele po-
nad 9 tys. a dziś zameldowa-
nych mamy ponad 12 tys. A ten-
dencja jest wzrostowa - tylko 
w 2018 roku zameldowało się 
ponad 500 osób. To tak jakby 

jednego roku przybyła mała 
miejscowość. 

Czy  jesteście bogatą gminą? 
Dochody własne - przeliczając 
na jednego mieszkańca - Pana 
gminę wyprzedza tylko Zako-
pane, Krynica i Bolesław. 

Zadała Pani pytanie, 
na które chyba najczęściej od-
powiadam, zwłaszcza miesz-
kańcom. Jeśli przeliczamy na-
sze dochody własne na jednego 
zameldowanego mieszkańca to 
owszem wygląda to dobrze, ale 
trzeba zaznaczyć, że faktyczna 
liczba zamieszkałych, a nie za-
meldowanych na terenie 
gminy osób jest o ponad 2500 
większa. Z kolei patrząc na nasz 
budżet - jest on prawie o po-

łowę mniejszy niż np. sąsiadu-
jących z nami Zielonek czy 
Zabierzowa. Twierdzenie, że je-
steśmy bogatą gminą jest tro-
chę na wyrost, ale trzeba przy-
znać - radzimy sobie nieźle. 

Ile jest podmiotów gospodar-
czych w gminie? Które firmy 
są największe i  płacą najwięk-
sze podatki? 

W gminie mamy ok. 1260 
podmiotów gospodarczych. 
Wiele z nich to oczywiście małe 
firmy kilkuosobowe, ale jest też 
kilkanaście dużych podmiotów 
– takich jak centra logistyczne, 
sklepy wielkopowierzchniowe. 
Największe to: Centrum Logi-
styczne GOODMAN, Centrum 
Handlowe FUTURA PARK, 
Centrum Dystrybucyjne 
GERONIMO MARTINS POL-
SKA, a niedawno też dołączył 
Hydrosolar Małopolska. 

Skoro są dochody, to możecie 
się pochwalić też  inwesty-
cjami. Które są najważniejsze? 

Z tych ostatnich należy 
wymienić inwestycje związane 
z oświatą: nowo oddane przed-
szkole dla 100 dzieci i pierwszy 
w naszej gminie samorządowy 
żłobek dla dzieci do lat 3 
w Modlniczce. Ważną inwesty-
cją jest trwająca budowa kanali-

zacji sanitarnej w Będkowicach 
- ostatniej nieskanalizowanej  
miejscowości w naszej gminie. 
Sporo środków przeznaczyli-
śmy na inwestycje związane 
z poprawą bezpieczeństwa 
na drogach tj. remonty dróg 
i budowę chodników.  

Gmina umiejętnie korzysta też 
z dotacji unijnych. Łatwo zdo-
bywać te fundusze? 

Łatwo nie jest, tym bar-
dziej, że powoli kończą się fun-
dusze z perspektywy 2014-
2020  i trzeba będzie poczekać 
na kolejne możliwości. Obiek-
tywnie muszę przyznać, że po-
zyskiwanie dotacji idzie nam 

dosyć sprawnie, a to chyba wy-
nika z faktu, że stworzyliśmy 
całkiem dobry, zgrany zespół 
pracowników w urzędzie, który 
tą tematyką się zajmuje.    

Troska o oświatę przekłada się 
na dobre wyniki z egzaminów. 
Dobra baza mobilizuje nauczy-
cieli i uczniów do pracy? 

Mam nadzieję, że tak 
właśnie jest. Dwanaście lat 
temu, kiedy rozpoczynałem 
pracę w gminie, odpowiada-
łem m.in. za oświatę. Zawarli-
śmy wówczas niepisaną 
umowę z dyrektorami szkół 
i przedszkoli: ja odpowiadam 
za rozwój i modernizację bazy 

szkolnej, a dyrektorzy za ja-
kość pracy nauczycieli i pod-
noszenie ich kompetencji. Do-
datkowo w ostatnich latach 
gmina realizowała w szkołach 
kilka autorskich innowacyj-
nych projektów np.: „Więcej, 
lepiej ciekawiej – zajęcia poza-
lekcyjne” czy „Plecak Wie-
dzy”, na które pozyskaliśmy 
kilka milionów złotych ze 
środków unijnych. Celem było 
rozwijanie kompetencji na-
szych uczniów. Wierzę, że to 
wszystko zaprocentowało do-
brymi wynikami z egzaminów.  

Czy wszystkie dzieci znalazły 
miejsce w przedszkolu, a teraz 
przyszła kolej na  żłobki? 

Po wybudowaniu przed-
szkoli w Czajowicach i Modl-
niczce mamy pierwszy rok, od-
kąd pamiętam, gdy wszystkie 
dzieci w wieku 3-6 lat, które 
brały udział w rekrutacji, do-
stały się do przedszkoli. Otwo-
rzyliśmy też  w Modlniczce 
pierwszy żłobek samorządowy 
w gminie, a trzeba zaznaczyć, 
że jedynie kilka gmin w powie-
cie krakowskim prowadzi obec-
nie takie placówki. Mamy świa-
domość, że to kropla w morzu 
potrzeb, więc będziemy dążyć, 
by i w tym obszarze sprostać 
oczekiwaniom mieszkańców.

Wielka Wieś przyciąga ludzi i firmy

W gminie lokują się centra logistyczne i sklepy wielkopowierzchniowe

P
rawie 950 mln 
zł z funduszy eu-
ropejskich jest 
do wzięcia z puli 
Regionalnego 
Programu Ope-

racyjnego Województwa Mało-
polskiego w ramach trwających 
dziewięciu konkursowych na-
borów. Gra jest warta świeczki, 
a ze złożeniem niektórych 
wniosków trzeba się bardzo 
spieszyć, bo to już ostatni 
dzwonek. 

Bon ważny do 30 września 
Tylko do końca września 
przedsiębiorcy mogą zawalczyć 
o bony na innowacje, na które 
przeznaczono blisko 16,5 mln 
zł. Wsparcie tego rodzaju jest 
szczególnie istotne dla małych 
i średnich firm, które mogą sfi-
nansować współpracę z sekto-
rem naukowo-badawczym (np. 
uczelniami technicznymi, labo-
ratoriami).  

Bony umożliwiają zakup 
od wyspecjalizowanych jedno-
stek usług badawczo-rozwojo-
wych (badań przemysłowych 
i/lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych w zakresie wzor-

nictwa) i usług wspierających 
nowatorskie projekty.  

Całkowite dofinansowanie 
na realizację zgłoszonego 
do konkursu projektuwynosi 
maksymalnie do 85 proc. wy-
datków kwalifikowanych, bo-
wiem wnioskodawca musi 
mieć przynajmniej 15 proc. 
własnych pieniędzy. 

Dotacja na rozwój 
75 mln zł to pula dotacji dla 
przedsiębiorców, którzy mogą 
starać się o pieniądze 
m.in. na badania i rozwój. Cho-
dzi przede wszystkim o reali-
zację badań przemysłowych 
i eksperymentalnych prac roz-
wojowych, w tym linii demon-
stracyjnych i pilotażowych, 
włącznie z przygotowaniem 
do wdrożenia wyników prac 
B+R w działalności gospodar-
czej, (ale już nie samego wdro-
żenia). 

Dodatkowo uproszczono 
zasady przyznawania wsparcia 
poprzez: b poszerzenie kata-
logu beneficjentów o duże 
przedsiębiorstwa, b możliwość 
realizacji projektów w formule 
konsorcjum/partnerstwa z in-

nymi przedsiębiorstwami i jed-
nostkami naukowymi, b po-
szerzenie katalogu podwyko-
nawców, którymi mogą rów-
nież podmioty z krajów człon-
kowskich UE, b podniesienie 
poziomu dofinansowania 
do 80 proc. kosztów kwalifiko-

wanych, b możliwość skorzy-
stania z premii. 

Wnioski można składać 
do 24 października 2019 r. 

Dla lojalnych dojrzałych  
Z kolei do 2 grudnia br. można 
składać wnioski dotyczące po-

prawy warunków pracy osób 
dojrzałych zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie. Praco-
dawcy, którzy cenią swoich do-
świadczonych i lojalnych pra-
cowników, powinni zaintereso-
wać się konkursem, w ramach 
którego mogą realizować pro-

jekty poprawiające komfort 
pracy takich osób. Udział w pro-
jekcie przygotuje ich do pracy 
na nowych lub zmienionych 
stanowiskach o mniejszym ob-
ciążeniu dla zdrowia. Możliwe 
jest także doposażenie lub wy-
posażenie stanowisk pracy, 
by zapewnić ergonomię i bez-
pieczeństwo, a w konsekwen-
cji utrzymanie zatrudnienia. 
Z funduszy europejskich można 
pokryć aż 95 proc. wydatków 
na realizację takiego projektu. 

208 mln zł do końca roku 
Do końca roku planuje się ogło-
szenie kolejnych 5 konkursów 
z łącznym budżetem ponad 
208 mln zł. 25 mln zł przezna-
czono dla małopolskich przed-
siębiorców na promocję gospo-
darczą. Ci, którzy planują ek-
spansje na międzynarodowe 
rynki będą mogli ubiegać się 
o ponad 5 mln dotacji. Z rekor-
dowym budżetem sięgającym 
88 mln zł ruszy także konkurs 
na aktywizację zawodową. Bę-
dzie można również składać 
wnioski na wymianę starych 
pieców i montaż nowoczes-
nych palenisk.

Do wzięcia jest 950 mln złotych
Unia Europejska wspiera finansowo rozwój przedsiębiorczości, warto starać się o dodatkowe pieniądze

Warto korzystać z unijnych funduszy przy każdej nadarzającej się okazji
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Porozmawiajmy o mieszkań-
cach, zwłaszcza tych nowych, 
co według pana przyciąga ich 
do Wieliczki? 

Jak już wspomniałem – 
przede wszystkim komunika-
cja. Mamy bardzo duże możli-
wości jeśli chodzi o dojazd 
do Wieliczki, czy też do Kra-
kowa przez Wieliczkę. Rozbu-
dowana flota autobusowa - 
nasza własna, złożona z kilku-
nastu pojazdów to mocny atut 
miasta i zjawisko przecież nie 
tak powszechne. Z Krakowem 
łączy nas też coraz większa 
liczba autobusów i tras. To 
oczywiście dużo kosztuje, ale 
też sprawia, że stajemy się 
bardziej otwarci, docieramy 
w rejony niegdyś trudno do-
stępne bez samochodu.  

Łatwość komunikacji po-
między różnymi miejscami 

gminy, często odległymi od sie-
bie sprzyja zacieraniu granic, 
a to jest właśnie naszym celem. 
Poza tym oczywiście istotna 
dla nowoprzybyłych jest infra-
struktura zapewniająca wy-
godne życie i dająca możliwość 
atrakcyjnego spędzania wol-
nego czasu.  

Co jest obecnie największą siłą 
Wieliczki? 

To, że rozwój odbywa się 
równoważnie w strategicznych 
obszarach tworząc dopełnia-
jącą się całość. Przecież jeszcze 
niedawno Wieliczka to była 
właściwie tylko kopalnia soli. 
Walor turystyczny, skądinąd 
nie do przecenienia, całkowi-
cie dominował. Do Wieliczki 
przyjeżdżało się, żeby zoba-
czyć kopalnię i praktycznie na-
tychmiast ruszało dalej. Kopal-

nia przez bardzo długi okres 
czasu była też głównym praco-
dawcą w mieście i całej gminie, 
wszystko praktycznie kręciło 
się wokół niej. Przemysł tury-
styczny to nadal oczywiście je-
den z fundamentów gospodar-
czych naszego rejonu. Ale 
obecnie nie jedyny. Udało nam 
się stworzyć drugi, którym jest 
Wielicka Strefa Aktywności 
Gospodarczej w Brzegach. 
W Wieliczce w ciągu ostatnich 
trzech lat znalazło pracę kilka 
tysięcy osób, m.in. w strefie 
ekonomicznej. Pamiętajmy 
też, że największe dochody dla 
gminy generuje  działalność 
gospodarcza, w tym podatek 
od nieruchomości, rozwój 
strefy wzmacnia także finanse 
Gminy. Co też istotne wielicka 
strefa wyróżnia się swoją este-
tyką, powstała stosunkowo 

szybko i jest przyjazna miesz-
kańcom, gdyż firmy które pro-
wadzą tam działalność to 
głównie centra logistyczne, nie 
produkcyjne. Kolejna ważna 
sfera rozwoju, poza gospodar-
czą, obejmuje aktywność 
w czasie wolnym i na tym polu 
też mamy spore osiągnięcia.  

Jeśli chodzi o strefę w Brze-
gach – czy miasto szykuje ko-
lejne inwestycje gospodarcze? 

Oczywiście, rozwój wy-
maga kolejnych inwestycji. 
Mamy już jedną strefę gospo-
darczą, a przymierzamy się 
do kolejnej. Zostanie ona zlo-
kalizowana w Węgrzcach 
Wielkich, gdzie przygotowu-
jemy aktualnie 100 ha pod ten 
właśnie projekt. Za trzy lata 
zobaczymy tam lustrzane od-
bicie strefy z Brzegów. To 

oczywiście wiąże się z wiel-
kim wysiłkiem – trzeba zbu-
dować drogi, całą infrastruk-
turę, ale tam właśnie leży 
przyszłość Wieliczki. Efekt bę-
dzie taki, że gmina swój do-
chód będzie czerpała przede 
wszystkim z działalności du-
żych przedsiębiorców, a nie, 
jak to zazwyczaj się dzieje, 
z PITów mieszkańców.  

W Wieliczce obecnie życie nie 
kończy się, jak kiedyś po go-
dzinie 17. 

Te paręnaście lat temu 
w godzinach popołudnio-
wych życie najmocniej tętniło 
pod ziemią, na powierzchni 
zaś, po godzinie 16 czy 17 
wszelka aktywność praktycz-
nie zamierała. Mieszkańcy 
mieli taką potrzebę, ale brako-
wało miejsc i oferty, w której 
mogli wybierać, jak spędzić 
czas; najpierw po 16, potem 
po 17, a ostatnio też po 21. Po-
jawiły się instytucje kultu-
ralne, są restauracje, kawiar-
nie. Ważnym symbolem tych 
zmian jest Mediateka. Prze-
prowadziliśmy ostatnio bada-
nie nad rozpoznawalnością 
obiektów w Wieliczce i oka-
zało się, że na czele listy upla-
sowały się: kopalnia, a za nią 
właśnie Mediateka, placówka 
kulturalna z tak krótkim, rocz-
nym zaledwie stażem. To 

miejsce stworzone zostało 
niejako z oczekiwań i zapo-
trzebowania mieszkańców. 
Trzeba podkreślić, że bardzo 
rozwinął się ten kluczowy dla 
funkcjonowania miasta ob-
szar wolnego czasu i kultury. 
To w znaczącym stopniu 
wpływa na zmianę wizerunku 
i sposób funkcjonowania Wie-
liczki. Mamy znakomite pla-
cówki do uprawiania sportu, 
mamy też wspaniałe miejsca, 
w których można zaspokoić 
potrzebę kontaktu z kulturą.  

Jak widzi pan przyszłość Wie-
liczki? 

W coraz większym stop-
niu zacierać się będzie granica 
między miastem a okolicz-
nymi mniejszymi miejsco-
wościami. Znika podział 
na centra i peryferia. Tak jak 
między Wieliczką a Krako-
wem. Już dziś te różnice się 
zacierają, taki zresztą jest 
nasz cel. Wzmacniać bę-
dziemy te dwa kluczowe fun-
damenty – obszar gospodar-
czy i obszar spędzania wol-
nego czasu. Kiedyś wolny 
czas spędzano na krakow-
skim rynku, potem przyszedł 
czas Kazimierza, niedawno 
pojawiło się Podgórze, a już 
niedługo w poszukiwaniu 
atrakcji będzie się jeździć 
do solnego miasta. 

Atrakcyjne sposoby spędzania wolnego czasu to klucz do integracji społecznej
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Solne miasto tętni życiem o każdej porze, odbywa się tu wiele ciekawych imprez

FO
T.

 F
O

TO
 R

O
GA

LS
KA

Strefa gospodarcza przyciąga inwestorów jak magnes, przedsiębiorcy wpływają na rozwój
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Mediateka istnieje od niedawna, ale mieszkańcy i goście bardzo chętnie ją odwiedzają
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Mówi Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki 
- Zdecydowanie najwyraźniej widzą to sami mieszkańcy. A jeśli ktoś nie bywa w Wieliczce i nie ob-
serwuje zachodzących zmian na własne oczy to myślę, że przemówią do niego liczby. Mówi się 
o tym, że jesteśmy najszybciej rozwijającym się miastem, w kontekście migracji mieszkańców. Jak 
sięgam wstecz, w pierwszym roku mojego urzędowania na terenie naszej gminy zameldowanych 
było 47 tysięcy osób plus niewielka liczba mieszkających. Obecnie jest nas tu już ponad 58 tysięcy – 
osób zameldowanych, plus osoby zamieszkujące, co daje łącznie liczbę 70 tysięcy mieszkańców.  
Według prognoz, za około 10 lat Wieliczka będzie liczyć do 80-90 tysięcy mieszkańców na terenie 
miasta i gminy. Fakt, że ludzie chcą u nas mieszkać świadczy o tym, że zmiany w sensie - rozwoju in-
frastruktury, komunikacji miejskiej, inwestycji sportowych, oświatowych oraz szeroka oferta skie-
rowana do rodzin, osób starszych – gwarantują komfort i skutecznie podnoszą atrakcyjność Wie-
liczki, jako miejsca do zamieszkania. 

Wieliczka dziś, a Wieliczka sprzed 
dekady to dwa różne miasta
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W
 pierwszym 
k w a r t a l e  
2019 r. 
w Polsce 
funkcjono-
wało 1,4 tys. 

polskich i zagranicznych cen-
trów usług BPO, SSC/GBS, IT, 
R&D, zatrudniających łącznie 
307 tys. osób. (o 10 proc. więcej 
w porównaniu do ubiegłego 
roku). Od początku 2018 r. 
do końca I kwartału 2019 r. dzia-
łalność rozpoczęło 91 nowych 
centrów usług wspólnych dla bi-
znesu, z czego 16 w tym roku. 
Wśród nowych inwestycji nie-
zmiennie dominowały centra 
zagraniczne (80 proc.). Łączny 
udział trzech największych 
ośrodków usług dla biznesu: 
Krakowa, Warszawy i Wrocławia 
(miasta pierwszego poziomu  
pod względem wielkości zatrud-
nienia w sektorze i jego dojrza-
łości, ang. Tier 1) w liczbie no-
wych centrów wyniósł 42 proc. 

Dwustu do raportu 
Jak kształtuje się sytuacja sek-
tora nowoczesnych usług bizne-
sowych w Polsce w 2019 r.? 
Jaka jest pozycja analizowanych 
ośrodków w zakresie zatrudnie-
nia w branży i napływu no-
wych inwestycji? Na te podsta-
wowe pytania odpowiada naj-
nowszy raport „Sektor nowo-
czesnych usług biznesowych 
w Polsce 2019”, przygotowany 
przez Związek Liderów Sektora 
Usług Biznesowych (ABSL). 
W dziesiątym już badaniu sytu-
acji w tym segmencie naszej go-
spodarki uczestniczyło 200 
firm, w których pracuje 155 tys. 
osób, czyli 51 proc. wszystkich 
zatrudnionych w centrach usług 
dla biznesu. W raporcie przyjęto 
szeroką definicję sektora, obej-
mującą działalność centrów 
outsourcingu procesów bizne-
sowych (BPO), centrów usług 
wspólnych/globalnych centrów 
usług biznesowych (SSC/GBS), 
centrów IT oraz centrów badaw-
czo-rozwojowych (R&D). 

Pracowników więcej, ale... 
Liczba pracowników centrów 
usług BPO, SSC/GBS, IT, R&D 
w Polsce w I kwartale 2019 r. 
była o 10 proc. wyższa w porów-
naniu do I kw. 2018 r. Przybyło 
zatem 28 tys. nowych miejsc 
pracy, z czego ponad połowa (55 
proc.) w trzech największych 
ośrodkach usług biznesowych 
w kraju (Kraków, Warszawa, 
Wrocław). Zdecydowaną więk-
szość (85 proc.) wygenerowały 
centra zagraniczne.  

Autorzy raportu stwier-
dzają jednak, że od 2016 r. dy-

namika wzrostu zatrudnienia 
w sektorze usług dla biznesu 
spada przede wszystkim z po-
wodu rosnących kosztów pacy. 
Tempo zmian zatrudnienia bę-
dzie też zależeć od zakresu 
wdrożeń (zintegrowanych) roz-
wiązań automatyzacyjnych, 
w szczególności w obszarze 
czasochłonnych elementów 
procesów biznesowych (pow-
tarzalne czynności). 

 

336 000 
osób mogą zatrudniać  
w najbliższych latach działające 
w Polsce centra usług  
dla biznesu  

 
W najbliższych latach na-

leży wprawdzie oczekiwać kon-
tynuacji wzrostu zatrudnienia, 
ale będzie on jednak stopniowo 
wyhamowywał w warunkach 
coraz bardziej ograniczonej po-
daży pracowników i zwiększania 
zakresu obecności rozwiązań 
automatyzacyjnych w firmach, 
ktorym będzie trudniej konku-
rować o wysoko wykwalifikowa-
nych specjalistów niż obecnie. 
W konsekwencji obniży się kon-

kurencyjność Polski jako miejsca 
inwestycji w centra nowoczes-
nych usług biznesowych. 

Według najbardziej praw-
dopodobnego scenariusza, 
wielkość zatrudnienia w sekto-
rze nowoczesnych usług bizne-
sowych w Polsce w I kw. 2020 r. 
osiągnie poziom 336 tys. osób. 
czyli będzie wyższe od stanu 
z I kw. 2018 r. o 9,6 proc. 

Rodzimi potentaci 
W Polsce działają 54 centra, 
w których zatrudnienie wynosi 
co najmniej 1 tys. osób. Łącznie 
pracuje w nich ponad 102 tys. 
osób (1/3 zatrudnienia w sekto-
rze). Prawie wszystkie najwięk-
sze centra to jednostki należące 
do podmiotów zagranicznych.  

Dziesięciu największych 
inwestorów sektora nowoczes-
nych usług biznesowych w Pol-
sce zatrudnia łącznie 56 tys. 
osób. Liczba pracowników cen-
trów każdego z tych przedsię-
biorstw to co najmniej 4 tys. 
osób. Co istotne, w gronie 10 
największych inwestorów znaj-
dują się również polskie pod-
mioty: Comarch i Grupa Asseco.  

Centra nowoczesnych 
usług biznesowych wygenero-

wały miejsca pracy w blisko 50 
miastach, w tym dziewiętna-
stu, w których zatrudnienie 
w sektorze wynosi co najmniej 
1 tys. osób. W 11 największych 
ośrodkach usług biznesowych 
w Polsce zatrudnionych jest 95 
proc. pracowników branży. 
W siedmiu zatrudnienie w cen-
trach usług BPO, SSC/GBS, IT, 
R&D przekracza 10 tys. osób. 
W kolejnych dwunastu ośrod-
kach centra usług zatrudniają 
od 1 tys. do blisko 10 tys. osób.  

Kraków stale przewodzi 
Zdecydowanym liderem 
pod względem zatrudnienia 
w sektorze pozostaje niezmien-
nie Kraków, w centrach usług 
pracuje 70 tys. osób, co prze-
kłada się na blisko 23 proc. 
udział miasta w strukturze za-
trudnienia branży w kraju. Po-
nad 56 tys. miejsc pracy sektor 
stworzył w Warszawie, a 47,5 
tys. we Wrocławiu.  
 
 

70 000 
osób pracuje w działających 
w Krakowie 217 centrach usług 
dla biznesu 

Pod względem liczby cen-
trów usług, pierwsze miejsce 
w Polsce zajmuje Warszawa 
(238 jednostek). W gronie 
ośrodków skupiających co naj-
mniej 100 centrów znajdują się 
również: Kraków (217), Wroc-
ław (169), Trójmiasto (146), Ka-
towice i GZM (102) oraz Poznań 
(102). Od początku I kw. 2018 r. 
do końca I kw. 2019 r. najwięcej 
nowych jednostek powstało 
w Warszawie (15), Krakowie 
(13) i Trójmieście (12). Dokład-
nie to samo grono charaktery-
zowało się największą liczbą 
nowych inwestycji w poprzed-
nim analizowanym okresie (od 
pocz. I kw. 2017 r. do końca 
I kw. 2018 r.). Ośrodki te sku-
piają blisko połowę ogólnokra-
jowej liczby inwestycji w cen-
tra usług (45 proc.), które roz-
poczęły działalność od po-
czątku 2018 r. 

Usługi z Polski dla świata 
– Gdy kilkanaście lat temu wą-
ska grupa liderów spotkała się 
po raz pierwszy, nikt nie przy-
puszczał, że z nieformalnych 
spotkań przedstawicieli kilku 
zagranicznych firm powstanie 
jedna z największych w Polsce 

i Europie Środkowo-Wschod-
niej organizacji zrzeszających 
zagranicznych inwestorów. Kto 
by pomyślał, że w oparciu o te 
inwestycje powstanie swoisty 
sektor gospodarki, którego 
wspólnym mianownikiem jest 
sposób organizacji pracy 
w usługach świadczonych 
z Polski dla zagranicznych od-
działów tychże przedsię-
biorstw. Znaczące nakłady po-
niesione przez firmy na dosko-
nalenie zawodowe pracowni-
ków przyczyniły się do zbudo-
wania ponad trzystutysięcznej 
społeczności solidnie wykształ-
conych ekspertów m. in. 
w dziedzinie finansów, rachun-
kowości oraz technologii infor-
matycznych. Nie wyjeżdżają 
z Polski, mogąc swobodnie, bez 
kompleksów konkurować 
o miejsca pracy w najwięk-
szych stolicach Europy. Mają 
dostęp do najnowszych tech-
nologii i uczestniczą we wdra-
żaniu innowacyjnych rozwią-
zań z wykorzystaniem automa-
tyzacji i sztucznej inteligencji 
w organizacji procesów bizne-
sowych – mówi Wojciech 
Popławski, wiceprezes ABSL.  
(OPRAC. ECE)

Światowe centra wspierają lokalną 
gospodarkę
Usługi dla biznesu wciąż się rozwijają, a zapleczem dla nich jest też środowisko akademickie stolicy Małopolski 

Kraków jest niezaprzeczalnym liderem na rynku usług wspólnych dla biznesu
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Kraków wciąż krajowym liderem
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Trójmiasto

Szczecin

Bydgoszcz

Poznań

Warszawa

Łódź

Wrocław

Rzeszów

Kraków

Katowice i  GZM

Zatrudnienie

Zielona Góra

Elbląg

Piła

10 tys.

Lublin

70,0

47,5

23,7

23,2

16,8

9,5 Liczba pracowników (w  tys.)

56,3

25,5

9,7

5,3

7,4

5,6

Wybrane inne miasta, w  których zatrudnienie 

w centrach usług nie przekracza 1 tys. osób

od 1,0 do 3,0 tys.

Białystok

Bielsko-Biała

Opole

Olsztyn

Koszalin

Płock

Tarnów

ZATRUDNIENIE W CENTRACH BPO, SSC/GBS, IT, R&D W OŚRODKACH USŁUG BIZNESOWYCH

Częstochowa

Kielce

40 tys.

20 tys.

30 tys.

50 tys.

Miasta, w  których zatrudnienie w  centrach usług 

wynosi od 1 tys. do 3 tys. osób

Toruń

Radom

Konin

18 20 222 4 6 8 10 12 14 160

Kraków

Warszawa

Wrocław

24

22,8%

18,3%

15,5%

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKÓW W OGÓLNYM ZATRUDNIENIU W CENTRACH USŁUG W POLSCE

-1,1 p.p.

-0,7 p.p.

+0,5 p.p.

180 200 22020 40 60 80 100 120 140 1600

Wrocław

Warszawa

Kraków

LICZBA CENTRÓW BPO, SSC, IT, R&D W WYBRANYCH OŚRODKACH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE

240 260

223 15 238

204 13 217

161 8 169

134

Polska

Kraków

Warszawa

SSC / Global Business Services (GBS)

IT

BPO

R&D

Hybrid / inny model

33%

32%

18%

13%

4%

45%

19%

18%

17%
1%

42%

27%

16%

11%
4%

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W CENTRACH USŁUG W WYBRANYCH 
OŚRODKACH W POLSCE W PODZIALE NA TYP CENTRUM 

 (WG DOMINUJĄCEGO PROFILU DZIAŁALNOŚCI)
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Rozmowa z ELŻBIETĄ BURTAN, 
wójtem gminy Zabierzów 

Gmina Zabierzów jest wysoko 
w rankingu małopolskich gmin. 
I ta sytuacja powtarza się od lat.  

Na tę pozycję pracowali-
śmy przez lata. Tworzymy wi-
zerunek gminy nowoczesnej, 
rozwijającej się, promujemy 
ją, przyciągamy nowych 
mieszkańców. Zachęcamy 
osoby majętne, żeby inwesto-
wały w naszej gminie i osied-
lały się tutaj. Budujemy infra-
strukturę. Mamy dobrą lokali-
zację pod względem gospo-
darczym i piękne położenie 
pod względem krajobrazo-
wym.  

Zabierzów jest wśród 10 najbo-
gatszych gmin Małopolski – tak 
wynika przeliczając samorzą-
dowe dochody na jednego 
mieszkańca. 

Tak, jesteśmy uznawaną 
za jedną z bogatszych gmin. 
„Dziennik Polski” kiedyś pisał, 
że Zabierzów  to gmina milione-
rów. Mieszka tutaj sporo osób, 
które mają wysokie dochody. 
A gmina ma budżet wysokości 
160 mln zł. Dużo, jeśli bierzemy 
pod uwagę, że to gmina wiej-
ska. 

Jednak Zabierzów nie jest po-
strzegany jako typowa wieś. Są 
pomysły, aby starać się o prawa 
miejskie? 

Pojawiają się takie pomy-
sły, także w mojej głowie. My-
ślę, że przyjdzie czas, żeby za-
pytać mieszkańców - chociażby 
w formie ankiety - co o tym są-
dzą, bo nie wyobrażam sobie, 
takich planów bez decyzji ze 
strony społeczeństwa. Prawdą 
jest, że gmina dawno zatraciła 
charakter wiejski.   

Co jest głównym źródłem do-
chodów? 

Przede wszystkim PIT. 
Z podatków od mieszkańców 
wpływa do budżetu prawie 50 
mln zł rocznie. Trzeba powie-
dzieć, że przez lata walczyli-
śmy o to, żeby ludzie osiedla-
jący się tu - bez względu na za-
meldowanie - właśnie u nas 
płacili podatki. Byliśmy jako 
gmina pomysłodawcami akcji 
płacenia podatków w miejscu 
zamieszkania. Z podatku 
od nieruchomości mamy 
około 18 mln zł. 

Przedsiębiorcy czują się tutaj 
dobrze. Dowodem jest pokaźna 
grupa podmiotów gospodar-
czych. Ile ich jest? 

Według GUS w naszej gmi-
nie jest 3741 podmiotów gospo-
darczych łącznie 
z mikroprzedsiębiorcami, fir-
mami jednoosobowymi. 

W jaki sposób samorząd dba 
o rozwój przedsiębiorczości? 

Przede wszystkim ważne 
jest położenie gminy. Lotnisko, 
autostrada w pobliżu oraz 
droga krajowa, węzły komuni-
kacyjne. Wiele firm pyta o te-
reny w okolicach lotniska, zain-
teresowanie takimi miejscami 
jest i ciągle będzie. A to, co za-
leży od samorządu - to infra-
struktura w gminie. Ponadto 
mamy szybką obsługę przed-
siębiorców w urzędzie, pomoc, 
wsparcie dla nich. Obok działa-
jącej u nas Jurajskiej Izby Go-
spodarczej jest też Rada Przed-
siębiorczości - taki samorząd 
stworzony przez przedstawi-
cieli firm, który spotyka się, ro-
zmawia z władzami gminy, 
urzędnikami, przedstawia 
swoje oczekiwania i wskazuje 
płaszczyzny, w których gmina 
może im pomóc.  

Jakie firmy i zakłady są najwięk-
szymi pracodawcami w gminie 
Zabierzów?  

Bez wątpienia najwięk-
szym pracodawcą jest Eximius 
Park, dawny Business Park. 
Tam zatrudnienie znajduje 
około 6 tysięcy osób. Kolejne 
firmy zatrudniają dziesiątki, 
a nawet setki pracowników. Są 
to przedsiębiorstwa oferujące 
produkty spożywcze, stolarkę 
aluminiową, sprzęt medyczny, 
rehabilitacyjny i wiele innych. 

Niemałe wpływy do budżetu 
pozwalają na inwestowanie 
i wszechstronny rozwój gminy. 
Od lat rozbudowywana jest 
baza oświatowa. 

Bardzo duże pieniądze 
przeznaczamy na placówki 
edukacyjne. Inwestujemy 
w szkołę w Zabierzowie, zmie-
niliśmy nieco plany, żeby ten 
obiekt edukacyjny rozbudować 
o oddziały przedszkole. Trwa 
też rozbudowa szkoły 
w Zelkowie. Na etapie projekto-
wania są rozbudowy szkół 
w Nielepicach i Kobylanach. 
Jest również koncepcja nadbu-
dowy szkoły w Brzeziu, miesz-
kańcy oczekują tej inwestycji. 
Obecnie kończymy rozbudowę 
szkoły w Brzoskwini o kolejne 

skrzydło. A w Radwanowicach 
już społeczność szkolna prosi 
o budowę sali gimnastycznej. 
Sprostamy temu, kupiliśmy 
działkę i będziemy projekto-
wać. 

Troska o uczniów i nauczycieli 
daje efekty, bo oni odwdzięczają 
się wysokimi wynikami z egza-
minów. 

Wysoki poziom edukacji 
to nasza duma. Mamy bardzo 
dobrych nauczycieli, wyszkolo-
nych. Wielu z nich potrafi w za-
chęcający sposób przekazywać 
wiedzę i zachęcać do nauki na-
wet z takich trudnych przed-
miotów jak matematyka, czy 
informatyka. Rodzice chętnie 
posyłają dzieci do naszych 
gminnych placówek. Tu ich 
dzieci mają wysoki poziom 
nauczania, dobrą infrastruk-
turę placówek, boiska, place za-
baw.  

Gmina dba również o najmłod-
sze mieszkańców. W kwestii ob-
jęcia dzieci wychowaniem 
przedszkolnym Zabierzów jest 
w absolutnej czołówce w Mało-
polsce. 

Zapewniamy miejsca dla 
przedszkolaka, ale czasem 
dziecko z Zabierzowa dostanie 
miejsce np. w Kobylanach lub 
z Kobylan w Brzeziu. A  miesz-
kańcy oczekują miejsc w swo-
ich miejscowościach, dlatego te 
bazę również chcemy rozbudo-
wać. Myślę o utworzeniu du-
żego przedszkola ze żłobkiem 
dla Bolechowic i Brzezia. Ro-
dzice pytają już nie tylko 
o przedszkola, ale coraz częściej 
o żłobki. 

Poza szkołami w budowie jest 
wiele innych obiektów służą-
cych lokalnej społeczności. Ja-
kie to inwestycje? 

Mieszkańcy każdej wioski 
chcą mieć swój obiekt do spot-
kań, organizowania imprez, 
a my chcemy spełnić te oczeki-
wania. W Rudawie powstaje 
duży budynek z przeznacze-
niem na centrum kultury i re-
mizę strażacką. Jednocześnie 
modernizujemy tam Rynek, 
tworzymy parkingi odnawiamy 
cześć parkową i zagospodaru-
jemy dojście do kościoła. 
W Kochanowie z nakazu kon-
serwatora robimy remont za-
bytkowej willi. Zakres prac jest 
potężny. Całość będzie koszto-
wać około 6 mln. Planujemy 
przenieść tam część ośrodka 
kultury i zrobić piękną salę ślu-
bów. 

Kolejne inwestycje - to rea-
lizowany budynek dla klubu 
sportowego 
w Aleksandrowicach i nowo-
czesny budynek w Kleszczowie 
dla tamtejszej społeczności. 

Czeka nas także rozbudowa 
obiektu wiejskiego 
w Karniowicach. Przygotowu-
jemy projekt budynku wiej-
skiego w Balicach. Wkrótce bę-
dzie również nowy obiekt 
w Więckowicach z garażami dla 
OSP, jego budowę rozpocz-
niemy w przyszłym roku. 
W Rząsce planujemy budowę 
obiektu dla sportowców, pro-
jekt jest gotowy. 
W Bolechowicach powstanie 
obiekt dla seniorów, sportow-
ców i dzieci. A w Zabierzowie 
planujemy nowy ośrodek zdro-
wia. 

Do tego wszystkiego są jeszcze 
inwestycje drogowe. Dużo?  

Bardzo dużo, aż trudno je 
wszystkie wymienić. Moderni-
zujemy drogi, budujemy chod-
niki i odwodnienia. Projektu-
jemy kolejne ścieżki rowerowe 
do Velo Rudawy, rozmawiamy 
z władzami województwa 
o drugim etapie budowy głów-
nego szlaku przez gminę 
Zabierzów w kierunku Czernej. 
Chcemy przy okazji stworzyć 
siatkę takich ścieżek wzdłuż 
dróg gminnych. Planujemy bu-
dowę park&ride w Rudawie 
oraz przeniesienie dużego wę-
zła komunikacyjnego z kra-
kowskich Mydlnik do Rząski. 
Ponadto myślimy o rozwoju ko-
munikacji kolejowej i przy-
stanku PKP w Pisarach lub 
Niegoszowicach. 

A centra wsi? Też są odnawiane 
i upiększane... 

Ten temat pojawia się nie-
mal na każdym zebraniu wiej-
skim. Zrobiliśmy już centrum 
w Balicach, dla Brzoskwini ro-
bimy projekt. W Zabierzowie 
zrobiliśmy piękne zagospoda-
rowanie kamieniołomu, co bar-

dzo spodobało się mieszkań-
com i turystom. Całe wakacje 
były tam tłumy. Mnie zainspi-
rowały parki kieszonkowe 
w Krakowie i myślę o takich 
miejscach u nas. Mógłby pow-
stać taki park z infrastrukturą 
i plażą w Rudawie nad rzeką 
i w Aleksandrowicach nad sta-
wem.  

Zabierzów to chyba pierwsza 
gmina w powiecie krakowskim, 
która poradziła sobie z kom-
pleksową budową wodociągów 
i  kanalizacji? 

Sieci wodociągowe i kana-
lizacyjne wybudowaliśmy 
przed laty. Wciąż się rozrastają, 
bo nowi mieszkańcy przyby-
wają i czekają na rozbudowę. 
A sieć wodociągowa wymaga 
modernizacji. Nasz zakład ko-
munalny już pozyskał na to pie-
niądze. 

Liczba mieszkańców gminy 
wciąż rośnie. Saldo migracji 
od lat jest wysokie. Moda 
na Zabierzów trwa nieustająco. 
Czym przyciągacie nowych 
mieszkańców? 

Mamy obecnie w gminie 
25 660 mieszkańców. Przyciąga 
ich dobra infrastruktura 
i piękno gminy - urocze dolinki. 
Od lat pracujemy nad planami 
zagospodarowania, osobom, 
które chcą się tu osiedlić propo-
nujemy tereny budowlane, jest 
w czym wybierać. Nasza gmina 
jest zanana i dobrze postrze-
gana. 

Tutejszy samorząd nieustannie 
wspiera także działalność orga-
nizacji pozarządowych. 

Tak. Mamy 67 organizacji 
pozarządowych wpisanych 
w naszej bazie, które działają 
bardzo aktywnie. To stowa-

rzyszenia, kluby, które organi-
zującą różnego rodzaju za-
wody, imprezy sportowe i re-
kreacyjne. Mamy Akademię 
Piłkarską, łuczników, pływa-
ków, kajakarzy, miłośników 
koszykówki, siatkówki, którzy 
dbają o rozwój młodych ludzi 
i wszelkich dziedzin sportu. 
Są organizowane imprezy 
typu zawody pływackie, 
półmaraton i wszelkiego ro-
dzaju biegi ekologiczne oraz 
charytatywne. Staramy się je 
wszystkie wspierać finan-
sowo. 

Gmina może się pochwalić pręż-
nie działającymi klubami senio-
rów. Jest wielu aktywnych se-
niorów? 

Bardzo wielu i bardzo ak-
tywnych, niezwykle pomysło-
wych osób starszych. Mamy 
Radę Seniorów i rzeczywiście 
prężnie działające kluby. Se-
niorzy mają swój samorząd. 
Wymyślili sobie logo, chcą 
mieć swoje gadżety promo-
cyjne. Nawiązali współpracę 
z Fundacją Lis, która pozy-
skuje dla ich granty. A my jako 
gmina uruchomiliśmy dla nich 
program Senior+. W dawnym 
budynku gminy zrobiliśmy 
miejsce dla seniorów, kawia-
renkę, kącik do poczytania 
prasy. Mają tutaj dobre pole 
do działania. Wymyślili gry 
w bule, szukają różnych sta-
rych gier pokazują je młodym 
ludziom. Nasi seniorzy są bar-
dzo kreatywni, robią 
senioralia, biesiady, bawią się, 
edukują, uczestniczą w war-
sztatach, wycieczkach, tworzą 
programy artystyczne, uświet-
niają imprezy gminne, mają 
naprawdę innowacyjne pomy-
sły. A nas samorządowców to 
bardzo cieszy.

Zabierzów: gmina uroczo położona 
i nowocześnie zarządzana

Rynek w Zabierzowie, duma mieszkańców i władz. Jest największy z rynków w powiecie krakowskim
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