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Gmina Skała
Gmina Skała to gmina miejsko-wiejska, położona w północnej części Województwa
Małopolskiego, na terenie powiatu krakowskiego.
Gmina Skała charakteryzuje się dogodnym położeniem w przestrzeni województwa
małopolskiego oraz dobrą dostępnością komunikacyjną (przez gminę przechodzą dwie drogi
wojewódzkie: DW 794 oraz DW 773). Gmina kojarzona jest przede wszystkim z bogactwem
krajobrazowym i niezwykłymi walorami przyrodniczymi. Na jej terenie znajduje się Ojcowski Park
Narodowy, który zajmuje ponad 16% powierzchni gminy (1 223 ha).
Gmina Skała zajmuje powierzchnię 74,83 km2 i w 2015 roku była zamieszkiwana przez 10 149
mieszkańców. Składa się ona z 18 jednostek terytorialnych, w tym miasta – Skała, które stanowi
centrum administracyjne gminy oraz 17 sołectw: Skała, Ojców, Minoga, Cianowice, Gołyszyn,
Rzeplin, Sobiesęki, Smardzowice, Szczodrkowice, Nowa Wieś, Przybysławice, Zamłynie, Maszyce,
Barbarka, Niebyła-Świńczów, Stoki, Poręba Laskowska.
Gmina sukcesywnie inwestuje w rozwój infrastruktury. Infrastruktura drogowa jest stale
modernizowana i rozbudowywana, trwa budowa obwodnicy Skały. Gmina realizuje Program
Powszechnej Kanalizacji, włączając do sieci kanalizacyjnej kolejne miejscowości. W najbliższym
czasie planowana jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Gmina posiada atrakcyjne
tereny inwestycyjne w obrębie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skale. Gmina posiada dobrze
rozwinięte zaplecze sportowo-rekreacyjne oraz sieć szkół. Do dyspozycji uczniów i mieszkańców
jest hala widowiskowo-sportowa oraz nowoczesny Orlik. Aktywnie działają liczne stowarzyszenia,
ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe oraz organizacje pozarządowe wspierające rozwój
poszczególnych wsi.

Rewitalizacja - najważniejsze informacje.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji:
„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu
Rewitalizacji.”
(art. 2 §1. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji)

Działania rewitalizacyjne są prowadzone na obszarach, które charakteryzują się nagromadzeniem
różnych problemów (przede wszystkim społecznych), większym niż przeciętnie w całej gminie.
Konieczne zatem było przeprowadzenie diagnozy całej gminy Skała (w podziale na jednostki
terytorialne).
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Przeprowadzona diagnoza wskazała, że w gminie Skała obszarami, na których powinny zostać
podjęte działania rewitalizacyjne są: miasto Skała oraz miejscowości: Minoga, Gołyszyn, Rzeplin
oraz Smardzowice.
Rewitalizacja jest procesem, a nie jednostkowym działaniem, czyli nie oznacza ona podejmowania
pojedynczych działań technicznych, jak np. remont jednego budynku. Wręcz przeciwnie,
rewitalizacja powinna obejmować całościowe podejście do problemu, które zakłada realizację
przede wszystkim działań społecznych (często aktywizację i edukację społeczną mieszkańców,
którzy sami będą mogli wpływać na swoje otoczenie). Rewitalizacja może także dotyczyć
przekształceń przestrzennych czy rozwiązywania problemów związanych ze środowiskiem lub
problemów gospodarczych.
Dopiero suma podjętych na wyznaczonych obszarach działań (edukacyjnych, aktywizujących, ale
także remontów, budowy / przebudowy instytucji, działań środowiskowych, itd.) może przyczynić
się do poprawy sytuacji wskazanych obszarów.
Działania rewitalizacyjne powinny być prowadzone nie tylko przez samą gminę, ale także
(a nawet przede wszystkim) przez jej mieszkańców, organizacje społeczne, przedsiębiorców.
Najbardziej skutecznymi działaniami rewitalizacyjnymi są te, które prowadzone są przez samych
mieszkańców, tzw. mikrodziałania, które pobudzają aktywność lokalną i jednoczą lokalną
społeczność.
Program Rewitalizacji jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym działania, które należy
podjąć, aby poprawić sytuację wybranych obszarów. Powinien być tworzony przy udziale
różnych grup społecznych (mieszkańców, organizacji społecznych, samorządu, przedsiębiorców
i innych interesariuszy), które będą wspólnie realizować założone w nim cele.

Jak tworzyliśmy Gminny Program Rewitalizacji?
Dokument Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Skała na lata 2017 – 2023 został wypracowany
różnorodnymi metodami partycypacyjnymi, przy udziale szerokiego grona przedstawicieli grup
interesariuszy (społecznych, gospodarczych, samorządowych) na każdym etapie jego tworzenia.
Akcja informacyjna dotycząca działań rewitalizacji. Działania partycypacyjne rozpoczęły się akcją
informacyjną. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skała powstała podstrona
dotycząca Rewitalizacji, na której pojawiają się bieżące informacje dotyczące podejmowanych
działań. Akcja informacyjna prowadzona była przez cały okres opracowywania dokumentu.
Badania sondażowe z mieszkańcami. W ramach ankiety badani mieli okazję wypowiedzieć się na
temat głównych problemów, jakie występują na terenie poszczególnych sołectw, a także wskazać
tereny, które ich zdaniem powinny zostać poddane procesowi rewitalizacji. Dodatkowo
mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć się na temat potrzeb, które posiadają w kwestii realizacji
oczekiwanych przez nich przedsięwzięć.
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Badania internetowe – ankieta CAWI. W badaniu zapośredniczonym przez Internet wzięło udział
92 ankietowanych, dzięki czemu próba badania ankietowego (PAPI) została prawie dwukrotnie
zwiększona. Ankieta CAWI podobnie, jak PAPI pozwoliła na zdiagnozowanie problemów w sferze
społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz technicznej
w poszczególnych sołectwach gminy.
Wizja lokalna (spacer badawczy) – badanie jakościowe, polegające na wizycie obszarów gminy,
często połączone z rozmowami z mieszkańcami, korzystającymi w danej chwili z odwiedzanej
przestrzeni miejskiej / wiejskiej. Metoda ta miała na celu zdiagnozowanie występujących w terenie
problemów, przede wszystkim w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.
Warsztat diagnostyczny z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji
społecznych oraz publicznych. W trakcie prac warsztatowych dyskutowano na temat
konieczności podjęcia działań rewitalizacyjnych na terenie gminy Skała. Dyskusja odbywała się na
bazie przeprowadzonych wcześniej analiz statystycznych. Kolejno poddano pod głosowanie
sołectwa, które według zebranych danych powinny zostać objęte rewitalizacją. Ostatecznie
otrzymano konsensus co do pięciu jednostek terytorialnych, które zarówno według statystyk, jak
i uczestników warsztatu wymagają podjęcia działań rewitalizacyjnych.
Warsztat strategiczny. Spotkanie warsztatowe miało dwa zasadnicze punkty. Z jednej strony było
to spotkanie realizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących wyznaczania obszaru
zdegradowanego i rewitalizacji, z związku z powyższym mieszkańcy mieli okazję wypowiedzieć
swoje uwagi na temat wyznaczonych obszarów. Z drugiej strony uznano, iż najlepiej o
problemach myśli się także w kontekście potrzeb rozwojowych, a zatem także i konkretnych już
rozwiązań (projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych).
Dwa otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami. W dniach 24 lutego oraz 13 marca 2017 r.
odbyły się otwarte spotkania konsultacyjne. W trakcie spotkań dyskutowano na temat Gminnego
Programu Rewitalizacji, a także Komitetu ds. Rewitalizacji. Spotkania pozwoliły na ostateczny
wybór podstawowych projektów rewitalizacyjnych.

Wizja obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
Proces rewitalizacji w gminie Skała, realizowany wspólnymi siłami przez mieszkańców,
organizacje społeczne, przedsiębiorców, Urząd Miasta i Gminy Skała oraz innych interesariuszy
procesu, przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców wskazanego obszaru rewitalizacji.
W odnowionych przestrzeniach, przyjaznych i bezpiecznych dla mieszkańców toczy się lokalne
życie społeczne. Mieszkańcy chętnie korzystają z powstałych centrów wsi, gdzie mają okazję do
realizacji swoich zainteresowań i spędzania czasu wolnego. Utworzone przy zaangażowaniu
społeczności lokalnej przestrzenie centralne na terenie podobszarów rewitalizacji podnoszą
estetykę gminy Skała, a przede wszystkim stanowią dla mieszkańców miejsce i pretekst do
spotkań, integracji, budowania wzajemnych więzi czy realizacji wspólnych przedsięwzięć. Proces
rewitalizacji przyczynia się także do poprawy standardu życia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Podejmowane działania pozwalają na rozwiązanie kluczowych problemów
społecznych zdiagnozowanych na poszczególnych podobszarach i pozytywnie oddziałują na
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gminę Skała. W Skale oraz na obszarze rewitalizowanym zauważa się również zredukowanie
problemu alkoholizmu, które następuje głównie dzięki zapewnieniu specjalistycznego wsparcia
kierowanego do osób uzależnionych i ich rodzin, a także realizowaniu prewencyjnych działań
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Także osoby do tej pory pozostające bez odpowiednich
warunków mieszkaniowych otrzymują odpowiednią pomoc, rozwija się bowiem budownictwo
socjalne: powstają nowe lokale, a istniejące mieszkania socjalne są modernizowane. Realizowane
konsekwentnie działania doradcze i szkoleniowe dla mieszkańców obszaru rewitalizacji,
pokazujące możliwości rozwoju i zakładania własnej działalności gospodarczej, a także poprawa
jakości przestrzeni publicznych sprzyja rozwijaniu przedsiębiorczości. W przestrzeniach pojawiają
się działalności związane przede wszystkim z turystyką, takie jak lokale gastronomiczne,
kawiarnie czy wypożyczalnie sprzętu sportowego, rekreacyjnego. W efekcie następuje poprawa
sytuacji na lokalnym rynku pracy, zmniejsza się bezrobocie, a także polepszeniu ulega sytuacja
materialna mieszkańców. Proces rewitalizacji przyczynia się także do kształtowania i umacniania
postaw proekologicznych mieszkańców obszaru rewitalizowanego Skały, a w rezultacie do
większej świadomości i dbałości o najbliższe otoczenie, co prowadzi do poprawy jakości
środowiska przyrodniczego. Procesy te są efektem systematycznie prowadzonych działań
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także dla osób dorosłych, nakierowanych zwłaszcza na
poprawienie jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji.

Cele
Celem głównym prowadzenia procesu rewitalizacji na obszarze gminy Skała jest przeciwdziałanie
zdiagnozowanym problemom społecznym, takim jak niski poziom aktywności społecznej,
ubóstwo, czy bezrobocie, poprzez realizację zintegrowanych działań rewitalizacyjnych,
skoncentrowanych na obszarze rewitalizacji. Wskazane działania skupiają się na wzmocnieniu
aktywności społecznej i gospodarczej (przedsiębiorczości) mieszkańców oraz tworzeniu
przyjaznych przestrzeni publicznych, które będą służyć szeroko rozumianemu włączeniu
społecznemu, ale także wzmacniać lokalny potencjał związany z turystyką.
Cele strategiczne oraz kierunki działań przedstawia grafika poniżej:
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Schemat 1. Siatka celów strategicznych oraz kierunków działań dla Gminnego Programu
Rewitalizacji Gminy Skała.
Źródło: opracowanie własne.
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Opis Podobszarów rewitalizacji wraz z zaplanowanymi przedsięwzięciami
W gminie Skała wyznaczono pięć podobszarów rewitalizacji. W ramach każdego z nich wskazano
zadania, które należy zrealizować, aby rozwiązać kluczowe kweste, dążąc do poprawy jakości
życia mieszkańców.
1.

Miasto Skała Centrum.

Podobszar Rewitalizacji Skała Miasto - Centrum ma powierzchnię 59,43 ha, a w 2015 roku
zamieszkiwany był przez 1488 osób. Podobszar rewitalizacji obejmuje centralną cześć miasta wraz
z rynkiem i terenami sąsiadującymi zbiegających się na rynku ulic, jest to obszar o przeważającej
funkcji usługowej i mieszkaniowo-usługowej. Dominuje zwarta zabudowa śródmiejska,
dwukondygnacyjna, o skośnych dachach, z użytkowym poddaszem i usługach w parterach.
Dominantą odnowionego skweru zajmującego wschodnią część rynku, jest ustawiona centralnie
fontanna z rzeźbą. W podobszarze zlokalizowany jest również plac Konstytucji 3 Maja, pełniący
funkcję parkingu. Usługi w parterach zajmują tu jedynie południową ścianę placu.
W zachodniej części obszaru, pomiędzy ulicami Ojcowską i Langiewicza, w dwóch obiektach
gminnych, zlokalizowane są: zamiejscowy Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Krakowie, siedziba Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała, siedziba
Administracji Szkół Gminy Skały, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Lokalnej Grupy
Działania „Jurajska Kraina”, Klub Seniora w Skale oraz siedziby wileu innych organizacji
pozarządowych wraz z przyległym placem zabaw i parkingiem, natomiast południowa część
obszaru to tereny otwarte, rolne oraz tereny Strefy Aktywności Gospodarczej. Dostępne
bezpośrednio od ul. Rzeźniczej i Krakowskiej (DW794), zlokalizowane granicznie w stosunku do
centrum lecz w nieznacznym od niego oddaleniu, mogą stać się alternatywą dla targowiska w
centrum i przejąć niektóre funkcje gospodarcze miasta. Mogą także, wprowadzając ożywienie w
tej części obszaru, być przyczynkiem do dalszego rozwoju gospodarczego, w tym inwestycji
prywatnych. W obrębie obszaru zlokalizowana jest także stacja benzynowa oraz tereny
Miejskiego Klubu Sportowego.
W ramach Programu Rewitalizacji na podobszarze Miasto Skała – Centrum planuje się reliazację
następujących zadań:
Realizacja przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej
Skały.
Zadanie ma na celu uporządkowanie i poprawę jakości przestrzeni publicznej, służącej
integracji oraz aktywizacji społecznej mieszkańców gminy przy ul. Langiewicza. Projekt
przewiduje takie działania jak uporządkowanie oraz zabezpieczenie terenu zielonego,
wprowadzenie elementów małej architektury oraz modernizację placu zabaw.
Wspólne projektowanie przestrzeni – zaprojektujmy plac zabaw
Celem zadania jest przygotowanie założeń i scenariusza warsztatu terenowego (wspólne
projektowanie przestrzeni publicznej przez jej użytkowników). Kolejnym krokiem jest
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projektowanie z mieszkańcami przestrzeni publicznej: placu zabaw dla dzieci, miejsca
spotkań dla dzieci starszych i młodzieży, przestrzeni służącej spotkaniom mieszkańców,
aranżacja zieleni. Działanie pozwoli wzmocnić poczucie własności mieszkańców, a także
przyczyni się do zaangażowania własnej przestrzeni, z której będą korzystać mieszkańcy.

Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skały- Modernizacja budynku tzw. „Starego liceum”.
Głównym celem zadania jest modernizacja budynku tzw. „starego liceum” znajdującego
się przy ul. Langiewicza 8, będącego miejscem siedziby głównych organizacji
i stowarzyszeń działających na terenie miasta. Projekt zakłada wykonanie podstawowych
robót budowlanych na terenie liceum oraz dawnego internatu położonego obok. Dzięki
jego realizacji miasto zyska profesjonalne centrum administracyjno-społecznogospodarczo-kulturalne, które będzie mieściło się w tychże budynkach. Ponadto,
stowarzyszenia będą miały możliwość poszerzenia swojej działalności oraz skupiania
większej ilości zainteresowanych osób.
Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej
W obszarze rewitalizacji znajduje się Strefa Aktywności Gospodarczej, której budowę
zakończono w 2014 r. Obecnie w Strefie rozpoczyna działalność 3 przedsiębiorców. Celem
zadania jest przygotowanie skutecznego apkietu promocyjnego dla tego terenu. Efektem
będzie przyciąganie nowych inwestorów na tereny strefy oraz poprawa sytuacji na
lokalnym rynku pracy.
2. Minoga
Podobszar Rewitalizacji Minoga ma powierzchnię 55,43 ha, a w 2015 roku zamieszkiwany był
przez 402 osoby. Podobszar obejmuje całe sołectwo w części zamieszkałej wraz z terenami
publicznymi. W granicach podbszaru znajduje się Kościół parafialny PW NNMP wraz
z niezagospodarowanym placem, pełniącym funkcję parkingu oraz wiata przystankowa.
W południowej części centrum na wzniesieniu, zlokalizowany jest cmentarz. Przy cmentarzu
znajduje się pomnik przyrody Aleja Kasztanowa. Centrum przy kościele jest główną przestrzenią
publiczną sołectwa i swoim zasięgiem oddziaływania obejmuje okoliczne tereny zabudowy
mieszkaniowej.
Zabudowa to jednorodzinne, wolnostojące budynki mieszkalne i zagrodowe, o znacznym
rozproszeniu. We wschodniej części obszaru zlokalizowane są budynki mieszkalne oraz tereny im
towarzyszące (ogródki warzywne, budynki gospodarcze) wraz z nieutwardzoną drogą
dojazdową. Północna część obszaru to tereny otwarte porośnięte zielenią niska i fragmentami,
zielenią wysoką.
W ramach Programu Rewitalizacji na podobszarze tym planuje się reliazację następujących zadań:
Piękna Minoga- aranżacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Minoga
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Głównym celem projektu jest realizacja koncepcji zagospodarowania przestrzeni
centralnej, publicznej, miejscowości Minoga od terenu przeznaczonego na parking w
centrum wsi przez całą Aleję Kasztanową. Zadanie przewiduje m.in. utworzenie ścieżek
pieszo-rowerowych, parkingu, miejsc do odpoczynku. Ponadto przewiduje się także
zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej przy szkole podstawowej, m.in. rozbudowę
placu zabaw, budowę siłowni na powietrzu czy aranżację przestrzeni przyjaznej dla
mieszkańców. Realizacja tego projektu pozwoli na pobudzenie aktywności mieszkańców,
zachęci ich do działania na rzecz własnej miejscowości a także budowanie więzi lokalnych.
Modernizacja budynków socjalnych w miejscowości Minoga – podniesienie standardu mieszkań
socjalnych.
W Minodze w dwóch budynkach w gminie Skała znajduje się łącznie 8 mieszkań
socjalnych. Budynki te wymagają modernizacji, a także robót budowlanych - aranżacji
i zagosporadowania przestrzeni wokół. Celem jest przygotowanie koncepcji modernizacji
budynków z projektem i kosztorysem oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych.
Efektem końcowym będzie podniesienie standardu życia mieszkaców.
3. Gołyszyn
Podobszar Gołyszyn ma powierzchnię 29,84 ha, a w 2015 roku zamieszkiwany był przez 274
osoby.
Obszar obejmuje całość terenu Gołyszyna, w części zamieszkałej sołectwa. W obszarze
centralnym, położonym w części zachodniej obszaru rewitalizacji, zlokalizowana jest siedziba
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sklep spożywczy z zewnętrznymi miejscami do siedzenia dla
mieszkańców oraz przystanek autobusowy. Jest to miejsce o zasięgu oddziaływania obejmującym
okoliczne tereny mieszkaniowe, a zarazem, jedyna publiczna przestrzeń spotkań dla
mieszkańców. W północno–zachodniej części obszaru, w pobliżu obszaru centralnego,
zlokalizowane są budynki, tzw. czworaki zamieszkałe przez społeczeństwo borykające się z
licznymi problemami społecznymi. W obrębie podobszaru rewitalizacji przeważa zabudowa
jednorodzinna wolnostojąca, typowa dla terenów wiejskich, w tym zabudowa zagrodowa.
Przestrzeń publiczna jest niezidentyfikowana – nie ma wydzielonych chodników, pasów
rowerowych, występują niebezpieczne pobocza.
W ramach Programu Rewitalizacji na podobszarze tym planuje się reliazację następujących zadań:
Piękny Gołyszyn- zagospodarowanie przestrzeni centralnej miejscowości Gołyszyn
Głównym celem zadania jest przygotowanie koncepcji oraz realizacja zagospodarowania
centrum sołectwa Gołyszyn. Ważną rzeczą jest aby w prace projektowe włączyć
społeczność lokalną. Prace wykonawcze skupiać się będą na wytyczeniu skweru zielnego,
modernizacji układu komunikacyjnego czy budowie wiaty przystankowej. W efekcie
miejscowość zyska widoczne centrum, co jest niezwykle ważne dla każdej miejscowości.
4. Rzeplin
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Podobszar Rewitalizacji Rzeplin ma powierzchnię 55,12 ha, a w 2015 roku zamieszkiwany był przez
510 osób.
Obszar obejmuje całość Rzeplina w częsci zamieszkałej. W obszarze centralnym zlokalizowana
jest siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej oraz boisko sportowe, będące w zasięgu oddziaływania
sąsiednich terenów mieszkaniowych. Mimo to istniejące boisko sportowe nie jest w pełni
użytkowane a w pobliżu obszaru, zlokalizowane są budynki mieszkalne w złym stanie
technicznym, wpływające na wizerunek miejsca. W obrębie obszaru przeważa zabudowa
jednorodzinna wolnostojąca, typowa dla terenów wiejskich, w tym zabudowa zagrodowa.
Przestrzeń publiczna jest niezidentyfikowana – nie ma wydzielonych chodników, pasów
rowerowych, występują niebezpieczne pobocza. Boisko zarośnięte a infrastruktura sportowa
w złym stanie technicznym.
W ramach Programu Rewitalizacji na podobszarze tym planuje się reliazację następujących zadań:
Piękny Rzeplin – aranżacja przestrzeni publicznej oraz centrum rekreacyjno-sportowe w Rzeplinie
Celem projektu jest aranżacja przestrzeni publicznej oraz centrum rekreacyjnosportowego w Rzeplinie. Obecnie w Rzeplinie znajduje się teren częściowo zaaranżowany
pod boisko sportowe. Budowa nie została zakończona, co nie pozwala w pełni na
użytkowanie tego terenu. Obszar również łączy się z centrum miejscowości, które
wymaga aranżacji (niezagospodarowana, mająca duży potencjał przestrzeń). Zadanie
będzie polegać na przygotowaniu projektu aranżacji przestrzeni publicznej (kompleks
sportowo-rekreacyjny). W ramach zadania centrum sportowo-rekreacyjne przewiduje się
urządzenie: boisk sportowych, siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw dla dzieci.
Natomiast w ramach przestrzeni publicznej – centrum przewiduje się m.in. stworzenie
miejsca spotkań, oświetlenia. Efektem będzie realizacja aspiracji społeczności lokalnej,
możliwość sportu i rekreacji w sołectwie, wzmocnienie procesów integracyjnych oraz
wdrożenie pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego.
5. Smardzowice
Podobszar Rewitalizacji Smardzowice ma powierzchnię 56,45 ha, a w 2015 roku zamieszkiwany
był przez 315 osób.
Obszar obejmuje centrum Smardzowic wraz z terenami sąsiadującymi. Centrum stanowi
przystanek autobusowy wraz z zatoką autobusową, której skala nie jest odpowiednia do funkcji
jaką pełni. Asfaltowy plac – zatoka, od północy sąsiaduje ze stosunkowo dużym, w części tylko
zagospodarowanym, ogrodzonym terenem trawiastym, przejmującym funkcję parkingu przy
okazji okolicznościowych wydarzeń parafialnych. Od strony wschodniej, z przystankiem graniczy
staw i nieuporządkowana zieleń. Zachodnia część obszaru, także sąsiadująca z placem–zatoką, to
ciągnąca się wzdłuż ulicy zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca. Od strony północnej obszaru,
po wschodniej stronie drogi, znajdują się porzucone fundamenty szkoły i rozwidlenie prowadzące
do Ojcowa. Droga ta uczęszczana jest jako droga dojazdowa do posesji i jest odpowiednia dla
wprowadzenia ruchu rowerowego w kierunku Ojcowa. Południowo–wschodnia część obszaru to
tereny położone w pobliżu kościoła rzymskokatolickiego PW Matki Bożej Różańcowej – w
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obrębie obszaru zlokalizowany jest budynek Urzędu Pocztowego i teren wraz z budynkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzowicach.
W ramach Programu Rewitalizacji na podobszarze tym planuje się reliazację następujących zadań:
Brama do Ojcowa
Głównym celem projektu jest przygotowanie koncepcji reorganizacji Smardzowic pod
kątem wprowadzenia ruchu turystycznego do Doliny Prądnika. Obecnie ruch do Ojcowa
odbywa się głowie od strony południowo- zachodniej i zachodniej, z pominięciem strony
wschodniej. Poprzez wytyczenie przestrzeni i oznakowanie ciągu pieszo- rowerowego, a
także przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej Sołectwo
Smardzowice stanie się atrakcyjną bramą do Ojcowa.
Aktywne Smardzowice
Obecnie w centrum Smardzowic istnieje plac zabaw dla dzieci oraz mini siłownia.
Mieszkańcy zgłaszają potrzebę rozbudowy terenu, aby stanowił kompleks rekreacyjnosportowy oraz był miejscem do organizacji imprez plenerowych. Główny celem będzie
rozbudowa placu zabaw, siłowni na powietrzu o nowe wyposażenie, budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz aranżacja przestrzeni do spotkań
mieszkańców. Zadanie obejmuje również przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych
zajęć rekreacyjno-sportowych. Efektem będzie wzmocnienie procesów integracyjnych
wśród mieszkańców, wdrożenie wzorców spędzania czasu wolnego.
Centrum kulturalno- turystyczne Kamenówka w Smardzowicach
Celem projektu jest przekształcenie 1,5 ha nieużytkowanych terenów w centrum,
prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów wsi Smardzowice.
W ramach projektu zostanie zrealizowany system domków ekologicznych, sala kinowokonferencyjna, kort tenisowy czy świetlica na zajęcia artystyczne. Działania te przyczynią
się do wzrostu dostępności do infrastruktury kultur oraz ożywienia gospodarczego wśród
mieszkańców.
6. Cały obszar rewitalizacji
Poza działaniami skierowanymi do poszczególnych podbszarów rewitalizacji zakłada się realizację
zadań społecznych, skierowanych do wszystkich mieszkańców obszaru rewitalizacji, a także
mieszkańcow pozostałych części gminy.
Edukacja ekologiczna w gminie Skała
Zadanie ma na celu opracowanie programu edukacyjnego skierowanego do mieszkańców,
dotyczącego zjawiska niskiej emisji, ograniczenia smogu, zachowań prozdrowotnych.
Program ten powoli realnie wpłynąć na zmianę postaw mieszkańców, co w efekcie
sprawi, że jakość życia istotnie wzrośnie.
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Program rozwijania przedsiębiorczości wśród mieszkańców gminy
Celem projektu jest realizacja działań doradzczo-szkoleniowych, związanych
z otwieraniem własnej działalności gospodarczej, związanej z turystyką. Specjaliści wskażą
mieszkańcom, gdzie na terenie gminy znajdują się niewykorzystane dotychczas obszary
korzystne do rozwoju działalności gospodarczej oraz udzielą wskazówek na temat
dostępnych źródłe dofinansowania. Działanie to pozwoli na wzmacnianie postaw
przedsiębiorczości wśród mieszkańców, zwiększenie zasięgu lokalnego rynku pracy,
przeciwdziałanie dziedziczeniu biedy wśród mieszkańców oraz wpłynie na wzrost
potencjału turystycznego gminy.
Biblioteka publiczna- sercem kulturalnym
W ramach realizacji zadania zamierza się przeprowadzić dyskusję z mieszkańcami,
podczas której zebrane zostaną informacje na temat oczekiwań mieszkańców w zakresie
działań kulturalnych w gminie. Mieszkańcy w związku z tym projektem otrzymają wiele
możliwości aktywnego spędzania czasu połączonego z rozwojem osobistym w oparciu o
ofertę zajęć dodatkowych biblioteki.
Gmina Skała szansą dla wszystkich
Głównymi działaniami w ramach projektu są identyfikacja indywidualnych potrzeb
i potencjałów uczestnika, wsparcie aktywnej integracji, praca o charakterze socjalnym
oraz aktywizacja zawodowa. Na obszarze rewitalizacji występuje znaczna liczba osób
korzystających z pomocy społecznej, czego powodem jest ubóstwo, bezrobocie
i alkoholizm. Podjęte działania przyczynią się do wzrostu efektywności społecznozatrudnieniowej.

12
Dokument powstał w ramach realizacji zadania
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020.

