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1. Wstęp
Karpackie gminy to obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych. W skali całego
kraju wyróżniają się bogactwem świata przyrody oraz wciąż żywymi tradycjami i folklorem. Wszyscy
korzystamy z tego dziedzictwa – Karpaty zapewniają nam czystą wodę i powietrze, są dla nas
miejscem odpoczynku i doświadczania wciąż żywej „góralskiej” kultury, a ich piękno jest źródłem
estetycznych czy duchowych doznań. Jest więc to nasze wspólne dziedzictwo, które zasługuje na
ochronę dla nas i dla przyszłych pokoleń. Jednocześnie specyficzne uwarunkowania geograficzne
i społeczne, które pozwoliły zachować do naszych czasów to środowiskowe i kulturowe bogactwo,
mogą sprawiać, że życie tutejszych społeczności lokalnych nie zawsze jest łatwe. Wyzwaniem
obecnych czasów powinno więc być równocześnie zapewnienie godnego, dobrego życia tutejszym
mieszkańcom. Oznacza to, że musimy szukać takich rozwiązań dla karpackich gmin, które wspierałyby
rozwój i stabilność ekonomiczną lokalnych społeczności i jednocześnie wspomagały zachowanie
przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa tego regionu. Kluczowe jest więc dostrzeżenie w zasobach
przyrodniczych i kulturowych rzeczywistego potencjału do rozwijania działalności gospodarczej oraz
zrozumienie, że przyroda i kultura tego obszaru to fundament gmin karpackich, na którym
powinniśmy budować przyszłość. Jednym z największych wyzwań z tym związanych jest konieczność
długofalowego planowania rozwoju ekonomicznego gminy, które wychodzi ponad kadencyjność
krótkoterminowych rozwiązań. Rozwój gospodarczy w Karpatach musi być zrównoważony,
realizowany w poszanowaniu do tutejszego dziedzictwa tak, abyśmy nie niszczyli kapitału, na którym
zbudowana jest tożsamość Karpat oraz przyszły rozwój tego regionu. Niniejsza strategia jest próbą
znalezienia właśnie takich rozwiązań.
Tomasz Wilk
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2. Streszczenie
1. Wyjątkowe walory przyrodnicze i kulturowe gmin karpackich mogą stanowić podstawę
rozwoju wielu form działalności gospodarczej. Budowanie tutejszej gospodarki na prośrodowiskowych fundamentach, gwarantuje zachowanie autentyczności tego regionu, przy
jednoczesnym oparciu jego ekonomicznego rozwoju na tym co jest wyróżnikiem i mocną stroną
Karpat – wysokiej jakości środowisku naturalnym i bogatej kulturze. W takim ujęciu niezwykle
istotna jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat, nie tylko dla jej
unikatowych walorów, ale także dla zapewnienia stabilności gospodarczej regionu.

2. Wysokiej jakości środowisko naturalne wpływa pozytywnie na nasz dobrobyt, będąc źródłem
wielu produktów i motorem wielu procesów, z których bezpośrednio korzystamy. Te tzw.
usługi ekosystemowe, to m.in. „bezpośrednie” produkty, których dostarczają nam ekosystemy,
jak żywność, czysta woda, paliwa, czy substancje czynne leków. Ekosystemy wpływają na nasze
życie także poprzez utrzymanie jakości powietrza, regulację klimatu, kontrolę erozji gleb
i retencji wód, zapylanie roślin itp. Przyroda pozytywnie wpływa także na nasze zdrowie
i samopoczucie, zapewniając możliwość rekreacji i spędzania czasu wolnego. Zachowanie
w dobrym stanie środowiska naturalnego zapewnia nam więc wysokiej jakości życie.
3. Niniejsza strategia jest próbą wskazania takich rozwiązań na poziomie gminy, które wspierać
będą jej stabilność ekonomiczną, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnych walorów
przyrodniczych i kulturowych. Wdrażanie przedstawionych tu propozycji w szczególności
zależeć może od aktywności lokalnego samorządu, wybranych grup przedsiębiorców, czy np.
reprezentantów lokalnej grupy działania. Decyzje dotyczące podjęcia pro-środowiskowych
rozwiązań na terenie gminy, powinny brać pod uwagę: (i) długoterminowości takich rozwiązań;
(ii) kontekst korzyści innych niż wartości ekonomiczne oraz (iii) synergię z innymi dziedzinami
gospodarki (np. zrównoważoną turystyką, czy wyrobem produktów lokalnych).

4. Gmina Gromnik posiada swoiste walory, stwarzające podstawę do rozwoju zrównoważonej
turystyki. Obejmują one m.in. bliskość dużych miast, malowniczy krajobraz pogórski, duży
udział powierzchni zalesionych, parki krajobrazowe. Te elementy w połączeniu z wiejskim
charakterem gminy, dziedzictwem kulturowym (obiekty zabytkowe, tradycje i zwyczaje
lokalne, szlaki kulturowe) przy braku rozwiniętej działalności przemysłowej sprzyjają

6

kreowaniu

produktu

turystycznego

o

charakterze

wypoczynkowym,

powiązanego

z działalnością rolniczą i tradycyjnymi produktami lokalnymi. W szczególności istotne jest tu
stworzenie szerokiej oferty produktów turystycznych gminy, skoncentrowanych wokół idei
przewodniej – „przyjazdy do Gromnika po zdrowie”,

5. Gromnik, ze względu na historię, warunki geograficzne i przyrodnicze, to gmina szczególnie
predestynowana do rozwijania działalności gospodarczej, opartej o produkt lokalny.
Proponowane w niniejszej strategii rozwiązania dotyczą głównie produktów pszczelarskich,
owocowych, warzywnych oraz zielarskich. Szczególny nacisk położony jest na zbudowanie
dobrze współpracującej grupy producenckiej, oraz zaproponowanie kilku wiodących,
rynkowych produktów lokalnych i stworzenie systemu ich trwałej, nie anonimowej
sprzedaży. Działania takie oprócz dywersyfikacji źródeł dochodów i aktywizacji społecznej,
wspomagać mogą ofertę turystyki w gminie.

6. Wdrażanie przedstawionych w niniejszej strategii rozwiązań może być startem do
budowania przez Gromnik, marki „zielonej gminy” - gminy ekonomicznie stabilnej, będącej
dobrym miejscem do życia dla lokalnych mieszkańców oraz przyciągającej turystów czy
wybranych inwestorów. Realizacja takiej szerszej, spójnej wizji planowania rozwoju gminy
w zrównoważony sposób, oprócz właściwego adresowania kwestii środowiskowych
w zarządzaniu gminą, może obejmować wdrażanie konkretnych projektów mających na celu
ochronę zasobów przyrodniczych czy projektów związanych z edukacją ekologiczną, dbanie
o jakość wód, powietrza, odpowiednią gospodarkę odpadami i estetykę gminy, właściwe
zagospodarowanie przestrzenne gminy, a także promocję ekologicznego rolnictwa.
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3. Metodyka przygotowania strategii
Proces powstawania strategii
Przygotowanie strategii składało się zasadniczo z 5 etapów:
i)

warsztaty wprowadzające w gminie

ii)

spotkanie robocze w gminie mające na celu omówienie zakresu i zawartości strategii

iii)

przygotowanie roboczej wersji strategii

iv)

konsultacja elektronicznej wersji roboczej strategii z przedstawicielami urzędu gminy
i innymi zainteresowanymi osobami w gminie

v)

przygotowanie ostatecznej wersji strategii i przekazanie jej do gminy

Taki schemat działania miał zapewnić partycypacyjny sposób przygotowania strategii, jej wysoki
poziom merytoryczny oraz profil spełniający oczekiwania gminy i pasujący do jej lokalnych warunków
społecznych, gospodarczych i przyrodniczych.
Warsztaty wprowadzające miały na celu przekazania ogólnych informacji dotyczących możliwości
wdrażania pro-środowiskowych form działalności gospodarczej w gminie, a więc wstępne zapoznanie
odbiorców z tym zagadnieniem oraz z samym projektem, w ramach którego przygotowywane były
strategie. Warsztaty te przeznaczone były dla wszystkich zainteresowanych w gminie, w szczególności
dla przedstawicieli władz samorządowych, aktywnych przedsiębiorców działających w branżach
związanych ze środowiskiem przyrodniczym, lokalnych liderów, reprezentantów lokalnej grupy
działania, rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych czy przedstawicieli instytucji
zarządzających obszarami chronionymi. W warsztatach wprowadzających brało udział z reguły ok.
25 osób. Spotkanie to oprócz uświadomienia możliwości rozwijania na terenie gminy, dziedzin
działalności gospodarczej sprzyjających ochronie przyrody, miało na celu zapoznanie z zagadnieniami
związanymi z procedurą ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, siecią Natura 2000 w Polsce
i w szczególności obszarów chronionych na terenie ich gminy. Prezentowane były również przykłady
wykorzystania dotacji krajowych i unijnych na działania związane z ochroną przyrody i konkretne
przykłady dochodowej działalności gospodarczej przyjaznej środowisku, mające szanse rozwoju na
terenie polskich Karpat. W gminie Gromnik warsztaty wprowadzające odbyły się w dniu 08.11.2013
i wzięły w nich udział 23 osoby.
Spotkanie robocze w gminie organizowane było w celu przedyskutowania planowanego zakresu
i zawartości strategii tak, aby dostosować ją do specyfiki gminy i potrzeb lokalnej społeczności.
8

Spotkanie to przeznaczone było dla mniejszej grupy odbiorców (z reguły 6-10 osób) i oprócz zespołu
przygotowującego strategię (z reguły 4 osoby, w tym 2 ekspertów zewnętrznych), uczestniczyli w nim
przedstawiciele urzędu gminy, reprezentanci Lokalnych Grup Działania, oraz zainteresowani tematem
przedsiębiorcy. Spotkanie robocze dotyczące przygotowania strategii dla gminy Gromnik odbyło się
22.03.2013 i wzięło w nim udział 12 osób. Uwagi dotyczące strategii były spisywane w trakcie
spotkania, a później przekazane wszystkim ekspertom przygotowującym poszczególne części
strategii.
Po warsztatach roboczych następowało przygotowanie pierwszej całościowej wersji roboczej
strategii dla danej gminy. W jej przygotowaniu uczestniczyły 3 osoby ze strony instytucji
koordynującej projekt (OTOP), które przygotowywały rozdziały wstępne, oraz 2 zespoły ekspertów
zewnętrznych, które przygotowywały części tematyczne strategii. Roboczą wersję strategii (całość lub
poszczególne części) w wersji elektronicznej wysyłano do konsultacji do osoby kontaktowej
w urzędzie gminy (z reguły pracownik operatu środowiska), z prośbą o naniesienie uwag oraz
przekazanie dokumentu innym osobom, zainteresowanym jego konsultacją. Po uwzględnieniu uwag
ze strony gminy powstawała ostateczna wersja opracowania, która w wersji papierowej, oraz
elektronicznej przekazana zostanie do Urzędu Gminy.
Źródła danych
Przy przygotowywaniu poszczególnych części strategii korzystano zasadniczo z 3 źródeł danych:
(1) dane literaturowe; (2) informacje uzyskane od reprezentantów gminy, podczas warsztatów
wstępnych, oraz spotkania roboczego, a także podczas wywiadów / rozmów telefonicznych na etapie
przygotowywania strategii; (3) dane z innych dokumentów strategicznych / planistycznych,
dotyczących danej gminy. Wszystkie źródła danych były w miarę możliwości podawane
w poszczególnych częściach strategii.
Zgodność z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu
Dołożono wszelkich starań, żeby dokument skonfrontować z treścią innych opracowań o charakterze
planistycznym, czy strategicznym, które dotyczą gminy i zapewnić zgodność proponowanych tu
rozwiązań z dokumentami wyższego rzędu. W szczególności starano się tu analizować takie
dokumenty jak: Strategia Rozwoju Gminy, Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania, Strategia
Rozwoju Województwa, czy Regionalne Programy Operacyjne. Szczególną wagę przywiązywano do
zapisów dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony środowiska w powyższych dokumentach.
Kluczowymi opracowaniami, które mogą wpływać będą na szczegółowy kształt działań
przedstawionych w strategiach ekorozwoju, są także plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
9

obszarów Natura 2000. W chwili obecnej dla żadnego obszaru Natura 2000 w Karpatach nie jest
gotowy taki plan, ponieważ są one na etapie przygotowania, bądź też będą przygotowywane
w najbliższej przyszłości. Aktualnie nie było więc możliwe uzgodnienie zapisów tych planów z treścią
strategii. Na poziomie koncepcyjnym, przyjęto, że w strategii ujmowane są tylko działania, które nie
będą wpływać negatywnie na lokalne walory przyrodnicze. Należy jednak zaznaczyć, że potencjalne
wdrażanie zapisów niniejszej strategii, powinno być poprzedzone uzgodnieniem z treścią planów
zadań ochronnych, a w przypadku, gdy jest to wymagane, wdrażanie ujętych tu działań powinno być
poprzedzone procedurą oceny oddziaływania na środowisko.
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4. Rozwój prośrodowiskowych form działalności gospodarczej
w warunkach gmin karpackich - wprowadzenie
Opracowanie: Tomasz Wilk
Karpaty to region o wyjątkowych w skali całego kraju krajobrazach, unikatowej faunie i florze,
niepowtarzalnych zabytkach oraz wciąż żywych tradycjach i folklorze kultywowanym przez lokalne
społeczności. To przyrodniczo-kulturowe dziedzictwo bez wątpienia wymaga naszej aktywnej
ochrony. Jednocześnie jednak mieszkańcy tego regionu mają prawo, aby ich wsie, gminy i powiaty
rozwijały się gospodarczo. Poszukiwanie rozwiązań, które godziłyby te na pierwszy rzut oka
przeciwstawne procesy jest niezbędne, aby na długo zapewnić zrównoważony rozwój tego regionu,
godzący potrzeby wszystkich stron. Niniejsza strategia ma na celu wskazanie takich form działalności
gospodarczej, które mogą przyczyniać się zarówno do podniesienia statusu życia lokalnych
społeczności, jak i do zachowania przyrody i kultury obszaru Karpat.
Na wdrażaniu zawartych tu pomysłów zyskamy Wszyscy – społeczeństwo, jako odbiorca dóbr,
których dostarczają nam Karpaty w postaci zdrowej żywności, czystej wody czy miejsca do
wypoczynku; a także lokalne społeczności mogąc budować gospodarczy kapitał w oparciu o to, co jest
im bliskie – kulturę i przyrodę swojego regionu.
Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas rozwiązania zainspirują lokalne władze, aktywnych
przedsiębiorców czy lokalnych liderów w gminie, do szukania własnych pomysłów na aktywizację prośrodowiskowych form działalności gospodarczej w gminie. Wierzymy też, że zrozumienie, jak ważne
jest środowisko naturalne dla dobrobytu naszego społeczeństwa, zachęci do baczniejszego zwracania
uwagi na potrzeby ochrony przyrody, zarówno w podejmowaniu codziennych decyzji, jak
i w strategicznym planowaniu długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa, gminy czy powiatu.

Rozwój gospodarczy w Karpatach – gdzie szukać dobrych rozwiązań?
Specyfika Karpat, związana z ich topografią, klimatem, warunkami środowiskowymi czy kulturą,
w znaczący sposób determinuje możliwe kierunki rozwoju gospodarczego. Dziedzictwo przyrodnicze,
kulturowe i społeczne Karpat to wciąż niedoceniany kapitał, często uważany za hamulec rozwoju. Bez
wątpienia charakterystyka regionu sprawia, że pewne szczególne formy rozwoju (np. przemysł ciężki)
nie będą tu miały racji bytu, jednak inne gałęzie gospodarki (np. turystyka czy rolnictwo ekologiczne),
mogą być rozwijane z powodzeniem. Kluczową kwestią jest postawienie na rozwój wykorzystujący
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lokalne, zastane warunki przyrodnicze i kulturowe oraz zrozumienie, że ochrona tych zasobów jest
niezbędna, jeśli chcemy zapewnić trwały rozwój karpackich społeczności.
Dlaczego poszukiwanie rozwiązań bazujących „w przyjazny sposób” na lokalnych zasobach
przyrodniczych czy kulturowych jest tak istotne? Po pierwsze wdrażanie ich jest z reguły najmniej
kapitałochłonne, gwarantuje „autentyczność” produktu osadzonego w miejscowych realiach oraz
łatwiejsze zdobycie dla takich pomysłów akceptacji lokalnych społeczności. Wszystko to może
znacznie podnosić szansę na realizację przedsięwzięcia i jego długoterminową kontynuację. Po drugie
rozwiązania takie, jeśli są odpowiednio zaplanowane, w najmniejszym stopni ingerują w dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze. Sprzyja to zachowaniu specyfiki regionu, zwyczajów i tradycji lokalnych
społeczności, poniekąd gwarantując, że rozwój ekonomiczny nie odbywa się kosztem tożsamości
lokalnych społeczności oraz nie obniża jakości życia mieszkańców. Rozwiązania bazujące na lokalnych
zasobach mają także największą szansę wchodzić w synergię z innymi formami działalności
gospodarczej, w szczególności ze zrównoważoną turystyką. Turyści, jak nikt inny, zweryfikują, czy
proponowane przez nas produkty spełniają kryteria autentyczności, naturalności i bliskości
z przyrodą. Rozwiązania szanujące lokalne zasoby przyrodnicze i kulturowe są także z reguły
najbardziej „zrównoważone” – wiele z nich nie przyniesie dużego zysku w krótkim czasie, ale
w dłuższej perspektywie zagwarantuje większe korzyści, zarówno ekonomiczne, jak i w sferze
jakości życia. Widok, jaki roztacza się za oknem przeciętnego karpackiego domu, to mozaika lasów,
łąk i pól, wciąż noszących stosunkowo niewielkie piętno obecności człowieka. Niezwykle istotne jest,
aby w tym krajobrazie zobaczyć potencjał dla zrównoważonego rozwoju Karpat. W takim ujęciu
zasoby przyrodnicze czy kulturowe są podstawą rozwoju wielu form działalności społecznej
i gospodarczej - jasna staje się więc potrzeba ich ochrony.

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego – dlaczego należy o tym pamiętać?
Wiele decyzji, które podejmujemy prowadząc swoje gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo lub
zarządzając gminą, czy powiatem, ma bezpośredni wpływ na otaczające nas środowisko naturalne.
Dlaczego tak istotne jest, aby ten wpływ umieć oceniać i w miarę możliwości minimalizować?
Odpowiedzi jest wiele i obejmują one argumenty zarówno naukowe, jak i etyczne, ale być może
najważniejszym z nich jest ten, że jakość naszego życia bezpośrednio zależy od stanu środowiska
przyrodniczego. Ochrona siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, a także krajobrazu ma
bezpośrednie, mocne przełożenie na to, jak żyje się nam i jak będzie się żyć naszym dzieciom
i wnukom. Coraz więcej publikacji naukowych podkreśla ten związek, a stan środowiska naturalnego
uwzględniany jest m.in. we wskaźnikach jakości życia mieszkańców wielu krajów Unii Europejskiej.
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Paleta usług i dóbr, których źródłem jest środowisko naturalne, to tzw. usługi ekosystemowe.
Obejmują one m.in. „bezpośrednie” produkty, których dostarczają nam ekosystemy, jak żywność,
czyta woda, paliwa, surowce naturalne czy substancje czynne leków. Ekosystemy kształtują także
wiele procesów, wpływających na nasze życie poprzez utrzymanie jakości powietrza, regulację
klimatu, kontrolę erozji gleb, regulację przepływu i retencji wód, zapylanie roślin itp. Środowisko
naturalne wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i samopoczucie, zapewniając możliwość rekreacji
i spędzania czasu wolnego; jest także źródłem wartości duchowych i etycznych. Jakość usług
ekosystemowych, „świadczonych” przez przyrodę, zależy oczywiście od stanu środowiska – czym
jest on lepszy, tym wyższej jakości są usługi. Warto podkreślić, że wiele z usług ekosystemowych
działa lokalnie, inne maja charakter regionalny, a nawet globalny – od tego, w jakim stanie będą łąki,
strumienie i lasy za naszym oknem, zależeć będzie nie tylko jakość powietrza i wody w naszym
miejscu zamieszkania, ale także w całym regionie lub kraju.
W przedstawionym powyżej ujęciu przyroda to nie hamulec rozwoju gospodarczego, a raczej
strażnik dbający o to, żeby rozwój ten uznawał nie tylko ekonomiczne wartości. Szeroko
pojmowany dobrobyt nas wszystkich powinien być mierzony nie tylko stanem posiadania, ale także
jakością naszego życia, która przecież tak mocno zależy od środowiska naturalnego. Podsumowując,
ochrona przyrody to nie fanaberia nielicznej grupy osób, lecz nieunikniona konieczność. Kwestię tę
trafnie podsumowuje Wizja 2050 Rady Komisji Europejskiej: „do 2050 roku funkcje ekosystemów
i korzyści, jakich dostarczają jako naturalny kapitał, będą chronione, docenione i odpowiednio
odtworzone, zarówno dla ich wartości samej w sobie, jak i ze względu na kluczowy wkład w jakość
życia człowieka i dobrobyt ekonomiczny, a także dla uniknięcia katastrofalnych skutków utraty
różnorodności biologicznej”.

Jaka jest „wartość” otaczającej nas przyrody?
Różnorodność biologiczna jest ważna sama w sobie, ale jest też podstawą wielu dóbr i procesów, od
których jesteśmy zależni. Wartość wielu z tych dóbr możemy oszacować, określając wymierne
korzyści ekonomiczne, jakie przynosi nam zdrowe środowisko naturalne. W Unii Europejskiej 4,4
miliona stanowisk pracy jest bezpośrednio zależnych od środowiska przyrodniczego. Wskaźnik ten
jest szczególnie wysoki dla cennych przyrodniczo regionów, takich jak np. Karpaty, gdzie życie
zawodowe wielu osób (rolników, leśników, branży turystycznej i in.) opiera się o zasoby naturalne.
Przepływ ludzi szukających wypoczynku we wszystkich obszarach Natura 2000 w UE oszacowano na
1,2–2,2 miliarda wizyto-dni rocznie, a korzyści wypoczynkowe z tym związane oszacowano na 5-9
miliardów euro rocznie. Oznacza to, że obecność wysokiej jakości ekosystemów (leśnych, łąkowych,
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czy morskich) bezpośrednio determinuje możliwość zatrudnienia wielu spośród nas. Oczywiście
zachowanie środowiska przyrodniczego związane jest także z kosztami, jednak liczne analizy
wskazują, że korzyści ekonomiczne, których źródłem jest „zdrowe” środowisko naturalne zawsze
przewyższają koszty ochrony tego środowiska (np. badania przeprowadzone w Szkocji wskazują na
zyski 7-krotnie wyższe od kosztów). Przykładowo, gospodarcza wartość zapylania roślin przez owady
w krajach UE oszacowana została na 15 miliardów euro rocznie. Tak więc, bez odpowiednich działań
mających na celu ochronę owadów zapylających europejskie rolnictwo poniosłoby ogromne straty.
Te zależności dostrzegane są coraz częściej przez samych przedsiębiorców i instytucje zajmujące się
działalnością gospodarczą. Przykładem tego może być deklaracja Światowej Rady Biznesu na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju, mówiąca: „Biznes nie może funkcjonować, jeśli ekosystemy i usługi przez
nie dostarczane – jak woda, różnorodność biologiczna, włókna, drewno lub klimat – będą niszczone
bez umiaru”. Jeszcze raz należy więc podkreślić, że lokalne działania na rzecz ochrony przyrody, np. te
podejmowane na poziomie gminy, mają kapitalne znaczenie także w budowaniu stabilnego systemu
gospodarczo-ekonomicznego, który dodatkowo pozytywnie oddziałuje na nasze życie.

Pro-środowiskowy rozwój gospodarczy w gminie – o czym warto pamiętać?
Jak wskazano powyżej, ochrona zasobów przyrodniczych jest kluczowa w zapewnieniu nam
wszystkim wysokiej jakości życia. Większość lokalnych samorządów dostrzega wagę tego zagadnienia
i w lokalnych strategiach rozwoju z reguły wskazuje na potrzebę zrównoważonego rozwoju
gospodarczego oraz konieczność ochrony zasobów przyrodniczych. Jednak rzeczywiste branie pod
uwagę kwestii związanych z ochroną przyrody w planowaniu rozwoju ekonomicznego wsi, gminy lub
powiatu nie przychodzi łatwo. Związane jest to głównie z faktem, że korzyści płynące z zachowania
środowiska naturalnego często uważane są za dobro wspólne, nie przynoszące konkretnych korzyści.
Przy podejmowaniu codziennych decyzji wymagających pogodzenia często sprzecznych racji, interesy
ochrony przyrody nie zawsze znajdują należyte miejsce. Jednym z największych wyzwań związanych
z ochroną przyrody na poziomie lokalnym, jest trudność w braniu pod uwagę raczej korzyści
długofalowych, zamiast krótkoterminowych - planowanie na okres dłuższy niż jedna kadencja,
przewidując jak nasze działania wpływać mogą na życie lokalnych społeczności, a także
społeczeństwa jako całości, w kontekście wielu lat i pokoleń. Niewielu liderów decyduje się na
podjęcie mniej popularnych decyzji, które jednak w długiej perspektywie czasowej przyniosą więcej
korzyści lokalnym społecznościom. Jest to jednak jedyne podejście gwarantujące, że nam i naszym
dzieciom będzie żyło się lepiej. Niezwykle istotną kwestią przy podejmowaniu decyzji dotyczących
rozwoju gminy, jest branie pod uwagę wartości innych niż ekonomiczne. Niektóre rozwiązania, które
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mogą nie przynosić dochodów w gminie, ale być odbierane przez mieszkańców jako lepsze.
W szczególności dotyczy to zachowania charakteru, specyfiki czy „przyjazności” miejsca do
mieszkania, a więc unikanie podejmowania decyzji mogących negatywnie wpływać na poziom hałasu,
zanieczyszczenie, natężenie ruchu drogowego czy przestrzeń życiową mieszkańców. Przykładem
może być właściwe planowanie intensywności ruchu turystycznego w gminie – dążąc za wszelką cenę
do jego maksymalizacji możemy stracić charakter miejsca przyjaznego turystom i mieszkańcom.
Proces taki jest widoczny w niektórych, dużych ośrodkach turystycznych – mimo krótkotrwałych
znacznych korzyści ekonomicznych, w dłuższej skali czasu można zauważyć negatywny wpływ
nadmiernego ruchu turystycznego, zarówno na jakość życia lokalnych mieszkańców, jak i na
percepcję takiego miejsca przez turystów. Niezwykle istotne, wymagające osobnego podkreślenia
jest odpowiednie planowanie przestrzenne w gminie. W całej Europie coraz większy nacisk kładzie
się na ochronę krajobrazu, czy środowiska przyrodniczego w szerszej skali przestrzennej, m.in.
poprzez koncepcję „zielonej infrastruktury” oraz usług ekosystemowych. Wiąże się to
z powszechniejszym rozumieniem faktu, że krajobraz, jako część dziedzictwa przyrodniczego czy
kulturowego, także powinien być przedmiotem ochrony. Kwestia ta jest szczególnie istotna
w warunkach górskich. Niestety na poziomie lokalnym decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu podejmowane są często chaotycznie, bez kontekstu spójnej wizji rozwoju
gminy i ochrony jej walorów krajobrazowych czy kulturowych. Wartom pamiętać, że krajobraz i jego
ochrona, oprócz aspektu środowiskowego, czy estetycznego, są kluczowe jako wizytówka gminy
przyciągająca turystów. Jeśli przestrzeń gminna zostanie zabudowana w bezładny, chaotyczny
sposób, to może stracić siłę przyciągania, jako miejsce atrakcyjne turystycznie.
„Zielona gmina” – koncepcja przyszłości?
Podejmowanie pro-środowiskowych rozwiązań może być wstępem do realizacji szerszej, spójnej
wizji planowania rozwoju gminy w zrównoważony sposób. Realizacja takiej wizji, oprócz właściwego
adresowania kwestii środowiskowych w zarządzaniu gminą, może także obejmować wdrażanie
konkretnych projektów mających na celu ochronę zasobów przyrodniczych czy projektów związanych
z edukacją ekologiczną, dbanie o jakość wód, powietrza, odpowiednią gospodarkę odpadami
i estetykę gminy, właściwe zagospodarowanie przestrzenne gminy, a także promocję ekologicznego
rolnictwa. Na tej bazie promować możemy swoją „zieloną gminę”, jako miejsce wdrażania idei
zrównoważonego rozwoju. Jeśli etykieta „zielonej” gminy nie będzie jedynie etykietą,
a autentycznym produktem, w oparciu o nią będziemy mogli tworzyć kolejne inicjatywy, związane
z rozwojem zrównoważonej turystyki, promocją produktów lokalnych czy aktywizacją ekstensywnego
rolnictwa. Warto podkreślić, że pro-środowiskowe podejście do podejmowania decyzji niesie też
wiele korzyści praktycznych, m.in. możliwość korzystania z szerokiego wachlarza dotacji
15

skierowanych na ochronę przyrody i środowiska, możliwość udziału w systemach wyróżnień i nagród
dla „zielonych” inicjatyw czy łatwiejsze współgranie z innymi gałęziami gospodarki np. turystyką.
„Zielona” gmina, to nie tylko gmina ekonomicznie stabilna, ale także dobre miejsce do życia oraz
hasło przyciągające turystów, wybranych inwestorów, czy przedsiębiorców. Niniejsza strategia
może być dobrym wstępem do budowania marki „zielonej gminy”. To od odbiorców strategii, a więc
władz samorządowych, lokalnych liderów czy aktywnych przedsiębiorców, zależeć będzie, czy
propozycje tu zawarte będą wdrażane.
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5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne gminy Gromnik
Streszczenie
Gmina Gromnik to gmina wiejska położona w Karpatach na styku Pogórza Rożnowskiego
i Ciężkowickiego w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim. Zajmuje powierzchnię około
70 km2, a w 2011 r. zamieszkiwało ją 8707 osób. Od początku XXI w. na terenie gminy obserwowany
był wzrost liczby ludności oraz spadek obciążenia demograficznego. W przyszłości spodziewane jest
jednak odwrócenie się tych trendów.
Na obszarze gminy w 2011 r. zarejestrowanych było 337 podmiotów gospodarczych, zaliczających się
przede wszystkim do sektorów: usługi oraz przemysł budowlany. Większość przedsiębiorstw
funkcjonujących na terenie gminy to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 0-9 osób, będące
własnością prywatną. Niewielka liczba podmiotów gospodarczych w gminie jest najprawdopodobniej
jedną z przyczyn stosunkowo wysokiego poziomu bezrobocia w porównaniu z innymi gminami
powiatu tarnowskiego czy województwa małopolskiego.
Gromnik jest gminą typowo wiejską o dużym udziale gruntów rolnych (61,9 proc. powierzchni gminy).
Podobnie jak w przypadku innych gmin w regionie Karpat istotny wydaje się być tu duży stopień
rozdrobnienia własności w odniesieniu do gruntów rolnych – średnio na jedno gospodarstwo
przypadają 2 ha użytków rolnych. Niewielki jest tu stopień lesistości jak na obszar Karpat – grunty
leśne stanowią zaledwie 26 proc. powierzchni gminy. Cechą wyróżniająca gminę jest struktura
własności lasów – aż 75 proc. ich powierzchni jest własnością prywatną.
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5.1. Charakterystyka gminy
Położenie i powierzchnia
Gmina Gromnik to gmina wiejska położona na południu Polski, w środkowo-wschodniej części
województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim. Graniczy z 7 innymi gminami powiatu
tarnowskiego; są to: Ciężkowice, Pleśna, Rzepiennik Strzyżewski, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn (ryc.
5.1). Fizjograficznie położona jest w Karpatach na styku Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego.

Ryc. 5. 1. Położenie powiatu tarnowskiego
na tle województwa małopolskiego oraz jego
podział administracyjny.
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Obszar gminy zajmuje powierzchnię około 70 km2, którą w 2011 r. zamieszkiwało 8707 osób. Gmina
Gromnik jest jedną z mniejszych pod względem powierzchni gmin wiejskich powiatu tarnowskiego.
Jednocześnie jej powierzchnia jest znacznie mniejsza od średniej powierzchni gminy w Polsce, ale
zbliżona do średnich dla województwa małopolskiego i regionu polskich Karpat (ryc. 5.2).
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Ryc. 5.2. Powierzchnia [km ] gminy Gromnik na tle powierzchni gmin wiejskich powiatu tarnowskiego oraz średnich
powierzchni gmin: Polski, woj. małopolskiego i regionu polskich Karpat (źródło: opracowanie własne na podstawie

danych GUS).

Podział na sołectwa
Na gminę Gromnik składa się 7 sołectw. Największym sołectwem jest Siemachów. Natomiast
sołectwem zamieszkanym przez największą liczbę mieszkańców, gdzie jednocześnie ma swoją
siedzibę Urząd Gminy, jest miejscowość Gromnik (tab. 5.1, ryc. 5.3.).
Tabela 5.1. Sołectwa gminy Gromnik (źródło: Serwis internetowy gminy Gromnik).

Sołectwo
Brzozowa
Chojnik
Golanka
Gromnik
Polichty
Rzepiennik Marciszewski
Siemiechów

Powierzchnia [ha]
1 147
829
316
1 193
370
911
2 087

Liczba mieszkańców
743
1 311
413
3 285
295
707
1 893

19

Ryc. 5.3. Szczegółowa mapa gminy Gromnik (mapa opracowana przez Wydawnictwo
Compass, Kraków, ul. Podchorążych 3).
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5.2. Ludność i wskaźniki demograficzne – istniejące trendy i prognozy
na przyszłość
Ludność gminy
Gminę Gromnik w 2011 r. zamieszkiwało 8707 osób. W latach 2000–2011 zaznaczał się trend rosnący
liczby ludności w gminie. Wzrost liczby ludności w tym okresie był tu na poziomie 5,9 proc. – z 8225
osób w 2000 r. do 8707 w 2011 r. (ryc. 5.4).
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Ryc. 5.4. Liczba mieszkańców gminy Gromnik w latach 2000–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GUS).

W przyszłości należy spodziewać się odwrócenia tego trendu. Prognozy GUS dla całej Polski pokazują,
że ogólna liczba ludności dla kraju będzie się stopniowo zmniejszać począwszy od 2015 r. Dla regionu,
w którym położona jest gmina Gromnik sytuacja wygląda nieco inaczej – do 2025 r. będzie tu
najprawdopodobniej obserwowany nadal wzrost liczby ludności, po czym nastąpi jednak odwrócenie
trendu (ryc. 5.5).
Przewidywana liczba ludności 2015–2035

Ryc. 5.5. Trendy zmian liczby ludności w okresie 2015–2035 dla Polski, województwa małopolskiego i powiatu
tarnowskiego – prognoza GUS z 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).
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Gęstość zaludnienia w gminie Gromnik – 123 osób/km2 – stawia ją na 4 miejscu spośród wszystkich
gmin wiejskich powiatu tarnowskiego. Jest ono jednocześnie nieco wyższe od zagęszczenia ludności
w całej Polsce i znacznie niższe od zagęszczenia ludności w województwie małopolskim czy całym
regionie polskich Karpat (ryc. 5.6).
Gęstość zaludnienia w 2011 r. [osób/km2]
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Ryc. 5.6. Gęstość zaludnienia w 2011 r. w gminie Gromnik na tle pozostałych gmin wiejskich powiatu
tarnowskiego (kolor niebieski) oraz gęstość zaludnienia w 2011 r. w Polsce, woj. małopolskim i gminach regionu
polskich Karpat (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Na piramidzie obrazującej strukturę wiekową populacji zobrazowano dokładną sytuację
demograficzną w gminie Gromnik (ryc. 5.7.).
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Mężczyźni
ogółem 4264

Kobiety
ogółem 4337

Ryc. 5.7. Udział poszczególnych klas wieku i płci w ogólnej liczbie ludności gminy Gromnik w 2010 r. (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Ekonomiczne grupy wieku i obciążenie demograficzne
Do oceny stanu społeczno-gospodarczego populacji danego regionu szczególnie przydatna wydaje się
być struktura populacji uwzględniająca grupy wiekowe. Podziału na takie grupy można dokonać
w oparciu o przesłanki ekonomiczno-społeczne. I tak, do celów analitycznych wyodrębnia się
najczęściej trzy ekonomiczne grupy wieku w poniższej konfiguracji:
1) ludność w wieku przedprodukcyjnym – osoby do 17 roku życia,
2) ludność w wieku produkcyjnym – kobiety w wieku 18–59 lat, mężczyźni 18–64 lat,
3) ludność w wieku poprodukcyjnym – kobiety i mężczyźni odpowiednio powyżej 59 i 64 roku życia.
Dla populacji ludności gminy Gromnik w 2011 r. udziały poszczególnych klas wynosiły odpowiednio:
1 – 23 proc., 2 – 62 proc. oraz 3 – 15 proc.; i były zbliżone do ich udziałów dla populacji całej Polski,
województwa małopolskiego czy wreszcie regionu polskich Karpat w tym samym okresie (ryc. 5.8).
Istniały jedynie niewielkie różnice, będące wynikiem z charakterystycznego dla polskich gmin
wiejskich, jaką jest gmina Gromnik, wyższego udziału najmłodszej klasy.
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Ryc. 5.8. Udział 3 klas wieku: przedprodukcyjnego, produkcyjnego i poprodukcyjnego w populacji ludności
Polski, województwa małopolskiego, regionu polskich Karpat i gminy Gromnik w 2011 r. (źródło: opracowanie
własne na podstawie danych GUS).

Od początku XXI w. następował w Polsce spadek wartości obciążenia demograficznego1.
W szczególnie dużym stopniu dotyczył on gmin wiejskich, w tym także gminy Gromnik, co
doprowadziło do zmniejszenia znacznych jeszcze w 2000 r. różnic w wartości wskaźnika (ryc. 5.9).
W kontekście rozwoju gospodarczego kraju czy regionu był to trend bardzo korzystny, niemniej
jednak prognozy na kolejne lata są już znacznie mniej optymistyczne. Przewiduje się, że wartość
obciążenia demograficznego w Polsce będzie szybko zwiększać się. Odwrócenie trendu nastąpiło
w zasadzie dla całej Polski i czy województwa małopolskiego już w 2009 r. Za taką sytuację
odpowiedzialne są zmiany w strukturze ekonomicznych grup wieku populacji prowadzące do
starzenia się społeczeństwa – czyli – spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym
oraz znaczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, niezależne od zmian w ogólnej liczebności
populacji.

1

Wskaźnik demograficzny pokazujący, ile osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i
poprodukcyjnym) przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym.
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Ryc. 5.9. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2002–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie
danych GUS).

5.3. Rynek pracy
Podmioty gospodarcze w gminie Gromnik
W 2011 r. na terenie gminy Gromnik zarejestrowanych było 337 podmiotów gospodarczych
zaliczanych do kategorii wielkości: mikro, małych i średnich. Przeważająca część to
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające 0–9 osób. Na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba podmiotów
gospodarczych w gminie systematycznie wzrastała, przy czym nowo rejestrowane to wyłącznie
mikroprzedsiębiorstwa; nie zmieniła się w tym okresie liczba małych i średnich przedsiębiorstw (ryc.
5. 10).
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Ryc. 5.10. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Gromnik w latach 2009–2011
według klas wielkości (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS).

Najwięcej podmiotów gospodarczych w gminie Gromnik w 2011 r. zaliczało się do działu usług – 175,
druga co do wielkości była grupa przedsiębiorstw należących do działu przemysłu budowlanego –
110, najmniejsza natomiast – licząca zaledwie 12 podmiotów – to łącznie działy: rolnictwo, leśnictwo,
łowiectwo i rybactwo. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wzrost charakteryzował dwie największe
grupy, w przypadku najmniejszej doszło do nieznacznego zmniejszenia liczby podmiotów.
Przeważającą część podmiotów gospodarczych w gminie Gromnik w 2011 r. stanowiły podmioty
sektora własności prywatnej, co więcej tylko ten sektor powiększał się tu na przestrzeni ostatnich lat
(ryc. 5.11).
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Ryc. 5.11. Podmioty gospodarcze według rodzaju działalności (po lewej) oraz sektora własności (po prawej)
w gminie Gromnik w latach 2009–2011 (źródło: opracowanie własne na podstawie GUS).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie
Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie brutto w okresie 2002–2011 wzrastała zarówno
dla całej Polski jak i regionu, w którym położona jest gmina Gromnik. Średnie miesięczne
wynagrodzenie w tym okresie wzrosło w powiecie tarnowskim z 1573 do 2708 zł. W porównaniu
z przeciętnymi wynagrodzeniami brutto dla woj. małopolskiego i kraju wynagrodzenia w powiecie
tarnowskim przez cały analizowany okres były niższe, niemniej jednak rosły nieco szybciej. I tak,
w roku 2002 przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnowskim stanowiło 70 proc.
przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, a w 2011 r. już 75 proc. (ryc. 5.12).
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Ryc. 5.12. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie 2002–2011 w Polsce, województwie
małopolskim i powiecie tarnowskim (wartości w zł; źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Bezrobocie
W 2011 r. gmina Gromnik była szóstą gminą powiatu tarnowskiego o największym udziale
bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym (ryc. 5.13).
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Ryc. 5.13. Udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w powiecie tarnowskim w 2011 r.
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

W gminie Gromnik, w okresie 2003–2008, udział bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku
produkcyjnym systematycznie spadał; po czym trend odwrócił się na rosnący i dopiero pomiędzy
latami 2010 i 2011 znowu zaobserwowano tu nieznaczny spadek. Podobny charakter miały zmiany
tego wskaźnika zarówno dla całej Polski, jak i regionu, w którym położona jest gmina. Co ważne,
wartości wskaźnika dla gminy w okresie 2003–2011 były najczęściej wyższe (czasami znacznie)
w porównaniu ze średnimi dla Polski, województwa małopolskiego czy wreszcie powiatu
tarnowskiego. Różnica ta stopniowo zmniejszała się w tym okresie i w 2011 r. wskaźnik dla gminy był
już niższy od jego wartości dla całej Polski (ryc. 5.14).
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Ryc. 5.14. Udział procentowy bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2003–2011
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

5.4. Dochody i wydatki budżetu gminy
Dochód własny gminy
Łączny dochód własny gminy Gromnik w 2011 r. wyniósł 27 779 397,60 PLN. Szczegółowy podział
dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli 5.2.
Tabela. 5.2. Dochód gminy Gromnik ogółem według działów klasyfikacji budżetowej w 2011 r. (źródło:
opracowanie własne na podstawie GUS).

Dział klasyfikacji budżetowej
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sadownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochód w PLN
1 661 478,98
644,59
33 647,00
2 675 554,70
378 803,97
51 437,94
94 463,21
18 960,00
770,00
26 169,00
2 668 924,97

13 740 493,11
1 203123,44
4 296 482,43
244 195,21
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Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
SUMA

208 567,25
257 983,80
167 698,00
50 000,00
27 779 397,60

Na początku XXI wieku dochody gminy Gromnik w przeliczeniu na jednego mieszkańca były na
poziomie średniej dla gmin regionu Karpat i nieco wyższe od średniej dla powiatu tarnowskiego, za to
znacznie mniejsze od średnich dla Polski i woj. małopolskiego. Wzrost dochodu w okresie 2002–2010
był dla gminy Gromnik większy w porównaniu ze wzrostem średniej dla Polski i regionu.
W konsekwencji w 2010 r. dochód gminy na jednego mieszkańca był już większy od średniej wartości
dla gmin karpackich, powiększyła się (na korzyść gminy Gromnik) różnica ze średnią dla gmin
powiatu, zmniejszyła się natomiast (również na korzyść gminy) różnica ze średnimi dla woj.
małopolskiego i Polski (ryc. 5.15).
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Ryc. 5.15. Roczne dochody gminy Gromnik na jednego mieszkańca oraz średnie wartości tego wskaźnika dla
gmin Polski, woj. małopolskiego i regionu Karpat w okresie 2002–2010 (źródło: opracowanie własne na
podstawie danych GUS).
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5.5. Użytkowanie terenu, lasy i gospodarstwa rolne
Formy użytkowania terenu i struktura własności gruntów
Według GUS w 2010 r. na powierzchnię gminy Gromnik (7000 ha) składały się:
- gospodarstwa rolne o powierzchni 4332 ha (61,9 proc. powierzchni gminy);
- grunty leśne o powierzchni 1841 ha (26,3 proc.);
- pozostałe grunty o powierzchni 827 ha (11,8 proc.).
Bardziej szczegółowy podział gruntów ze względu na formę pokrycia przedstawiają wyniki programu
Corine Land Cover 20062 (ryc. 5.16).

2

Corine Land Cover 2006 (CLC 2006) jest kontynuacją zrealizowanych przez Europejską Agencję Środowiska
(EEA) projektów CORINE Land Cover 1990 (CLC1990) i CORINE Land Cover 2000 (CLC2000), a jego
podstawowym celem jest dalsze dokumentowanie zmian w pokryciu terenu, jak również gromadzenie
i aktualizacja porównywalnych danych w Europie. Jednym z głównych wyników projektu jest krajowa baza
danych pokrycia terenu. W Polsce projekt koordynuje Inspekcja Ochrony Środowiska.
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Ryc. 5.16. Pokrycie terenu w gminie Gromnik. Na diagramie kołowym przedstawiono powierzchnię w ha oraz
procent powierzchni gminy Gromnik, jaki zajmuje każda z form pokrycia terenu (źródło: opracowanie własne na
podstawie CLC2006).

Przedstawiona dotychczas struktura wykorzystania gruntów w gminie Gromnik daje jedynie bardzo
ogólny i w dużym stopniu uproszczony obraz. Bardziej szczegółowych danych dostarczają wyniki
Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. oraz dane GUS dotyczące leśnictwa w Polsce (patrz punkty:
Rolnictwo – Powszechny Spis Rolny 2010 i Lasy).

Rolnictwo – Powszechny Spis Rolny 2010
W 2010 r. w gminie Gromnik istniały 1502 gospodarstwa rolne, które łącznie zajmowały 4332 ha
i stanowiły 61,9 proc. powierzchni całej gminy. W obrębie tych gospodarstw użytki rolne zajmowały
3040 ha (43,4 proc. powierzchni gminy).
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Średnio powierzchnia użytków rolnych w jednym gospodarstwie rolnym gminy Gromnik w 2010 r.
wynosiła 2,0 ha. Wartość ta zbliżona była do średnich dla gmin woj. małopolskiego (2,3 ha) i Karpat
(2,1 ha; ryc. 5.17).
Powierzchnia użytków rolnych [ha]
8,0
6,8

7,0
6,0

5,2

5,0
4,0
3,0
2,0

1,8

2,0

2,1

2,2

2,5

2,7

3,0
2,3

2,1

1,3

1,0
0,0

Ryc. 5.17. Powierzchnia użytków rolnych przypadająca na jedno gospodarstwo rolne w 2010 r. w gminach
wiejskich powiatu tarnowskiego, całej Polski, województwa małopolskiego i regionu polskich Karpat (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Na potrzeby Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. zastosowano poniższy podział gruntów
wchodzących w skład gospodarstw rolnych na kategorie:






Grunty rolne w dobrej kulturze
 pod zasiewami
 grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi
 uprawy trwałe (w tym sady)
 ogrody przydomowe
 łąki trwałe
 pastwiska trwałe
Pozostałe użytki rolne
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty

Strukturę wykorzystania gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Gromnik z uwzględnieniem
powyższych klas przedstawia rycina 5.18.

35

pozostałe
grunty; 346;
8%

lasy i grunty leśne;
946; 22%

pozostałe użytki
rolne; 146; 3%

pod zasiewami; 1690;
39%

pastwiska
trwałe; 382;
9%

grunty ugorowane
łącznie z nawozami
zielonymi; 79; 2%
łąki trwałe; 672; 15%

uprawy trwałe; 28;
1%
ogrody przydomowe;
44; 1%

Ryc. 5.18. Struktura wykorzystania gruntów w gospodarstwach rolnych gminy Gromnik. Na wykresie dla każdej kategorii
przedstawiono wartość bezwzględną (powierzchnia w ha) i jej udział procentowy w całkowitej powierzchni gospodarstw
rolnych w gminie (źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Lasy
Karpaty są obszarem Polski o szczególnie dużej lesistości. W porównaniu z zalesieniem całego kraju
i województwa małopolskiego na poziomie 29 proc. , obszar polskich Karpat w 41 proc. pokryty jest
przez lasy. Gminę Gromnik (jak na gminę karpacką) charakteryzuje natomiast stosunkowo niskie
zalesienie – w 2011 r. grunty leśne zajmowały tu 1841 ha (26 proc. powierzchni gminy; ryc. 5. 19).
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Ryc. 5.19. Zalesienie (procent powierzchni zajętej przez grunty leśne) gminy Gromnik, Polski, woj.
małopolskiego oraz gmin regionu polskich Karpat w 2011 r. (źródło: opracowanie własne na podstawie danych
GUS).

W gminie Gromnik przeważająca część lasów – 75 proc. –należy do prywatnych właścicieli. Odwrotnie
wygląda sytuacja w całej Polsce czy w regionie, w którym położona jest gmina (woj. małopolskie
i Karpaty), struktura własności jest tu odwrócona na korzyść lasów publicznych (ryc. 5.20).
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Ryc. 5.20. Struktura własności lasów w 2011 r. w gminie Gromnik, woj. małopolskim, gminach regionu Karpat oraz Polsce.
Na diagramach podano procent, jaki stanowią poszczególne formy własności w całkowitej powierzchni lasów (źródło:
opracowanie własne na podstawie danych GUS).

Planowanie przestrzenne w gminie
W 2012 r. cała powierzchnia gminy Gromnik objęta była miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Obowiązujący akt prawa miejscowego regulujący planowanie przestrzenne w gminie
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wprowadzony został Uchwałą nr XXXIV/260/10 Rady Gminy Gromnik z dn. 26.02.2010 w sprawie:
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik.
Posiadanie przez gminę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi m.in. istotne
ułatwienie w podejmowaniu decyzji związanych z inwestycjami.

5.6. Infrastruktura społeczna w gminie
Instytucje publiczne
W gminie Gromnik działa kilkanaście instytucji publicznych związanych m.in. z edukacją (szkoły,
biblioteka, Ośrodek Edukacji Ekologicznej) i kulturą (Gminny Ośrodek Kultury, domy ludowe).
Szczegółowe zestawienie tych instytucji znajduje się w tab. 5.3.

Tab. 5.3. Instytucje publiczne działające na terenie gminy Gromnik (źródło: Serwis internetowy gminy Gromnik).

Instytucje publiczne
Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Gromniku
Gminny Zakład Komunalny w Gromniku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku
Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych
Szkoła Podstawowa im. W.Witosa w Gromniku
Szkoła filialna w Golance
Szkoła filialna w Polichtach
Szkoła Podstawowa w Brzozowej
Szkoła Podstawowa w Chojniku
Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim
Zespół Szkół w Siemiechowie
Gimnazjum Publiczne w Gromniku
Publiczne Przedszkole w Gromniku
Publiczne Przedszkole w Siemiechowie
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II
Nadleśnictwo Gromnik
Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza znajduje się na
terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, w miejscowości Polichty - Sucha
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Góra. Powstał on w 1998 roku i mieści się w budynku dzierżawionym od Nadleśnictwa
Gromnik.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Dom Ludowy Rzepienniku Marciszewskim
Dom Ludowy w Siemiechowie

Organizacje pozarządowe
Na terenie gminy Gromnik działa 10 organizacji pozarządowych. Oprócz mocno reprezentowanej
Ochotniczej Straży Pożarnej mają tu swoje siedziby kluby sportowe, Stowarzyszenie Kobiet
Promujących Rozwój Wsi Gromnik, Caritas oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (tab. 5.4.).

Tab. 5.4. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Gromnik (źródło: Serwis internetowy gminy Gromnik, Serwis
internetowy Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju).

Organizacje pozarządowe
Gminny Klub Sportowy Gromnik
Wiejski Klub Sportowy Siemiechów
Stowarzyszenie Kobiet Promujących Rozwój Wsi Gromnik
Ochotnicza Straż Pożarna w Gromniku
Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowej
Ochotnicza Straż Pożarna w Chojniku
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Marciszewskim
Ochotnicza Straż Pożarna w Siemiechowie
Stowarzyszenia działające przy parafiach:
CARITAS
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
Warto nieco szerzej wspomnieć o Lokalnej Grupie Działania „Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju”,
której obszar zainteresowań to, oprócz Gromnika, gminy: Tuchów, Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski
i Ryglice. Stowarzyszenie powstało w 2006 r. w odpowiedzi na Program Leader wdrażany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie kompleksowej oferty
turystycznej regionu Pogórzy opartej na lokalnych walorach kulturowych i przyrodniczych. W ramach
swojej działalności Stowarzyszenie organizuje wiele imprez o charakterze społeczno-kulturalnym.
Przykładem może być chociażby zorganizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Gromniku w 2012 I Pogórzańskie Święto Wina i Miodu. Zamierzeniem organizatorów jest nadanie
świętu statusu imprezy cyklicznej. Stowarzyszenie jest również wydawcą Gazety Pogórzańskiego
Stowarzyszenia Rozwoju informującej o bieżących wydarzenia kulturalnych i turystycznych z regionu.
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6. Kluczowe siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt i roślin
występujące na terenie gminy
Opracowanie: Rafał Bobrek
W gminie Gromnik szczególnie cenne pod względem przyrodniczym są naturalne ekosystemy
górskich rzek oraz kompleksy dobrze zachowanych lasów w pasie pogórza. Ochronie podlega tu
łącznie 8 typów siedlisk przyrodniczych oraz 5 gatunków zwierząt zagrożonych w skali Unii
Europejskiej (wymienionych w załącznikach: I i II Dyrektywy Siedliskowej). Najważniejsze siedliska
przyrodnicze, chronione tu w ramach sieci Natura 2000, to tu trzy typy siedlisk związanych
z kamieńcami nadrzecznymi (pionierska roślinność kamieńców, zarośla wrześni pobrzeżnej
i wierzb) oraz siedliska leśne – głownie buczyny. Tutejsze ekosystemy rzeczne są miejscem życia
wielu cennych gatunków ryb, np. brzanki, głowacza białopłetwego, czy objętego tu programem
restytucji łososia atlantyckiego, dla którego są to jedne z kluczowych w skali kraju tarlisk. Obszar
ten jest bardzo istotny także dla szeregu gatunków ptaków (muchołówka białoszyja, dzięcioł
białogrzbiety), i płazów (traszka grzebieniasta i karpacka, kumak górski). Rozległe obszary leśne
Pasma Brzanki stanowią ponadto obszar węzłowy naturalnego korytarza ekologicznego,
umożliwiającego przemieszczanie się wielu gatunkom zwierząt, w tym dużym ssakom.

6.1. Obszary Natura 2000
Na terenie gminy Gromnik położone są w całości lub częściowo 3 obszary Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 (mapa 1.)
Wszystkie to obszary „siedliskowe” (obszary mające znaczenie dla Wspólnoty):
1. Biała Tarnowska PLH120090
2. Dolny Dunajec PLH120085
3. Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047
Poniżej przedstawiono charakterystykę walorów przyrodniczych i przedmiotów ochrony tych
obszarów.
Biała Tarnowska PLH120090
Obszar „rzeczny” o powierzchni 957,5 ha, którego rejon dolnego biegu rzeki leży na terenie
gminy Gromnik. Obejmuje ekosystem naturalnie meandrującej rzeki górskiej, zamieszkiwanej
przez 16 gat. ryb. Szczególnie dobrze reprezentowane są tu trzy typy siedlisk przyrodniczych
związanych z kamieńcami nadrzecznymi, dla których Biała Tarnowska jest jedną
z najważniejszych rzek w kraju. Rzeka jest poza tym uznawana za jedno z kluczowych tarlisk
anadromicznych ryb wędrownych (w szczególności restytuowanego tu łososia atlantyckiego
Salmo salar) w karpackiej części dorzecza Wisły.
W obszarze tym ochronie podlegają:
 4 typy siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:
kod siedliska
nazwa
3220
Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
3230
Zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (SaliciMyricarietum - część z przewagą wrześni)
3240
Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (SaliciMyricarietum - część z przewagą wierzb)
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91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion)
Szczególnie wysoki priorytet ochronny mają tu wszystkie trzy typy siedlisk „kamieńcowych” (3220,
3230 i 3240), dla których obszar ten ma bardzo duże znaczenie w skali kraju.
 3 gatunki z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:
kod gatunku
nazwa
1106
łosoś atlantycki Salmo salar
1163
głowacz białopłetwy Cottus gobio
2503
brzanka Barbus peloponnesius
Największe znaczenie obszar ten ma dla ochrony brzanki i łososia atlantyckiego, objętego tu
programem restytucji (przywrócenia) gatunku.
Dolny Dunajec PLH120085
Obszar „rzeczny” o powierzchni 1 293,9 ha. W zachodniej gminy Gromnik znajdują się jedynie
dwa niewielkie cieki – dopływy Dunajca, wchodzące w skład tego obszaru Natura 2000
(Siemiechówka i Brzozowianka). Jest to istotna ostoja wielu gatunków ryb cennych zarówno
z przyrodniczego jak i gospodarczego punktu widzenia. Wody zamieszkuje 26 gat. ryb,
z w tym liczne gatunki prądolubne.
W obszarze tym ochronie podlegają:
 2 typy siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:
kod siedliska
nazwa
3220
Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
91E0
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion)
Najcenniejszy jest tu jeden z typów siedliska „kamieńcowego” (3220).
 5 gatunków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej:
kod gatunku
nazwa
1096
minóg strumieniowy Lampetra planeri
1106
łosoś atlantycki Salmo salar
1130
boleń Aspius aspius
1163
głowacz białopłetwy Cottus gobio
2503
brzanka Barbus peloponnesius
Największe znaczenie obszar ten ma dla ochrony łososia atlantyckiego, bolenia i głowacza
białopłetwego.
Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047
Głównym przedmiotem ochrony obszaru są dobrze zachowane leśne siedliska przyrodnicze
pogórza Karpat. Na powierzchni 788,9 ha chronione są lasy porastające wyraźnie
wyodrębnione pasmo górskie położone we wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego. W
górnych partiach (zaliczanych do piętra regla dolnego) wykształciły się buczyny, zarówno
dominujące zbiorowisko żyznej buczyny, jak i jej odmiany kwaśnej. Niewielkie powierzchnie
zajmuje też priorytetowe siedlisko jaworzyn. W dolnych partiach (piętro pogórza) także
dominują buczyny, jednak towarzyszą im również grądy, porastające zbocza dolin rzecznych.
W obszarze tym ochronie podlegają:
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 4 typy siedlisk z zał. I Dyrektywy Siedliskowej:
kod siedliska
nazwa
9110
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
9130
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
9170
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
9180
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani)

6.2. Inne formy ochrony przyrody
Spośród innych form obszarowej ochrony przyrody na terenie gminy Gromnik zlokalizowane są:
Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
Na powierzchni 15 278 ha ochroną objęta jest wschodnia część Pogórza Ciężkowickiego
pomiędzy dolinami Wisłoki i Białej Tarnowskiej. Chroni tereny wyróżniające się specyficznymi
dla tego regionu walorami krajobrazowymi – w szczególności charakterystyczne dla Pasma
Brzanki głęboko wcięte doliny potoków i znaczne spadki terenu, które sprawiają, że wyraźnie
wyróżnia się ono z otaczającego krajobrazu. Park charakteryzuje się dużym bogactwem flory,
przede wszystkim gatunków związanych z buczyną karpacką.
Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy
Zajmuje powierzchnię 17 634 ha i obejmuje najcenniejsze pod względem przyrodniczym,
krajobrazowym i kulturowym fragmenty zachodniej części Pogórza Ciężkowickiego, w widłach
dwóch rzek: Białej Tarnowskiej i Dunajca. Najcenniejsze walory tego obszaru to interesująca
budowa geologiczna, którą można podziwiać dzięki licznym wychodniom i odsłonięciom
skalnym oraz występowanie wielu cennych zbiorowisk roślinnych, głownie buczyny karpackiej
oraz ok. 900 gatunków roślin naczyniowych.
Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego
Obejmuje swym zasięgiem Obszar Pogórza Ciężkowickiego pomiędzy dolinami Dunajca
i Wisłoki. Walory krajobrazowe chronione są tu na powierzchni 51 426 ha. Obszar wyróżnia
się zróżnicowaną rzeźbą terenu oraz występowaniem cennych siedlisk leśnych (podgórskiej
formą buczyny karpackiej i grądu) i nieleśnych (zbiorowiska kserotermiczne).
Użytek ekologiczny „Polichty”
Na powierzchni 13,3 ha chroniona jest różnorodność biologiczna w trzech typach
ekosystemów: leśnym, wodnym i łąkowym, a w nich stanowiska chronionych gatunków
roślin, grzybów i zwierząt, oraz trzy źródła wód siarczkowych. Przy użytku znajduje się
ośrodek edukacji ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa
Małopolskiego.

6.3. Wybrane siedliska i gatunki, kluczowe na obszarze gminy
Poniżej przedstawiono wybrane kluczowe siedliska i gatunki, dla zachowania których obszary
chronione na terenie gminy są wyjątkowo istotne. Te (a także wszystkie inne, wymienione powyżej)
siedliska i gatunki zagrożone są w skali Unii Europejskiej. Aby efektywnie je chronić państwa
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członkowskie UE powołują obszary Natura 2000. Ich ochrona na terenie gminy Gromnik ma więc
znacznie szerszy, ogólnoeuropejski wymiar.
Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
Są to otwarte, pionierskie zbiorowiska roślin zielnych, kolonizujących żwirowiska nad
górskimi potokami. Znaczny jest w tym siedlisku udział gatunków górskich, a jego
występowanie ograniczone jest w Polsce do obszaru Karpat. Wyróżnia się dwa podtypy tego
siedliska: kamieńce górskich potoków z trzcinnikiem szuwarowym i kostrzewą czerwoną oraz
zarośla wrześni pobrzeżnej.
Kluczowe działania ochronne:
 zabezpieczenie siedliska przed regulacjami hydrotechnicznymi cieków górskich,
powodującymi stabilizację koryta, ograniczenie transportu materiału skalnego
i ujednolicenie przepływu wody,
 zaniechanie wydobywania żwiru i kamieni z koryta rzeki i jego pobliża w miejscach
występowania siedliska,
 zabezpieczenie przed nadmierną presją rekreacyjną.
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
Wielogatunkowe lasy liściaste (dębowo-grabowe i lipowo-dębowe) siedlisk żyznych na niżu.
Na większości obszaru obecnej Polski grądy stanowią dominujący typ roślinności
potencjalnej, jednak zdecydowana większość ich siedlisk została odlesiona i zamieniona na
tereny zagospodarowane rolniczo.
Kluczowe działania ochronne:
 wyłączenie części powierzchni siedliska z użytkowania gospodarczego i ochrona
bierna,
 w lasach gospodarczych promowanie i utrzymywanie naturalnego składu
gatunkowego drzewostanu i stosowanie złożonych rębni stopniowych z wydłużonym
okresem odnowienia, pozwalających na uzyskanie bardziej naturalnej struktury lasu
niż w przypadku rębni częściowych.
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
Występujące w południowej części kraju na obszarach górskich i podgórskich żyzne lasy
jaworowe, jaworowo-bukowe i klonowo-lipowe, porastające strome stoki i zbocza skalne,
z reguły o nachyleniu 30-50o. Rozwijają się na narażonych na erozję glebach szkieletowych,
często z występującym na powierzchni rumoszem i blokami skalnymi. W drzewostanie
dominujące gatunki to najczęściej klon jawor, klon zwyczajny lub lipa szerokolistna. Siedlisko
rzadkie w skali kraju (ok. 3000 ha)
Kluczowe działania ochronne:
 ze względu na priorytetowy charakter, rzadkość występowania i niewielką
sumaryczną powierzchnię siedliska w kraju, wszystkie jego płaty powinny być objęte
ochroną bierną bez jakiegokolwiek użytkowania gospodarczego
Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
Lasy liściaste i mieszane, obejmujące bukowe, a w górach bukowo-jodłowe i bukowojodłowo-świerkowe drzewostany rosnące na żyznych siedliskach, z reguły na glebach o
odczynie neutralnym lub słabo kwaśnym i z dominacją w runie gatunków typowych dla lasów
liściastych.
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Kluczowe działania ochronne:
 wyłączenie części powierzchni siedliska z użytkowania gospodarczego i ochrona
bierna,
 na pozostałym obszarze – prowadzenie gospodarki leśnej w sposób zapewniający
utrzymanie zróżnicowania wiekowo-przestrzennego drzewostanu i naśladujący jego
naturalną dynamikę,
 popieranie i utrzymywanie naturalnego składu gatunkowego zbiorowiska w lasach
gospodarczych.
brzanka Barbus peloponnesius
Niewielka ryba z rodziny karpiowatych, zasiedlająca górne biegi czystych rzek o dużym
spadku, w Polsce prawie wyłącznie w dorzeczu górnej Wisły i jej karpackich dopływach, oraz
w dorzeczu Sanu. Preferuje dno kamieniste i żwirowate, prowadzi osiadły tryb życia.
Kluczowe działania ochronne:
 właściwe zarządzanie zasobami wodnymi w celu zachowania nieuregulowanych,
drożnych cieków, w których bytują brzanki,
 utrzymanie krzaczastych zarośli wiklinowych wzdłuż brzegów rzek,
 przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód,
 wprowadzenie dla brzanki okresu ochronnego lub wręcz ustalenie całorocznego
zakazu połowu.
łosoś atlantycki Salmo salar
Dużych rozmiarów ryba z rodziny łososiowatych, spędzająca większość życia w wodach
morskich, a w okresie rozrodczym wędrująca do rzek (gatunek dwuśrodowiskowy,
anadromiczny). Odbywa tarło w rzekach i potokach o dnie żwirowatym i kamienistym,
z szybko płynącą dobrze natlenioną, chłodną woda. Trwa ono od października do stycznia, a
rozpoczyna się, gdy temperatura wody spadnie poniżej 10oC. Młode ryby początkowo żyją
w rzekach, gdzie odżywiają się głównie bentonicznymi bezkręgowcami, a później spływają do
wód słonych, gdzie dominującym składnikiem ich pokarmu są już ryby. W latach 80. XX wieku
naturalne populacje łososi wyginęły w Polsce. Od tego czasu podejmuje się próby
restytuowania gatunku na terenie kraju.
Kluczowe działania ochronne:
 najistotniejszą kwestią w programie restytucji jest udrożnienie rzek (poddanych
regulacjom hydrotechnicznym), stanowiących trasy wędrówek tego gatunku na
miejsca tarliskowe, szczególnie w karpackich dopływach Wisły,
 zachowanie właściwego stanu siedlisk w tradycyjnych miejscach tarliskowych łososi –
zabezpieczenie przed nieprzemyślanymi regulacjami hydrotechnicznymi rzek, zmianą
fizycznych i chemicznych właściwości wody itp.,
 zabezpieczenie gatunku przed nadmierną eksploatacją rybacko-wędkarską.
kumak górski Bombina variegata
Niewielkich rozmiarów płaz bezogonowy o charakterystycznym ubarwieniu ciała – wierzch
jest szary z nieregularnymi plamkami, natomiast na stroni brzusznej na ciemnym tle
występuje charakterystyczny układ jaskrawych, żółtych lub pomarańczowych plam. Jest
ciepłolubny – zasiedla niewielkie, płytkie zbiorniki, często o charakterze okresowym – stawy,
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rowy, glinianki, młaki i kałuże tworzące się w koleinach na drogach gruntowych. Występuje
niemal wyłącznie w Karpatach i na ich pogórzu.
Kluczowe działania ochronne:
 zapewnienie kumakom dostępu do wystarczającej ilości miejsc rozrodczych –
niewielkich, okresowych zbiorników wodnych w górach i na pogórzu.
 ochrona
istniejących
zbiorników
rozrodczych
przed
likwidacją
lub
zagospodarowaniem,
 ochrona różnorodności siedlisk otaczających zbiorniki rozrodcze – miejsc, gdzie
gatunek występuje poza okresem godowym, oraz połączeń między nimi (korytarzy
ekologicznych).
dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
Największy spośród dzięciołów pstrych. Gatunek parasolowy, rzadki, silnie związany
z drzewostanami liściastymi (łęgi, olsy, grądy, buczyny i jaworzyny). W siedliskach, które
zamieszkuje wymaga obecności znacznej ilości miękkiego martwego drewna. Dwa główne
rejony występowania tego gatunku w Polsce to lasy północno-wschodniej części kraju oraz
Karpaty.
Kluczowe działania ochronne:
 zaprzestanie usuwania martwego drewna z lasu,
 pozostawianie w lesie odpowiednią liczbę drzew zamierających i martwych,
w szczególności z gatunków o miękkim drewnie,
 ochrona większych fragmentów starych drzewostanów liściastych.
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
Niewielki, kontrastowo ubarwiony ptak wróblowy. Jeden ze sztandarowych gatunków starych
lasów grądowych, choć chętnie zasiedla także łęgi, a w górach buczyny (do wysokości ok.
1000 m n.p.m.). Odbywa dalekie wędrówki, zimuje w środkowej Afryce.
Kluczowe działania ochronne:
 zachowanie odpowiednio dużej powierzchni starych drzewostanów liściastych,
 pozostawianie w lesie drzew dziuplastych oraz obumierających i martwych,
 wywieszanie odpowiednich budek lęgowych (w odpowiednich siedliskach) przy
niedostatku naturalnych dziupli.

NIE SĄ PRZEDMIOTAMI OCHRONY!
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7. Produkt Lokalny
Opracowali: Bożena Pietras-Goc, Rafał Serafin
Podsumowanie
Wytwarzanie i sprzedaż produktów lokalnych może w istotny sposób stymulować gospodarkę
obszarów wiejskich, przyczyniając się jednocześnie do kultywowania lokalnych tradycji, kultury
i tożsamości regionalnej, oraz wspomagając zachowanie walorów przyrodniczych.
Karpackie gminy, w tym także gmina Gromnik, ze względu na historię, warunki geograficzne
i przyrodnicze, są szczególnie predestynowane do rozwijania działalności gospodarczej, opartej
o produkt lokalny. W przypadku gminy Gromnik proponowanym kierunkiem ekorozwoju
gospodarczego jest jakościowy rozwój w dziedzinie produktu lokalnego, przede wszystkim
żywnościowego, na trzy sposoby:


jako działalności rolniczej, z ukierunkowaniem na wielofunkcyjne, rodzinne gospodarstwa
rolne, które stopniowo dzięki specjalizacji i zbudowaniu marki swoich produktów na rynku
staną się silniejsze ekonomicznie i w większym stopniu rynkowe;



jako działalności przedsiębiorczej, z ukierunkowaniem na zachęcenie lokalnych inwestorów
i lokalnych przedsiębiorców do rozwijania firm w dziedzinach wykorzystujących lokalne
surowce, przede wszystkim w nie-przemysłowym przetwórstwie i konfekcjonowaniu
owoców, warzyw i ziół, głównie na bazie istniejącej już infrastruktury;



uzupełniająco w formie działalności organizowanej przez lokalne stowarzyszenia.

Proponowane w niniejszej strategii rozwiązania dotyczą głównie produktów pszczelarskich,
owocowych, warzywnych oraz zielarskich.
Nakreślona wizja rozwoju gminy w oparciu o wykorzystanie potencjału produktów lokalnych wymaga
skoncentrowania się na realizacji wybranych, najważniejszych celów, bez których nie zaistnieje
w realnej rzeczywistości. Zatem planując cele gminnej strategii działania w zakresie produktu
lokalnego, i w kolejnym kroku konkretne zadania, przyjęto podejście pragmatycznie, tak, aby
uzyskany efekt był realny do wypracowania:
Cel 1
Rolnicy i przedsiębiorcy zainteresowani rozwijaniem swojej działalności w oparciu o produkty
lokalne są znani (zidentyfikowani) i tworzą dobrze współpracującą grupę.

Cel 2
Istnieje kilka wiodących rynkowych produktów lokalnych, które są uznawane za specjalność
gospodarstw z terenu gminy i budują jej dobrą markę na rynku. Produkty te są dostępne
w legalnej sprzedaży.

Cel 3
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Lokalni wytwórcy - gospodynie i gospodarze, rolnicy, przedsiębiorcy - znają i stosują w swojej
codziennej praktyce zasady zrównoważonego gospodarowania, czy to w gospodarstwie
domowym, gospodarstwie rolnym czy przedsiębiorstwie, co gwarantuje zachowanie wysokiej
jakości i wartości.
Cel 4
Lokalne produkty są sprzedawane poza obszarem gminy, najlepiej w sposób trwały jako produkty
„wiadomego pochodzenia”, który podkreśla ich związek z wartościami przyrodniczymi,
kulturowymi, historycznymi gminy.

7. 1. Założenia wstępne
Dlaczego warto zajmować się produktem lokalnym?
Gminy karpackie, w porównaniu z wieloma innymi regionami kraju, mają olbrzymi potencjał
produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych. Składają się na niego m.in. żywa kultura
obszarów wiejskich, pielęgnująca pamięć o tradycyjnych produktach żywnościowych, czyste
środowisko bezpośrednio wpływające na wysoką jakość produkowanej tu żywności, ekstensywna
gospodarka rolna oparta o małe gospodarstwa, oraz potencjalnie chłonne rynki zbytu
w zlokalizowanych na przedmurzu Karpat dużych miastach. Rozwijanie przedsiębiorczości opartej
o produkty lokalne może mieć kapitalne znaczenie w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich
w Karpatach, stymulując zarówno ekonomię i aktywność lokalnych społeczności, jak i wpływając
pozytywnie na kultywowanie lokalnych tradycji oraz poczucia tożsamości społecznej i kulturowej.
Jednocześnie, odpowiednio zaplanowana działalność gospodarcza związana z produktami lokalnymi,
może pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne, od którego jakości wytwarzanie tych
produktów często bezpośrednio zależy.
Pomysł wykorzystania potencjału produktów lokalnych jako źródła dochodów dla mieszkańców
oraz czynnika lokalnego rozwoju gospodarczego nie jest w Gromniku nowy, niemniej - wciąż czeka
na urzeczywistnienie.
Prezentowana strategia ekorozwoju ma na celu promocję działalności gospodarczej przyjaznej
przyrodzie. Według inicjatorów projektu Ptaki Karpat, strategia ta ma być narzędziem
„..ułatwiającym wdrażanie takich form działalności gospodarczej, które będą korzystnie wpływać na
poziom życia lokalnych społeczności, jednocześnie pozytywnie lub neutralnie oddziaływać na zasoby
przyrodnicze gminy .” Zrównoważone wytwarzanie (produkcja), przetwórstwo, dystrybucja i sprzedaż
produktu lokalnego stanowią formy działalności gospodarczej, które wpisują się w tę strategię.
W przypadku gminy Gromnik postulat rozwijania produktów lokalnych zapisany został jako cel
i kierunek działań strategicznych zarówno w Strategii rozwoju gminy Gromnik z 2000 roku3 jak
i wspólnej strategii rozwoju obszarów wiejskich opracowanej dla obszaru aktywności Lokalnej Grupy
Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju4 którego gmina jest członkiem (obok pobliskich
Ryglic, Rzepiennika Strzyżewskiego, Szerzyn oraz Tuchowa).
Wybór żywnościowych produktów lokalnych jako strategicznie ważnego kierunku rozwijania
działalności ekonomicznej w tych dokumentach wynikał wprost z analizy lokalnych warunków
przyrodniczych, środowiskowych, społecznych i gospodarczych, które i dziś są podobne, jako, że na

3
4

patrz: Strategia Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Gminy Gromnik (2000) [dalej:SSGRGG2000]
patrz: LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU POGÓRZAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU (2008)
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przestrzeni ostatnich lat niewiele się zmieniło. Wśród najważniejszych czynników, determinujących
kierunki rozwoju wymienić można:






peryferyjne położenie gminy,
zróżnicowane ukształtowanie terenu, zmienny klimat i rozdrobniona struktura gospodarstw
rolnych,
potrzeba ochrony wybitnych zasobów przyrodniczych, bioróżnorodności i walorów
krajobrazowych,
tradycje rolnicze, brak rozwiniętego przemysłu ciężkiego,
tradycyjna dla wsi małopolskich charakterystyka społeczno-demograficzna gminy.

Co ważne - obydwa dokumenty zostały wypracowane w sposób partycypacyjny, z udziałem grona
lokalnych liderów, a następnie przyjęte uchwałami rady gminy, a więc należy przyjąć, że
zaproponowane w nich kierunki rozwoju są społecznie akceptowane i pożądane, co jest dodatkowym
argumentem za ich realizacją. Zarówno gmina, jak i LGD podjęły pewne działania w kierunku
promowania rozwoju produktu lokalnego, niemniej – jak się dziś wydaje – niewystarczające, warte
ponownego przyjrzenia się, wzbogacenia i ożywienia.

Szerszy kontekst promocji produktu lokalnego w gminie Gromnik
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw działających w obszarach około i pozarolniczych
jest także jednym z zadań zapisanych w powiatowej Strategii rozwoju5 - służyć ma osiągnięciu
równowagi ekonomicznej pomiędzy strukturą gospodarstw rolnych a opłacalnością produkcji rolnej.
Zatem można się spodziewać, że w tym kierunku kierować się będzie polityka i środki finansowe na
działalność promocyjną Powiatu Tarnowskiego, co będzie wspierać samodzielne działania gmin.
Również na poziomie regionalnym, samorządu Województwa Małopolskiego, prowadzone są
działania promujące produkty lokalne - jak kampania i coroczne kiermasze i konkurs ‘Małopolski
Smak’, a także – co równie istotne – w tworzonym właśnie programie operacyjnym rozwoju obszarów
wiejskich planowana jest aktywność samorządu wojewódzkiego i skierowanie w kolejnych latach
znacznych środków finansowych na rzecz odtworzenia lokalnych rynków żywnościowych w regionie
oraz rozwijania potencjału dostaw i rynku lokalnej małopolskiej żywności dobrej jakości 6.
Potencjalnym źródłem funduszy na działania związane z produkcja i promocją produktu lokalnego
mogą też być fundusze preferencyjnych pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz
podmiotów tzw. ekonomii społecznej, a więc podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
działających nie dla zysku (np. spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia). W warunkach małopolskich są
one dostępne np. w takich instytucjach jak Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacja
Partnerstwo dla Środowiska. Począwszy od roku 2015 można się także spodziewać kolejnych środków
finansowych na promocję i rozwijanie produktów lokalnych w budżecie Lokalnej Grupy Działania
(w ramach środków europejskich).

5

za: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2011-2020 (2011)
Patrz: Program Strategiczny Obszary Wiejskie. Projekt. Opr. Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. (03.2013).
6
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Powyższe fakty, świadczą o dużym potencjale rozwoju przedsiębiorczości opartej o produkt lokalny
w gminach karpackich, w tym także w gminie Gromnik.

Co to jest produkt lokalny?
Uwzględnienie produktu lokalnego jako formy działalności gospodarczej przyjaznej dla przyrody
i środowiska naturalnego wymaga doprecyzowania pojęcia „produktu lokalnego” dla potrzeb
prezentowanej strategii ekorozwoju. W Małopolsce często używa się pojęcia „produkt lokalny”,
„produkt tradycyjny” i „produkt regionalny” wymiennie co może być mylące. Warto traktować te
pojęcia jako odrębne kategorie - zgodnie z definicjami stosowanymi w Unii Europejskiej:


produkt regionalny to produkt wpisany do jednego z rejestrów unijnych (tj. Rejestru
Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Rejestru Produktów
o Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności);



produkt tradycyjny to produkt wpisany na krajową Listę Produktów Tradycyjnych
prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;



produkt lokalny nie ma formalnej definicji przyjętej w Unii Europejskiej. Natomiast w Polsce
przyjęła się następująca definicja (wypracowana przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska):

Produkt lokalny to wyrób, z którym utożsamiają się mieszkańcy określonego regionu. Wyróżnia się on
m in. tym, że jest przyjazny dla środowiska, opiera się na lokalnie dostępnych surowcach i posiada
certyfikat atestujący jakość i autentyczność jego pochodzenia

Zakwalifikowanie danego produktu żywnościowego jako produktu regionalnego, tradycyjnego czy
lokalnego wiąże się bezpośrednio z funkcjonującymi i tworzonymi systemami jakości żywności –
z których adekwatne dla niniejszej strategii przedstawione są poniżej.
Chroniona Nazwa Pochodzenia (ang. Protected Designation of Origin – PDO) to nazwa
regionu lub konkretnego miejsca albo w wyjątkowych przypadkach nazwa kraju używana do
opisu produktu rolnego lub środka spożywczego. Produkt taki musi posiadać szczególną
jakość, reputację lub inne cechy przypisywane jego pochodzeniu geograficznemu (środowisko
naturalne i czynnik ludzki, m.in. klimat, woda, jakość gleby lub lokalne know-how), a jego
produkcja lub przetwórstwo lub przygotowanie odbywa się na ściśle określonym obszarze
geograficznym.
Podstawą prawną funkcjonowania chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych
oznaczeń geograficznych w Unii Europejskiej jest rozporządzenie Rady nr 510/2006 z dnia
20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów
rolnych i środków spożywczych.
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność to produkt posiadający „specyficzny charakter”, czyli
cechę lub zespół cech, które wyraźnie odróżniają go od innych, podobnych do niego. Jest on
wytwarzany przy użyciu tradycyjnych surowców lub charakteryzuje się tradycyjnym składem
lub sposobem produkcji. Nazwa tego produktu musi być sama w sobie specyficzna lub
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wyrażać specyficzny charakter produktu rolnego lub środka spożywczego. Ponadto, nazwa
musi być tradycyjna i zgodna z przepisami krajowymi lub być przyjęta zwyczajowo.
Podstawą prawną funkcjonowania gwarantowanych tradycyjnych specjalności w Unii
Europejskiej jest rozporządzenie Rady nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie
produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi
specjalnościami.
Dużym sukcesem Małopolski oraz potwierdzeniem wyjątkowego charakteru tego regionu jest fakt
zarejestrowania w rejestrach unijnych 11 produktów sposród 35 pochodzących z Polski . Są to
obecnie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bryndza podhalańska
Oscypek
Redykołka
Suska sechlońska
Kiełbasa lisiecka
Obwarzanek krakowski
Jabłka łąckie
Chleb prądnicki
Karp zatorski
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / fasola z Doliny Dunajca
Jagnięcina podhalańska

Z kolei systemem krajowym, służącym wyłącznie zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji
związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych jest Lista Produktów Tradycyjnych prowadzona
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji
i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
(Dz. U. z 2005 Nr 10, poz. 68). Zgodnie z tą regulacją wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych
składa się do właściwego miejscowo Marszałka Województwa, który po pozytywnym zweryfikowaniu
wniosku przesyła go do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokonuje wpisu produktu na Listę
Produktów Tradycyjnych.
Produkty tradycyjne to produkty, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze
stosowania tradycyjnych, tzn. wykorzystywanych, od co najmniej 25 lat, metod produkcji, stanowiące
element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane oraz będące elementem
tożsamości społeczności lokalnej. Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą zostać wpisane produkty
rolne i środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, w załącznikach do rozporządzenia nr 510/2006 lub w załączniku do rozporządzenia nr
509/2006 oraz napoje spirytusowe, o których mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia
29 maja 1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych.
Z analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wynika, że około 300 produktów
z Małopolski mogłoby uzyskać status produktu tradycyjnego, regionalnego czy też lokalnego. Należy
wyraźnie podkreślić, że wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych nie pociąga za sobą ochrony
nazwy ani kontroli zgodności produkcji z zadeklarowaną metodą wytwarzania jak dzieje się
w przypadku produktów rejestrowanych w rejestrach unijnych. Natomiast z punktu widzenia
producenta ważnym jest fakt, że rejestracja na liście ministerialnej daje prawo do ubiegania się
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o uzyskanie odstępstw od wymagań przepisów sanitarnych i weterynaryjnych, jeżeli konieczność
taka wynika z tradycyjnej receptury.
W całej Polsce jest zarejestrowanych ponad 1,1 tysiąca produktów tradycyjnych, z czego blisko sto
pochodzi z Małopolski. Małopolskie produkty tradycyjne zarejestrowane na liście ministerialnej to
odpowiednio w poszczególnych kategoriach7:
Produkty mleczne: Lody nowotarskie ; Ser gazdowski – gołka (pucok, kara) ; Redykołka ;
Bryndza podhalańska Żentyca ; Oscypek (oszczypek); Sądeckie lody; Mleko od krów rasy
polskiej czerwonej.
Produkty mięsne: Jagnięcina podhalańska; Tuszka gęsi zatorskiej; Kiełbasa lisicka; Szynka
podstolego; Szynka podstolego z nogą; Kiełbasa wiejska z Podstolic; Boczek gotowany
z Podstolic; Kiszka z Podstolic; Jagnięcina jurajska z owcy olkuskiej; Smalec jurajski gotowany;
Kiełbasa piszczańska; Tuszka gołębia rasy Ryś Polski z okolic Proszowic; Wołowina z krowy
rasy polskiej czerwono-białej.
Produkty rybołówstwa: Karp zatorski; Karp zatorski wędzony; Karp w zalewie octowej.
Warzywa i owoce: Charsznicka kapusta kwaszona; Nasiona fasoli „Piękny Jaś” z doliny
Dunajca; Łukowicka śliwka suszona; Suska sechlońska; Jabłko z Raciechowic; Jabłka łąckie;
Polska fasola z orzełkiem; Ogórki kiszone w studni; Dżem z płatków róż; Nadwiślański ogórek
konserwowy z Kanny.
Wyroby piekarnicze i cukiernicze: Bajgiel z Kazimierza; Chleb żarnowy z Łomnej; Ciasteczka
wyśmienite; Chleb jurajski; Obwarzanek krakowski; Jodłownicki kołacz z serem; Chleb
prądnicki; Precelek krakowski; Kukiełka lisiecka; Kołacz jurajski; Kukiełka podegrodzka; Chleb
męciński; Bugle zembrzyckie; Sernik jurajski; Orawskie zawijańce weselne; Chleb orawski na
liściu kapusty; Koziołki; Paluszki krakowskie; Sernik krakowski; Kręciołki; Placki z blachy; Chleb
żytni gruszowski; Blachorze.
Oleje i tłuszcze: Masło Żuchowskie.
Miody: Sądecki miód spadziowy; Małopolski miód spadziowy; Suski miód spadziowy z drzew
iglastych; Miód wielokwiatowy leśny z Podksięża.
Gotowe dania i potrawy: Żurek po krakowsku; Barszcz czerwony krakowski; Sułkowicka
krzonówka; Ziemniaki po cabańsku; Pierogi łomniczańskie; Moskol; Zupa zoproska;
Krzonówka po orawsku; Sałata po orawskiu; Siuśpaj; Strząska; Kapusta po góralsku; Kluski
haluski; Kluski scykane; Kaszana; Prażonki Polańskie; Kapuśniorka z grzybami; Zolipskie
pierogi; Strojcowskie zawijoki z ziemniaków.
Napoje: Śliwowica wyborna; Śliwowica Łącka; Jarzębiak izdebnicki; Jarzębinka; Czar pustyni;
Żytko; Wino domowe ‘rzuchowskie’; Nalewka łazowska – jałowcówka.
Inne produkty: Balsam kapucyński; Sól wielicka; Syropy owocowe, Jajko zielononóżki
kuropatwianej.

7

Stan na koniec lipca 2013r. (95 produktów wpisanych na listę); więcej na temat poszczególnych produktów na
stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktowtradycyjnych/woj.-malopolskie/Mleko-od-krow-rasy-polskiej-czerwonej
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Drugi, obok Listy Produktów Tradycyjnych, krajowy system jakości żywności to „Jakość Tradycja” –
w którym zarejestrowane mogą zostać takie produkty, w których produkcji używa się wyłącznie
surowców, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów GMO.
W systemie tym uczestniczą jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjnym składem lub
tradycyjnym sposobem wytwarzania, szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru
lub wyrażającą ich tradycyjny charakter. Ponadto produkty te posiadają szczególną jakość lub
reputację odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii. W przypadku produktów
produkcji podstawowej dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa lub tradycyjna odmiana. Za
tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 r. Ponadto za tradycyjny uważa
się produkt, który posiada co najmniej 50-letnią historię wytwarzania8.

Wreszcie trzeba pamiętać o „najbliższym”, regionalnym systemie promowania wysokiej jakości
żywności, tworzonym obecnie przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w ramach programu –
„Produkt Lokalny Małopolska”. Charakterystyka tego systemy promocji wysokiej jakości żywności
jest bliska charakterystyce produktów w systemie „Jakość Tradycja”, z dodatkowym wymogiem, że
muszą to być produkty z Małopolski, z lokalnych surowców i na miejscu w regionie wytworzone lub
przetworzone, produkowane i sprzedawane w taki sposób, aby korzyści z tego wzbogacały lokalną
społeczność.

Produkt lokalny w gminach karpackich – szanse i zagrożenia
Produkty regionalne, tradycyjne i lokalne wykorzystywane są często w promocji gmin, regionów
i całego województwa, jak np. krakowski obwarzanek, oscypek, czy śliwka sechlońska, stając się
elementem budowania marki Małopolski.
Jednak problematyczną z punktu widzenia propagowania działalności gospodarczej pozostaje w wielu
przypadkach możliwość sprzedaży i dostępność produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych:


są one zazwyczaj wytwarzane w ilościach nie pozwalających na wprowadzanie ich do
masowego obrotu,



brak stałych miejsc, w których produkty te są dostępne. Jest to istotna bariera rynkowa dla
rozwijania na tej bazie lokalnej ekonomii.

Należy też pamiętać, że promocja produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych stwarza
możliwości dla aktywizacji przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego gdy prowadzi do sprzedaży
i umożliwia pozostawianie nadwyżek finansowych w regionie. Bariery i możliwości związane
z żywnościowym produktem lokalnym są uzależnione od rozwiązania dwóch podstawowych spraw:


bezpieczeństwo (sanepid/weterynarz),



sprawy podatkowe i ubezpieczeniowe związane ze statusem rolnika.

Dla realizacji strategii ekorozwoju z wykorzystaniem potencjału lokalnych produktów żywnościowych
bardzo ważny jest kontekst szerszy – uwarunkowania krajowe i europejskie, w tym ramy prawne oraz
systemy identyfikowania i kontroli jakości produktów żywnościowych. Tworzą one z jednej strony
korzystne ramy dla legalnej działalności na rynku wytwórców żywności, jednak z drugiej strony –
8

Za: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Krajowe-systemy-jakosci-zywnosci/Jakosc-Tradycja
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niestety - równocześnie tworzą bariery trudne do samodzielnego pokonania przez drobnych
producentów.
Aktualnie, bez barier, dodatkowych „zabiegów”, rolnicy w Małopolsce (podobnie jak w całej Polsce)
mogą legalnie sprzedawać konsumentom:








PŁODY ROLNE oraz
DRÓB i ZAJĘCZAKI, pod warunkiem, że w całości,
DZICZYZNĘ
SUSZE I KISZONKI, pod warunkiem, że NIEPRZETWORZONE (sic!)
JAJKA, pod warunkiem, że do opakowania konsumenta…
MLEKO I SMIETANĘ (ale już nie masło..)
MIÓD

Z tego wynika zatem, że zgodnie z prawem nie mogą zgodnie z prawem sprzedawać bezpośrednio
jako rolnicy, ‘z pierwszej ręki’, bez zarejestrowania się jako przedsiębiorcy prowadzący firmę takich
produktów jak:


DŻEMY, KONFITURY, SOKI, PRZETWORY DOMOWE, PRZECIERY, MĄKI, KASZE, MIĘSA SUROWE
(POZA DROBIEM, ZAJĘCZAKAMI I DZICZYZNĄ), WĘDLINY, PASZTETY, OLEJE, DOMOWE
NALEWKI, CYDRY, WINA…

Jednocześnie sprzedaż z pierwszej ręki wszystkich produktów żywnościowych – czy to płodów
rolnych, czy przetworów owocowych czy zwierzęcych - jest prowadzona powszechnie w szarej strefie,
w dużej mierze w odpowiedzi na rosnącą potrzebę zdrowej, dobrej i naturalnej żywności wiadomego
pochodzenia wśród konsumentów, a także ze względu na uzasadnioną obawę rolników i małych
producentów, że nie podołają obowiązkom podatkowym i formalno-prawnym oraz higienicznym
związanym z legalizacją działalności.
Aktualnie istniejące „furtki” prawne ułatwiające dostęp do rynku dla części produktów z drugiej grupy
to:


zarejestrowanie produktu tradycyjnego (można uzyskać ułatwienia w wymogach sanitarnych
lub weterynaryjnych),



uzyskanie statusu ChNP lub ChOG (podobnie – ułatwienia sanitarne lub weterynaryjne),



działanie jako gospodarstwo agroturystyczne (możliwość sprzedaży na miejscu gościom
gospodarstwa agroturystycznego),



zarejestrowanie działalności gospodarczej przez rolnika i prowadzenie jej na bardzo małą
skalę (pod warunkiem, że nie przekroczy się rocznego limitu przychodów, umożliwia sprzedaż
żywności przetworzonej czy paczkowanej bez utraty statusu rolnika i ubezpieczenia w KRUS).

Wyraźnie więc widać, że aktywności promujące produkt lokalny powinny działać dwutorowo: (1)
poprzez zmiany legislacyjne na poziomie krajowym i regionalnym, ułatwiające sprzedaż produktów
lokalnych, oraz (2) poprzez aktywizację produkcji, sprzedaży i promocji produktów lokalnych na
poziomie lokalnym.

53

Warto podkreślić, że Małopolskie żywnościowe produkty lokalne już odnoszą sukces rynkowy, jak
np.:
Soki Maurera
Tradycyjna tłocznia soku jabłkowego powstała we wsi Zarzecze nad Dunajcem, w gminie
Łącko w roku 2002, jako uzupełnienie rodzinnego gospodarstwa sadowniczego. Dzisiaj jest
rozwiniętą firmą rodzinną i znanym producentem ponad 20 rodzajów naturalnych soków
owocowych i warzywnych oraz wyrobów alkoholowych – destylatów oraz win owocowych,
a obok najbardziej popularnej marki “Sok Maurera”, przedsiębiorca jest także właścicielem
marek “Łąckie Ogrody” oraz “Manufaktura Maurera”. Soki Maurera to znakomite i zdrowe
naturalne soki wyciskane na zimno, pasteryzowane. Można je kupić w sklepach ze zdrową
żywnością na terenie całej Polski, na praktycznie wszystkich ważnych targach i kiermaszach
zdrowej żywności, a także w sklepach należących do sieci handlowych. Firma prowadzi też
swój sklep firmowy w Zarzeczu, sklep internetowy, sprzedaje soki do hoteli i restauracji,
również za granicę.
Kiełbasa Lisiecka
Kiełbasa lisiecka to tradycyjna kiełbasa wieprzowa od połowy XIX wieku wytwarzana przez
masarzy na terenie dwóch podkrakowskich gmin: Czernichów i Liszki. W 2010 roku grupa
masarzy z tego terenu założyła tzw. Konsorcjum Producentów Kiełbasy Lisieckiej (umowa
o współpracy) i zarejestrowała Kiełbasę Lisiecką w unijnym systemie jakości Chronionego
Oznaczenia Geograficznego (ChOG)9. Od momentu zarejestrowania sprzedawana na rynku
kiełbasa, która chce korzystać z marki ‘Kiełbasa Lisiecka’ musi spełniać opisane w dokumencie
rejestracyjnym wymogi, które decydują o wysokiej jakości i smaku kiełbasy, a na straży
zachowania tych wymogów stoją dwie jednostki certyfikujące z Krakowa: firma COBICO sp.
z o.o. oraz Biocert Małopolska sp. z o.o. Mięso na Kiełbasę Lisiecką może być pozyskiwane
z innych regionów, ale proces produkcji musi odbywać się w okolicach Liszek i Czernichowa –
co zabezpiecza dostęp do rynku tamtejszym masarzom. Kiełbasa lisiecka, podobnie jak inne
lisieckie wędliny ma bardzo dobrą renomę wśród konsumentów, a wędliny pochodzące
z zakładów – członków konsorcjum uważane są za jedne z najwyższej jakości tradycyjnych
wyrobów dostępnych na rynku małopolskim.
Oscypek
Oscypek do ser góralski, oryginalnie wytwarzany przez pasterzy z sera owczego i wędzony,
który zrobił w ostatnich latach ogromną karierę na rynku żywności w kraju, i powoli wchodzi
na rynek międzynarodowy. Tradycyjnie wyrabiany był w bacówkach i na gazdówkach po obu
stronach Tatr, a umiejętności jego wytwarzania przechodziły w rodzinie z pokolenia na
pokolenie. W roku 2007 oscypki uzyskały rejestrację unijną Chronionej Nazwy pochodzenia
(ChNP) 10 – wówczas określono, że nazwę tę stosować można do sera owczego i owczokrowiego z maksymalnie 40% domieszką mleka krów rasy czerwonej, wyrabianego wyłącznie
w okresie od maja do września, zaś sprzedawanego do końca października. Zgodnie
9

Rozporządzenie Komisji Europejskie, w którym opisana jest charakterystyka kiełbasy lisieckiej objęhttp://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:028:0026:0031:PL:PDFtej systemem ChoG: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:028:0026:0031:PL:PDF
10
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z warunkami rejestracji oryginalny oscypek powinien ważyć od 60 do 80 dag i mierzyć od 17
do 23 cm.
Dzisiaj trudno dostać oryginalne oscypki poza bacówkami, które je wytwarzają – stały się
bardzo popularne i poszukiwane przez smakoszy serów. Na fali ich popularności sukces
rynkowy robią też różne inne sery wytwarzane w polskich górach –gałki, redykołki, bunce itd.,
które z oryginalnym oscypkiem mają mniej lub więcej wspólnego zależnie od gatunku sera,
ale wszystkie pochodzą z tego samego regionu. Niestety produkty te są niekiedy złej jakości
i nieuczciwe produkowane (np. nie wędzone, lecz… moczone w herbacie dla uzyskania
odpowiedniego koloru), niemniej wszystkie korzystają z jego silnej marki. Rynek ten na
samym Podhalu szacowany jest na ok. 30 mln złotych rocznie (wartość sprzedaży).
Około 20 baców - producentów oscypka i innych góralskich serów należy do Tatrzańsko –
Beskidzkiej Spółdzielni Producentów ‘Gazdowie’ utworzonej w 2007 r. przez górali z Podhala,
Beskidu Żywieckiego i Śląskiego w celu zachowania tradycyjnych gospodarstw rolnych.
Z małopolski m.in. z Ratułowa, Leśnicy, Maruszyny, Łapszów Niżnych, Zakopanego.
Oryginalnych wytwórców oscypków promuje m.in. Małopolski Szlak Oscypkowy, dzięki
któremu można bezpośrednio dotrzeć do bacówek, w których sery powstają i mieć pewność,
że kupuje się ser najwyższej jakości.

Sprzedaż produktów lokalnych
Obok sukcesu rynkowego konkretnych produktów rozwijają się też sklepy i sieci sprzedaży bazujące
na produktach lokalnych. Powstają sieci sprzedaży oparte o „wizerunek lokalności i markowości” jak
Benedicite, Krakowski Kredens, jednakże nie gwarantują one zawsze jakości oraz autentyczności
pochodzenia pomimo wysokich cen, są bardziej przedsięwzięciami marketingowymi niż służącymi
rozwojowi lokalnemu, tym bardziej, że korzystają z dostawców zarówno z jak i spoza Małopolski.
Pojawiła się pierwsza rodzima komercyjna sieć sprzedaży żywności naturalnej – Bacówka, łącząca
tradycyjny rustykalny wizerunek z lokalnym pochodzeniem sprzedawanych produktów.
Wreszcie tworzony jest pierwszy regionalny system sprzedaży, marketingu i promocji produktów
lokalnych - Produkt Lokalny Małopolska, który służyć ma lokalnemu rozwojowi subregionów
w Małopolsce dzięki połączeniu rolników i przetwórców – dostawców, z odbiorcami – konsumentami,
poprzez możliwie najkrótsze łańcuchy dostaw, i rozwijanie sprzedaży z pierwszej ręki.

Zwiększanie atrakcyjności gminy
Obecność na danym terenie wypromowanych produktów lokalnych może stymulować wydarzenia
turystyczne i przyciągać na teren gminy odwiedzających z zewnątrz, co może stworzyć dodatkowe
źródło dochodów dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców, a tym samym i dla gminy. Trzeba
jednak pamiętać, że warunkiem powodzenia takich imprez jako rzeczywistej atrakcji rynkowej i źródła
dodatkowych dochodów jest oparcie ich na silnej, już znanej marce produktu – w przeciwnym razie
imprezy te są znakomitym lokalnym świętem tradycji, integrują lokalne środowiska, pozwalają
siepokazać w całej krasie lokalnych tradycji, ale nie budują dodanej wartości ekonomicznej.
Przykładem udanego rynkowego wykorzystania marki produktów lokalnych mogą być imprezy
organizowane corocznie na Podhalu w ramach tzw. Tatrzańskich Wici, które rozwinęły się w coroczne
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Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem (w tym roku już IV edycja) czy też niektóre
z imprez w ramach cyklu „Zasmakuj w Małopolsce” (np. Święto Owocobrania w Szczyrzycu).
Ciekawym sposobem ‘zagospodarowania’ potencjalu lokalnych gospodarstw jest też tworzenie
i promowanie szlaków tematycznych – jak np. wspomniany już szlak oscypkowy – wiodący po
bacówkach wywarzających oscypki, czy też np. Małopolski Szlak Owocowy – gromadzący
gospodarstwa sadownicze, w których wciąż znaleźć jeszcze można tradycyjne, stare odmiany
owoców.

7.2. Analiza stanu obecnego w gminie
Z punktu widzenia warunków do rozwijania aktywności ekonomicznej, rolniczej, czy około rolniczej
związanej z produktem lokalnym, znaczenie ma szereg czynników, które tworzą korzystne lub
niekorzystne warunki dla tego typu działalności. W przypadku gminy Gromnik istotne przesłanki dla
rozwoju produktów lokalnych to:
a - Położenie
Gmina Gromnik położona jest w oddaleniu od dużych rynków zbytu (dla produktów lokalnych
najbliższy istotny rynek to tworząca się aglomeracja krakowsko-śląska), poza ważnymi trasami
komunikacyjnymi o znaczeniu ponadlokalnym, do części miejscowości i przysiółków utrudniony,
szczególnie zimą, górzysty dojazd - co narzuca oparcie rozwoju lokalnego na czynnikach
wewnętrznych, własnych zasobach i własnym potencjale.
Z drugiej strony gmina Gromnik leży pomiędzy trzema ośrodkami, które budują i rozwijają swoją
atrakcyjność turystyczną:
- Tuchowem (Sanktuarium i międzynarodowy szlak pielgrzymkowy Św. Jakuba),
- Zakliczynem (Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego),
- Ciężkowicami (architektura drewniana, Dwór Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, skalne
miasto)
Tworzy to pole do wykorzystania przestrzeni gminy jako spokojnej ‘przystani’ pomiędzy różnymi
okolicznymi atrakcjami, źródła zaopatrzenia w lokalną żywność oraz źródła pamiątkowych lokalnych
drobiazgów, z ukierunkowaniem na odwiedzających o raczej wyszukanych potrzebach, uprawiających
turystykę kulturową i muzyczną.

b- Warunki dla rolnictwa
W przestrzeni gminy ponadprzeciętnie duży jest udział użytków rolnych (ok.60%11, w tym ok. 43%
w gosp. rolnych), a równocześnie działa tu niewiele przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych
(337 małych i średnich, dużych brak), co dobrze ilustruje bardzo niski wskaźnik przedsiębiorczości (43
podmioty/1000ludności12). Równolegle duża jest skala pomocy społecznej świadczonej z budżetu
gminy, a udział ludności utrzymującej się z zasiłków (13%13), rent i emerytur jest wysoki. Mieszkańcy
utrzymują się głównie z pracy za granicą, prac sezonowych i transferów z budżetu publicznego (tzw.

11

Obliczenie własne, na podst. danych GUS/Bank Danych Lokalnych
Obliczenie własne, na podst. danych GUS/Bank Danych Lokalnych
13
Za: Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej, Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych
12
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niezarobkowe źródła utrzymania). Wszystko to powoduje, że rolnictwo jest wciąż bardzo ważną
dziedziną lokalnej gospodarki, a gospodarstwa rolne pełnią dla gospodarujących osób i rodzin
funkcję zarówno dochodową jak i socjalną.
Zróżnicowane, górzyste ukształtowanie terenu, zmienny przejściowy klimat, słabe gleby – większość
w klasie IV i V14, przy jednocześnie niewielkiej powierzchni i małej skali gospodarowania większości
gospodarstw rolnych, rozdrobnieniu na niewielkie powierzchniowo działki tworzące
charakterystyczną szachownicę pól (notabene – piękną krajobrazowo i korzystną przyrodniczo).
Mimo to warunki panujące w gminie uznaje się za lepsze dla rozwoju rolnictwa niż przeciętnie
w kraju, z wyjątkiem rzeźby terenu, co nie sprzyja intensywnej, zmechanizowanej produkcji rolnej.
Jeśli gospodarstwo ma być ekonomicznie wydolne, takie warunki naturalne niejako narzucają
gospodarowanie w sposób zrównoważony, w gospodarstwach rolnych ze zróżnicowanymi uprawami
i hodowlą, z produktami wysokiej jakości (o relatywnie większej wartości dodanej wypracowanej
bezpośrednio w gospodarstwie), czego najbardziej rozwiniętą formą są gospodarstwa ekologiczne –
których na terenie gminy nie ma wcale, a także tradycyjnie gospodarujące wielofunkcyjne
gospodarstwa rolne powiązane z małym zagrodowym przetwórstwem; niestety – takich na terenie
gminy jest niewiele.

c - Środowisko naturalne
Unikalne wartości przyrodnicze i duża powierzchnia obszarów objętych ochroną współgrają z takimi
rodzajami działalności, które nie tylko służą bioróżnorodności, ale i z niej gospodarczo korzystają, jak
pszczelarstwo. Warto zwrócić uwagę, że w powiecie tarnowskim (w granicach którego położona jest
gmina Gromnik) utrzymywana jest jedna z najwyższych liczb rodzin pszczelich w Małopolsce – ponad
9,5 tysiąca15. Obszar gminy Gromnik jest znany z pszczelarskich tradycji, a dzisiaj mają tu swoje
siedziby cenione pasieki, w tym największa licząca 300 uli i prowadzona od trzech pokoleń pasieka
wędrowna w Chojniku.

d - Lokalne tradycje i potencjał gospodarczy
Na terenie gminy praktycznie nie istnieją tradycje działalności produkcyjnej na większą skalę, nie
mówiąc już o przemysłowej.
Słabo rozwinięta jest lokalna sprzedaż żywności, brak wyraźnych lokalnych specjalności, brak
zarejestrowanych produktów lokalnych, tradycyjnych czy regionalnych, które pochodziłyby
specyficznie z rejonu gminy Gromnik. Z okolic sąsiadujących z gminą pochodzą m.in. takie produkty
jak śliwka suska sechlońska (popularny susz śliwkowy, głównie świąteczny), kiełbasa tuchowska, biała
fasola Piękny Jaś. Na wpis na Listę Produktów Tradycyjnych oczekują z obszaru pogórza
ciężkowickiego mniej znane: placki pieczone na blasze „prołzioki” i okolicznościowe serki „gomółki
kowalowskie”16.
Miejscowe sklepy oferują standardową ofertę „jak wszędzie”; najbliższe targowisko zlokalizowane
jest w sąsiedniej gminie – w Zakliczynie i ma dość wysokie średnie ceny sprzedaży płodów rolnych na
14

Za: ”Jakość gleb i waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej” w: Strategia rozwoju społecznogospodarczego gminy Gromnik, 2000.
15
Za: Diagnoza sytuacji z uwzględnieniem stanu środowiska oraz rolnictwa województwa małopolskiego
16
Za: http://www.pogorze.info/zjedz/produkty-lokalne/

57

tle reszty Małopolski 17, a można się spodziewać, że jego atrakcyjność będzie rosła w miarę wrastania
w lokalną gospodarkę nowo otwartego w pobliskich Lusławicach Europejskiego Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego i jego gości.
Panujące wśród mieszkańców przywiązanie do ‘tradycji zielarskich’ i wizerunku Gromnika jako
tradycyjnego miejsca uprawy ziół, zakorzenione zapewne jeszcze w czasach gdy Gromnik był częścią
dóbr tynieckich benedyktynów, nie przekłada się na aktywność ekonomiczną. Jak podają źródła już
w XV wieku w Gromniku „pielęgnowano piękne ogrody”18, a dziś znajduje to wyraz w spektakularnym
bylinowym ogrodzie kwiatowym przy zabytkowym drewnianym kościele p.w. NMP Królowej
w Gromniku.
Niestety dziś przydomowe ogrody w większości zatraciły tradycyjne bogactwo i ukwiecony charakter
i prezentują się na tym tle bardzo ubogo… Mieszkańcy opowiadają, że niegdyś okolica latem cała
pachniała - kwiatami, melisą i miętą – dzisiaj można już tego doświadczyć.
Źródła historyczne mówią o powszechnej w gospodarstwach hodowli koni pociągowych oraz –
w mniejszej skali - prowadzonej niegdyś przy dworze w Gromniku hodowli koni pod siodło.
Obecnie na terenie gminy wyróżniają się dwie dziedziny działalności rolniczej:



pszczelarstwo i produkcja cenionych miodów ,
uprawa winorośli i winiarstwo (dziedzina nowa, dzięki osobistym wysiłkom pasjonata –
założyciela szkółki i winnicy w Wesołowie),

Jednak trzeba również pamiętać o ogromnym potencjale tkwiącym we wciąż gospodarujących
tradycyjnymi metodami małych gospodarstwach rolnych rozrzuconych po całej okolicy, które przy
niewielkim wsparciu marketingowym, technologicznym i koordynacji działań mogą z powodzeniem
bardziej aktywnie – i efektywnie z ekonomicznego punktu widzenia - wejść na rynek ze swoimi
płodami rolnymi i innymi produktami.
Ważne są też czynniki społeczno-ekonomiczne: niski poziom wykształcenia dużej części
mieszkańców19 i bardzo niski wskaźnik rejestrowanej przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych firm
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) wskazują, że najlepiej jest szukać źródeł rozwoju
gospodarczego w takich dziedzinach, które są mieszkańcom w miarę znane, a więc i przyjazne - nie są
zbyt odległe od istniejących doświadczeń i kultury gospodarowania mieszkańców gminy; taką
dziedziną bez wątpienia jest właśnie wytwarzanie naturalnej żywności (nawet pomimo, że w samej
gminie trudno wskazać na jakiś jeden flagowy produkt żywnościowy, z którego byłaby znana).

Podsumowując: warunki naturalne, historyczne i społeczno-ekonomiczne predysponują obszar gminy
Gromnik do przyjęcia ścieżki rozwoju bazującej na tzw. czynnikach endogenicznych, wewnętrznych własnych zasobach, umiejętnościach, niewykorzystanym potencjale, urynkowieniu i nadaniu
dodatkowej wartości „tego co już jest” – co jest obecne lub było praktykowane przez mieszkańców,
ale nie jest oficjalnie obecne na rynku, a więc nie może stanowić źródła dochodów mieszkańców
i lokalnego samorządu.

17

za: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Informator Ekonomiczno-Rynkowy - dane za miesiąc 5/2013
Za: strona internetowa parafii NMP Królowej w Gromniku http://pgromnik.blo.pl/
19
Brak aktualnych danych statystycznych dla poziomu gminy, wg danych z 2000 r. 85% ludności rolniczej
powyżej 15 roku życia miała wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe (za: SSGRGG2000)
18
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Warto podkreślić, że zarówno gmina, jak i Lokalna Grupa Działania prowadzą już działania w kierunku
promowania rozwoju produktu lokalnego, niemniej – jak się dziś wydaje – niewystarczające, i warte
ponownego przyjrzenia się im, wzbogacenia i ożywienia.
W przypadku gminy Gromnik proponowanym kierunkiem ekorozwoju gospodarczego jest (jak już
wspomniano na wstępie) jakościowy rozwój w dziedzinie produktu lokalnego, przede wszystkim
żywnościowego, na trzy sposoby:


jako działalności rolniczej, z ukierunkowaniem na wielofunkcyjne, rodzinne gospodarstwa
rolne, które stopniowo dzięki specjalizacji i zbudowaniu marki swoich produktów na rynku
staną się silniejsze ekonomicznie i w większym stopniu rynkowe;



jako działalności przedsiębiorczej, z ukierunkowaniem na zachęcenie lokalnych inwestorów
i lokalnych przedsiębiorców do rozwijania firm w dziedzinach wykorzystujących lokalne
surowce, przede wszystkim w nie-przemysłowym przetwórstwie i konfekcjonowaniu
owoców, warzyw i ziół, głównie na bazie istniejącej już infrastruktury;



uzupełniająco w formie działalności organizowanej przez lokalne stowarzyszenia.

Proponowane w niniejszej strategii rozwiązania dotyczą głównie produktów pszczelarskich,
owocowych, warzywnych oraz zielarskich – jako, że uprawa, hodowla i przetwórstwo właśnie w tych
dziedzinach wydaje się dla mieszkańców gminy najlepszych wyborem:


bazuje na ‘tym co jest’,



nie wymaga dużych nakładów finansowych,



są to produkty relatywnie łatwe do wprowadzenia na rynek,



są to produkty relatywnie łatwe do objęcia jednolitą marką lokalną, co w dzisiejszej
rzeczywistości jest szczególnie ważne dla tworzenia wartości dodanej sprzedawanych
produktów na rynku .

Szczególnie rekomendowany jest powrót i rozwijanie tradycji zielarskich. Jak pokazuje przegląd
małopolskich produktów lokalnych objętych systemami jakości – w dziedzinie zielarstwa nie ma na
razie rynkowych konkurentów. I dotyczy to zarówno uprawy ziół, jak i suszów i przetworów
zielarskich, które wszak mogą być znakomitym towarem rynkowym – herbatki ziołowe, nalewki,
maceraty, pasty, przyprawy...
Dodatkowo – zrównoważona uprawa ziół może kapitalnie przysłużyć się zachowaniu walorów
przyrodniczych i krajobrazowych. Oprócz niewątpliwych korzyści środowiskowych, może to być
dodatkowo czynnik stymulujący rozwój zrównoważonej turystyki na tym terenie. Dzięki takiemu
twórczemu połączeniu gospodarki i ochrony przyrody być może udałoby się w Gromniku stworzyć
pierwszą w kraju „naturową” markę lokalnej żywności, co stałoby się znakomitym wehikułem
promocyjnym gminy w skali nie tylko regionu, ale i w skali całego kraju.

7.3. Wizja i cele strategii
a - Wizja rozwoju gminy
Zrównoważone wytwarzanie lokalnych produktów zielarskich i wysokiej jakości naturalnych
produktów żywnościowych jest istotnym źródłem dochodu mieszkańców i jedną z podstaw
rozwoju lokalnych małych przedsiębiorstw na terenie gminy Gromnik.
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Mieszkańcy, gospodarze, przedsiębiorcy znają i praktykują na co dzień zasady „zrównoważonego
rozwoju”, a więc działają w taki sposób, aby zachować trwale warunki do wytwarzania
żywnościowych produktów lokalnych jak najwyższej jakości, a co za tym idzie o wysokiej wartości na
rynku. Jednocześnie przyczynia się to do zachowania przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa
okolicy, w której mieszkają, sprzyjając dobrostanowi lokalnej społeczności.
Dzięki temu udaje się ochronić unikalne środowisko przyrodnicze i społeczne w gminie,
a jednocześnie skorzystać z jego rzadkich cech jako podstawy ekonomicznego dobrobytu części
mieszkańców.

Biorąc pod uwagę przedstawione wcześniej specyficzne cechy przestrzeni gminy, wybitne walory
przyrodnicze i uwarunkowania społeczne warto uznać branżę produktów lokalnych za jedną
z ważnych podstaw ekonomicznych życia mieszkańców i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości – czy to
rolniczej, czy pozarolniczej.
Ukierunkowana rynkowo i powiązana z możliwościami sprzedaży uprawa roślin zielarskich, uprawa
warzyw i owoców oraz nieintensywna zagrodowa hodowla zwierząt gospodarskich mogą i powinny
stać się ponownie jednym z ważnych źródeł dochodu mieszkańców i podstaw poprawy ich poziomu
życia i dobrostanu.
Dopełnić je winno stworzenie możliwości małego lokalnego przetwórstwa, tak, aby gospodarze
z okolic mogli na miejscu, w gminie zagospodarować nadwyżki swoich plonów, nie tracąc tym samym
możliwej do uzyskania części wartości dodanej z przetworów.
Rozwijane w wielofunkcyjnych, prowadzonych w zrównoważony sposób gospodarstwach rolnictwo
sprzyja też rozwinięciu interesującej oferty w zakresie turystyki wiejskiej w typie letniskowym,
skierowanej do osób i rodzin z ośrodków miejskich, zainteresowanych turystyką zrównoważoną,
‘ekologiczną’.
Rozwijanie takiej działalności – bazującej na tradycyjnym rolnictwie, wykorzystującej tradycyjne
umiejętności, kulturowo bliskiej mieszkańcom - jest z jednej strony głęboko zakorzeniona w lokalnej
tradycji, a z drugiej strony ma silne podstawy w liczbie wciąż aktywnych gospodarstw rolnych i areale
ziemi uprawnej w granicach gminy.
b - Cele ogólne rozwoju
Nakreślona wizja rozwoju gminy w oparciu o wykorzystanie potencjału produktów lokalnych wymaga
skoncentrowania się na realizacji wybranych, najważniejszych celów, bez których nie zaistnieje
w realnej rzeczywistości. Cel rozumiemy w tym miejscu jako pożądany, pozytywny stan w przyszłości,
który chcemy dzięki realizacji strategii wypracować - do którego chcemy dojść.
Planując cele oraz konkretne zadania gminnej strategii działania w zakresie produktu lokalnego,
warto przyjąć podejście pragmatycznie, tak, aby uzyskany efekt był realny do wypracowania.
Trzeba też wziąć pod uwagę dotychczasowy dorobek i doświadczenie gminy w tym zakresie –
promowanie produktów lokalnych zapisane zostało zarówno w gminnej strategii rozwoju w roku
2000, jak i w strategii Lokalnej Grupy Działania, której gmina jest członkiem, jednak na poziomie
praktycznym aktywność na tym polu może być bogatsza.
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Cel 1
Rolnicy i przedsiębiorcy zainteresowani rozwijaniem swojej działalności w oparciu o produkty
lokalne są znani (zidentyfikowani) i tworzą dobrze współpracującą grupę.
Miarą sukcesu w tym wypadku jest to jak liczną grupę lokalnych gospodarzy i przedsiębiorców uda się
przekonać i zaangażować w wytwarzanie produktów lokalnych.
Poziom minimum to 10-15 osób przekonanych do przedstawionej tu strategii i chcących
współpracować i wzajemnie się wspierać w tym zakresie. Optymalnie przedstawiciele ze wszystkich
miejscowości w gminie, tak aby wszyscy gospodarze z czasem mogli obserwować korzyści, które z tej
współpracy wynikają i sukcesywnie dołączać do grupy.
Punktem wyjścia do realizacji strategii w zakresie produktu lokalnego jest pozyskanie i zgromadzenie
wokół tej idei i przekonanie do aktywnego włączenia się bezpośrednio zainteresowanych tj. rolników,
hodowców, małych przetwórców, którzy zobaczą w rozwijaniu lokalnych produktów szansę dla
swoich gospodarstw i przedsiębiorstw. Taka grupa współpracujących i wzajemnie się wspierających
osób może stać się z powodzeniem zalążkiem większego zainteresowania odbudowaniem
opłacalności rolnictwa w gminie w oparciu o nowoczesne podejście rynkowe.
Bardzo ważnym jest, aby była to grupa osób, które chcą ze sobą współpracować, jako, że
w dzisiejszych realiach na rynku żywności pojedynczy kontrahenci mają słabą siłę przebicia. Działając
razem, nawet jako grupa nieformalna, można zrobić znacznie więcej – grupa, nawet
niesformalizowana, jest bardziej interesującym partnerem dla kontrahentów, w grupie łatwiej jest
podzielić się kosztami pośrednimi działalności, można się wymienić doświadczeniami i kontaktami,
znaleźć wspólne rozwiązanie takiego czy innego problemu. Z kolei działając w grupie sformalizowanej
(spółdzielnia, stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, grupa producencka) uzyskuje się
dostęp do dodatkowych źródeł finansowania działalności.

Cel 2
Istnieje kilka wiodących, rynkowych produktów lokalnych, które są uznawane za specjalność
gospodarstw z terenu gminy i budują jej dobrą markę na rynku. Produkty te są dostępne w legalnej
sprzedaży.
Miarą sukcesu w tym wypadku jest zidentyfikowanie, zarejestrowanie w wybranym popularnym
systemie promowania wysokiej jakości żywności i wprowadzenie na rynek (do sprzedaży) 3-4
produktów lokalnych, szczególnie żywnościowych, które uznać można za tradycyjne lub
charakterystyczne dla obszaru gminy.
Wybierając „kandydatów” na flagowe produkty lokalne trzeba koniecznie wziąć pod uwagę to jakie
produkty z Małopolski zostały już z innych obszarów wpisane np. na Listę Produktów Tradycyjnych,
jakie produkty lokalne cenione są na rynku jako rękodzieło, i wreszcie jaki jest miejscowy potencjał
w gminie.
Wydaje się, w oparciu o te kryteria, że dobrzy „kandydaci” na flagowe produkty lokalne z gminy
Gromnik to:



wybrany (najsmaczniejszy, najbardziej aromatyczny) gatunek miodu, produkowany na
terenie gminy,
inny produkt bazujący na surowcach pszczelarskich np. ręcznie robione świece z wosku
pszczelego jako małe „gromnice”,
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różnorodne świeże sezonowe zioła do celów kulinarnych („bukiet z Gromnika”),
susze ziołowe, suszone i mieszane lokalnie na herbaty i przyprawy

Punktem wyjścia jest decyzja, które produkty wybrać, jako wyróżniające gminę i mające podstawy do
długofalowej, opłacalnej produkcji – co powinno się odbyć w porozumieniu władz gminy z rolnikami,
przedsiębiorcami i lokalnymi organizacjami, tak, aby możliwie najwięcej osób było zainteresowanych
włączeniem się w wykreowanie tych flagowych gminnych specjalności i czerpanie z tego korzyści nie
tylko wizerunkowych, ale i finansowych. To ostatnie jest bardzo ważne, jako, że tylko w takim
wypadku, gdy w dłuższym okresie produkty lokalne „na siebie zarobią” - efekt będzie trwały.
Kolejny krok to zarejestrowanie produktów w jednym z popularnych systemów jakości np. wpis na
Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa przy współpracy z Marszałkiem
Województwa, uzyskanie znaku Jakość-Tradycja20 przyznawanego przez Polska Izbę Produktu
Regionalnego i Lokalnego lub wejście do budowanego obecnie przez Fundację Partnerstwo dla
Środowiska regionalnego systemu Produktu Lokalnego Małopolska (system promocji, marketingu
i sprzedaży produktów lokalnych w regionie)21.
Docelowo wszystkie te działania doprowadzić powinny do urynkowienia wybranych flagowych
produktów lokalnych – czyli wprowadzenia ich do stałej, systematycznej i legalnej sprzedaży
w określonych, znanych konsumentom i możliwie ustabilizowanych miejscach i kanałach dystrybucji.

Cel 3
Lokalni wytwórcy - gospodynie i gospodarze, rolnicy, przedsiębiorcy - znają i stosują w swojej
codziennej praktyce zasady zrównoważonego gospodarowania, czy to w gospodarstwie domowym,
gospodarstwie rolnym czy przedsiębiorstwie.
Realną, krótkoterminową miarą sukcesu w tym wypadku jest ilość osób –mieszkańców gminy, którzy
poznali i stosują zasady zrównoważonego gospodarowania. W tym celu władze gminy mogą podjąć
współpracę z podmiotami oferującymi szkolenia i organizować cykle spotkań otwartych i szkoleń dla
zainteresowanych w poszczególnych miejscowościach. Potencjalnym partnerem może być samorząd
rolniczy, organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe, w tym Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
w ramach programu Produkt Lokalny Małopolska.
Docelowo – w dłuższej perspektywie – miarą sukcesu będzie w tym wypadku liczba i areał
gospodarstw, które gospodarują w sposób zrównoważony i zdecydują się potwierdzić to przez
niezależne źródło w postaci odpowiedniego certyfikatu jakości. Może to być np. certyfikat
gospodarstwa ekologicznego przyznany przez jedną z uprawnionych jednostek certyfikujących
(w Małopolsce, w Krakowie mają siedziby firmy Biocert Małopolska i Cobico; w całym kraju działa ok.
10 innych), lub certyfikat zrównoważonego produktu lokalnego uzyskany przez dostawcę żywności
w ramach systemu Produkt Lokalny Małopolska (Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków,
najbliższa filia Zakliczyn).

20
21

Więcej: http://www.produktyregionalne.pl/jakosc.html
http://www.produktlokalny.pl/pl/
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Cel 4
Lokalne produkty są sprzedawane poza obszarem gminy, najlepiej w sposób trwały jako produkty
„wiadomego pochodzenia”, który podkreśla ich związek z wartościami przyrodniczymi,
kulturowymi, historycznymi gminy.
Miarą sukcesu w tym wypadku jest stała obecność produktów lokalnych w sprzedaży w miejscach
sprzedaży i kanałach dystrybucji poza obszarem gminy, przy zachowaniu ich nieanonimowości.
W przypadku żywności wysokiej jakości, pochodzącej z obszarów czystych ekologicznie, wytwarzanej
w naturalny sposób – a o takich produktach lokalnych w gminie Gromnik mówimy – dla sukcesu
sprzedaży bardzo ważne jest pozyskanie i utrzymanie zaufania klienta-konsumenta, bardzo ważna
jest wiarygodność sprzedawanej żywności w oczach kupującego. Z badań zachowań konsumentów
wynika, że najważniejsze znaczenie ma to czy kupowana żywność jest nieanonimowa tj. czy
konsument wie (i ufa) skąd i od kogo konkretnie pochodzi, z jakiego gospodarstwa, od którego
rolnika, z której przetwórni. Z czasem najlepsi gospodarze czy wytwórcy najlepszej jakości produktów
sami stają się „marką” rozumianą przez klientów jako gwarancja jakości.
Dla żywności z terenu gminy oczywistym, największym rynkiem sprzedaży jest aglomeracja
krakowska (pomimo odległości) oraz – z czasem – śląska, jako, że tam na małej przestrzeni gromadzi
się bardzo duże grono potencjalnych klientów, świadomych znaczenia jakości żywności dla własnego
zdrowia i dobrostanu, poszukujących więc naturalnego, zdrowego jedzenia.
Przy współpracy, udziale i wsparciu lokalnego samorządu, LGD i lokalnych stowarzyszeń należy
wypracować formy stałej sprzedaży produktów lokalnych z terenu gminy w Krakowie. Do rozważenia
są m.in. takie formy jak sprzedaż z pierwszej ręki bezpośrednio od gospodarzy na targowiskach,
sprzedaż bezpośrednio do sklepów ze zdrową żywnością (szczególnie dotyczy to produkcji
z potencjalnych przyszłych gospodarstw certyfikowanych ekologicznie) i restauracji (szczególnie
dotyczy do lokalnych ‘specjalności’).
Okazją do wykorzystania w latach 2013-2015 jest program „Małopolski Produkt Lokalny ”, w ramach
którego tworzone są dla rolników i małych przetwórców preferencyjne możliwości sprzedaży
produktów lokalnych w regionie w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw, w tym sprzedaż z pierwszej
ręki. Świadczona jest też pomoc w legalizacji wytwarzania produktów lokalnych, w tym w kwestiach
marketingowych, technologicznych, finansowych (preferencyjne pożyczki).
Począwszy od 2013 roku zakwalifikowani22 do systemu MPL dostawcy mogą prowadzić sprzedaż:
a. z pierwszej ręki na tzw. „Targu Pietruszkowym”, odbywającym się w sezonie od wiosny
do późnej jesieni co sobotę w dzielnicy Podgórze w Krakowie,
b. do wybranych krakowskich restauracji, poszukujących surowców wysokiej jakości,
c. z pierwszej ręki w ramach tzw. „Klubów zakupowych” – spotkań stałych dostawców
z klientami-konsumentami, organizowanych w stałe dni tygodnia w dwóch miejscach
w Krakowie.
d. dwa razy w tygodniu na sezonowym „Targu Jesiennym” małopolskich produktów
lokalnych przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie (od połowy 2014 roku targ
stały).

22

Wymaga to uprzedniego zgłoszenia się zainteresowanego do Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
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W roku 2014 planowane jest uruchomienie sprzedaży do sklepików szkolnych oraz sklepu produktu
lokalnego i współpracujących sklepów ekologicznych w Krakowie.
Dodatkowo w zakresie lokalnych ‘specjalności’, o których mowa w ramach Celu2, należy też
wypracować formy stałej obecności produktów gromniczańskich w Zakliczynie oraz działającym tam
Europejskim Centrum Muzyki K. Pendereckiego, jako potencjalnym przyszłym ośrodku ruchu
turystycznego w okolicy (np. przy współpracy ze Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza”, która już dziś
obsługuje Centrum świadcząc lokalne usługi cateringowe).

c - Współpraca z innymi podmiotami
Urzeczywistnienie tak ambitnej wizji i postawionych celów działania wymaga równoległej aktywności
różnych podmiotów, zarówno z grona lokalnych podmiotów jak i szerzej.
Lokalny samorząd i organizacje pozarządowe winny aktywnie działać i współpracować na rzecz
rozwoju rynkowego potencjału produktów lokalnych z terenu ich gminy.
Pożądane jest także, aby pozyskać do współpracy, lub wpisać swoje działania w plany możliwie
szerokiego grona osób i podmiotów aktywnych na polu produktu lokalnego oraz – co szczególnie
ważne - rynku produktów lokalnych.
Grono „przyjaciół” zaangażowanych w ideę rynkowych produktów lokalnych z Gromnika to
w pierwszym rzędzie23:


Wójt oraz pracownicy gminnej administracji - Urzędu Gminy i jego poszczególnych komórek
organizacyjnych oraz jednostek - którzy powinni za swój priorytet w codziennej pracy
i decyzjach przyjąć tworzenie jak najlepszych warunków do rozwijania takich form
działalności gospodarczej, które wspierać będą produkt lokalny wysokiej jakości,
produkowany w zrównoważony sposób , oraz włączyć się aktywnie w promocję tego kierunku
rozwoju i promować poszczególne produkty i ich wytwórców;



Rada i poszczególni Radni Gminy Gromnik – którzy, podobnie jak lokalna administracja winni
wspierać rozwijanie gospodarczego potencjału produktów lokalnych swoimi decyzjami,
pomysłami i autorytetem, w tym rozważyć wspieranie finansowe najciekawszych inicjatyw
z budżetu gminy;



miejscowi najbardziej aktywni gospodarze - rolnicy, hodowcy, przedsiębiorcy (czy gospodynie
- rolniczki, hodowczynie, przedsiębiorczynie), od których realnego przekonania
i zaangażowania zależy powodzenie całego przedsięwzięcia; to ich praca i zaangażowanie jest
warunkiem rynkowego sukcesu;



miejscowi najbardziej aktywni mieszkańcy, osoby działające w stowarzyszeniach,
ochotniczych strażach pożarnych i kołach gospodyń wiejskich, członkowie Lokalnej Grupy
Działania „Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju” – jako wybijające się swoją aktywnością
osoby mogą być źródłem ciekawych pomysłów i inicjatyw, a ich życzliwość i przychylne
zaangażowanie w promowanie produktów lokalnych może być bardzo pomocne;



władze Powiatu Tarnowskiego i Starostwo Powiatowe oraz sama organizacja LGD
„Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju” jako taka – obydwie instytucje w swoich celach

23

według stanu w połowie 2013 roku, kiedy przygotowano tę propozycję
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działania odnoszą się do rozwoju obszaru Pogórza poprzez promowanie lokalnych
produktów, są zatem znakomitymi potencjalnymi partnerami w działaniach promocyjnych
i prorynkowych;


Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, w zakresie programu odtworzenia rynku lokalnej
żywności w Małopolsce pt. „Produkt Lokalny Małopolska”, w tym szczególnie w obszarze
budowania potencjału dostaw do regionalnego systemu marketingu, promocji i sprzedaży
produktów lokalnych oraz wspólnych inicjatyw lokalnych – np. inicjatywy szkoleń dla
mieszkańców w zakresie zrównoważonego gospodarowania, także w zakresie innych
pokrewnych programów realizowanych od lat przez Fundację jak np. „Szkoły dla
Ekorozwoju”;



Województwo Małopolskie, jego władze i administracja w zakresie przedsięwzięć, które służą
rozwijaniu rynków lokalnej żywności i wytwarzania produktów lokalnych, a w tym szczególnie
w zakresie zadań Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (kwestie promowania
krótkich łańcuchów żywnościowych, promowanie produktów lokalnych jako europejskiego
dziedzictwa kulinarnego), Departamentu Sportu, Promocji i Turystyki (kwestie promowania
produktów lokalnych w trakcie konkursów ‘Małopolski Smak’), Departamentu Środowiska
(kwestie zachowania, promowania bioróżnorodności).
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7.4. Plan działania na lata 2014-2020
Wizja
Zrównoważone wytwarzanie lokalnych produktów zielarskich i wysokiej jakości naturalnych produktów żywnościowych jest istotnym źródłem dochodu
mieszkańców i jedną z podstaw rozwoju lokalnych małych przedsiębiorstw na terenie gminy Gromnik.
Cel 1
Rolnicy i przedsiębiorcy zainteresowani rozwijaniem swojej działalności w oparciu o produkty lokalne są znani
(zidentyfikowani) i tworzą dobrze współpracującą grupę
Zadanie 1
Zidentyfikowanie i stworzenie listy (bazy) osób z terenu gminy potencjalnie zainteresowanych i mających warunki do rozwijania
swoich gospodarstw i przedsiębiorstw w oparciu o produkty lokalne

Ryzyka

Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalne źródła wsparcia
i finansowania

brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych,

01.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Lokalna Grupa
Działania,
Proboszczowie, Sołtysi

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
możliwości ,

Lokalna Grupa Działania,

słabe zainteresowanie wśród rolników
i przedsiębiorców,

Oddział Małopolskie Izby
Rolniczej,

niedostatek informacji i brak zaufania

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska

Ustalenie formatu zbieranych
informacji

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska

Oczekiwany efekt:
zidentyfikowanych ok.30 potencjalnie, wstępnie zainteresowanych osób, najlepiej z każdego sołectwa, zebranie informacji nt. stanu
aktualnego i potencjału ich gospodarstw, przedsiębiorstw

Środki zaradcze:
Powierzenie działań osobie zaangażowanej, która
jednocześnie będzie miała dość czasu, aby zająć
się prowadzeniem spraw na bieżąco
i w koniecznym wymiarze czasu pracy.
Zorganizowanie spotkania otwartego z możliwością
dyskusji i udziałem partnerów i potencjalnych
wspierających.
Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.
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Zadanie 2
Zainicjowanie współpracy w grupie pierwszych zainteresowanych osób – 2 otwarte spotkania informacyjne nt. produktu lokalnego
i możliwości rynkowych

Ryzyka

Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych, słabe zainteresowanie wśród
rolników i wytwórców.

01.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Lokalna Grupa
Działania,
Proboszczowie, Sołtysi

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
możliwości ,

Lokalna Grupa Działania,

Środki zaradcze:

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska

Umożliwienia rolnikom/wytwórcom legalną
sprzedaż produktów lokalnych

Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska

Miejsce na spotkania,
Osoba kontaktowa

Oczekiwany efekt:
zidentyfikowanych minimum 10-15 osób, które potwierdzają wstępne zainteresowanie i chęć zaangażowania się (pod warunkiem
opłacalności)
Zadanie 3
Zbudowanie dobrej współpracy w grupie pierwszych zainteresowanych osób poprzez pierwsze (pilotowe) wspólne
przedsięwzięcie:
- spotkanie robocze – ustalenie celu przedsięwzięcia,
- realizacja przedsięwzięcia,
- podsumowanie pierwszych doświadczeń i decyzja co dalej?

Ryzyka

Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych, słabe zainteresowanie wśród
rolników i przedsiębiorców,

03.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Lokalna Grupa
Działania,
Proboszczowie, Sołtysi

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
możliwości ,

Lokalna Grupa Działania,

brak zaufania,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska

brak poparcia i dobrego klimatu w najbliższym
otoczeniu,

Miejsce na spotkania,
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Osoba kontaktowa

brak kontaktów rynkowych,
nieumiejętność współpracy i porozumienia się

Oczekiwany efekt:
nawiązanie współpracy i zrealizowanie pierwszego wspólnego małego przedsięwzięcia rynkowego ‘na próbę’ - np. wspólna sprzedaż
na targowisku, wspólne wystąpienie na stoisku na kiermaszu, stworzenie oferty sprzedażowej dla lokalnych ziół, jarzyn i warzyw jako
oferty do sprzedaży dla konsumentów w ramach ‘klubu zakupowego’ (oferta = lista oferowanego lub możliwego do zaoferowania
w przyszłym sezonie asortymentu wraz z cenami i warunkami dostaw);
najlepiej – z wykorzystaniem produktów lokalnych, które zostaną wybrane jako ‘flagowe’ (Cel2);

Środki zaradcze:
Umożliwienia rolnikom/wytwórcom legalną
sprzedaż produktów lokalnych
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej
Fundacji Partnerstwo dla Srodowiska
Pokazanie przykładów dobrej praktyki, gdy
współpraca zaowocowała dla rolników wymiernymi
korzyściami.

Zadanie 4
Kontynuacja i rozwijanie współpracy, poszerzenie grupy zaangażowanych osób:
- przeszkolenie się w zakresie rynku produktów lokalnych,
- poznanie dodatkowych możliwości wsparcia technicznego, marketingowego i finansowania,
- uzgodnienie wspólnej strategii rynkowej i zapisanie jej w formie dokumentu roboczego,
- wejście ze swoimi produktami na rynek – podpisanie pierwszych umów.
Termin
05.2014

Inicjator / koordynator
Urząd Gminy –
wyznaczona osoba
+
wybrana osoba z grupy

Partnerzy
Urząd gminy,
Inni mieszkańcy,
Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Lokalna Grupa
Działania,
Proboszczowie, Sołtysi

Potrzebne zasoby
Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
możliwości ,
Miejsce na spotkania,
Osoba kontaktowa,
Znajomość rynku i kontakty
rynkowe

Ryzyka
Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

brak pomysłu – jak to zrobić?

Lokalna Grupa Działania,

brak poparcia i dobrego klimatu w najbliższym
otoczeniu,

Oddział Małopolskie Izby
Rolniczej,

brak zaufania,

brak kontaktów rynkowych,
słaba znajomość rynku,
bariery prawne dla legalnej sprzedaży
i przetwórstwa,
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Oczekiwany efekt:
Dobre przygotowanie członków grupy do działania na rynku lokalnej żywności,

brak wystarczających środków finansowych,
nieumiejętność współpracy i porozumienia się

Uzgodnienie prostej, jasnej strategii postępowania,
Wprowadzenie swoich pierwszych produktów na rynek – do stałej sprzedaży (podpisanie pierwszych umów, deklaracji).

Środki zaradcze:
Umożliwienia rolnikom/wytwórcom legalną
sprzedaż produktów lokalnych
Możliwość skorzystania ze wsparcia LGD i FPdS
i organizacja działań przy ich udziale.
Możliwość skorzystania z pożyczek
preferencyjnych w FPdS.
Pozostałe - jak w pkt. 3
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Cel 2
Istnieje kilka wiodących rynkowych produktów lokalnych, które są uznawane za specjalność gospodarstw z terenu gminy
i budują jej dobrą markę na rynku. Produkty te są dostępne w legalnej sprzedaży.
Zadanie 5
Wybór – uzgodnienie „flagowych” produktów lokalnych, opisanie ich charakterystyki i wybór sposobu rejestracji w wybranych
systemach jakości

Ryzyka

Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych, słabe zainteresowanie wśród
rolników i przedsiębiorców,

06.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Lokalna Grupa
Działania, Gospodynie,
Rolnicy, Przedsiębiorcy
zainteresowani
produktem lokalnym

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
możliwości ,

Lokalna Grupa Działania,

niedostatek informacji i brak zaufania,

Znajomość lokalnej historii,
dziedzictwa kulturowego,
zwyczajów i tradycji,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

brak wiedzy nt. korzyści płynących z udziału
w systemach jakości, nieznajomość wymagań

Starostwo Powiatowe

Ustalenie formatu zbieranych
informacji
Oczekiwany efekt:
Uzgodniona i akceptowana lokalnie lista 3-4 flagowych produktów lokalnych, które będą trwale promowane jako podstawa do
budowania marki produktów lokalnych z terenu gminy, których są już wytwarzane lub których wytwarzaniem są zainteresowani lokalni
rolnicy lub przedsiębiorcy.
Przygotowana wstępna charakterystyka produktów, ukazująca ich unikatowość i konkurencyjność na rynku

Środki zaradcze:
Zorganizowanie spotkania otwartego z możliwością
dyskusji i udziałem partnerów i potencjalnych
wspierających.
Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej
Fundacji Partnerstwo dla Srodowiska
Pokazanie przykładów dobrej praktyki, gdy
współpraca zaowocowała dla rolników wymiernymi
korzyściami.
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Zadanie 6
Przygotowanie dokumentacji koniecznej do zarejestrowania i zarejestrowanie produktów w wybranych systemach jakości

Ryzyka

Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

brak zaangażowania ze strony pracowników
odpowiedzialnych,

10.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Lokalna Grupa
Działania, Gospodynie,
Rolnicy, Przedsiębiorcy
zainteresowani
produktem lokalnym

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów oraz
źródeł informacji ,

Lokalna Grupa Działania,

brak wiedzy nt. korzyści płynących z udziału
w systemach jakości, nieznajomość wymagań

+ lokalne organizacje

Znajomość lokalnej historii,
dziedzictwa kulturowego,
zwyczajów i tradycji eksperci,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,
Starostwo Powiatowe,
Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Znajomość procedur
Oczekiwany efekt:
Zarejestrowanie wybranych 3-4 produktów lokalnych w wybranych systemach jakości (Lista Produktów Tradycyjnych, Jakość-Tradycja,
Produkt Lokalny Małopolska)
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Cel 3
Lokalni wytwórcy - gospodynie i gospodarze, rolnicy, przedsiębiorcy - znają i stosują w swojej codziennej praktyce zasady
zrównoważonego gospodarowania, zarówno w gospodarstwie domowym, gospodarstwie rolnym, jak i przedsiębiorstwie.
Takie podejście zapewni zachowanie warunków przyrodniczych i stanu środowiska koniecznych do rozwijania produkcji
żywności lokalnej wysokiej jakości.
Zadanie 7
Uzgodnienie zakresu i terminarza spotkań szkoleniowych i ich promocja wśród mieszkańców.

Ryzyka

Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

03.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani
produktem lokalnym,

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

Znajomość zasad
zrównoważonego rozwoju
i praktyki zgodnego z nim
gospodarowania

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków,

Proboszczowie, Sołtysi

Miejsce na spotkania
Osoba kontaktowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Srodowiska

Oczekiwany efekt:
Uzgodniony zakres tematyczny spotkań szkoleniowych dla różnych grup odbiorców, ustalony i upowszechniony wstępny terminarz
szkoleń, promocja szkoleń poprzez wszystkich partnerów, w tym szczególnie sołtysów i proboszczów.

słabe zainteresowanie i brak zachęty dla
potencjalnych uczestników,
niedostatek informacji,
brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych
korzyści płynących ze zrównoważonego
gospodarowania
wybranie niekompetentnych szkoleniowców
brak środków finansowych
Środki zaradcze:
Zorganizowanie spotkań otwartych w sołectwach,
z możliwością dyskusji i udziałem partnerów
i potencjalnych wspierających.
Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej
Fundacji Partnerstwo dla Srodowiska oraz
ekspertów OTOP
Pokazanie przykładów dobrej praktyki, gdy
zrównoważone gospodarowanie zaowocowało
wymiernymi korzyściami.
Fundusze WFOS.
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Zadanie 8
Szkolenie i pozyskiwanie mieszkańców do idei gospodarowania w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju
Termin
od 03.2014
corocznie

Inicjator / koordynator
Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Partnerzy
Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani
produktem lokalnym,
Proboszczowie, Sołtysi

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

Znajomość zasad
zrównoważonego rozwoju
i praktyki zgodnego z nim
gospodarowania

Ogólnopolskie Towarzystwo
Ochrony Ptaków,

Miejsce na spotkania
Osoba kontaktowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska,
Wojewódzki Fundusz
Ochrony Srodowiska

Ryzyka

słabe zainteresowanie i brak zachęty dla
potencjalnych uczestników,
niedostatek informacji,
brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych
korzyści płynących ze zrównoważonego
gospodarowania
wybranie niekompetentnych szkoleniowców
źle dobrany termin i miejsce spotkania
brak środków finansowych

Oczekiwany efekt:

Środki zaradcze:

Przynajmniej 30 osób rokrocznie - mieszkanek i mieszkańców gminy – zapoznaje się i zaczyna świadomie stosować w swoim
gospodarstwie zasady zrównoważonego gospodarowania

Zorganizowanie spotkań otwartych w sołectwach,
z możliwością dyskusji i udziałem partnerów
i potencjalnych wspierających.
Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej
Fundacji Partnerstwo dla Srodowiska oraz
ekspertów OTOP i RDOS
Pokazanie przykładów dobrej praktyki, gdy
zrównoważone gospodarowanie zaowocowało
wymiernymi korzyściami.
Bieżąca ewaluacja jakości szkoleń i ich efektów.
Wsparcie ‘poszkoleniowe’.
Fundusze WFOS.
Ryzyka
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Zadanie 9
Zapoznanie lokalnych rolników z warunkami uzyskania certyfikacji (niezależnego potwierdzenia) prowadzenia gospodarstwa
w sposób przyjazny dla środowiska
Termin

Inicjator / koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła wsparcia
i finansowania

Od 03.2014

Urząd Gminy –
wyznaczona osoba

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani
produktem lokalnym,

Wkład pracy i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Firmy przyznające certyfikaty
ekologiczne – np. Biocert
Małopolska, COBICO,

corocznie

Proboszczowie, Sołtysi

Miejsce na spotkania
Osoba kontaktowa

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska /przyjęcie do
systemu Produkt Lokalny
Małopolska/,

słabe zainteresowanie i brak zachęty dla
potencjalnych uczestników,
niedostatek informacji,
brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych
korzyści płynących ze zrównoważonego
gospodarowania
wybranie niekompetentnych szkoleniowców,
źle dobrany termin i miejsce spotkania
Środki zaradcze:

Oczekiwany efekt:
Uzgodniony zakres tematyczny spotkań szkoleniowych dla różnych grup odbiorców, ustalony i upowszechniony wstępny terminarz
szkoleń, promocja poprzez wszystkich partnerów, w tym szczególnie sołtysów i proboszczów;

Zorganizowanie spotkań otwartych w sołectwach,
z możliwością dyskusji i udziałem rolników, którzy
już się certyfikowali.
Utworzenie zakładki informacyjnej na stronie UG.
Wsparcie ze strony doradców marki lokalnej
Fundacji Partnerstwo dla Środowiska oraz
ekspertów OTOP i RDOS
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Cel 4
Lokalne produkty są sprzedawane poza obszarem gminy, najlepiej w sposób nieanonimowy i trwały.
Zadanie 10
Zorganizowanie sprzedaży produktów lokalnych, zarówno „flagowych”, jak i standardowego koszyka płodów rolnych
w Krakowie i Tarnowie, w tym w ramach programu Produkt Lokalny Małopolska : Klub zakupowy 1xtydzień, sprzedaż do
restauracji 1xtydzień, targi sprzedaży bezpośredniej (wymaga przyjęcia do systemu sprzedaży Małopolskiego Produktu
Lokalnego organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska)
Termin

Inicjator /
koordynator

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła
wsparcia i finansowania

03.2014

Lider wskazany /
wybrany spośród
siebie przez
zainteresowanych
rolników

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani
produktem lokalnym,

Wkład pracy
i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,

+ pomoc
wyznaczonej osoby
kontaktowej z UG

Lokalna Grupa Działania

Osoba kontaktowa

Proboszczowie,
Sołtysi

Ryzyka
słabe zainteresowanie rolnikówpotencjalnych dostawców,
niedostatek informacji,
brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych
korzyści płynących ze sprzedaży
w zorganizowany sposób,
brak zaangażowania ze strony władz gminy
i pracowników odpowiedzialnych,
zbyt silna konkurencja produktów z innych
terenów

Oczekiwany efekt:
Nawiązanie stałej współpracy, podpisanie porozumień lub umów z potencjalnymi odbiorcami produktów oraz
organizatorami sprzedaży.

Środki zaradcze:
Jak wyżej

W tym - zorganizowany udział grupy rolników i małych przetwórców z terenu gminy jako dostawców/sprzedawców
konkurencyjnego asortymentu ziół i innej naturalnej żywności wysokiej jakości do całorocznych kanałów dystrybucji
organizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Srodowiska w ramach projektu „Produkt Lokalny Małopolska” (tj. 1.
„Klub zakupowy”, 2. Dostawy do restauracji – „Resto”, 3. Sklep produktów lokalnych w Krakowie)

Zadanie 11
Zorganizowanie sezonowej sprzedaży produktów lokalnych, zarówno „flagowych”, jak i standardowego koszyka płodów

Ryzyka
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rolnych z pierwszej ręki na targowiskach w Krakowie i Tarnowie, w tym w ramach programu Produkt Lokalny Małopolska :
„Targ Pietruszkowy” 1xtydzień (wymaga to wpisanie się w system sprzedaży Małopolskiego Produktu Lokalnego
organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska)
Termin

Inicjator /
koordynator

04.2014
Lider wskazany /
wybrany spośród
siebie przez
zainteresowanych
rolników
+ pomoc
wyznaczonej osoby
kontaktowej z UG

Partnerzy

Potrzebne zasoby

Potencjalno źródła
wsparcia i finansowania

Radni, Lokalne
stowarzyszenia,
Gospodynie, Rolnicy,
Przedsiębiorcy
zainteresowani
produktem lokalnym,

Wkład pracy
i wykorzystanie
istniejących kontaktów,

Fundacja Partnerstwo dla
Środowiska,
Lokalna Grupa Działania

Osoba kontaktowa

Proboszczowie,
Sołtysi

słabe zainteresowanie rolnikówpotencjalnych dostawców,
niedostatek informacji,
brak wiedzy nt. indywidualnych, własnych
korzyści płynących ze sprzedaży
w zorganizowany sposób,
brak zaangażowania ze strony władz gminy
i pracowników odpowiedzialnych,
zbyt silna konkurencja produktów z innych
terenów

Oczekiwany efekt:
Nawiązanie stałej współpracy, podpisanie porozumień lub umów z potencjalnymi odbiorcami produktów oraz
organizatorami sprzedaży.
W tym - zorganizowany udział grupy rolników i małych przetwórców z terenu gminy jako dostawców/sprzedawców
konkurencyjnego asortymentu ziół i innej naturalnej żywności wysokiej jakości do sezonowego kanału dystrybucji
w ramach programu „Produkt Lokalny Małopolska” – tj. na „Targu Pietruszkowym” w Krakowie (w perspektywie także
w Tarnowie).
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8. Zrównoważona turystyka
Opracowanie: Robert Pawlusiński, Katarzyna Śliwa-Martinez
Podsumowanie
Zrównoważony rozwój turystyki jest jednym z potencjalnych kierunków rozwoju społecznogospodarczego Karpat. Wiele karpackich miejscowości od długiego czasu umiejętnie wykorzystuje
swoje atuty i w oparciu o nie rozwija lokalną gospodarkę turystyczną. Jednak wiele gmin z tego
obszaru wciąż nie dostrzega tkwiącego w nich potencjału turystycznego. Celem strategii jest
wskazanie możliwych dróg rozwoju turystycznego jako alternatywnego kierunku ich rozwoju
społeczno-gospodarczego. Jednocześnie szczególny nacisk położony jest na wybór takich form
rozwoju turystyki, które umożliwiać będą zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych tego
regionu.
Gmina Gromnik, posiada swoiste walory, stwarzające podstawę do rozwoju turystycznego.
Podstawowe znaczenie w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej gminy mają zasoby środowiska
przyrodniczego: malowniczy krajobraz pogórski, duży udział powierzchni zalesionych, parki
krajobrazowe. Te elementy w połączeniu z wiejskim charakterem gminy, dziedzictwem kulturowym
(obiekty zabytkowe, tradycje i zwyczaje lokalne, szlaki kulturowe) przy braku rozwiniętej działalności
przemysłowej sprzyjają kreowaniu produktu turystycznego o charakterze wypoczynkowym,
powiązanego z działalnością rolniczą i tradycyjnymi produktami lokalnymi. W strategii przyjęto trzy
główne cele rozwojowe: 1) rozwój sieci obiektów noclegowych, w tym gospodarstw
agroturystycznych oraz bazy gastronomicznej stanowiących podstawę produktu turystycznego gminy,
2) stworzenie szerokiej oferty produktów turystycznych gminy, skoncentrowanych wokół idei
przewodniej – „przyjazdy do Gromnika po zdrowie”, 3) kształtowanie wizerunku turystycznego gminy
Gromnik poprzez aktywną działalność promocyjną Ich realizacja powinna się przyczynić do
zwiększenia roli zrównoważonej turystyki w gospodarce gminy.

8.1. Założenia wstępne
Wymierne korzyści ekonomiczne z turystyki osiągane przez wiele regionów i miejscowości
w powiązaniu z prognozowanym trwałym wzrostem popytu na usługi i dobra turystyczne, sprawiają,
że turystyka jest coraz częściej postrzegana jako jeden z potencjalnych kierunków rozwoju społecznogospodarczego wielu miejscowości i regionów w Polsce, w tym obszarów wiejskich i górskich.
Aktywizacja tego sektora stwarza szansę na osiągnięcie wielu pozytywnych zmian, nie tylko natury
ekonomicznej, ale także społecznej. Szczególne znaczenie ma to w przypadku obszarów górskich,
w tym Karpat, które ze względu na istniejące uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe, długie
tradycje w recepcji ruchu turystycznego są predysponowane do rozwoju tego kierunku lokalnej
gospodarki.
Celem strategii jest wskazanie możliwych dróg rozwoju turystycznego wybranych gmin
karpackich o dużym potencjale przyrodniczym i kulturowym jako alternatywnego kierunku ich
rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyjęto, że kierunki rozwoju turystyki będą oparte głównie na
zasobach przyrodniczych i kulturowych i pozostawać będą w zgodzie z ideą zrównoważonego
rozwoju. Proponowana ścieżka rozwoju oprócz wskazania możliwości nowych źródeł dochodu dla
mieszkańców i stworzenia nowych miejsc pracy, będzie miała na celu podjęcie działań
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ukierunkowanych na zachowanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,
które traktowane są w kategoriach nadrzędnego dobra tego obszaru. Autorzy, w oparciu o dokonaną
diagnozę stanu obecnego i posiadanych zasobów, określą wizję i cele rozwoju turystycznego gmin,
wskazując jednocześnie programy działań umożliwiające osiągnięcie pożądanego stanu.

Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego gmin
Turystyka jest jednym z najważniejszych działów gospodarki światowej. Wytwarza 9% globalnego
produktu krajowego brutto i związane jest z nim co jedenaste miejsce pracy (Tourism Highlights
UNWTO, 2013). Obecnie notuje się w skali świata już ponad 1 mld podróży zagranicznych (dla
porównania w 1950 r. – 25 mln) i 5-6 mld podróży krajowych rocznie (Tourism Highlights UNWTO,
2013). W ciągu najbliższych dwudziestu lat liczba zagranicznych podróży turystycznych ma wzrosnąć
o 80%, dynamicznie ma rozwijać się także turystyka krajowa. W Polsce wzrost znaczenia
gospodarczego sektora turystyki obserwuje się od lat 90. XX wieku. Nasz kraj odwiedza obecnie
14,8 mln turystów zagranicznych (Tourism Highlights UNWTO, 2013), a w turystyce krajowej notuje
się rocznie ponad 30 mln podróży (Instytut Turystyki w Warszawie 2012), z czego ok. połowę
stanowią podróże długoterminowe (dłuższe niż 4 dni). Sektor ten wytwarza 5% krajowego produktu
brutto i kreuje ok. 4,8% ogółu miejsc pracy w Polsce (WTTC 2013). Łączne wpływy sektora
turystycznego i działalności okołoturystycznych wyniosły w 2012 r. 80,4 mld złotych (WTTC 2013).
Coraz większy udział w tych dochodach ma turystyka krajowa (ok. 25%).
Turystyka jest ważnym czynnikiem zmian gospodarczych. W oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze
i kulturowe, które w wielu przypadkach są wciąż słabo wykorzystywane w polityce rozwoju lokalnego,
można osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne. Na podstawie licznych obserwacji można
stwierdzić, że turystyka przyczynia się znacząco do pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości, wpływa
na wzrost zatrudnienia nie tylko w sektorze turystycznym, ale także okołoturystycznym. W efekcie
może ona przyczynić się do zahamowania odpływu młodych ludzi do miast w celu podjęcia pracy, co
jest istotnym problemem na obszarach wiejskich. Popyt generowany przez turystów pozwala
przetrwać, a nawet znacząco rozwijać się wielu tradycyjnym rodzajom działalności gospodarczej.
Turystyka stwarza m.in. szansę na podtrzymanie działalności rolniczej (turyści jako ważna grupa
odbiorców płodów i produktów rolnych) czy rękodzieła oraz innych lokalnych produktów.
Niejednokrotnie jest impulsem do odrodzenia się zapomnianych (czy zaniedbanych) przez lokalną
społeczność kierunków gospodarowania. Przykładem może być odrodzenie się pasterstwa w górach,
które w znacznej mierze bazuje na dochodach uzyskiwanych od turystów.
Turystyka prowadzi także do istotnych przemian w sferze społecznej, wśród których wymienić należy
zmianę postaw lokalnej społeczności, poczucie dumy z miejsca zamieszkania, większą otwartość na
świat, zdolność do przyswajania nowych idei i rozwiązań, a także aktywizację zawodową wielu grup
społecznych (m.in. kobiet, które np. na obszarach wiejskich odgrywają główną rolę w inicjowaniu
przedsięwzięć turystycznych i agroturystycznych). Zmianie ulega także spojrzenie na lokalne zasoby
przyrodnicze i kulturowe, które mieszkańcy zaczynają postrzegać w kategoriach „majątku
regionu/miejscowości” i o ochronę których zaczynają coraz bardziej zabiegać. Dzięki turystyce rośnie
świadomość ekologiczna mieszkańców wyrażana w większej dbałości o środowisko przyrodnicze
w miejscu zamieszkania. Coraz żywiej kultywowane są lokalne tradycje. Rozwój turystyki wymaga
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dbałości o przestrzeń publiczną, której użytkownikami stają się także turyści. Efektem tego jest m.in.
estetyzacja przestrzeni miejscowości, a także poprawa stanu infrastruktury technicznej.
Wskazując na korzyści osiągane dzięki rozwojowi turystyki, nie należy zapominać o możliwych
negatywnych jej skutkach. Nieprzemyślany i chaotyczny rozwój sektora turystycznego, oparty na
założeniu intensywnej eksploatacji istniejących walorów turystycznych oraz maksymalizacji zysków
może w krótkim okresie czasu przyczynić się do utraty atrakcyjności turystycznej danego miejsca,
a tym samym ponownie wywołać problemy natury społeczno-gospodarczej. Warto w tym miejscu
podkreślić, że korzyści czerpane z turystyki powinny służyć do pobudzenia innych sektorów lokalnej
gospodarki. Doświadczenia wielu regionów świata, które uzależniły się gospodarczo od turystyki
wskazują, że w okresach zahamowania popytu turystycznego, bardzo szybko tracą one stabilność
gospodarczą.
Zrównoważona turystyka
Współcześnie za pożądany model rozwoju turystyki przyjmuje się koncepcję bazująca na idei
zrównoważonego rozwoju. Podstawę koncepcji turystyki zrównoważonej stanowi więc osiągnięcie
harmonii między potrzebami turystów, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności (Niezgoda
2006). Zakłada ona wykorzystanie zasobów przyrody, przy jednoczesnym zachowaniu ich naturalnego
charakteru, nie naruszanie tożsamości kulturowej społeczności lokalnych, ich zwyczajów, stylu życia,
a jednocześnie zapewnianie mieszkańcom udziału w dochodach z turystyki (Kurek 2004). Ten model
rozwojowy turystyki przejawia się (Mika 2007) m.in. w:
 dążeniu do zapewnienia turystom wysokiego poziomu satysfakcji z pobytu w danym miejscu,
 korzystaniu w sposób umiarkowany z zasobów środowiska przyrodniczego, przy
jednoczesnym podtrzymaniu podstawowych procesów ekologicznych,
 ograniczaniu negatywnych skutków społecznych turystyki,
 szanowaniu odrębności społeczno-kulturowej miejscowych społeczności, ochronie
dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganiu międzykulturowego zrozumienia i tolerancji,
 opracowaniu planów rozwoju turystyki z punktu widzenia korzyści dla lokalnej społeczności,
 popieraniu inicjatyw przynoszących korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionów, takie jak:
miejsca pracy, poprawa infrastruktury społecznej, a także wspomaganie walki z ubóstwem,
 doprowadzenie do ścisłego powiązania turystyki z gospodarką lokalną i podjęcie działań
ograniczających odpływ dochodów z turystyki,
 kształcenie miejscowej ludności w zawodach związanych z usługami turystycznymi
i produkcją na potrzeby turystyki,
 wspieranie rozwoju małych przedsiębiorstw w miejscowościach turystycznych.
Turystyka zrównoważona jest pewną ideą, wzorcem postępowania. Nie wskazuje
bezpośrednio określonych form aktywności turystycznej, ale raczej sposób postępowania w związku
z rozwojem turystyki. Zgodnie z tą koncepcją działalność turystyczna musi być prowadzona w taki
sposób, aby chronić te zasoby, dzięki którym funkcjonuje, tj.: przyrodę i lokalne społeczności. Może
ona być realizowana w różnych formach pod warunkiem, że nie będą one miały wybitnie masowego
charakteru i nie będą pozostawać w konflikcie zarówno z środowiskiem przyrodniczym, jak
i społecznościami lokalnymi. Należy podkreślić, że szczególnie podatne na negatywne skutki
masowych form turystyki jest środowisko przyrodnicze gór. Zbyt intensywny rozwój turystyki
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w krótkim okresie może prowadzić do niedoborów wody pitnej (nie tylko zbyt duży pobór na
potrzeby konsumpcyjne, ale także gospodarcze związane z turystyką– np. sztuczne naśnieżanie
stoków narciarskich), degradacji siedlisk roślin i zwierząt, utraty naturalnego krajobrazu,
zanieczyszczenia powietrza i wody oraz znacząco obniżać komfort życia lokalnej społeczności.
W oparciu o miejscowy potencjał przyrodniczy i kulturowy na obszarach wiejskich można
rozwijać wiele form turystyki w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Pozostają one w ścisłym
związku z nowym modelem turystyki 3 x E (entertainment, excitement, education; przeciwieństwo
tradycyjnego modelu turystyki 3xS – słońce, piasek, morze), wedle którego przewodnią rolę
w zachowaniach turystycznych odgrywać będzie aktywność ruchowa, przeżycia emocjonalne,
przygody, rozrywka, zabawa – połączone z elementami edukacyjnymi. Zaliczyć można do nich m.in.:
- agroturystykę i pobyty w gospodarstwach ekologicznych - rosnąca popularność wypoczynku na wsi
wiążę się z potrzebą poszukiwania alternatywnych miejsc wypoczynku, z dala od przeinwestowanych
centrów turystycznych. Do podstawowych potrzeb turystów należą tutaj chęć pobytu w miejscach
ustronnych o nieskażonym środowisku, które zapewniają ciszę i spokój, możliwość kontemplacji
przyrody, a także bezpośredni kontakt z miejscową społecznością. Produkt agroturystyczny powinien
mieć charakter kompleksowy i obejmować obok zakwaterowania w odpowiednio do tego
przygotowanym gospodarstwie także szereg dodatkowych atrakcji związanych z życiem codziennym
wsi, zwyczajami, tradycjami żywieniowymi. Z agroturystyką wiąże się także zapotrzebowanie na
miejscowe produkty rolne, w tym także żywność ekologiczną. Ta forma turystyki jest szczególnie
popularna wśród rodzin z dziećmi.
- turystykę aktywną (kwalifikowaną) - do korzystnych z punktu widzenia środowiska przyrodniczego
aktywnych form wypoczynku należą między innymi turystyka piesza, turystyka rowerowa, turystyka
konna, narciarstwo biegowe, narciarstwo skitourowe, spływy kajakowe górskimi rzekami. Produkty te
mogą funkcjonować niezależnie bądź w ścisłym powiązaniu z agroturystyką. Należy podkreślić, że
rozwój większości z nich uwarunkowany jest podjęciem odpowiednich działań inwestycyjnych
w zakresie infrastruktury, które jednak jak wcześniej wskazano, powinny być planowane w sposób
nienaruszający dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
- turystykę kulturową – turystyka bazująca na dziedzictwie kulturowym mieszkańców. Obejmuje
podróże w celu poznawania miejsc i obiektów o wartości historycznej, artystycznej i kulturowej oraz
także uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Turystyce kulturowej sprzyjają coraz popularniejsze
tematyczne szlaki dziedzictwa kulturowego. Dużym zainteresowaniem turystów cieszą się warsztaty
z zakresu rękodzielnictwa, tradycji kulinarnych itp.
- turystykę szczególnych zainteresowań (specjalistyczną) - jedną z jej form jest turystyka
przyrodnicza, która wiąże się ona z odwiedzaniem z pobudek poznawczych miejsc cennych pod
względem przyrodniczym. Jej celem mogą być zarówno osobliwości przyrody nieożywionej, zwłaszcza
elementy budowy geologicznej czy rzeźby (geoturystyka), jak i świata roślinnego oraz zwierzęcego
(m.in. turystyka ornitologiczna). Turystyka przyrodnicza wykazuje silne związki z edukacją
ekologiczną. Obserwuje się tworzenie centrów edukacji w zakresie tradycyjnej gospodarki wiejskiej,
gdzie w ramach zwierzyńców prezentowane są zwierzęta hodowlane (znane młodym ludziom już
tylko z programów telewizyjnych).
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Zrównoważony rozwój turystyki to rozwój bazujący na zasobach całego regionu, a nie tylko zasobach
własnych gminy. Oferta turystyczna poszczególnych gmin powinna być powiązana z ofertą
obszarów sąsiednich i razem tworzyć spójny regionalny produkt turystyczny oparty na dziedzictwie
przyrodniczym i kulturowym regionu. W budowie produktu turystycznego należy bazować na idei
sieci partnerskich. Tylko współpraca ościennych jednostek pozwoli na stworzenie konkurencyjnej
oferty turystycznej.
Turystyka jako kierunek rozwoju Karpat
Region Karpat należy do najcenniejszych pod względem przyrodniczym i kulturowym
fragmentów naszego kraju (Warszyńska 1995). Unikatowość i różnorodność świata przyrody górskiej
Karpat w połączeniu z bogatą kulturą mieszkańców tych ziem stwarzają korzystne warunki do
rozwoju turystyki.
Głównym atutem turystycznym Karpat jest środowisko przyrodnicze, a zwłaszcza rzeźba
terenu, korzystnie oddziałujący na człowieka górski klimat, bogactwo wód mineralnych, rozległe
połacie lasów oraz wielość gatunków świata roślin i zwierząt. Około 70% powierzchni Karpat Polskich
stanowią obszary chronione, w tym 6 parków narodowych, 13 parków krajobrazowych, 86
rezerwatów przyrody (Zawilińska 2005). Funkcja ochrony przyrody w znacznej mierze determinuje
turystykę jako jeden z kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego polskich Karpat.
O atrakcyjności turystycznej Karpat decyduje także malowniczy krajobraz wsi karpackich.
Odzwierciedla się on w dużym udziale łąk i pastwisk, zachowanych układach osadniczych wsi, a także
licznych obiektach architektury drewnianej. O randze karpackich zabytków drewnianych świadczyć
może fakt wpisania 14 kościołów i cerkwi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego UNESCO. Swoisty urok posiadają także małe miasteczka karpackie ze
średniowiecznymi układami urbanistycznymi oraz wieloma zabytkowymi obiektami.
Mieszkańcy Karpat wyróżniają się w skali kraju zachowanymi i pielęgnowanymi tradycjami
i zwyczajami lokalnymi. Barwnie obchodzone są tutaj święta religijne i państwowe, wiele wydarzeń
kulturalnych nawiązuje do przeszłości i tradycji. W Karpatach funkcjonuje ok. 120 katolickich
sanktuariów pielgrzymkowych, wśród których wiele ma zasięg ogólnokrajowy.
W oparciu o zasoby wód mineralnych rozwinęła się od XIX w. sieć uzdrowisk karpackich
(łącznie 13 miejscowości o randze uzdrowiska statusowego), wśród których największą renomą cieszą
się Krynica, Szczawnica, Rabka, Piwniczna, Muszyna. Potencjał w zakresie rozwoju działalności
uzdrowiskowej ma także wiele innych miejscowości górskich Karpat.
Rozwojowi turystyki w Karpatach sprzyjają także długie tradycje turystyczne i związany z tym
turystyczno-wypoczynkowy wizerunek. Karpaty stwarzają podstawę dla rozwoju wielu form turystyki
kwalifikowanej, w tym wędrówek pieszych, narciarstwa, turystyki rowerowej, konnej i in. Ze względu
na przygraniczne położenie część Karpat cechują korzystne warunki dla rozwoju turystyki
transgranicznej.
W Karpatach dominuje turystyka krajowa. Region ten skupia ok. 15-20% krajowego ruchu
turystycznego i ok. 5% ruchu zagranicznego. Jest to najczęściej wybierany przez Polaków, po terenach
nadmorskich, cel podróży wypoczynkowych. Większość turystów pochodzi z południowej Polski,
a zwłaszcza z Górnego Śląska, aglomeracji krakowskiej, tarnowskiej oraz rzeszowskiej, co w znacznej
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mierze determinuje weekendowy charakter ruchu turystycznego. Dłuższe pobyty są
charakterystyczne dla turystów z środkowej i północnej Polski, w tym m.in. mieszkańców aglomeracji
warszawskiej, którzy stanowią znaczącą grupę w statystykach ruchu turystycznego w Karpatach. Ruch
turystyczny jest rozłożony nierównomiernie. Głównymi regionami jego koncentracji są Beskid Śląski,
Tatry z Podhalem, Pieniny oraz Beskid Sądecki.
Wiele karpackich miejscowości od długiego czasu umiejętnie wykorzystuje swoje atuty
i w oparciu o nie rozwija lokalną gospodarkę turystyczną. Dotyczy to zwłaszcza wysokogórskiej części
Karpat, która jako pierwsza została spopularyzowana wśród turystów i obecnie odznacza się
stosunkowo dobrze rozbudowaną bazą turystyczną oraz wieloma atrakcjami turystycznymi. Jednak
wciąż wiele rejonów Karpat nie dostrzega tkwiącego w nich potencjału turystycznego i związanych
z tym możliwości osiągnięcia wymiernych korzyści dla lokalnej społeczności i gospodarki.
Turystyka w planach rozwoju społeczno-gospodarczego regionu karpackiego
Zrównoważony rozwój turystyki jako kierunek rozwoju społeczno-gospodarczego Karpat jest
powszechnie akceptowany na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
Większość powiatów i gmin w Karpatach w swoich strategiach i programach rozwoju
lokalnego przypisuje turystyce główną bądź jedną z głównych funkcji społeczno-gospodarczych. Za
podstawę jej rozwoju przyjmuje się ideę zrównoważonego rozwoju turystyki.
Znaczenie turystyki w rozwoju gmin karpackich potwierdzają zapisy strategii województw
małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego, w których turystyce przypisuje się rolę jednego
z najważniejszych narzędzi transformacji lokalnych gospodarek obszarów górskich, w tym zwłaszcza
wsi karpackich. Wsparcie dla działań na rzecz rozwoju turystyki w gminach karpackich zostało
potwierdzone w programach operacyjnych tych województw na lata 2014-2020: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Małopolskiego i Śląskiego na lata 2014-2020, Program
Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020.
Wizja rozwoju turystycznego Karpat określona została także w Ramowej konwencji
o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (konwencji karpackiej) – porozumieniu
międzyrządowym zawartym przez siedem krajów karpackich, w tym Polskę, będący odpowiednikiem
wdrożonej wcześniej w Europie Zachodniej – Konwencji Alpejskiej. Wskazuje się w tych
dokumentach, że rozwój turystyki jest kluczowy dla przyszłości całego łańcucha górskiego Karpat
i powinien być promowany na poziomie ogólnokrajowym. W zakresie rozwoju turystyki będzie on
oparty na:
- ustanowieniu planu marketingowego promowania Karpat jako wyjątkowego miejsca, w tym
stworzenia warunków wspierających zrównoważone produkty i usługi turystyczne,
- opracowaniu innowacyjnego systemu zarządzania turystyką na wszystkich poziomach,
w pełni włączając potrzeby miejscowej ludności oraz zachowanie dziedzictwa naturalnego
i kulturowego,
- rozwijaniu potencjału, wiedzy i kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju
i zarządzania turystyką.
Reasumując turystyka jest jedną z dziedzin życia gospodarczego w gminach karpackich,
która w najbliższych latach będzie cieszyć się dużym wsparciem zarówno wśród instytucji
regionalnych, jak i krajowych. Duże znaczenie dla popularyzacji tej formy działalności będą mieć
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programy wsparcia finansowego z środków Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że to właśnie gminy
karpackie – jako obszary o dużym potencjale przyrodniczym i kulturowym mogą stać się głównym
beneficjentem środków unijnych przeznaczonych na wsparcie rozwoju sektora gospodarki
turystycznej.
Turystyka jako kierunek rozwoju gminy Gromnik (kontekst lokalny)
Gmina Gromnik położona w pogórskiej części Karpat, na terenie województwa małopolskiego,
w powiecie tarnowskim. Jest typową gminą wiejską, borykającą się z problemami transformacji
gospodarczej, w tym z upadkiem rolnictwa. Trudne warunki gospodarowania na obszarach górskich,
znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych, ich niska towarowość oraz mała opłacalność
ekonomiczna działalności rolniczej sprawiają, że coraz więcej mieszkańców odchodzi od tej formy
gospodarowania. Zasadniczym problemem, przed którym obecnie stoi gmina jest poszukiwanie
nowych dróg rozwoju społeczno-gospodarczego i związanych z tym typów działalności gospodarczej,
które stałyby się dla mieszkańców nowym (dodatkowym) źródłem dochodów, zaktywizowałyby
lokalny rynek pracy, przyczyniając się do zahamowania odpływu mieszkańców gminy do miast i poza
granice kraju.
Jedną z dróg aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy może być turystyka. Gmina Gromnik
cechuje się korzystnymi warunkami dla rozwoju tego sektora lokalnej gospodarki. Wykorzystując
swoje podstawowe atuty: nieskażone środowisko przyrodnicze, malowniczy pogórski krajobraz, duży
odsetek lasów oraz zachowane dziedzictwo kulturowe może rozwinąć różne typy działalności
nastawione na obsługę turystów, w tym zwłaszcza wypoczynek w gospodarstwach rolnych
(agroturystycznych). Sprzyjają temu: wiejski charakter obszaru, brak przemysłu, ustronne położenie,
przy jednocześnie stosunkowo niewielkiej odległości od głównych ośrodków miejskich południowej
Polski – które są ważnymi ośrodkami emisji ruchu turystycznego w Karpaty. Mówiąc o rozwoju
turystycznym gminy Gromnik należy podkreślić, także atuty związane z atrakcyjnością turystyczną
obszarów sąsiednich: Tuchowem, Zakliczynem i Ciężkowicami, które stanowią obecnie ważny cel
przyjazdu turystów w region pogórski Karpat. Działalność turystyczna może stworzyć szansę na
aktywizację innych sektorów lokalnej gospodarki, w tym zwłaszcza rolnictwa, które pod wieloma
względami na obszarze gminy Gromnik ma cechy rolnictwa ekologicznego. Turyści stanowiliby nowe
rynki zbytu lokalnych produktów rolnych.
Turystyka jako jeden z kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Gromnik został
wskazany w lokalnej strategii rozwoju gminy z 2000 r., gdzie wśród celów rozwojowych zawarto
działania nakierowane na rozwój agroturystyki oraz pobudzanie zagospodarowania turystycznego
terenu24.
Dokumentem (o randze ponadgminnej) odnoszącym się do rozwoju turystyki w Gromniku
jest Lokalna Strategia Rozwoju Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju25 - Lokalnej Grupy Działania,
gdzie za jeden z podstawowych celów działań gmin członkowskich przyjmuje się: opracowanie
i wdrożenie kompleksowej oferty turystycznej Pogórza, opartej na lokalnych walorach kulturowych
oraz przyrodniczych (cele szczegółowe: zagospodarowanie turystyczne obszaru, zintegrowana
Strategia Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Gminy Gromnik, 2000.
Lokalna Strategia Rozwoju Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju , Program Rozwoju Obśzarów
Wiejskich 2007-2013 - Oś 4 LEADER, Tuchów 2008.
24
25
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promocja walorów przyrodniczych i kulturowych, kreowanie rozpoznawalnej marki pogórzańskich
produktów lokalnych). Rozwojowi turystyki sprzyjają także dwa pozostałe cele strategiczne zawarte
w tej strategii: zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej i przedsiębiorczości
mieszkańców (m.in. poprzez rozwój oferty czasu wolnego dla różnych grup społecznych, wzrost
umiejętności i kwalifikacji mieszkańców); zachowanie walorów środowiska naturalnego Pogórza
(zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców).
Wsparcie dla rozwoju turystyki w gminie zostało także zawarte w Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Powiatu Tarnowskiego na lata 2011-202026, gdzie w ramach obszaru kluczowego „Aktywność
zawodowa, przedsiębiorczość” za cel działań na szczeblu powiatu przyjmuje się: kreowanie wspólnej,
subregionalnej oferty turystycznej powiatu. Wśród zadań przypisanych do realizacji ww. celu znalazły
się m.in.: rozwój tras turystycznych (szlaków pieszych i konnych, ścieżek rowerowych, szlaków
tematycznych i in.; inwestycje w bazę turystyczną i około turystyczną; poprawa standardu usług;
tworzenie produktów turystycznych).

8.2 Analiza stanu obecnego w gminie i identyfikacja kierunków rozwoju
Przyrodnicze i kulturowe podstawy rozwoju turystyki
Podstawowe znaczenie w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej gminy Gromnik mają walory
środowiska przyrodniczego. Gmina Gromnik leży w pasie pogórzy karpackich (na styku Pogórza
Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego). Rzeźba tego obszaru ma charakter pogórski. Jej zasadniczy
element stanowią pasma wzniesień (od 300 do 450 m n.p.m.) porozcinane dolinami potoków.
Główna rzeka  Biała (zwana także Białą Tarnowską lub Białą Dunajcową) przepływa przez gminę
w kierunku południkowym, tworząc malowniczą dolinę, z odcinkami o charakterze przełomów.
W strukturze użytkowania ziemi dominują tereny rolnicze (nadające się do rolniczego wykorzystania).
Lasy zajmują ok. ¼ całkowitej powierzchni całej gminy (pow. 1814,4 ha; GUS 2011). Najcenniejsze
pod względem przyrodniczym kompleksy leśne zachowały się we wschodniej części gminy (pasmo
Brzanki). Cenne przyrodniczo są również ekosystemy rzeczne, zwłaszcza rzeki Białej. Ponad 90%
powierzchni gminy objętych jest prawnymi formami ochrony przyrody, co istotnie oddziałuje na
potencjalne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, w tym na rozwój turystyki.
W granicach gminy wytyczono 3 obszary „siedliskowe” Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Są to: Biała Tarnowska (PLH120090; Obszar „rzeczny”; obejmuje ekosystem naturalnie meandrującej
rzeki górskiej; 16 gat. ryb), Dolny Dunajec (PLH120085, Obszar „rzeczny”; 26 gat. ryb, z w tym liczne
gatunki prądolubne) oraz Ostoja w Paśmie Brzanki (PLH120047; cenne leśne siedliska przyrodnicze).
Na obszarze gminy rozciągają się także dwa parki krajobrazowe: Park Krajobrazowy Pasma Brzanki,
Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza
Ciężkowickiego.
W ocenie Instytutu Turystyki w Warszawie cechy środowiska przyrodniczego gminy Gromnik sprzyjają
rozwojowi turystyki wypoczynkowej, zwłaszcza odbywaniu wędrówek pieszych w okresie letnim.
Głównym atutem przyrodniczym gminy jest rzeźba terenu. Mniejsze znaczenie mają lasy. Za
atrakcyjne dla wypoczynku uznano ok. 85% powierzchni gminy; przy czym poziom atrakcyjności
oceniono jako średni.

26
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Tab. 8.1. Walory przyrodnicze gminy Gromnik na tle wybranych gmin powiatu tarnowskiego
Nazwa
gminy

Pow. lasów
w km2; (w
nawiasie udział w
pow. gminy)

Gromnik
Tarnów –
gm. wiejska
Wojnicz

17,8 (25,5%)
10,2 (12,3%)

Pow. obszarów
o walorach
wypoczynkowych
(*) w km2
(w nawiasie udział
w pow. gminy)
60,0
0

Pow. obszarów
chronionych
w km2
(w
nawiasie udział
w pow. gminy)
(**)
67,8 (97,1%)
32,9 (39,7%)

18,5 (23,5%)

30,0

50,1 (63,8%)

Pleśna

23,7 (28,6%)

80,0

83,7 (100,0%)

Tuchów

22,9 (22,9%)

80,0

100,1 (100%)

Ryglice

29,3 (25,1%)

50,0

115,0 (98,5%)

Dominujący
typ walorów
przyrodniczych

Stopień
atrakcyjności
gminy dla
wypoczynku
(***)

Rzeźba terenu
-

średni
-

Rzeźba terenu,
lasy
Rzeźba terenu,
lasy
Rzeźba terenu,
lasy
Rzeźba terenu,
lasy
Rzeźba terenu
Rzeźba terenu
Rzeźba terenu

mała
średni
średni
mały

Zakliczyn
37,9 (31,1%)
110,0
121,9 (99,5%)
średni
Ciężkowice
30,3 (29,4%)
40,0
102,5 (99,3%)
mały
Rzepiennik
14,3 (20,2%)
0
70,0 (100%)
bardzo mały
Strzyżewski
Szerzyny
19,6 (23,9%)
30,0
81,3 (98,9%)
Rzeźba terenu
mały
*) - określona na podstawie oceny elementów środowiska przydatnych dla wypoczynku: rzeźby
terenu, wód powierzchniowych, szaty leśnej
**) – uwzględniono sumaryczną powierzchnię włączając parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki
krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu
***) - Kategorie atrakcyjności wypoczynkowej (b. mała, mała, średnia, duża) określono na podstawie
wielkości powierzchni obszarów o walorach wypoczynkowych i ich kategorii
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: GUS (2011) i Instytutu Turystyki w Warszawie
(1998-2010).

Osobliwości świata przyrody stwarzają także podstawy do rozwoju turystyki poznawczej
i edukacyjnej. Z punktu widzenia geoturystyki na uwagę zasługują naturalne schroniska skalne
wytworzone w warstwach piaskowców ciężkowickich (o długości maksymalnie do 9 metrów; znajdują
się one na obszarze wsi Polichty) oraz źródła wód mineralnych siarczkowych (także miejscowość
Polichty). Wody te mają walory lecznicze, ale ze względu na małą wydajność źródeł ich eksploatacja
na szersza skalę jest nieopłacalna27.
Cenne pod względem poznawczym są obszary znajdujące się w granicach parków
krajobrazowych (PK Pasma Brzanki, Ciężkowicko-Rożnowskiego PK), które dają możliwość zapoznania
się z rzeźbą pasa pogórzy, piętrowością roślinną na obszarach podgórskich, naturalnymi kompleksami
27

Wody te śą wykorzyśtywane przez miejścową ludność do picia i kąpieli.
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leśnymi, różnorodnością świata zwierząt. Obszary te istotne są także dla wielu innych form turystyki
przyrodniczej, w tym m.in. birdwatchingu. Znaczącymi walorami edukacyjnymi odznacza się użytek
ekologiczny „Polichty” (w obrębie PK), gdzie na powierzchni 13,3 ha ochronie podlega różnorodność
biologiczna w trzech typach ekosystemów: leśnym, wodnym i łąkowym. Obszar ten jest specjalnie
przystosowany dla potrzeb edukacji przyrodniczej. Działa tam Ośrodek Edukacji Ekologicznej Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Oddział w Tarnowie, który oferuje szeroki
program edukacyjny z zakresu ochrony przyrody, biologii i ekologii. Na terenie Użytku Ekologicznego
„Polichty-Sucha Góra” wytyczono ścieżkę przyrodniczą, która umożliwia obserwacje różnych
ekosystemów, w tym stawu z roślinnością wodno-błotną. W sąsiedztwie ośrodka istnieją także dwie
kolejne ścieżki ekologiczne: „Pod Kurchan” i „Na Budzyń” (www.zpkwm/edukacja.35.hml).
Pod względem kulturowym atutami turystycznymi gminy Gromnik są historia, obiekty
zabytkowe oraz tradycje i zwyczaje lokalne, w tym także tradycyjne formy gospodarowania na
obszarach wiejskich.
Gminę Gromnik, podobnie jak sąsiednie tereny zamieszkuje grupa etniczna zwana
Pogórzanami. Początki akcji osadniczej na tych ziemiach przypadają na XIII w. i wiążą się z kolonizacją
na prawie niemieckim prowadzoną wówczas przez opactwo benedyktynów w Tyńcu. Najstarsze
wzmianki o Gromniku sięgają 1288 r., a o wsi Brzozowa – 1215 r. Spośród zachowanych obiektów
zabytkowych (por. wykaz w tab. 8.2.) na uwagę turystów zasługują drewniane kościoły w Brzozowej,
Gromniku i Siemiechowie oraz zespół dworski w Gromniku z XIX w. W krajobrazie wsi wciąż można
spotkać pozostałości tradycyjnego budownictwa ludowego (domy i zabudowania gospodarcze), choć
obiektów tych zachowało się już niewiele. Ważny element atrakcyjności kulturowej stanowią
cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Brzozowej, Chojniku, Gromniku i Siemiechowie,
które są śladami toczonych na tych ziemiach walk.
Tabela 8.2. Obiekty w gminie Gromnik wpisane do rejestru zabytków
Miejscowość

Nazwa obiektu

Nr rej.

Brzozowa

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, drewniany, I poł.
XVI w., 1835 r.
Cmentarz wojenny nr 184 z I wojny światowej (19151916)
Kapliczka z 1903 r.
Cmentarz wojenny nr 148 z I wojny światowej (19151916)
Cmentarz wojenny nr 150 z I wojny światowej (19151916)
Kościół parafialny p.w. św. Marcina, drewniany, I poł.
XVI w., 1750 r.
Cmentarz wojenny nr 145 z I wojny światowej –
kwatera na cmentarzu parafialnym (1916-1917)

I-3/31/46

Data wpisu
do rejestru
10.03.1947

A-40/M

13.01.2006

A-40/M
A-82/M

13.01.2006
22.03.2007

A-16/M

24.02.2004

I-3/30/46
148
A-1194/M

30.04.1947
19.08.1969
26.03.2010

Cmentarz wojenny nr 146 z I wojny światowej (19151916)

A-1195/M

03.03.2010

Chojnik

Gromnik
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Siemiechów

Zespół dworski (dwór i park) z XIX w.
Kościół fil. p.w. Matki Boskiej Gromnicznej
drewniano-murowany z XVI w., XIX w.

A-236
Kl.V115/10/55
A-165
A-1189/M

04.05.1987
24.12.1955
25.08.1978

Cmentarz wojenny nr 146 z I wojny światowej (191518.01.2010
1916)
Kaplica cmentarna z 1917 r.
A-1189/M 18.01.2010
Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa – www.
nid.pl
Obiekty kulturowe z terenu gminy popularyzowane są w ramach pięciu szlaków kulturowych,
w tym dwóch o znaczeniu ponadregionalnym. Pierwszym z nich jest „Szlak Architektury Drewnianej” jeden z najbardziej znanych szlaków kulturowych Polski południowej, obejmujący swoim zasięgiem
trzy województwa: śląskie, małopolskie oraz podkarpackie. Na tym szlaku znajdują się 3 zabytkowe
kościoły w: Brzozowej, Gromniku i Siemiechowie (w ramach pętli tarnowskiej). Drugim szlakiem jest
„Szlak Cmentarzy Wojennych z czasów I Wojny Światowej”, stanowiący część „Szlaku Front
Wschodniego I Wojny Światowej”. W ramach tego szlaku znajdują się cmentarze wojenne
w Brzozowej (nr 184) oraz Chojniku (nr 150). Natomiast zespół dworski w Gromniku wpisany został
na „Szlak Dworów Małopolskich”.
Funkcje kreatora życia kulturalnego w gminie pełni Gminny Ośrodek Kultury w Gromniku, pod
zarządem którego pozostają także domy ludowe w Brzozowej, Polichtach, Rzepienniku
Marciszewskim i w Siemiechowie. GOK w Gromniku dysponuje salą widowiskową o powierzchni
100 m2. Jest on organizatorem lub współorganizatorem wydarzeń kulturalnych. Prowadzi także
amatorski ruch artystyczny. Ważną rolę odgrywa Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Gromniku, który prowadzi edukację na specjalności artystyczno-medialnej oraz szkołę muzyczną.
W gminie działają także lokalni twórcy – rzeźbą w drewnie zajmuje się m.in. Adam Cichoński
z Brzozowej (jego działalność artystyczna jest popularyzowana w ramach „Szlaku Tradycyjnego
Rzemiosła Małopolski”).
W rozwoju turystycznym gminy duże znaczenie mogą odgrywać tradycje lokalnej gospodarki,
w oparciu o które można kreować lokalne produkty turystyczne. Wymienić tutaj należy m.in. tradycje
związane z garncarstwem, kowalstwem, sitarstwem, pszczelarstwem, zielarstwem, uprawą kwiatów.
W ostatnich latach na terenie gminy rozwija się także uprawa winnej latorośli (4 winnice). Na bazie
istniejących winnic w całym regionie pogórskim planuje się utworzenie „Pogórzańskiego Szlaku
Winnego”, który obejmowałby nie tylko producentów win, ale także pasieki pszczelarskie. Działalność
winiarska i pszczelarstwo prowadzone w gminie popularyzowane są na krajowych i regionalnych
imprezach (np. „Święto Polskiego Wina” – cykliczna impreza odbywająca się w różnych miejscach
w kraju; jarmarki tradycyjnej żywności) , jak i w obrębie samej gminy (m.in. festyn „Święto Wina
i Miodu w Gromniku”).
Wśród wydarzeń kulturalno-rozrywkowych turystyczne znaczenie mogą mieć także:
Pogórzański Festyn Rodzinny (maj), „Święto Grzyba” w Polichtach (lipiec), „Święto Wina i Miodu”
(wrzesień), „Dożynki” (sierpień), „Międzygminny Przegląd Kolęd” (grudzień), a także obchody świąt
państwowych i religijnych.
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Stan rozwoju bazy turystycznej
Istotną barierą rozwoju turystyki w gminie jest stan jej zagospodarowania turystycznego.
Dotyczy to zwłaszcza podstawowej bazy recepcyjnej, tj. obiektów noclegowych. W gminie działają
tylko 4 obiekty noclegowe (w tym 3 gospodarstwa agroturystyczne) o łącznej pojemności ok.
40 miejsc noclegowych. Największą zdolność recepcyjną posiada Ośrodek Edukacji Ekologicznej
ZPKWM w Polichtach (27 miejsc noclegowych). Gospodarstwa agroturystyczne zlokalizowane są we
wsiach: Siemiechów (obiekt oferuje także zakup żywności ekologicznej), Chojnik oraz Brzozowa.
Możliwości recepcyjne posiada także internat Zespołu Szkół w Gromniku (ponad 100 miejsc
noclegowych), przy czym jak dotychczas obiekt ten nie jest udostępniany dla osób indywidualnych
i grup z zewnątrz. Głównym obiektem bazy gastronomicznej w gminie jest restauracja Nowy Dworek
w Gromniku, dysponująca zapleczem gastronomicznym umożliwiającym organizację przyjęć
okolicznościowych. Uzupełnienie sieci gastronomicznej stanowią sklepy spożywcze i tzw. mała
gastronomia (np. przy wyciągu Jaszczurówka).
Przez obszar gminy przebiegają 3 szlaki piesze o łącznej długości ok. 40 km. Umożliwiają one
dotarcie do najatrakcyjniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowych fragmentów gminy.
Dwa z nich (zielony i niebieski) mają swoje punkty węzłowe w Gromniku. Szlak zielony prowadzi przez
Lubinkę, Wał do Gromnika i dalej przez Suchą Górę na Styr (łączna długość w granicach gminy – ok.
18 km), szlak niebieski o długości 6,5 km łączy Gromnik z Nosalową, a szlak żółty przebiega przez
zachodnią część gminy (od Wału przez Siemiechów do Suchej Góry; ok. 11 km w granicach gminy).
Istotne znaczenie dla rozwoju turystyki aktywnej mają szlaki rowerowe. Popularność tej
formy aktywności ruchowej w ostatnich latach znacząco wzrosła w Polsce. Na obszarze gminy
wytyczone zostało 5 tras rowerowych wpisujących się w system tras rowerowych powiatu
tarnowskiego. Ich łączna długość wynosi ok. 35 km. W najbliższych latach planuje się utworzenie
nowych tras rowerowych w ramach projektów koordynowanych przez Pogórzańskie Stowarzyszenie
Rozwoju w Tuchowie i Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała.
Uzupełnieniem sieci szlaków turystycznych są ścieżki edukacyjne w miejscowości Polichty
(3 ścieżki edukacyjne w sąsiedztwie Ośrodka Edukacji Ekologicznej).
W Siemiechowie działa ośrodek narciarski Jurasówka. Obiekt ten posiada trzy trasy zjazdowe
o łącznej długości ok. 1100 m., które obsługują dwa wyciągi (orczykowy – 350 metrów; talerzykowy –
120 m) o maks. łącznej przepustowości ok. 1300 osób/h. Stok jest oświetlany i ma sztuczne
naśnieżanie28. Oferta ośrodka obejmuje także naukę jazdy na nartach i desce snowboardowej, usługi
gastronomiczne oraz możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego.
W gminie nie ma wyznaczonych miejsc kąpielowych. Brak jest także małej infrastruktury
o charakterze rekreacyjnym i rekreacyjno-sportowym, jak miejsca biwakowe itd.
Dostępność komunikacyjna
Gmina Gromnik położona jest w odległości ok. 30 km od Tarnowa, 110 km – od Krakowa
i Rzeszowa. Przez gminę prowadzi droga łącząca Tarnów z Grybowem, umożliwiająca łatwy dojazd
z autostrady A4. W odległości ok. 20 km od gminy przebiega ważny z punktu widzenia turystycznego
28

www.jurasowka.pl
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szlak komunikacji drogowej z Brzeska do Nowego Sącza i Krynicy, który prowadzi dalej do granicy ze
Słowacją. Do gminy można dotrzeć także transportem kolejowym (połączenia na trasie Tarnów-Nowy
Sącz). Pomimo peryferyjnego położenia dostępność komunikacyjną gminy Gromnik należy ocenić
jako dobrą, zwłaszcza w kontekście powiązań z głównymi ośrodkami aglomeracyjnymi Polski
południowej.
Ruch turystyczny – wielkość i struktura
Gmina Gromnik jest stosunkowo rzadko odwiedzana przez turystów. Ruch turystyczny opiera się
przede wszystkim na przyjazdach mieszkańców Tarnowa i pobliskich miast (jednodniowych lub
krótszych), głównie w czasie weekendów. Są to na ogół pobyty związane z uprawianiem turystyki
rowerowej, czy wędrówkami pieszymi. Magnesem przyciągającym gości z okolic są wydarzenia
kulturalne odbywające się na obszarze gminy. W sezonie zimowym głównym celem turystów jest
głównie wyciąg narciarski Jurasówka. Brak rozwiniętej bazy noclegowej i oferty turystycznej stanowią
główną barierę dla napływu gości z dalszych regionów kraju; potencjalny ruch turystyczny przejmują
sąsiednie gminy, które dysponują o wiele lepiej rozwiniętą bazą noclegową. Potwierdzeniem dużej
atrakcyjności turystycznej gminy, zwłaszcza przyrodniczej i krajobrazowej i związanego z tym
zapotrzebowania na pobyty wypoczynkowe są coraz liczniej powstające drugie domy, których
obecnie w gminie istnieje już kilkadziesiąt.
Najważniejszym ośrodkiem turystycznym w gminie jest Ośrodek Edukacji Ekologicznej ZPKWM
w Polichtach. Jest on odwiedzany przez dzieci i młodzież w celach edukacyjnych (głównie grupy
zorganizowane). Pochodzą one głównie z terenu województwa małopolskiego, zwłaszcza z Tarnowa.
Stosunkowo niewielki udział mają goście z innych województw. Obiekt ten oferuje jednodniowe
i kilkudniowe programy pobytowe dla młodzieży szkolnej. W 2011 roku z oferty ośrodka skorzystały
1224 osoby (52 grupy), a w 2012 r. – 1549 osób (70 grup)29. Ruch turystyczny ma tam wybitnie
sezonowy charakter. W okresie kwiecień-czerwiec i wrzesień-październik w ośrodku przebywają
głównie grupy szkolne (edukacja ekologiczna), a w okresie wakacji – studenci odbywający praktyki
przyrodnicze. W tab. 8.3. przedstawiono dane na temat działalności noclegowej tego ośrodka30.
Tab. 8.3. Zarejestrowany ruch turystyczny w bazie noclegowej w gminie Gromnik
Nazwa gminy

2008

2009

2010

2011

2012

Korzystający z noclegów
791
Udzielone noclegi
1644
Średnia długość pobytu
2,08
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

573
1263
2,20

819
1570
1,92

403
826
2,05

627
1280
2,04

Zmiana2
008-2012
-20,7%
-22,1%
-

Współpraca i partnerstwo lokalne
W lokalnym rozwoju turystyki ważną rolę odgrywa współdziałanie realizowane w różnych
formach i na różnych poziomach. Model partnerskiej współpracy w układach sformalizowanych
i niesformalizowanych jest jednym z najefektywniejszych sposobów kształtowania lokalnego
i regionalnego produktu turystycznego. Umożliwia on m.in. intensyfikację działań promocyjnych
29
30

Na podstawie informacji uzyskanych w Ześpole Parków Krajobrazowych Woj. Małopolśkiego.
Obiekt jako jedyny w gminie udośtępnia dane na temat liczby ośób korzyśtających z uśług noclegowych.
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(m.in. poprzez łączenie środków finansowych z poszczególnych gmin i podmiotów sektora
turystycznego), tworzenie wspólnych (ponadgminnych) ofert turystycznych, wymianę doświadczeń,
wspólne ubieganie się o środki pomocowe.
Podstawowym partnerem gminy Gromnik w zakresie wspierania rozwoju turystyki jest
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Tuchowie. Organizacja
ta zrzesza 5 gmin (Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyna i Tuchów). Podmiot ten
realizuje szereg działań na rzecz turystyki, m.in. wyznacza i opracowuje tematyczne trasy turystyczne,
prowadzi inwentaryzację zasobów turystycznych, przygotowuje materiały promocyjne, skupia
lokalnych przedstawicieli sektora turystyki i mieszkańców zainteresowanych problemami rozwoju
turystyki, organizuje szkolenia dla mieszkańców itd..
Gmina Gromnik współpracuje także z Beskidem Zielonym – Lokalną Organizacją Turystyczną
z Gorlic, która opracowuje regionalną strategię rozwoju turystyki „Magiczna Kraina Łemków
i Pogórzan” na lata 2013-202031. Jest to część składowa projektu „Karpaty Łączą - Mechanizm
konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej" realizowanego w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy.
Ważnymi aktorami lokalnego rozwoju turystyki w gminie są Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Małopolskiego, Oddział w Tarnowie prowadzący Ośrodek Edukacji Ekologicznej
w Polichtach – zajmujący się edukacją przyrodniczą i turystyką edukacyjną oraz Nadleśnictwo
Gromnik, zarządzające obszarami leśnymi w powiecie tarnowskim.
W sąsiedztwie gminy Gromnik działa Lokalna Grupa Działania „Dunajec-Biała”, utworzona
w 2005 r. przez sąsiadujące bezpośrednio z Gromnikiem gminy Ciężkowice, Pleśną Zakliczyn, Wojnicz.
Podmiot ten powstał w celu wspierania wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych
Pogórza Ciężkowickiego dla rozwoju gmin członkowskich, w tym rozwoju turystyki bazującej na tych
zasobach32.
Jednostką zajmującą się promocją i informacją turystyczną jest na poziomie powiatu
Tarnowskie Centrum Informacji – jednostka budżetowa gminy miejskiej Tarnów33. Jednostka ta działa
od 1999 r. i swoim zakresem działalności obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski
oraz miasto Tarnów.
Podsumowanie
Gmina Gromnik posiada szereg atutów umożliwiających rozwój turystyki na jej obszarze.
Podstawowe znaczenie w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej gminy mają zasoby środowiska
przyrodniczego: malowniczy krajobraz pogórski, duży udział powierzchni zalesionych, parki
krajobrazowe. Te elementy w połączeniu z wiejskim charakterem gminy, dziedzictwem kulturowym
(obiekty zabytkowe, tradycje i zwyczaje lokalne, szlaki kulturowe) przy braku rozwiniętej działalności
przemysłowej sprzyjają kreowaniu produktu turystycznego o charakterze wypoczynkowym,
powiązanego z działalnością rolniczą i tradycyjnymi produktami lokalnymi. Gmina Gromnik ze
Strategia przygotowywana jeśt dla 7 powiatów i 38 gmin z województwa małopolśkiego
i podkarpackiego. Jej zaśięg terytorialny obejmuje tereny Beskidu Niskiego, Dołów Jaśielśko -Sanockich
oraz Pogórzy: Rożnowśkiego, Ciężkowickiego, Strzyżowśkiego i Dynowskiego.
32 www. dunajecbiala.pl
33 www.it.tarnow.pl
31
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względu na stosunkowo bliskie położenie względem ośrodków miejskich południowej Polski może
rozwijać także turystykę weekendową w różnych formach. Korzystne warunki przyrodnicze sprzyjają
rozwojowi różnych form turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej, konnej, a zimą - narciarstwa
biegowego. Możliwości rozwoju daje także działający w Polichtach ośrodek edukacji ekologicznej.
Głównym ograniczeniem rozwoju turystyki w gminie jest niewielka liczba obiektów
noclegowych oraz gastronomicznych. Brak bazy turystycznej zaspokajającej podstawowe potrzeby
turystów powoduje, że gmina Gromnik jest miejscem, do którego turyści przybywają jedynie na
krótki okres czasu lub przejeżdżają przez teren gminy bez zatrzymywania się, zwłaszcza że niektóre
z pobliskich gmin mają lepiej rozwinięte zaplecze noclegowe i bardziej znaczące atrakcje turystyczne.
Tworzenie podmiotów sektora noclegowego uznać należy za podstawowy cel w zakresie wspierania
inicjatyw proturystycznych. Barierą w tym względzie jest wciąż zbyt małe zainteresowanie
mieszkańców podejmowaniem działalności w sektorze turystycznym. Z jednej strony wynika to
z braku wzorców do naśladowania (lidera lokalnego), z drugiej – z ograniczeń natury organizacyjnoprawnej, które hamują proturystyczne inicjatywy mieszkańców. Równolegle powinny być
podejmowane działania związane z tworzeniem lokalnych produktów turystycznych bazujących na
środowisku przyrodniczym i lokalnych tradycjach. W strategii gminy Gromnik zasadniczy nacisk
położony został na dwóch grupach produktów: ofercie wypoczynku na wsi oraz turystyce
szczególnych zainteresowań. Tworzenie oferty produktów turystycznych gminy wymaga stworzenia
lokalnej grupy roboczej ds. turystyki, która powinna skupić głównych aktorów rozwoju turystycznego
gminy, a zwłaszcza podmioty świadczące usługi turystyczne i osoby zamierzające rozpocząć taką
działalność.
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Zasoby stron internetowych
Bank Danych Lokalnych GUS – www.stat.gov.pl
Gmina Gromnik (oficjalna strona internetowa) – www.gromnik.pl
Instytut Turystyki w Warszawie (baza danych Gmina) – www.intur.pl
LEADER Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju – www.psr.tuchow.pl
Lokalna Grupa Działania „Dunajec-Biała” - www. dunajecbiala.pl
Tarnowskie Centrum Informacji -www.it.tarnow.pl
Narodowy Instytut Dziedzictwa – www.nid.pl
World Travel and Tourism Council (Światowa Rada Podróży i Turystyki) – www.wttc.org
www.jurasowka.pl
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8.3. Wizja i cele rozwoju turystyki w gminie
Gmina Gromnik
dysponuje atrakcyjną ofertą agroturystyczną z rozwiniętym zapleczem noclegowo-żywieniowym,
skierowaną do osób pragnących wypoczynku i relaksu w otoczeniu przyrody karpackiej,
zainteresowanych kulturą i tradycją wsi pogórzańskiej.
Turystyka stanowi ważne źródło dochodów mieszkańców gminy Gromnik, jej rozwój odbywa się
w harmonii i w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu

Osiągnięcie pożądanej wizji rozwoju turystyki w gminie Gromnik wymaga podjęcia szeregu działań
szczegółowych. Zostały one przyporządkowane do trzech głównych (strategicznych) celów
rozwojowych.
Cel. 1. Rozwój sieci obiektów noclegowych, w tym gospodarstw agroturystycznych oraz bazy
gastronomicznej stanowiących podstawę produktu turystycznego gminy Gromnik
Uzasadnienie celu: Podstawową barierą rozwoju turystycznego gminy Gromnik jest brak bazy
noclegowej i gastronomicznej. Na terenie gminy działają jedynie 3 gospodarstwa agroturystyczne (na
stosunkowo niewielką skalę). Realizacja wizji określonej w strategii wymaga podjęcia szerokiego
wachlarza działań o charakterze pomocowo-organizacyjnym, skierowanych bezpośrednio do
mieszkańców gminy oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych działalnością w tym zakresie.
Ich celem musi być rozpoznanie głównych barier podejmowania aktywności w sektorze noclegowym
i żywieniowym oraz oczekiwanej pomocy ze strony instytucji gminnych i innych podmiotów. Należy
pamiętać, że rozwój bazy turystycznej zależy od prywatnych osób, w gestii władz samorządowych
pozostaje jedynie stworzenie wzmiankowanego już systemu wsparcia. Na podstawie obserwacji
z różnych regionów Karpat można stwierdzić, że istotnym czynnikiem pobudzenia rozwoju
agroturystyki (zwłaszcza na obszarze, gdzie nie ma tradycji w zakresie goszczenia turystów) są
inicjatywy podejmowane przez władze lokalne. Duże znaczenie ma także osoba lidera lokalnego,
który stanowi wzór do naśladowania przez inne osoby. Założeniem w/w działania jest wsparcie
powstania kilku nowych obiektów agroturystycznych – jako wzorcowych rozwiązań. Brak realizacji
celu 1 będzie stanowił istotną barierę dla wdrożenia innych planów rozwoju turystycznego
określonych w niniejszym dokumencie.
Cel 2. Stworzenie szerokiej oferty produktów turystycznych gminy, skoncentrowanych wokół idei
przewodniej – przyjazdu do Gromnika po zdrowie
Uzasadnienie celu: Odpoczynek w atrakcyjnym górskim środowisku, w miejscu położonym z dala od
przepełnionych centrów turystycznych, o ciekawej przeszłości i przyjaźnie nastawionych do turystów
mieszkańcach powinien stać się podstawowym elementem oferty turystycznej gminy Gromnik
w przyszłości – jej swoistym wyróżnikiem. Produkt oferowany przez gospodarstwa agroturystyczne
i inne obiekty turystyczne w gminie powinien ściśle nawiązywać do lokalnego charakteru i być
powiązany z innymi profilami działalności gospodarczej, m.in. proponowaną w strategii produkcją
produktów lokalnych, m.in. pszczelarskich, owocowych, warzywnych i zielarskich. Jego
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uzupełnieniem powinna być rozwinięta infrastruktura turystyczna umożliwiająca uprawianie różnych
form turystyki aktywnej, m.in. turystyki rowerowej, turystyki konnej, narciarstwa biegowego w zimie.
Rozwój produktu turystycznego gminy wymaga szeregu działań o długofalowym charakterze.
Uwzględniając aktualny stan rozwoju sektora turystycznego w gminie należy podkreślić, że powinien
on opierać się na metodzie małych kroków. Należy zachęcać istniejące już gospodarstwa
agroturystyczne do poszerzania swojej oferty, a gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji
lokalnych produktów zachęcać do podejmowania działalności agroturystycznej, bądź współpracy
z istniejącymi już obiektami turystycznymi. Głównym odbiorcą wypoczynkowego produktu
turystycznego gminy Gromnik mogą być rodziny z dziećmi oraz osoby starsze zainteresowane
wypoczynkiem na wsi.
W oparciu o działalność ośrodka edukacyjnego w Polichtach można budować ofertę turystyczną
powiązaną z edukacją ekologiczną. Natomiast tradycje pszczelarskie, winiarskie i zielarskie mogą być
wykorzystane nie tylko do uatrakcyjnienia oferty pobytowej gminy, ale na ich bazie można zbudować
produkt o charakterze unikatowym, przeznaczony dla turystów o szczególnych zainteresowaniach.
Należy podkreślić, że niszowe formy turystyki stają się obecnie coraz bardziej popularne,
a uczestniczący w nich turyści są gotowi ponieść wyższe wydatki w celu uzyskania unikalnych
doświadczeń i przeżyć. Innym produktem niszowym gminy może stać się tzw. turystyka muzyczna.
W ramach turystyki szczególnych zainteresowań warto rozważyć możliwość organizacji pobytów dla
dzieci i młodzieży powiązanych z nauką gry na instrumentach muzycznych. Na terenie gminy działa
zespół szkół, w ramach którego prowadzone są zajęcia muzyczne. Atutem gminy w tym względzie jest
także sąsiedztwo Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (gmina
Zakliczyn) oraz Dwór Paderewskiego w Kąśnej Dolnej (gmina Ciężkowice).

Cel 3. Kształtowanie wizerunku turystycznego gminy Gromnik poprzez aktywną działalność
promocyjną
Uzasadnienie celu: Gmina Gromnik jest wciąż stosunkowo słabo identyfikowana za zewnątrz. W celu
aktywizacji sektora turystyki należy zintensyfikować działania promocyjne, zwłaszcza we współpracy
z instytucjami i organizacjami działającymi na poziomie lokalnym (np. powiatowe) i regionalnym.
Wspólne promowanie oferty turystycznej stworzy możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców.
Jednocześnie działanie takie pozwoli przyciągnąć do gminy (choć na chwilę) turystów przebywających
w sąsiednich gminach.
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8.4. Plan rozwoju turystyki w gminie Gromnik
WIZJA ROZWOJU GMINY

Gmina Gromnik
dysponuje atrakcyjną ofertą agroturystyczną z rozwiniętym zapleczem noclegowo-żywieniowym, skierowaną do osób pragnących wypoczynku i relaksu w otoczeniu przyrody
karpackiej, zainteresowanych kulturą i tradycją wsi pogórzańskiej. .
Turystyka stanowi ważne źródło dochodów mieszkańców gminy Gromnik, jej rozwój odbywa się w harmonii i w poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu
Cel ogólny

Cele szczegółowe

I. Rozwój sieci obiektów
noclegowych, w tym
gospodarstw agroturystycznych
oraz bazy gastronomicznej
stanowiących podstawę
produktu turystycznego gminy
Gromnik

1. Identyfikacja potencjalnych miejsc lokalizacji
obiektów noclegowych i gastronomicznych na terenie
gminy i udostępnienie tej informacji na stronie
internetowej, m.in. – określenie możliwości
powstania (zgodnie z przepisami mpzp i innymi
dokumentami lokalnymi), informacje na temat
wsparcia (organizacyjnego i in.) dla inwestora ze
strony gminy
2. Identyfikacja mieszkańców gminy
zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie
agroturystyki i innych usług turystycznych (na bazie
istniejących obiektów mieszkalnych i gospodarczych)

Termin
realizacji
04.-06.2014

04 – 06. 2014

Partnerzy i potencjalne źródła
finansowania
Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG
Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba
Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania,
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG

Uwagi
Przedstawienie informacji o możliwości
lokalizacji obiektu noclegowego czy
gastronomicznego w gminie oraz
o zakresie pomocy jakiej może udzielić
w tym względzie gmina może mieć
duże znaczenie promocyjne.

Celem tego zadania jest zebranie
informacji o osobach, które wyrażają
chęć podjęcia działalności
agroturystycznej. Może to być
zrealizowane poprzez ogłoszenie na
stronie urzędu gminy, na tablicach
ogłoszeń we wsiach, ale także
w ramach indywidualnych rozmów
z mieszkańcami.
Realizacja powyższego zadania
pozwoli skierować dalsze działania do
określonej grupy osób

96

3. Organizacja spotkania dla osób zainteresowanych
podjęciem działalności w zakresie agroturystyki

06.2014

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba
Partnerzy:
- moderator z ośrodka doradztwa
rolniczego

4. Wyznaczenie w strukturach urzędu gminy komórki
(osoby) odpowiedzialnej za kontakty z mieszkańcami
zainteresowanymi działalnością agroturystyczną

04.2014

5. Organizacja szkolenia w gminie dla
zainteresowanych mieszkańców na temat
prowadzenia działalności agroturystycznej źródeł jej
finansowania oraz ewentualna organizacja wyjazdu
studyjnego do modelowego gospodarstwa
agroturystycznego)

06-09.2014

6. Opracowanie poradnika (dokumentu w formie pdf)
dla osób zainteresowanych podjęciem działalności
w sektorze agroturystyki i jego zamieszczenie na

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG
Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik
Potencjalne źródła finansowania:
- środki własne UG,

(działanie to powinno być powtórzone
w późniejszym okresie)
Celem spotkania jest uzyskanie
informacji na temat barier rozpoczęcia
działalności w sektorze agroturystyki
oraz pomocy oczekiwanej ze strony
gminy i innych podmiotów
wspierających rozwój agroturystyki

Osoba ta byłaby łącznikiem pomiędzy
mieszkańcami a instytucjami
wspierającymi rozwój agroturystyki.

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – powołany do tego
celu specjalista
Partnerzy:
- Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (o. powiatowy Tarnów)

09-12.2014

Potencjalne źródła finansowania:
- Lokalna Grupa Działania,
- Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego
Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – powołany do tego
celu specjalista
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stronach internetowych gminy.
Partnerzy:
- Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (o. powiatowy Tarnów)

II. Stworzenie szerokiej oferty
produktów turystycznych gminy,
skoncentrowanych wokół idei
przewodniej – przyjazdy do
Gromnika po zdrowie

7. Inicjowanie powiązań partnerskich w gminie
pomiędzy istniejącymi i nowopowstałymi
gospodarstwami agroturystycznymi a innymi
gospodarstwami, zwłaszcza produkującymi lokalne
produkty żywieniowe

1.-12.2015

1. Identyfikacja zasobów, na bazie których można
budować produkt gminy pod nazwą „przyjazd po
zdrowie do Gromnika”,określenie możliwości ich
wykorzystania oraz przygotowanie raportu
podsumowującego te zasoby:
- gospodarstwa rolne zainteresowane oferowaniem
zdrowej żywności
- gospodarstwa rolne zainteresowane uprawą ziół
- podmioty zainteresowanych świadczeniem usług
rekreacyjnych i rozrywkowych, np.. organizacja
przejażdżek konnych itp.
- istniejąca sieć szlaków turystycznych i ich stan
techniczny
- zasoby przyrodnicze i kulturowe gminy
2. Powołanie grupy roboczej ds. produktu
turystycznego gminy – grupy osób, które mogą

04 - 09.2014

Potencjalne źródła finansowania:
- środki własne UG,
- LGD
Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – powołany do tego
celu specjalista
Partnerzy:
- Małopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego (o. powiatowy Tarnów)
Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba
Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania,
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
- Gminny Ośrodek Kultury
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG

06.2014

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona

Rozwój turystyki w gminie wymaga
współdziałania różnych osób
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istotnie wpływać na kształt produktu turystycznego
i możliwości jego rozwoju

osoba
Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania,
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
- Gminny Ośrodek Kultury
- Szkoły gminne
- Ośrodek Edukacyjny Polichty

3. Wybór wiodących elementów produktu
turystycznego gminy „przyjazdy po zdrowie”, ich
pisemne podsumowanie w raporcie i szeroka
popularyzacja:
- opracowanie zestawu informacji na temat
poszczególnych komponentów produktu
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej
gminy o pożądanych kierunkach rozwoju turystyki
- przygotowanie folderu informacyjnego dla
szerokiego kręgu odbiorców (zestawienia oferty
gminy)

4. Popularyzacja wśród mieszkańców przydomowych
ogródków i przydomowej uprawy ziół, m.in. poprzez
organizację spotkań z mieszkańcami, organizację
konkursów na najbardziej kwiecisty ogród w gminie,
przygotowanie opracowania na temat tradycji uprawy
ziół w Gromniku („jak to było dawniej”) i jego
rozpowszechnienie wśród mieszkańców itp.

06.-08.2014

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG
Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba; lokalne forum produktu
turystycznego
Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania,
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
- Gminny Ośrodek Kultury

2014-2015

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG
Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba; Koła Gospodyń Wiejskich
Partnerzy:
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
- Gminny Ośrodek Kultury

i podmiotów. Dlatego też niezbędne jest
stworzenie grupy roboczej
o charakterze doradczym, która
stanowiłaby forum wymiany myśli
i opinii, a jednocześnie byłaby ważnym
partnerem dla władz lokalnych.
Uczestnikami w/w forum powinny być
osoby zaangażowane w rozwój
produktu turystycznego w gminie

Realizacja tego zadnia powinna opierać
się na metodzie małych kroków. W
początkowej fazie powinny zostać ujęte
te produkty, które są już dostępne dla
turysty, w późniejszym okresie
wachlarz elementów składowych
produktu powinien być rozszerzany
(wraz z realizacją innych działań
zawartych w strategii)

Zadanie to ma istotne znaczenie
z punktu widzenia estetyzacji
przestrzeni gminy, a tym samym
zwiększenia atrakcyjności dla osób
wypoczywających w gminie
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5. Przygotowanie tematycznych ofert dla turystów
odwiedzających gminę we współpracy
z gospodarstwami agroturystycznymi i innymi
podmiotami, obejmujące m.in.(np. pobyty
w gospodarstwach połączone z nauką
przygotowania lokalnych produktów żywieniowych,
np. wypiekanie chleba), zbiorów i uprawy ziół,
owoców runa leśnego (nauka zbierania ziół),
tradycyjnych rzemiosł. Opracowanie materiału
w formie graficznej , jego zamieszczenie na gminnej
stronie internetowej, popularyzacja poprzez lokalne
i regionalne organizacje turystyczne na targach itp.
wydarzeniach

09.-12.2014

6. Współpraca z lokalnymi winiarzami w celu
przygotowania oferty gminnej z zakresu enoturystyki
(turystyki związanej z odwiedzaniem miejsc produkcji
wina). Opracowanie materiału w formie graficznej ,
jego zamieszczenie na gminnej stronie internetowej,
popularyzacja poprzez lokalne i regionalne
organizacje turystyczne na targach itp. wydarzeniach

09.-12.2014

7. Inwentaryzacja istniejących szlaków turystycznych
i tras turystycznych, ocena stopnia ich
zagospodarowania dla celów turystycznych oraz
podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia
nowych tras turystycznych o charakterze
spacerowym, szlaków rowerowych i innych,
w szczególności w kontekście budowania spójnego

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG
Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba; Koła Gospodyń Wiejskich
Partnerzy:
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
- Gminny Ośrodek Kultury

Oferty te powinny stanowić integralny
element pakietu oferowanego przez
gospodarstwa agroturystyczne
działające w gminie. Działalność taką
mogą także podejmować inne
gospodarstwa rolne, które z różnych
powodów nie mogą lub nie są
zainteresowane świadczeniem usług
noclegowych

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba; Koła Gospodyń Wiejskich
Partnerzy:
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
- Gminny Ośrodek Kultury

06.2014

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG
Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba;
Partnerzy:
- Lokalna Grupa Działania,
- PTTK O. Tarnów
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produktu „przyjazdu do Gromnika po zdrowie”;
organizacja miejsc postojowych na szlakach

8. Opracowanie koncepcji produktu turystycznego
z zakresu turystyki muzycznej na bazie istniejącej
szkoły w Gromniku . Nawiązanie współpracy
z podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem
działalności w tym zakresie.

- Tarnowskie Centrum Informacji
Turystycznej

09.2014

Partnerzy: LGD, partnerzy
zewnętrzni, m.in. Europejskie
Centrum Edukacji Muzycznej, Dwór
Paderewskiego

Oferta turystyki muzycznej powinna obejmować m.in.
organizację pobytów dla dzieci i młodzieży
połączoną z nauką gry na instrumentach;
organizacja organizację cyklicznych (np. sobotnich)
mini koncertów w zabytkowych kościołach na terenie
gminy, gdzie uczestnicy warsztatów mogliby
prezentować swoje umiejętności.

3. Kształtowanie wizerunku
turystycznego gminy Gromnik
poprzez aktywną działalność
promocyjną

1. Aktualizacja informacji na stronie internetowej
gminy na temat jej głównych atutów turystycznych
gminy, możliwych form aktywności turystycznej na jej
obszarze i pożądanych kierunkach rozwoju turystyki

Potencjalne źródła finansowania:
projekty UE, LGD
Podmiot odpowiedzialny: Zespół
Szkół w Gromniku

3. Popularyzacja idei rozwoju turystycznego gminy

Oferta ta powinna być ściśle powiązana
z renomowanymi centrami muzycznymi
w Lusławicach i Kąśnej Dolnej

Potencjalne źródła finansowania:
Środki zewnętrzne

02.2014

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba;
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG

2. Przygotowanie folderu informacyjnego o gminie
i jej walorach turystycznych w wersji PDF – do
pobrania ze strony oraz w wersji drukowanej

Bazą dla obsługi tych grup może stać
się internat Zespołu Szkół w Gromniku.

6.-10.2014

Zadanie

Dotychczasowe informacje zawarte na
stronie internetowej gminy nie
podkreślają jej atutów turystycznych.
Brak tam informacji (poza obiektami
noclegowymi) o innych atrakcjach, m.
in. szlakach turystycznych, obiektach
i miejscach wartych odwiedzenia

Podmiot odpowiedzialny: Urząd
Gminy Gromnik – wyznaczona
osoba;
Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG
Podmiot odpowiedzialny: władze

Działania w zakresie marketingu
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wśród mieszkańców, m.in. w ramach spotkań
z mieszkańcami, poprzez stronę internetową gminy.
Przekonanie mieszkańców o możliwości rozwoju
turystyki w gminie i potencjalnych korzyściach z tym
związanych

ciągłe

gminy;
Partnerzy:
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi
-LGD

wewnętrznego mają fundamentalne
znaczenie w kształtowaniu wizerunku
turystycznego danego obszaru.
Mieszkańcy gminy stanowią bowiem
najważniejszy nośnik informacji
promocyjnej

(powiązane z działaniem I.6)

4. Organizacja tematycznych wydarzeń kulturalnych
i rozrywkowych w gminie, nawiązujących do
przeszłości regionu, lokalnych tradycji wykorzystanie
ich w promocji turystycznej

5. Współpraca w zakresie promocji turystycznej
i tworzenia wspólnych produktów turystycznych
z sąsiednimi gminami, lokalnymi grupami działania
i innymi instytucjami wspierającymi rozwój turystyki
w regionie

2014
i cyklicznie co
roku

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG, LGD
Podmiot odpowiedzialny: Gminny
Ośrodek Kultury
Partnerzy:
- Koła Gospodyń Wiejskich
-Sołtysi

Zadanie
ciągłe

W gminie odbywają się corocznie
wydarzenia kulturalne i rozrywkowe,
w tym święto wina. Zaleca się podjęcie
działań w celu nagłośnienia tych
wydarzeń na zewnątrz.

Potencjalne źródła finansowania:
środki własne UG
Podmiot odpowiedzialny: Gmina
Gromnik
Partnerzy:
- LGD Pogórzańskie
Stowarzyszenie Rozwoju,
LGD Dunajec-Biała
- Tarnowskie Centrum Informacji
Turystycznej
- Małopolska Organizacja
Turystyczna
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