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STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

 

Kraków, dnia 30 maja 2014 r. 
 
 
Pan 
prof. Jacek Majchrowski 
Prezydent Miasta Krakowa 
 

Szanowny Panie Prezydencie, 
 
Wielkimi krokami zbliżamy się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 

roku, gromadząc ok. 2 miliony osób z całego świata. Jest to bezprecedensowe wydarzenie o nieocenionym 
potencjale promocyjnym zarówno dla Krakowa, jak i całej Małopolski. Bez wątpienia „sercem” tych 
wydarzeń będzie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach oraz otaczający go teren. 
 

W I. połowie XX wieku obszar ten był miejscem gromadzenia odpadów o głębokości kilkunastu 
metrów z Zakładów Sodowych  Solvay, co uczyniło go skrajnie zdegradowanym, dlatego też w imieniu 
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski zrzeszającego ponad 100 gmin, powiatów i województwo 
zwracam się z prośbą o rekultywację terenu w Łagiewnikach przed Światowymi Dniami Młodzieży 
w 2016 roku.  

 
Obszar ponad 20 ha tzw. „Białych Mórz”, wokół powstającego Centrum Jana Pawła II, należący 

do Gminy Miejskiej Kraków, jest strefą o ogromnym potencjale rozwoju poprzez przystosowanie jej do celów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. Ponadto znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie 24 hektarowego terenu, 
który prawdopodobnie zostanie zagospodarowany na pole golfowe. Spowoduje to powstanie pięknego 
miejsca na zielonej mapie Krakowa. 

 
Na jednym z osadników zdegradowanej przestrzeni, 18 maja 2007 roku, odbyło się uroczyste 

poświęcenie krzyża oraz miejsca budowy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!". 11 października 2008 
roku uroczyście rozpoczęto budowę papieskiego Centrum. Przestrzeń przed Centrum zajmuje łąka „Małych 
Błoń” – miejsce zgromadzenia wiernych na polowej Mszy Świętej. W geometrii ukształtowania Placu – 
najważniejszej przestrzeni, dostrzec można analogię do wielobocznego kształtu prezbiterium tradycyjnej 
świątyni. Od zachodniej strony teren Centrum graniczy z gwarnym obszarem handlowym, z linią kolejową 
oraz trasą komunikacyjną. 

 
Takie usytuowanie budynków pozwala na zagospodarowanie w formie terenów zielonych 

(szczególnie północno-wschodniej części) obszarów wokół Centrum, które doskonale wkomponują się 
w przestrzeń ścieżek, dziedzińców i mostków łączących budynki nad uliczkami. 

 
Wybudowane już Sanktuarium Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu, siedziba Instytutu Dialogu 

Międzykulturowego oraz powstające na tym terenie Muzeum Jana Pawła II, jak również pobliskie 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia stają się celem podróży prawie 2 mln. osób z całego świata. Ponadto obszar 
ten położony jest pomiędzy dwoma bardzo dużymi i wciąż rozrastającymi się dzielnicami: Podgórze i Borek 
Fałęcki. Mając na uwadze powyższe fakty, bardzo ważne jest, by miejsce to stało się „perłą” Krakowa 
i Małopolski, wizytówką naszego regionu i kraju na arenie międzynarodowej. Odpowiednio wykorzystany 
potencjał przestrzeni pomiędzy Sanktuariami poprzez budowę ścieżek spacerowych i rowerowych, parku 
i innych inwestycji spełniających funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, przyczyni się do powstania miejsca 
nie tylko dla wiernych, na uroczystości religijne, ale także bardzo atrakcyjnych terenów zielonych, 
umożliwiających aktywny wypoczynek dla mieszkańców okolicznych, wciąż rozrastających się osiedli, 
jak również pozostałych mieszkańców Krakowa i Małopolski oraz przybywających do łagiewnickich 
Sanktuariów turystów z całego świata. 
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Mając na uwadze opisany powyżej potencjał tego wyjątkowego miejsca, w imieniu 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wnoszę do Pana Prezydenta także jako Przewodniczącego 
Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska o włączenie do prac nad Strategią ZIT przedsięwzięcia 
polegającego na rewitalizacji obszaru wokół Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” na terenie 
tzw. „Białych Mórz”, wraz z określeniem Gminy Miejskiej Kraków jako wiodącego partnera w tym 
przedsięwzięciu. Wyrażam przekonanie, że silne umocowanie tego projektu w Strategii ZIT jako 
przedsięwzięcia strategicznego w sposób znaczący wpłynie pozytywnie na możliwość uzyskania 
dofinansowania ze środków europejskich. 

 
W przypadku, gdy dalsza ewolucja tego projektu sprowadziłaby jego zakres wyłącznie 

do rekultywacji z przeznaczeniem odzyskanego terenu na funkcje zieleni publicznej, jego finansowanie 
mogłoby mieć miejsce w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.5 w Programie Operacyjnym Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Wówczas fakt uwzględnienia projektu w Strategii ZIT byłby z pewnością 
ważnym argumentem przy ubieganiu się o wsparcie. 

 
Przede wszystkim wnoszę w imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski  aby formuła 

projektu stała się szersza, to znaczy obejmowała utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Turystyce 
(m.in. przewidywałby oprócz rekultywacji terenu i założenia zieleni również przygotowanie infrastruktury 
pod inwestycje związane z obiektami służącymi obsłudze ruchu turystycznego, np. hotele, pensjonaty, 
placówki gastronomiczne, pole campingowe, etc.), żeby projekt mógł znaleźć finansowanie w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 3.1. w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
2014-2020. Wówczas decyzja o dofinansowaniu takiego projektu będzie przedmiotem ustaleń Związku 
ZIT, czyli Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W tej sytuacji, warunkiem niezbędnym 
do spełnienia będzie uwzględnienie projektu w Strategii ZIT. 

 
Ponadto należy rozważyć sposób sfinansowania budowy dróg dojazdowych do Centrum 

oraz układu komunikacyjnego umożliwiającego mieszkańcom oraz przyjezdnym pielgrzymom i turystom 
dotarcie do celu. 

 
Niezależnie zatem od ostatecznego źródła dofinansowania rekultywacji „Białych Mórz”, 

konieczne jest zarówno zintensyfikowanie prac nad koncepcją tego projektu, jak i uwzględnienie go 
w pracach nad Strategią ZIT. 

 
Proszę Pana Prezydenta również o możliwie pilne przygotowanie i złożenie wniosku grantowego 

obejmującego to strategiczne dla Krakowa i Małopolski przedsięwzięcie. Przekształcenie terenów 
poosadnikowych w mieście wojewódzkim i nadanie im nowych funkcji będzie przykładem realizacji 
podejścia zintegrowanego – zdegradowany obszar miejski może stać się integralną częścią realizowanego już 
projektu – Centrum Jana Pawła II, dzięki czemu temu obszarowi zostaną przywrócone funkcje społeczno-
gospodarcze. Przyczyni się to również do poprawy stanu środowiska przyrodniczego na obszarze 
funkcjonalnym miasta, jak również wzmocni rozwój funkcji symbolicznych, budujących międzynarodowy 
charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawi dostęp i jakość usług 
publicznych w całym obszarze funkcjonalnym. 

 
Realizacja projektu przekształcenia tego miejsca na tereny wypoczynkowo-rekreacyjne z pewnością 

zintegruje sąsiadujące inwestycję tworząc unikatowy zespół parkowo-wypoczynkowy i stanie się wzorcowym 
przykładem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.  

 
 

Z wyrazami szacunku 
                            Kazimierz Barczyk 

 
  Przewodniczący Stowarzyszenia    

    Gmin i Powiatów Małopolski 

Otrzymują: 

1. Arcybiskup Metropolita Krakowski 
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2. Członkowie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska 
3. Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 


