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Z głębokim smutkiem, przyjęliśmy wiadomość o odejściu 

Jana Nowaka Jeziorańskiego
Wielkiego Polaka i Patrioty,

Bohaterskiego Kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, 
Honorowego Przewodniczącego Rady Muzeum Armii Krajowej,

Wyróżnionego Tytułem Człowieka Roku
 Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.

Żegnamy Człowieka, który był niekwestionowanym autorytetem dla wielu pokoleń Polaków. 

                                                                           Przewodniczący Federacji
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Szanowni Państwo

Każdy z nas wierzy i oczekuje, że rok, który rozpoczęliśmy będzie lepszy od 
poprzedniego. Jednak miniony 2004 rok, jakkolwiek byśmy go oceniali, prze-
szedł do historii, jako przełomowy w dziejach naszej Ojczyzny. Zjednoczona Eu-
ropa otwarła dla Polski swoje drzwi – zostaliśmy pełnoprawnymi członkami tej 
wspólnoty narodów, zyskując przy tym niemały wpływ na decyzje Komisji Eu-
ropejskiej i ważny głos w pracach Parlamentu Europejskiego. Co więcej, otrzy-
maliśmy dzięki temu dostęp do czterokrotnie większych funduszy unijnych. Jako 
członek ogólnopolskiego Komitetu Sterującego Funduszu Spójności w ubiegłym 
roku miałem przyjemność poprzeć kilka dużych projektów z ochrony środowiska 
w województwie małopolskim na kwotę dotacji przekraczającą 500 milionów 
złotych. To dużo, ale wciąż mało w stosunku do tego, jakie są możliwości i wyso-
kości środków unijnych i potrzeb w Małopolsce. Apeluję, aby realizować nasz po-
stulat „Małopolska czysta ekologicznie” i przygotowywać kolejne wnioski. Dobre 
projekty mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 80 procent wartości 
inwestycji, co jest niepowtarzalną szansą na zwiększenie tempa rozwoju i pod-
niesienie jakości życia mieszkańców, inwestorów i turystów. 

Przed nami rok wyborczy. Wybierać będziemy nowy parlament oraz Prezy-
denta RP. Ten rok jest również rokiem jubileuszowym. Piętnaście lat temu wróci-
liśmy do bogatych tradycji polskiej samorządności i wskrzesiliśmy – po 51 latach 
– samorząd gminny. W niedługi czas potem przedstawiciele małopolskich gmin 
postanowili wypracować platformę współpracy dla reprezentowania wspólnych 
interesów. Tak właśnie powstało pierwsze, największe regionalne stowarzyszenie 
gmin. Obecnie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski  zrzesza 125 samo-
rządów z kilku województw historycznej Małopolski. 15 lat odrodzonego samo-
rządu to wielka przemiana na dobre małopolskich wsi, miast i miasteczek.

W tym roku obchodzić będziemy również ważny jubileusz Sierpnia’80 i So-
lidarności – największego, obywatelskiego ruchu pokojowego w dziejach, która 
umożliwiła budowę demokratycznej i suwerennej III RP oraz zjednoczenie Euro-
py – podzielonej przez 45 lat „żelazną kurtyną” od zakończenia II Wojny Świa-
towej przed 60-ciu laty. 

Jako przewodniczący SGiPM mam satysfakcję, że udało się rozpocząć dwie 
ważne inwestycje, o które od wielu lat zabiegaliśmy: rozpoczęcie budowy kolej-
nego odcinka autostrady A4 z Krakowa do Tarnowa (prace przygotowawcze zo-
stały zakończone i jeszcze w tym roku wykonawca wkroczy na budowę) oraz 
drugiej jezdni „zakopianki” z Myślenic do Zaborni. Tam prace budowlane już 
się rozpoczęły.

Życzę Państwu realizacji zamierzeń najważniejszych dla waszych rodzin, 
wspólnot lokalnych, instytucji, które stanowią o tradycji, tożsamości i sile Mało-
polski – zintegrowanej kulturowo, społecznie i religijnie, przywiązanej do trady-
cji i budującej nowoczesną przyszłość. 

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
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Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie za systematyczną, planową i przemyślaną poli-
tykę inwestycyjną, zmierzającą do podnoszenia komfortu i bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym oraz wprowadzenie i kontynuowanie „Programu Inicjatyw Samorządowych”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za dokończenie budowy Południo-
wej Obwodnicy Krakowa w ciągu autostrady A-4 oraz węzłów „Wielicka”, „Radzikowskie-
go” i „Sapiehy”.

Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu za programy ochrony i promo-
cji dziedzictwa kulturowego regionów Polski południowej i działania edukacyjne związane 
z dziedzinami kultury i sztuki regionalnej.

Zespół Szkół w Szczekocinach za wszechstronną działalność edukacyjną i mądre łącze-
nie ponad 80-letniej tradycji z nowoczesnością, m.in. wybudowanie jednej z najnowocze-
śniejszych szkolnych hal sportowych w kraju.

Browar Okocim w Brzesku (Carlsberg Polska S.A.) za systematyczną rozbudowę           
i unowocześnianie produkcji, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i uczestnic-
twie w lokalnym życiu społecznym i kulturalnym.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. w uznaniu za owocującą coraz lepszymi 
wynikami finansowymi działalność inwestycyjną i gospodarczą, nowoczesne zarządzanie, 
rozwój eksportu i wprowadzanie nowych technologii.

Alumetal S.A. w Kętach za systematyczne umacnianie pozycji lidera branży odlewniczej 
aluminium w kraju, rozwijanie nowych technologii, promocję recyklingu i aktywne posze-
rzanie rynków zbytu.

TRI Poland sp. z o.o. w Wolbromiu, producent motoryzacyjnych części gumowych,      
za dynamiczny rozwój, perfekcyjną organizację pracy i wprowadzanie wysokich technologii.

Grupa Valeo za rosnący udział w rynku nowych i używanych części samochodowych, bu-
dowę nowych zakładów i tworzenie miejsc pracy w fabrykach w Chrzanowie i Skawinie.

Grupa CAN-PACK S.A., jednen z najnowocześniejszych i o największym udziale na ryn-
ku europejskim producentów opakowań, za systematyczną rozbudowę i unowocześnianie 
produkcji oraz inwestycje zagraniczne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za ca-
łokształt działalności, w uznaniu zasług za 10-letnią działalność w zakresie finansowania 
inwestycji proekologicznych i popularyzowania wiedzy o środowisku wśród samorządów.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, w ramach Konkursu „Najlepsze przedsięwzięcia Roku 2004 w Małopol-
sce”, wyróżnia najważniejsze przedsięwzięcia o wymiarze społecznym, ważne dla sfery duchowej, tożsamości, eduka-
cji, jakości życia mieszkańców, inwestycje infrastrukturalne, ekspansywne firmy z Małopolski, z nowymi technologia-
mi, tworzące nowe miejsca pracy. IV edycja Konkursu oraz konferencja są znakomitą okazją do promocji „lokomotyw 
Małopolski”, najważniejszych inicjatyw, spektakularnych dokonań oraz ważnych gospodarczo i społecznie inwestycji, 
wpływających na dynamiczny rozwój Małopolski.

LIDER MAŁOPOLSKI 2004
"NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ROKU W MAŁOPOLSCE"
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LUDZIE ROKU FEDERACJI REGIONALNYCH ZWIĄZKÓW GMIN I POWIATÓW 2004

Urodził się 26 maja 1948 r. w Kolonii Zielonej    
w Białostockiem. Ukończył Wydział Prawa Uni-
wersytetu Wrocławskiego, gdzie pracował jako 
nauczyciel akademicki. W 1991 r. został profe-
sorem na Uniwersytecie Wrocławskim. Od grud-
nia 1999 r. jest profesorem zwyczajnym. W 1990 
r. został radnym Rady Miejskiej Wrocławia i prze-
wodniczącym Prezydium Sejmiku Samorządowe-
go. Funkcje te sprawował przez dwie kadencje. 
Był także delegatem do Krajowego Sejmiku Sa-
morządu Terytorialnego i członkiem Prezydium. 
W 1994 r. został powołany do Rady ds. Samorzą-
du Terytorialnego przy Prezydencie RP. W 1993 
r. został współprzewodniczącym Zarządu Funda-
cji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

PROFESOR LEON KIERES

Od 1992 r. reprezentuje Polskę w Kongresie 
Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Stras-
burgu. W 1995 r. został wybrany wiceprzewod-
niczącym Izby Regionów Kongresu. Od 1998 r.     
w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy 
pracuje w Komisji Ochrony Środowiska, Plano-
wania Regionalnego i Władz Lokalnych jako wi-
ceprzewodniczący Podkomitetu Władz Lokalnych 
i Regionalnych.
W 1996 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, a w 1998 r. otrzymał 
od Jana Pawła II Order św. Sylwestra. 8 czerw-
ca 2000 r. Sejm RP wybrał go na stanowisko Pre-
zesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Urodził się 26 listopada 1919 r. w Białymsto-
ku, gdzie ukończył szkołę handlową. Świadec-
two dojrzałości uzyskał kończąc Liceum 3. Dy-
wizji Strzelców Karpackich w Anglii w 1947 r.           
W Londynie ukończył w 1949 r. Szkołę Handlu 
Zagranicznego. 
Od najmłodszych lat związany z harcerstwem.    
W sierpniu 1939r. był zastępcą Komendanta Po-
gotowia Harcerskiego w Białymstoku, powołane-
go przez władze harcerskie do służby pomocni-
czej na wypadek wojny. Pod okupacją sowiecką 
aktywnie uczestniczył w tajnych strukturach har-
cerskich pełniąc m.in. funkcję hufcowego i Ko-
mendanta Chorągwi Szarych Szeregów. 
Aresztowany przez NKWD 17 lipca 1940 r. i ze-
słany na Kołymę. W marcu 1942 r. wstąpił do Ar-
mii Polskiej w ZSRR tworzonej przez gen. Włady-
sława Andersa i jako żołnierz 2. Korpusu w Ba-

PREZYDENT RYSZARD KACZOROWSKI

talionie Łączności 3. Dywizji Strzelców Karpac-
kich odbył kampanię włoską. Miał swój udział 
w zwycięstwie pod Monte Cassino, jako dowód-
ca ośrodka łączności II Brygady Strzelców Kar-
packich. 
Na emigracji Ryszard Kaczorowski kontynuował 
swoją działalność harcerską. Od 1967 r. był Prze-
wodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego 
poza granicami Kraju. 
W 1986 r. powołany został do Rady Narodowej 
RP oraz do Rządu RP na Uchodźstwie, by 19 lip-
ca 1989 r. objąć urząd Prezydenta RP na Uchodź-
stwie. W dniu 22 grudnia 1990 r. przekazał sym-
bole suwerenności i insygnia ciągłości Rzeczy-
pospolitej na ręce Lecha Wałęsy, wybranego           
w pierwszych po wojnie wolnych wyborach Pre-
zydenta RP.

W uznaniu zasług dla odbudowy Niepodległości, obrony honoru  
i wartości suwerennej Polski, 
służby Ojczyźnie w II i III Rzeczpospolitej

W uznaniu zasług dla budowy Instytutu Pamięci Narodowej 
i kształtowania świadomości historycznej Polaków
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MAŁOPOLANIE ROKU 2004

SŁAWOMIR MROŻEK

Urodził się w 1930 w Borzęcinie - dramatopi-
sarz, prozaik, satyryk, mieszkał w Paryżu, USA, 
Niemczech, Meksyku, w roku 1996 wrócił do 
Polski, mieszka w Krakowie. Od 1994 publikuje 
stale rysunki, a od 1997 także felietony w „Ga-
zecie Wyborczej”. Jest najczęściej grywanym 
w kraju i za granicą polskim dramaturgiem,      
a w Polsce przez wiele lat jeden z najpoczyt-
niejszych, obok Stanisława Lema, rodzimych 
prozaików. Jego twórczość jest przekładana na 
kilkanaście języków i w tychże językach inter-
pretowana. 
Debiutował w 1950 jako rysownik, od 1953 sys-
tematycznie publikował cykle satyrycznych ry-
sunków. Dzięki nim, a także pełnym komizmu 
opowiadaniom, wcześnie stał się autorem nie-
zwykle popularnym, zajmującym osobne miej-
sce we współczesnej polskiej literaturze. Mro-

żek tropił i podważał absurdy życia w kraju re-
alnego socjalizmu, ale też zbanalizowane, najczę-
ściej postromantyczne, stereotypy kształtujące 
świadomość Polaków. W języku potocznym na 
stałe zagościła fraza „jak z Mrożka”, określająca 
szczególnie bezsensowne, wynaturzone aspekty 
codzienności. Przykładami zaczerpniętymi z jego 
utworów posługiwano się dyskusjach. 
„Wprawdzie śmiałem się na rozmaite sposoby,  
i głośno i cicho, i biologicznie i intelektualnie, 
niemniej jednak mój śmiech nie dochodził do 
samego środka. Należę do pokolenia, którego 
śmiech zawsze bywa zaprawiony ironią, gory-
czą, czy rozpaczą. - Zwyczajny śmiech, śmiech 
dla śmiechu, pogodny i bez problemów, pociesz-
na gra słów - to wydaje się nam jakby nieco sta-
roświeckie i budzi zazdrość.” 

ROBERT KORZENIOWSKI

Korzeniowski jest jedynym polskim sportowcem, 
który ma w dorobku cztery złote medale igrzysk. 
Marsz „na Olimp” rozpoczął w 1984 roku, zajmu-
jąc trzecie miejsce w mistrzostwach makroregio-
nu kielecko-lubelskiego w chodzie na 10 000 m. 
Rok później zdobył złoty medal Ogólnopolskiej 
Spartakiady Młodzieży.
Urodził się 30 lipca 1968 roku w Lubaczowie 
(Podkarpackie).  W latach 1987-1993 reprezento-
wał barwy AZS AWF Katowice. Od stycznia 1994 
roku jest zawodnikiem Wawelu Kraków i od tego 
samego momentu również francuskiego klubu 
US Tourcoing. 

Jest absolwentem katowickiej AWF (1993) z dy-
plomem trenera drugiej klasy. W 1993 roku, wraz 
rodziną, zamieszkał pod Wawelem. Mówi płyn-
nie po francusku, dobrze po rosyjsku i angielsku 
oraz nieźle po hiszpańsku, odnosząc się z sym-
patią do każdego z kim rozmawia. 
Uchodzi za perfekcjonistę w każdym calu. Idzie 
przez życie precyzyjnie wytyczoną drogą i za-
wsze dochodzi do wyznaczonego celu. 
W 2004 r. zapowiedział, że po olimpiadzie         
w Atenach zakończy karierę. Zdobył na niej złoty 
medal na dystansie 50 km. Trudno wymarzyć so-
bie lepszego jej zwieńczenia.  W historii tej kon-
kurencji nikt nie osiągnął, tyle ile Korzeniowski. 

 

Rys. Ewa Barańska-Jamrozik

Światowej sławy pisarzowi, dramaturowi, 
Mistrzowi satyry, groteski i absurdu, najczęściej grywanemu 
w kraju i za granicą polskiemu współczesnemu dramaturgowi

W uznaniu zasług dla propagowania ducha szlachetnej rywalizacji 
poprzez uczestnictwo w sporcie 
i krzewienie idei olimpizmu wśród najmłodszych pokoleń.
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Za nami półmetek kadencji i dwa 
lata Pańskiego przewodniczenia Za-
rządowi Województwa Małopolskie-
go. Jak może Pan ocenić te dwa lata, 
również w porównaniu do kadencji 
poprzedniej, w której był Pan wice-
marszałkiem? 

W stosunku do pierwszej kadencji przybyło za-
dań, jak też i w znacznym stopniu rozwinięto za-
dania, które miał do realizacji marszałek w po-
przedniej kadencji. Zmieniły się także uwarunko-
wania ustrojowe, bowiem staliśmy się członkami 
Unii Europejskiej. Dla województwa jest to o tyle 
istotne, że staliśmy się projektodawcami i dyspo-
nentami środków z funduszy strukturalnych. Go-
spodarujemy też środkami Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Wszystko to dzieje się w dodatku w otoczeniu 
politycznym, którego skład nie jest tak stabilny, 
jak poprzedniej kadencji. O ile ówczesny układ 
sił umożliwił kierowanie województwem jednej 
partii, o tyle teraz konieczna była koalicja czte-
rech ugrupowań. 

W jaki sposób na działalność samo-
rządu województwa wpłynęła refor-
ma dochodów jednostek samorzą-
dowych?

Rozpoczynaliśmy kadencję w trudnej sytuacji fi-
nansowej, gdyż narastało zadłużenie. Było ono 

NADSZEDŁ CZAS ZAKASYWANIA RĘKAWÓW
Rozmowa z Januszem Sepiołem, 
Marszałkiem Województwa Małopolskiego,  Wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

jeszcze niewielkie, ale tendencja szybkiego nara-
stania długu była niekorzystna. Czekało nas wiele 
zadań, pogłębiała się recesja gospodarcza i mie-
liśmy obawy, czy ta reforma się powiedzie. Oba-
wy były jednak przedwczesne i można powie-
dzieć, że martwiliśmy się na zapas. Wojewódz-
twu te zmiany wyszły na dobre – wzrosły do-
chody, notujemy też wzrost inwestycji. Patrzę z 
optymizmem na następne dwa lata. Stwierdzi-
łem niedawno, że skończyliśmy okres zaciska-
nia pasa, a rozpoczęliśmy czas zakasywania rę-
kawów. Myślę, że tak mieszkańcy, jak i wszyscy 
odwiedzający Małopolskę, będą mogli to już nie-
bawem odczuć.

Największe sukcesy?

Na pewno utrzymanie tempa inwestycji i wyso-
kości nakładów na ten cel w budżecie ogółem 
– jest to około 40 proc., a mam nadzieję, że na 
tym nie koniec. Na uwagę zasługuje tu zwłasz-
cza budowa dróg, w czym Małopolska przoduje 
wśród innych województw. Mieliśmy też do czy-
nienia z kilkoma udanymi przedsięwzięciami in-
westycyjnymi i organizacyjnymi w kulturze, m.in. 
oddanie sali teatralno-koncertowej w Małopol-
skim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, 
rozbudowa sądeckiego skansenu, remont Filhar-
monii i rozpoczęcie budowy Opery Krakowskiej. 
Ważnymi przedsięwzięciami poszczycić się mo-
żemy w służbie zdrowia. Oddane zostały takie 
inwestycje, jak m.in. oddział ratunkowy w No-
wym Sączu, przebudowa szpitala w Jaroszowcu    
i Krakowskiego Szpitala Reumatologii i Rehabi-
litacji, podjazd dla karetek wraz z zapleczem w 
krakowskim szpitalu im. Dietla. Rozpoczynamy 
Centrum Onkologii w Tarnowie. 

Czy uregulowania prawne dotyczą-
ce statusu marszałka są takie, ja-
kich Pan by oczekiwał?

Obecne kompetencje i tak są dużą zdobyczą. Po 
sześciu latach od wprowadzenia samorządu wo-
jewódzkiego widać, że w wielu dziedzinach ta 
reforma miała sens. Kluczową kwestią pozosta-
je dysponowanie środkami unijnymi. Na tle kra-
jów Grupy Wyszehradzkiej polskie regiony po-
siadają dużą swobodę w tym zakresie, ale nie 
wiadomo, jak będzie w latach 2007-2013. Ol-
brzymią rolę odegra tu skuteczność, jaką wyka-
żą się województwa przy dysponowaniu obecny-
mi środkami.

Moim zdaniem jest jeszcze wiele dziedzin, któ-
re wciąż pozostają w kompetencji wojewodów, 
a mogłyby być skierowane do samorządów.         
W wielu przypadkach ich przypisanie marszał-
kom poprawiłoby efektywność i sprawność za-
rządzania. Są pozytywne sygnały, że planowane 
jest przeniesienie zadań z zakresu m.in. ochro-
ny środowiska, geodezji, pozwoleń na budowę 
dróg. W obecnej sytuacji politycznej trudno jed-
nak powiedzieć, jaki będzie los tych projektów   
i kiedy miałoby to ewentualnie nastąpić.

Jest Pan członkiem Europejskiego 
Komitetu Regionów, instytucji unij-
nej zrzeszającej 330 regionów, pro-
wincji i metropolii. Jak ocenia Pan 
województwo na tle innych regio-
nów Europy?

Z danych liczbowych wynika, że na pewno je-
steśmy jednym z najbiedniejszych regionów Unii. 
Spośród nowych krajów członkowskich jeszcze 
tylko niektóre regiony słowackie znajdują się na 
tej liście pod nami. Jednocześnie, co jest charak-
terystyczne i dla innych polskich regionów, tem-
po rozwoju i wzrost gospodarczy są z kolei naj-
większe. Jesteśmy pod tym względem w pierw-
szej dziesiątce. Małopolska należy przy tym do 
najważniejszych i największych regionów pod 
względem liczby mieszkańców i terytorium. 
Choć nie najzamożniejsi, jesteśmy jednak liczą-
cym się podmiotem. Obecność w Unii Europej-
skiej jest zatem dla nas dużą szansą i mam na-
dzieję, że uda nam się ją wykorzystać.

Rozmawiał Wojciech Stańczyk
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Węzeł Wielicki, wieńczący budowę 
autostradowego obejścia Krakowa, 
to początek kolejnej inwestycji: au-
tostrady A4 z Krakowa do Tarnowa. 
Na jakim etapie są prace związane 
z jej budową?    

Inwestycja składa się z dwóch odcinków: Kra-
ków-Brzesko i Brzesko-Tarnów. Będą one re-
alizowane oddzielnie, ale oddanie ich do użyt-
ku nastąpi w tym samym czasie. Aktualnie przy-
gotowywana jest dokumentacja, a prace budow-
lane powinny ruszyć w 2006 r. I zakończyć się 
w 2008 r. 

Jaki jest orientacyjny koszt tej inwe-
stycji?

Licząc takie działania jak wykup gruntów, bada-
nia archeologiczne, przygotowanie dokumentacji 
i samą budowę jest to ok. 2 mld zł. Nadmieniam 
jednak, że prace nad tą inwestycją trwają już od 
dawna. Tylko w minionym roku wydaliśmy 55,2 
mln zł na dokumentacje i wykupy.

Drugą ważną inwestycją jest przebudowa i mo-
dernizacja „zakopianki” od Myślenic do Zako-
panego, a więc dróg 7 i 47. Nie wszędzie jed-
nak mieszkańcom i lokalnym władzom się to po-
dobało.

Problemy na odcinku z Myślenic do Lubnia roz-
wiązaliśmy. Wykonawca jest już na budowie; 
wartość realizowanego kontraktu to prawie 300 
mln zł. Niebawem rozpocznie się też budowa ob-
wodnicy Lubnia, na którą ogłoszony został prze-
targ. Jesteśmy też w trakcie przygotowania do-
kumentacji przetargowej na odcinek Lubień-Za-

bornia. W ramach tego projektu przewidziany 
jest m.in. tunel pod Luboniem Małym. Obecnie 
problemy występują już tylko na krótkim odcin-
ku drogi 47 – w  Szaflarach i Białym Dunajcu. 
Mam jednak nadzieję, że dojdziemy w tej spra-
wie do porozumienia. Mieszkańcy nie powinni 
się tej nowej drogi obawiać. Przepędzanie bydła, 
któremu ta droga miałaby rzekomo przeszkodzić, 
będzie możliwe dzięki przejściom podziemnym. 
Będzie to więc rozwiązanie bezpieczniejsze. Poza 
tym, Szaflary i Biały Dunajec zyskają na atrakcyj-
ności. 10 minut, jakie powinny wówczas wystar-
czyć na dojazd do Zakopanego, zatrzymają wielu 
turystów. Tak jest we wszystkich zimowych ku-
rortach w Europie. Ludzie oddalają się od co-
raz droższych i coraz bardziej hałaśliwych cen-
trów, wybierając noclegi w okolicach. W związ-
ku z tym, że do Zakopanego dojechać można tyl-
ko z jednej strony, Szaflarom i Białemu Dunajco-
wi tym bardziej powinno na tym zależeć.

W 2004 r. Generalna Dyrekcja prze-
znaczyła na drogi krajowe Małopol-
ski blisko 402 mln zł, z czego na re-
alizację inwestycji prawie 262 mln 
zł. Jakie, oprócz autostrady i „zako-
pianki” są to inwestycje?

Należy wspomnieć o drodze krajowej nr 4 z Kra-
kowa do Tarnowa, na której cały czas trwają pra-
ce przy wzmacnianiu nawierzchni. W ubiegłym 
roku wydaliśmy na ten cel ponad 40 mln zł. Za 

22,8 mln zł odnowiona została też nawierzchnia 
drogi 79 z Nowego Brzeska do Koszyc, a za 20 
mln zł nawierzchnia drogi 75 z Jurkowa do No-
wego Sącza. Rozpoczęliśmy też przebudowę dro-
gi 94 w Olkuszu i na odcinku Bolesław-Sławków, 
z czym wiąże się również likwidacja kolein. Z za-
planowanych na ten cel 40 mln zł wydatkowali-
śmy w zeszłym roku 18,7 mln zł. Dodam tu, że 
prawie 10 mln zł wydatkowaliśmy na potrzeby 
przebudowy węzła Opatkowickiego, której I etap 
w tym roku będzie sfinalizowany. W tym roku 
planujemy domknąć III etap obwodnicy Wado-
wic (droga 52) oraz rozpocząć budowę obwod-
nic Wojnicza (droga 4) i Biecza (droga 28).

Jakie działania podejmuje GDDKiA 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego?

Działania te obejmują przebudowę skrzyżo-
wań, zakładanie sygnalizacji świetlnych, budo-
wę rond, zatok autobusowych i wreszcie budo-
wę chodników. Od lat udaje nam się w tym ob-
szarze współpraca z samorządami. Największy-
mi inwestycjami były w minionym roku rondo 
na skrzyżowaniu drogi 49 z drogą wojewódzką 
w Nowym Targu oraz przebudowa skrzyżowania 
drogi 28 z drogą wojewódzką w Mszanie Dolnej.       
W sumie na poprawę bezpieczeństwa wydaliśmy 
14 mln zł, a na budowę chodników 1,2 mln zł

Rozmawiał Wojciech Stańczyk

TERMINÓW DOTRZYMAMY
Rozmowa ze Zbigniewem Rapciakiem, 

dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
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Rozmowa z Panem Hara Masaharu,

prezesem spółki TRI Poland sp. z o.o. w Wolbromiu

Co zadecydowała, że firma TRI zain-
westowała w Polsce?

Gdy podejmowaliśmy decyzję o założeniu fabry-
ki w tej części Europy rozważaliśmy kilka lokali-
zacji, jednak po wnikliwej analizie zdecydowali-
śmy się na Polskę, gdyż w największym stopniu 
odpowiadała naszym oczekiwaniom. 
Tym, co szczególnie zwróciło naszą uwagę, były 
wysokie standardy pracy, łatwość nawiązywania 
kontaktów i zdolność do szybkiego uczenia się. 
Czas pokazał, że się nie myliliśmy. Dzięki wspól-
nemu zaangażowaniu wszystkich pracowników 
możemy odnosić sukcesy. 
Gdy rozpoczynaliśmy inwestycje naszym planem 
było zatrudnienie 300 osób. Tymczasem zatrud-

niamy 600 i planujemy dalszy rozwój.
Mówiąc o decyzji w kwestii lokalizacji fabryki nie 
sposób pominąć faktu, iż jednym z założycieli 
TRI (Poland)  jest firma FTT S.A. Wolbrom , firma 
z dużymi tradycjami w przemyśle gumowym. 

Polska jest krajem członkowskim 
Unii Europejskiej. Czy decyzja o lo-
kalizacji nie była podyktowana i tą 
okolicznością?

Europa jest ważnym rynkiem dla naszej firmy.   
Tu zrodził się samochód, tutaj swoją siedzibę ma 
jest wiele fabryk branży motoryzacyjnej, w tym 
również fabryk firm japońskich., które są odbior-
cami naszych produktów. 
Naszym największym klientem jest Toyota. Czę-
ści antywibracyjne dostarczane do modeli Yaris, 
Avensis, Corolla i Verso stanowią 80 proc. pro-
dukcji. Produkujemy również części dla modeli 
prototypowych tej firmy. 
Inne znane marki, do których dostarczamy części 
to m.in.  Peugeut, Isuzu, Honda..
Doświadczenie i moce produkcyjne pozwala-
ją nam spełniać najbardziej wymagające oczeki-
wania klientów.

To, czym wyróżnia się zakład wol-
bromski to mądra i zrównoważona 
polityka środowiskowa.

Dbamy, by działalność naszej Firmy przebiega-
ła w harmonii z otaczającym nas środowiskiem 

naturalnym. Osiągamy ten cel poprzez przestrze-
ganie przepisów prawnych oraz ciągłe zwiększa-
nie efektywności środowiskowej. Nasze działa-
nia w tej dziedzinie to w szczególności: prowa-
dzenie sprawnej gospodarki odpadami, minima-
lizacja emisji zanieczyszczeń z procesów nakła-
dania klejów, zapobieganie potencjalnym sytu-
acjom awaryjnym i podejmowanie odpowiednich 
działań w razie ich wystąpienia. Cały czas dbamy 
o podnoszenie świadomości, odpowiedzialności 
i zaangażowania wszystkich pracowników w za-
kresie ochrony środowiska.
Dowodem naszego zaangażowania w sprawy 
środowiska jest uzyskanie w grudniu ubiegłe-
go roku certyfikatu zarządzania środowiskiem 
ISO 14001 

Jakie zamierzenia rozwojowe sta-
wia sobie firma TRI Poland?

Naszym celem jest zdobycie pozycji najlepsze-
go dostawcy części samochodowych w Euro-
pie. Wierzymy, że dzięki inwestycji w Wolbro-
miu, która okazała się olbrzymim sukcesem, sta-
niemy się liderem wśród producentów europej-
skich. Rozbudowujemy cały czas zakład, szko-
limy kadrę, a w najbliższym okresie planujemy 
zwiększyć zatrudnienie. Pozwoli to sprostać za-
mówieniom, umożliwi zwiększenie produkcji      
i sprzedaży, a co za tym idzie zysków. Polska 
to kraj przyszłości. Żywię wiarę, że nasze pla-
ny się zrealizują.

Rozmawiał Wojciech Stańczyk

POLSKA TO KRAJ PRZYSZŁOŚCI
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TRI (Poland) sp. z o.o.
ul. 1 Maja 100,
32-340 Wolbrom
tel. 0-32 647-25-00, 
fax 0-32 647-25-01
e-mail: tri.poland@tri.pl
www.tri.pl

Jesteśmy f irmą córką Tokai Robber Ind. założonego w 1929 w Japoni i ,  
uznanego na całym świecie producenta gumowych części samochodowych.

Produkty TRI Poland cechują się 
zaawansowaną technologią
i obejmują:
• zespół elementów 
 zawieszenia silnika
• zespół elementów zawieszenia
• elementy nadwozia i zawieszenia 
 rury wydechowej
• elementy poliuretanowe

SATYSFAKCJA KLIENTÓW
OCHRONA ŚRODOWISKA

PRACOWNICY - PARTNERAMI

SATYSFAKCJA KLIENTÓW jest naszym priorytetem. 
Dzięki skutecznemu systemowi zarządzania TRI Poland szczyci się wysoką jakością produktów i dostawami na czas.
 
Jesteśmy firmą dbającą o OCHRONĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO. 
Nasza dewiza to: zaufanie klientów, współpraca w firmie i koegzystencja z lokalną społecznością. 

Pracownicy TRI są PARTNERAMI – poprzez wymianę technologii i współpracę japońsko-polską, stawiamy sobie za cel 
stworzenie fabryki, w której każdy będzie mógł pracować w bezpiecznych i komfortowych warunkach.
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Procedura IS - Inicjatyw Samorządowych zo-
stała opracowana w roku 1999 i była odpowie-
dzią na starania samorządów, by poprawić infra-
strukturę drogową na terenie gmin. Wtedy naj-
częściej chodziło o budowę chodników zwłasz-
cza w rejonie dojścia dzieci do szkół. Ponieważ 
takich wniosków było sporo, a możliwości finan-
sowe nie za duże - ZDW opracowało procedu-
rę - jasne i przejrzyste zasady realizacji inwe-
stycji. Procedura taka zaczęła obowiązywać już 
w roku 2000. W pierwszym roku, choć to były 
dopiero początki - z 45 wniosków, jakie złoży-
ły gminy Zarząd Województwa przyjął do realiza-
cji 29. Wybudowano 25 kilometrów chodników. 
To sporo - tym bardziej, iż w okresie przez re-
formą administracyjną, czyli powstaniem ZDW 
w Krakowie na drogach 3 cyfrowych nie budo-
wano ich wcale. Kolejne lata przyniosły coraz 
większą ilość wniosków. W sumie w okresie od 
roku 2000 do 2004 - samorządy lokalne złożyły 
ich 542. Nie ograniczały się jedynie do budowy 
chodników, lecz i przebudowy skrzyżowań, bu-
dowę zatok autobusowych, remont przepustów. 
Jedną z pierwszych inwestycji drogowych, w któ-
rej przygotowaniu i realizacji uczestniczyły samo-
rządy lokalne była modernizacja drogi z Krako-
wa do Wolbromia.  Dzięki doskonałej współ-
pracy i zaangażowaniu przedstawicieli lokal-
nych władz udało się w miejsce promu wybu-
dować most na Wiśle w miejscowościach Gór-
ka - Sokołowice wraz z dojazdami. Teraz przy tak 
samo dużym zaangażowaniu prowadzone są pra-
ce projektowe modernizacji całego odcinka drogi 
od Koszyc do Brzeska. W podobny sposób przy-
gotowywane są inwestycje przy modernizacji 
i przebudowie dróg krajowych i wojewódzkich 
z Brzeska do Piwnicznej oraz dróg wojewódz-
kich: z Krakowa do Proszowic, z Tarnowa do 
Moszczenicy, z Krakowa do Chełmka. Poza tym 
przygotowywane są studia, koncepcje na wiele 
innych dróg. Samorządy terytorialne znając lokalne po-
trzeby włączają się w fazę przygotowawczą do każde-
go większego planowanego przedsięwzięcia. 
Ponadto od 2000 roku, przy współpracy z sa-
morządami, ZDW w Krakowie prowadzi inwe-

stycje poprawiające bezpieczeństwo. Najczęściej 
są to inwestycje przy budowie bądź modernizacji 
chodników (te inwestycje maja poprawić bezpie-
czeństwo pieszych) przebudowie niebezpiecz-
nych skrzyżowań, budowie zatok autobusowych 
czy poprawie stanu nawierzchni. Od 2000 roku 
przeprowadzone zostało ponad 350 takich inwe-
stycji za 73 miliony złotych. 
Rokrocznie rośnie zainteresowanie gmin i powia-
tów prowadzeniem wspólnych inwestycji. I choć 
nie są to zadania samorządów lokalnych (inwe-
stycje przy drogach wojewódzkich) to troszcząc 
się komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, sa-
morządy chętnie podejmują wyzwanie. To przed-
stawiciele samorządów znają najpilniejsze po-
trzeby społeczności lokalnych, o czym świadczy 
choćby rosnąca liczba wniosków. Tylko na rok 
2005 wpłynęło ich 128. 

Niektóre zrealizowane zadania 
(w nawiasie partnerzy) 

• Most Górka Sokołowice (pow. brzeski, pow. 
proszowicki, gm. Koszyce, gm. Szczurowa)
• Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 73 
Kielce – Tarnów z drogą  wojewódzką nr 984 Li-
sia  Góra – Mielec i drogą powiatową nr 43307 
w Lisiej Górze (pow. tarnowski, gm. Lisia Góra, 
GDDP)
• Współfinansowanie przygotowania zadania in-
westycyjnego pn. „Budowa wiaduktu w m. Kro-

czymiech w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933” 
(pow. chrzanowski, gm. Chrzanów, gm. Libiąż)
• Studium techniczno – ekonomiczne z anali-
zą wykonalności przebudowy drogi krajowej nr 
87 Stary Sącz – Piwniczna – granica państwa           
z uwzględnieniem nowego przejścia granicznego 
ze Słowacją i związaną z tym przebudową odcin-
ka drogi wojewódzkiej w Piwnicznej z dostoso-
waniem do parametrów klasy GP (pow. nowosą-
decki, m. i gm. Stary Sącz, gm. Podegrodzie, gm. 
Rytro, m. i gm. Piwniczna)

Wybrane zadania w trakcie realizacji
• Przygotowanie, realizacja i współfinansowanie 
zadania pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 
977 odc. Tarnów – Zborowice - Moszczenica  po-
prawa dostępu regionu do korytarza transeuro-
pejskiego „TINA”. 
• Współpraca dla realizowania zadania inwesty-
cyjnego  „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 
776 Kraków – Proszowice – Ostrów”. 
• Opracowanie i wspólne finansowanie przy-
gotowania inwestycji „przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 768 na odcinku od Koszyc do węzła 
na autostradzie A-4”
• Przygotowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa drogi współpracy regionalnej”, dla Eta-
pu I odcinek od skrzyżowania ul. Chemików 
(droga krajowa nr 44) do drogi wojewódzkiej nr 
933 w Bobrku 
• Przygotowanie zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa drogi współpracy regionalnej”, dla 
Etapu II odcinek od drogi wojewódzkiej nr 933      
w Bobrku do drogi krajowej nr 79 w Jaworznie 
w zakresie opracowania studium wykonalności      
z analizą efektywności ekonomicznej
• Współfinansowanie przygotowania zadania in-
westycyjnego pn. „Budowa wiaduktu w m. Kro-
czymiech w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933”

W TROSCE O KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Wspólne rozwiązywanie wieloletnich zaniedbań przy rozbudowie i moderniza-
cji dróg to najczęstsze problemy z jakimi zgłaszają się samorządy lokalne do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.  Przygotowywanie dużych inwesty-
cji od opracowania koncepcji, przygotowania projektów i dokumentacji, wy-
kup gruntów  po pozyskanie środków i rozpoczęcie inwestycji to najważniej-
sze obszary współpracy samorządów lokalnych i Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie. 

Skrzyżowanie dróg z Krakowa i Libiąża
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Rozmowa z Antonim Malczakiem, 

dyrektorem Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

Wiele się dzisiaj mówi o wyjątkowo-
ści dziedzictwa kulturalnego Mało-
polski, o jego bogactwie i zróżnico-
waniu. Czy to oznacza, że jest regio-
nem „uprzywilejowanym”?

Pod wieloma względami tak. Natura wyposażyła 
Małopolskę w ogromną różnorodność i malowni-
czość pejzażu, a mieszkający tu od pokoleń lu-
dzie wzbogacili ten pejzaż równie niezwykłą kul-
turą. Budowana przez wieki przestrzeń ducho-
wa i materialna, do której każda z kilkunastu 
grup etnicznych wniosła kawałeczek siebie - to 
nie tylko sposób budowania, zdobnictwo, strój, 
obyczaj, muzyka i taniec, ale także przywiąza-
nie do wiary ojców, sposób wychowania i za-
szczepiania młodemu pokoleniu hierarchii war-
tości moralnych.

Był jednak czas, kiedy kultura regio-
nalna kojarzyła się wyłącznie z „Ce-
pelią”. Miało to charakter czegoś 
zacofanego, pozostającego w tyle za 
nowoczesnością i postępem.

W pogoni za nowym, łatwo było odciąć się od 
przeszłości, zapomnieć o tym, z czego się wyro-
sło. Tak stało się w wielu krajach europejskich, 
które teraz z trudem usiłują zrekonstruować z od-
nalezionych fragmentów to, co niegdyś stanowiło 
o ich tożsamości narodowej. 
W Polsce, a szczególnie w jej południowej części, 
sytuacja była nieco odmienna. Tu poczucie tożsa-
mości narodowej, przywiązanie do tradycji było 
znacznie silniejsze. Przykładem stało się Podha-
le, którego mieszkańcy najwcześniej, bo już na 
przełomie wieków  zrozumieli, że ich kultura dla 
przybyszów z zewnątrz jest atrakcyjna, że cyfro-
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TOŻSAMOŚCI NIE MOŻNA ZATRACIĆ

wanych portek i gęślików nie trzeba się wsty-
dzić, bo jakże wstydzić się czegoś, co przynosi 
„dutki”. Podobnie jest w innych regionach  połu-
dniowej Polski, czemu wielu ludzi daje wyraz po-
przez zespoły regionalne, grupy teatralne, kaba-
rety wiejskie, twórczość artystyczną: rzeźbę, ma-
larstwo, poezję. Wyrazem niezwykłej aktywności 
mieszkańców regionu jest także istnienie ogrom-
nej liczby grup artystycznych o charakterze nie 
związanym z ruchem folklorystycznym – orkie-
stry dęte, chóry, grupy teatralne.

Jaką rolę widzi dla siebie Małopol-
skie Centrum Kultury SOKÓŁ, by 
spożytkować ten zapał?

Rzeczywiście tak ogromnego potencjału nie moż-
na było utracić, można było jedynie stworzyć wa-
runki, aby mógł się rozwijać i pomnażać, inspi-
rować do działania, pomagać w wyborze tego, 
co wartościowe i w odrzucaniu wszystkiego, co 
płytkie i powierzchowne, promować zjawiska 
najcenniejsze. To jest podstawą działalności Ma-
łopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, od chwi-
li jego powstania w 1975 r. W ciągu kolejnych 
trzydziestu lat budowano i wzbogacano pro-
gramy oraz formy działań zmierzające do kom-
pleksowej ochrony i rozwoju istniejących zaso-
bów kulturowych, animacji ruchu artystycznego, 
promocji najciekawszych zjawisk kultury ludowej          
i amatorskiej.

W jakim zatem kierunku zmierza 
działalność „Sokoła”?

Po pierwsze są to prace w zakresie dokumentacji 
i opracowywania istniejących zasobów oraz naj-
ciekawszych zjawisk współczesnej kultury ludo-

wej. Na bazie tworzonego od lat archiwum zja-
wisk tradycyjnej kultury ludowej, takich jak mu-
zyka, taniec, strój, gwara, obyczaje, powsta-
je obecnie pracownia digitalizacji zbiorów, któ-
rej głównym celem jest przygotowanie materia-
łów wydawniczych i dydaktycznych, stanowią-
cych bazę procesu edukacji kulturowej społecz-
ności lokalnych. Po drugie prowadzimy działania 
o charakterze edukacyjnym. Roztoczyliśmy opie-
kę merytoryczną nad twórcami kultur lokalnych 
- w formie konsultacji, pomocy instruktażowej, 
pracy w komisjach konkursowych, rekomendacji 
do udziału w festiwalach i przeglądach o charak-
terze ponadregionalnym. Angażujemy się w two-
rzenie programów w zakresie edukacji regional-
nej oraz cykli szkoleniowych dla nauczycieli i in-
struktorów. Po trzecie prowadzimy działalność 
promocyjną. W kwietniu 2004 r. powołaliśmy do 
życia Instytut „Europa Karpat”, którego głównym 
zadaniem jest wyszukiwanie i promowanie takich 
walorów regionów karpackich, które, stanowiąc 
ich markę, będą mogły skutecznie przyczynić się 
do rozwoju ekonomicznego tej ziemi i poprawy 
warunków życia jej mieszkańców. 

Jakie są efekty działalności na rzecz 
zachowania, rozwoju oraz promo-
cji dziedzictwa kulturowego Mało-
polski?

Na pewno olbrzymi rozwój różnorodnych form 
artystycznego ruchu regionalnego, ale, co może 
znacznie ważniejsze, wytworzenie wśród miesz-
kańców regionu głębokiej świadomości i akcep-
tacji własnej tożsamości społeczno-kulturowej, 
połączonej z akceptacją i szacunkiem w stosunku 
do odmienności kulturowej innych grup etnicz-
nych i mniejszości narodowych. Jest to ogromny 
potencjał, zarówno chroniący kulturę przed uni-
fikacją, jak i stwarzający szansę rozwoju ekono-
micznego regionu.

Rozmawiał WOJCIECH STAŃCZYK
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jeszcze przedwojennej produkcji czyli w nawo-
zach. Eksportujemy nadal myśl techniczną –re-
alizowane są dwa kontrakty z chińskimi partne-
rami. Warto podkreślić, że ZAT S.A. stają się fir-
mą nowocześnie zarządzaną. Wprowadzamy no-
woczesny, 5-brygadowy system pracy, wdrażamy 
Zintegrowaną Kartę Wyników, zarządzamy per-
sonelem (systemy: rekrutacji, ocen pracowni-
czych, motywacji, szkoleń). Mogliśmy także po-
zwolić sobie na podwyżkę płac, niewielką, ale 
pierwszą od kilku lat. Zatem - to był dobry rok 
dla ZAT S.A.  

Dla mieszkańców Tarnowa i okolic 
Zakłady Azotowe mają różne skoja-
rzenia i wyobrażenia. Co firma zro-
biła, by wizerunek „truciciela” zmie-
nić? Jakie są efekty tych działań?

Proszę zauważyć, że w latach 90-tych nastąpiła 
zmiana w pojmowaniu rangi zagadnień środowi-
skowych, co umożliwiło zdecydowany postęp w 
tym obszarze. Branża chemiczna było prawdzi-
wym pionierem tych zmian, które z jednej strony 
szły w kierunku dbałości i odpowiedzialności za 
środowisko, a z drugiej zezwalały na gospodar-
czą aktywność. I tu tarnowskie Azoty odniosły, 
uważam, spory sukces. Dziś ZAT S.A. są uwa-
żane za Firmę przyjazną środowisku, szczycą się 
tytułem „Lidera ekologii” nadanym przez miesz-
kańców Małopolski. Nie ma nas na niechlubnej 
Liście 80. Nasze działania i wdrażany od ponad 
10 lat program „Odpowiedzialność i troska” po-
zytywnie przekłada się na wizerunek przedsię-
biorstwa, już nie truciciela, ale przyjaznego śro-
dowisku naturalnemu i mieszkańcom. To, co zro-
biliśmy w tym zakresie jest zauważane i docenia-
nie. To przekłada się na swego rodzaju społecz-
ne przyzwolenie na funkcjonowanie firmy.        
A efekty? Za ostatnią dekadę osiągnęliśmy bez-
precedensowe ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń energetycznych i szkodliwych substancji 
do atmosfery. Rozwiązaliśmy główne problemy 
gospodarki wodno-ściekowej i zagospodarowa-
nia odpadów - ich ilość zmniejszyliśmy blisko 
dwukrotnie. Na bieżąco o uciążliwości, która jest,     
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Miniony rok – jak podkreśla Pan w 
swoich wypowiedziach – był uda-
ny dla spółki. Co składa się na ten 
sukces?

Tak, dla Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mo-
ścicach S.A. to był dobry rok. Za najważniejsze 
uznałbym intensyfikacje i modernizacje w dome-
nie firmy. Każdy, kto zna historię przedsiębior-
stwa i jego profil – a to już blisko 80-letnia tra-
dycja – wie, czym dla firmy była i jest m.in. wy-
twórnia kaprolaktamu. Dziś, za sprawą CYKLO-
POL-bis, przeżywa ona drugą młodość. Duży 
nacisk położyliśmy też na wytwórnie Tarno-
formu, Tworzyw Modyfikowanych oraz Tarna-
midu. Korzystną była decyzja o wykorzystaniu 
gazu ziemnego ze źródeł lokalnych i sfinalizo-
wanie tego projektu. Podsumowując miniony rok 
należy podkreślić bardzo dobry wynik finanso-
wy. Za 2004 rok osiągnęliśmy przychód 1,1 mld 
złotych, a miesięczna sprzedaż w ostatnich mie-
siącach wyniosła ponad 100 mln zł. Nasze pro-
dukty sprzedawały się bardzo dobrze, niektóre 
rekordowo. Umocniliśmy swą pozycję na rynku 
tworzyw, kaprolaktamu i w tradycyjnej naszej, 

i o prowadzonych działaniach informujemy 
mieszkańców. To wymóg i potrzeba czasu. 
Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jak funkcjo-
nuje największa firma w dawnym wojewódz-
twie tarnowskim i jak jej działalność przekłada 
się na efekt gospodarczy, stabilność zatrudnienia, 
jaki ma wpływ na środowisko naturalne i w jaki 
sposób angażuje się w sprawy regionu oraz jego 
mieszkańców. Duży wysiłek wkładamy w propa-
gowanie zagadnień ekologicznych wśród dzieci, 
młodzieży. Mówiąc krótko, wizerunek ZAT S.A. 
jest także w tym obszarze coraz lepszy. 

Jakie cele stawia sobie spółka na 
ten rok?

Najważniejszym zadaniem jest prywatyzacja. Bo, 
pomimo dobrych wyników finansowych, nie stać 
nas na samodzielny rozwój. A jakie plany? Zamie-
rzamy utrzymać tempo wzrostu, rozwijać rynki 
zbytu i stale podnosić jakość produktów. Mamy 
kadrę o wysokich kompetencjach. Na realizację 
czekają projekty rozwojowe dotyczące m.in. po-
liamidów, intensyfikacji kaprolaktamu, produkcji 
nowej odmiany nawozu. Mamy dobrą markę, je-
steśmy dobrze postrzegani na rynku krajowym   
i rynkach zagranicznych, mamy bardzo dobre 
i innowacyjne rozwiązania w zakresie produk-
cji. Nasza przyszłość zależy więc od sprawnie 
przeprowadzonego procesu prywatyzacji (ale 
na to my, jako firma nie mamy wpływu), reali-
zacji planów inwestycyjnych, też od czynników 
zewnętrznych, np. wahań w relacjach waluto-
wych i siły złotego. W sytuacji, gdy ponad 60 
proc. sprzedaży kierujemy na eksport, ma to nie-
bagatelne znaczenie, ale znów na czynnik ten nie 
mamy żadnego wpływu. Istotnym dla całego sek-
tora ciężkiej chemii i także dla ZAT S.A. wydarze-
niem, które miało miejsce pod koniec ubiegłe-
go roku, było długo oczekiwane przyjęcie zak-
tualizowanej strategii prywatyzacji sektora WSCh       
i ścieżek jej realizacji. Dla naszej firmy oznacza to 
indywidualną ścieżkę prywatyzacji z udziałem in-
westora, najlepiej branżowego. Proces ten reali-
zowany przez operatora MSP – Naftę Polską S.A. 
ma się zakończyć w tym roku.  

Rozmawiał Wojciech Stańczyk

Rozmowa z Ryszardem Ścigałą, 
Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
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ZAT S.A. 

–  firma sektora WSCh założona w 1927 roku z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego;

–  obecnie Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa po komercjalizacji w 1991 roku, przed prywatyzacją;    

–  przed wojną produkcja głównie nawozów, po wojnie – także chemia organiczna;

–  biznes rdzeniowy: kaprolaktam, tworzywa sztuczne, nawozy (w ofercie około 100 wyrobów);

–  obecność w 45 krajach, 63% eksport za 2004 rok, rynki: 83% - Unia Europejska, 0,2%- pozostałe 

 kraje Europy, 9,1% - Azja, 4,6% - Ameryka Południowa, 3%- Afryka, 0,1%- Ameryka Północna;

–  certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 9001:2000, środowiskowego ISO 14001;    

–  realizator międzynarodowego prośrodowiskowego Programu Odpowiedzialność i Troska;

–  ZAT S.A. to grupa kapitałowa m.in. 10 spółek córek;

–  zatrudnienie: 2520 osób, spółki córki – ok.2000; w sumie grupa kapitałowa – ponad 4500 osób.      

Tworzywa sztuczne

Do oferowanych przez firmę tworzyw należą:
TARNOFORM – (POM-C) stosowany m.in. w przemyśle samochodowym oraz w elementach hydraulicznych  
i pneumatycznych. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, odpornością na działanie większo-
ści rozpuszczalników, zasad i kwasów, a produkty wytwarzane na jego bazie cechuje m.in.  znakomita stabil-
ność wymiarowa i trwałość kształtu.

TARNAMID – (PAG), produkowany w trzech odmianach o różnej masie cząsteczkowej. Tworzywo stosowa-
ne jest powszechnie w wielu gałęziach przemysłu, budownictwie oraz w produkcji wyrobów codziennego użyt-
ku (np. artykułach przeznaczonych do kontaktów z żywnością). 

TARFLEN – (PTFE) ZAT są jedynym producentem tego rodzaju tworzywa w Polsce, które jest odpowiedni-
kiem Teflonu firmy DuPont. Firma oferuje TARFLEN w postaci polimerów bazowych, mieszanek, półpro-
duktów oraz detali finalnych. Tworzywo stosowane jest w częściach zaworów, wykładzinach antykorozyjnych, 
rurach dla mediów agresywnych, uszczelnieniach i kompensatorach, elementach ślizgowych i łożyskach, izo-
lacjach elektrycznych, powłokach antyadhezyjnych w urządzeniach i wyposażeniu domowym, wykończeniach 
hydrofobowych tkanin. Detale finalne produkowane są także wg życzeń klienta.

FLUOTAR – kauczuk fluorowy używany jako materiał uszczelniający. Stosowany jest głównie do produkcji 
uszczelek pracujących w zakresie temperatur od –30 do +250°C, odpornych na działanie większości chemi-
kaliów.

Surowce do produkcji tworzyw sztucznych

Jest to największa grupa asortymentowa ZAT S.A. , a wiodącą rolę odgrywają:
Kaprolaktam – surowiec do produkcji włókien i żywic poliamidowych. W Europie ZAT S.A. sprzedaje go w for-
mie ciekłej. Rynki Dalekiego Wschodu są odbiorcami kaprolaktamu w formie krystalicznej. 

Formalina – roztwór formaldehydu (37%). Odbiorcami są wytwórnie poliacetyli (POM), żywic fenolowych, 
mocznikowych i melaminowych oraz przemysł farmaceutyczny i chemiczny.

Nawozy mineralne

Niesłabnącym wciąż segmentem produkcji ZAT S.A. są nawozy mineralne, w tym najlepszego w kraju i uznane-
go na całym świecie amonu krystalicznego. W ostatnich latach została uruchomiona produkcja trzech nawozów 
płynnych: TARNOSOLU, roztworu mocznikowo-salterzanego (RMS) i roztworu saletry wapniowo-magnezo-
wej (SWM). Spółka rozszerza i udoskonala swój asortyment nawozów stałych, czego przykładem jest wzboga-
cenie saletrzaka o bor i sód, a także powrót do saletry amonowej wapniowo-magnezowej. 
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Grupa kapitałowa

AUTOMATYKA sp. z o.o.
Obsługa przemysłowych systemów do pomiarów i sterowania we wszystkich branżach przemysłu, gospodarce 
komunalnej i ochronie środowiska.

BIPROZAT sp. z o.o.
Projektowanie i realizacja inwestycji w kraju i za granicą. Projekty wielobranżowe w zakresie technologii che-
micznych, instalacji przemysłowych, ochrony środowiska, budownictwa ogólnego i przemysłowego.

ELZAT sp. z o.o.
Remonty silników i maszyn elektrycznych każdego typu, bez ograniczenia mocy i napięcia. Instalacje elek-
tryczne, rozdzielnie, trasy kablowe, pomiary wielkości elektrycznych, natężenia oświetlenia i ochrony prze-
ciwporażeniowej.

Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o.
Usługi interwencyjne w stanach zagrożenia środowiska naturalnego, sytuacjach awaryjnych i losowych w prze-
myśle. Usuwanie i składowanie odpadów niebezpiecznych, szkolenia i konsultacje, serwis, identyfikacja sub-
stancji odpadówych.

KOLTAR sp. z o.o.
Przewozy kolejowe, wynajem wagonów i cystern, remonty taboru, dopuszczenia i naprawa rewizyjnych zbior-
ników cystern. Strumieniowo-ścierne i hydrodynamiczne czyszczenie antykorozyjne.

OKNOTAR sp. z o.o.
Produkcja i sprzedaż okien z PCW i aluminium, w tym doradztwo, realizacja zamówień nietypowych, transport 
do klienta, montaż oraz serwis (gwarancyjny i pogwarancyjny).

PROREM sp. z o.o.
Wykonawstwo instalacji technologicznych dla przemysłu, m.in. chemicznego, energetycznego i spożywczego. 
Remonty urządzeń, m.in. pomp, wentylatorów, sprężarek i turbin. Wytwarzanie, remonty i montaż aparatów   
i urządzeń podlegających UDT oraz demontaż i utylizacja pokryć i ociepleń azbestowych.

REMDŹWIG sp. z o.o.
Modernizacja, remonty i konserwacja urządzeń dźwignicowych, montaż suwnic, ciągarek, wciągników, żu-
rawi, platform samowyładowawczych, wykonawstwo zawiesi z lin stalowych i ich zaplatanie. Remonty urzą-
dzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów, montaż zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, wy-
twarzanie rurociągów.

WIEZAT sp. z o.o.
Prace ogólno-budowlane, mechaniczne, malarskie i antykorozyjne. Wykonawstwo izolacji cieplnych i zimno-
chronnych urządzeń chemicznych i chłodniczych, wykonawstwo instalacji, wykonawstwo i montaż konstruk-
cji stalowych.

ZBACH sp. z o.o.
Produkcja aparatury i urządzeń dla przemysłu chemicznego, energetycznego, petrochemicznego i spożywcze-
go wraz z serwisem i remontami.

ZWRI sp. z o.o.
Produkcja i usługi budowlane, montażowe, instalacje sanitarne, przemysłowe, elektryczne, pomiarowe, tele-
techniczne. Wykonawstwo i montaż konstrukcji, aparatury technicznej wraz z orurowaniem.

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S. A.
ul. Kwiatkowskiego 8,  33-101 Tarnów
infolinia 0-14 637-37-37
centrala 0-14 633-07-81
www.azoty.tarnow.pl
e-mail: azoty@azoty.tarnow.pl
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NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ROKU 2004

Alumetal jest największym w Polsce producen-
tem aluminiowych stopów odlewniczych z du-
żym potencjałem przerobowym, przetwarzają-
cym rocznie ok. 60 tys. ton złomu alumiowego, 
który jest dla firmy podstawowym surowcem.    
Z pozyskiwanego złomu firma wytwarza najwyż-
szej jakości aluminiowe stopy odlewnicze.

NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ROKU 2004

Valeo, to grupa międzynarodowa wyspecjalizowana w projektowaniu, wytwa-
rzaniu i sprzedaży części i systemów samochodowych. Valeo znajduje się w 
czołówce największych producentów samochodowych części zamiennych.

Na terenie Polski Valeo Service Eastern Europe 
współpracuje z siecią 37 autoryzowanych dystry-
butorów, jak również z siecią ponad 30 warszta-
tów, które dodatkowo prowadzą sprzedaż części 
zamiennych Valeo. 
W 1996 roku grupa Valeo uruchomiła w Polsce 

pierwszy zakład, obecnie zaś na terenie naszego 
kraju działa już sześć fabryk. Ostatnią, produku-
jąca systemy oświetlenia,  uruchomiono pod ko-
niec 2004 roku. Dzięki niej wzrosło zatrudnienie 
o 600 osób na terenie południowej Polski.

Firma Alumetal rozpoczęła działalność w 1953 roku jako Zakład Odlewni, 
działający w strukturach organizacyjnych ZML Kęty. 3 stycznia 2000 roku 
utworzono samodzielną spółkę Alumetal, która przejęła dotychczasową dzia-
łalność Zakładu Odlewni.

Alumetal dysponuje dużym doświadczeniem 
technologicznym. Oferuje produkty wysokiej ja-
kości, które trafiają do najbardziej rozwojowych 
segmentów gospodarki, zarówno w kraju, jak      
i poza jego granicami, takich jak przemysł moto-
ryzacyjny, elektrotechnika, AGD. 
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NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ROKU 2004

Początek szkoły średniej to 5 klasowa Męska 
Szkoła Średnia w Szczekocinach, która  powsta-
ła w 1918r. na miejscu byłego składu solnego. Jej 
pierwszym dyrektorem był Zygmunt Jesionow-
ski. W 1922 r. szkoła przekształca się w Gimna-
zjum Koedukacyjne Wydziału Powiatowego Sej-
miku Włoszczowskiego, a – decyzją kuratorium 
okręgu szkolnego warszawskiego – uzyskuje pra-
wo szkół państwowych. Ówczesny dyrektor Jan 
Kwieciński, dzięki wsparciu lokalnej społeczno-
ści, organizuje bursę dla wychowanków przyby-
wających z całego powiatu. Przełomowy był 1925 
r., kiedy w szkole odbyły się pierwsze matury. 

Niestety kryzys ekonomiczny okresu mię-
dzywojennego dotknął również szkołę średnią. 
Sejmik Włoszczowski, z powodu braku środków 
finansowych, zamknął gimnazjum.. 60 uczniów 
zdało jednak egzamin dojrzałości, m.in. w szko-
łach Częstochowy, Krakowa, Miechowa, Olku-
sza i Kielc. 

Dalszy, drugi etap szkoły średniej w Szcze-
kocinach to okres nauki w konspiracji. Dużą rolę 
odegrał wówczas Roman Czernecki, przybyły    
z Kielc polonista, który już w listopadzie 1939r. 
zawarł umowę z właścicielem majątku w Słupi 
Jędrzejowskiej na prowadzenie tajnego naucza-
nia. W następnym roku dyrektor rozszerzył taj-
ne nauczanie na Szczekociny, Lelów, Rokit-
no, Irządze i inne miejscowości. Decyzją władz 
Polski Podziemnej tajne gimnazjum przyjęło na-
zwę Konspiracyjnego Gimnazjum i Liceum Ziemi 
Włoszczowskiej. Pierwszą maturę w 1942 r. zda-
ło w nim 12 uczniów. Dziś – w nowym obiekcie 
Zespołu Szkół – znajduje się tablica upamiętniają-
ca poległych za tajne nauczanie.

Trzeci etap szkoły średniej zaczyna się 15 
stycznia 1945 r. Dyrektor Czernecki przeniósł taj-
ne komplety do pałacu Dembińskich w Szcze-
kocinach, organizując Gimnazjum i Liceum im. 
T. Kościuszki. Na pierwszym posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej, w marcu, szkoła przyjęła nazwę 
Szczekocińskie Zakłady Naukowe, które przejęły 
także dwa młyny, gospodarstwo rolne, rybackie. 
Roman Czernecki wspominał później na łamach 
swej książki swoich uczniów z tajnego i powo-
jennego nauczania: 

Była to młodzież bardzo różnorodna. Prym 
wiedli partyzanci, było ich około 200, niedaw-
ni dowódcy drużyn, podoficerowie wszystkich 
stopni, żołnierze B.CH i A.K, inwalidzi, dzielni, 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH

odznaczeni żołnierze (...) Drugą grupę stanowi-
ła młodzież w wieku szkolnym, w przeważającej 
części chłopskiego pochodzenia, bezprzykładnie 
pracowita”. 

W 1948 r., obok szkoły ogólnokształcącej, 
powstało Liceum Pedagogiczne (którego byłem 
absolwentem, a nie tak dawno nauczycielem Ze-
społu Szkół). Prof. dr Leon Gradoń z Politechni-
ki Warszawskiej (matura 1963/64) tak wspomi-
na ten okres:

Prawie każdy z absolwentów mojego roczni-
ka dostał się na uczelnie.Nasze liceum było pro-
wincjonalne ze względu na miejsce położenia,    
a renomowane na poziom kształcenia.

Trzeci etapem szkoły średniej w Szczekoci-
nach wiąże się z pierwszą kadencją Rady Miasta   
i Gminy w Szczekocinach, która w 1991 r. dopro-
wadza do wmurowania aktu erekcyjnego  dwóch 
pawilonów nowego Zespołu Szkół przy ul. Spa-
cerowej. Historyczna data to 1 września 1994r, 
gdy po blisko 50 latach szkoła średnia została 
przeniesiona z pałacu do dwóch nowych pawi-
lonów. Już wtedy szkoła otrzymała wyróżnienie 
na najlepszy obiekt woj. częstochowskiego. Po 
trzech latach powstał kolejny pawilon. W końcu 
zaś wzniesiona została nowoczesna hala sporto-
wa, którą starosta powiatu zawierciańskiego Le-
szek Wojdas oddał w użytkowanie Zespołowi 
Szkół w 2004 r. Hala to właściwie kompleks bo-
isk i urządzeń sportowych. Ma wymiary 42x24 m, 
a jej powierzchnia użytkowa wynosi 2,1 tys. m2 
(cała szkoła 7,2 tys. m2). Składają się na to rów-
nież ściana wspinaczkowa, sauna i solarium. 

Szkoła średnia w Szczekocinach to nie tylko 
wzorowy i funkcjonalny obiekt, ale także sukce-
sy dydaktyczne, sportowe, wyróżnienia, zdoby-

te miejsca w olimpiadach. Wśród wielu sukce-
sów są m.in. wyróżnienia ucznia Marcina Gębu-
sia (obecnie studenta UJ) w 2001 roku w między-
narodowym konkursie „Kangur matematyczny”.

Obecnie w szkole uczy się 538 uczniów,  
nad którymi pieczę sprawują 53 osoby (kadra      
i obsługa). Funkcjonuje tu Liceum Ogólnokształ-
cące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Techni-
kum Ekonomiczne. W szkole funkcjonuje radio-
węzeł, uczniowie redagują gazetkę Żak, aktyw-
nie działa Klub Europejski, którego gośćmi byli 
m.in. premierzy: Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Bu-
zek, red. Andrzej Jonas, biskup Pieronek. Co kil-
ka lat odbywają się zjazdy absolwentów, odży-
wają wspomnienia szkoły w pałacu, ale także                      
i w tym nowoczesnym kompleksie przy ulicy 
Spacerowej. Ukoronowaniem ostatnich dwóch 
zjazdów są dwie pozycje książkowe: 80 lat Szko-
ły Średniej w Szczekocinach (1998r) i Z pokole-
nia na pokolenie. 85 lat Szkoły Średniej w Szcze-
kocinach (2003)

Czesław Orliński
Radny Szczekocin
Członek Zarządu S. G. i P.M.

Zespół Szkół w Szczekocinach jest kontynuatorem chlubnej historii szkolnic-
twa w obrębie zaboru rosyjskiego. Już w połowie XIX wieku, ówczesny wła-
ściciel Szczekocin Jan Łubieński zbudował budynek (dziś siedziba Urzędu 
Gminy) z przeznaczeniem na szkołę średnią, lecz władze carskie nie zgodzi-
ły się na jej otwarcie. 
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1 stycznia 2005 r. weszły w życie nowe 
zasady udzielania i umarzania pożyczek 
oraz udzielania dotacji ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krako-
wie. Zgodnie z postanowieniami uchwa-
ły Rady Nadzorczej Funduszu, środki te 
przeznacza się na:

– finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w celu realizacji zasady zrównoważone-
go rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz 
na współfinansowanie projektów inwestycyj-
nych, kosztów operacyjnych i działań realizowa-
nych z udziałem środków pochodzących z Unii 
Europejskiej niepodlegających zwrotowi. 

– współfinansowanie projektów inwestycyjnych, 
kosztów operacyjnych i działań realizowanych   
z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwa-
nych w ramach współpracy z organizacjami mię-
dzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej. 

Zadania finansowane ze środków pochodzących 
z Unii Europejskiej w formie bezzwrotnej mogą 
mieć odrębny tryb rozpatrywania wniosków, for-
mę przyznanej pomocy i oprocentowanie, a także 
będą mieć pierwszeństwo w przyznawaniu środ-
ków przed innymi zadaniami. 

Zadania kwalifikujące się 
do objęcia pomocą:

a) inwestycje ekologiczne realizowane ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej oraz funduszy 
krajowych,

b) działania związane z utrzymaniem i zachowa-
niem parków oraz ogrodów, będących przed-
miotem ochrony na podstawie przepisów           
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

c) badania, upowszechniania ich wyników, 
 a także postęp techniczny w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej,
d) opracowywanie i wdrażanie nowych technik      

i technologii, w szczególności dotyczących ogra-
niczenia emisji i zużycia wody, a także efektyw-
nego wykorzystania paliw,

e) zapobieganie lub usuwanie skutków zanieczysz-
czenia środowiska, w przypadku gdy nie można 
ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego,

f) system kontroli wnoszenia przewidzianych 

ustawą opłat za korzystanie ze środowiska,               
a w szczególności tworzenie baz danych pod-
miotów korzystających ze środowiska obowiąza-
nych do ponoszenia opłat,

g) opracowywanie planów służących gospodarowa-
niu zasobami wodnymi oraz utworzenia katastru 
wodnego,

h) inne zadania służących ochronie środowi-
ska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju, w tym na programy 
ochrony środowiska, programy ochrony powie-
trza, programy ochrony przed hałasem, plany 
gospodarki odpadami, plany działań krótkoter-
minowych, a także na realizację powyższych pla-
nów i programów,

i) zadania związane ze zwiększeniem lesistości 
oraz zapobieganiem i likwidacją szkód w la-
sach spowodowanych przez czynniki biotyczne 
i abiotyczne,

j) opracowanie planów ochrony obszarów obję-
tych ochroną na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody oraz prowadzeniu monitoringu przy-
rodniczego,

k) działań, o których mowa w ustawie o przezna-
czeniu gruntów rolnych do zalesień, w tym na 
pokrywanie kosztów sporządzania planów zale-
sień oraz kosztów sadzonek przekazanych rolni-
kom w celu zalesienia gruntów rolnych,

l) przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwida-
cję ich skutków dla środowiska,

ł) działania polegające na zapobieganiu i likwidacji 
poważnych awarii i ich skutków,

m) przedsięwzięcia wspomagające działalność, na 
którą zgodnie z ustawą są przeznaczane środki 
gminnych funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, obejmującą:

1) edukację ekologiczną oraz propagowanie dzia-
łań proekologicznych i zasady zrównoważonego 
rozwoju,

2) wspomaganie realizacji zadań państwowego mo-
nitoringu środowiska,

3) wspomaganie innych systemów kontrolnych        
i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, 
a także systemów pomiarowych zużycia wody 
i ciepła,

4) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwe-
stycyjnych, służących ochronie środowiska i go-
spodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń 

ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej 
retencji wodnej,

5) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody,   
w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, 
zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

6) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpada-
mi i ochroną powierzchni ziemi, 

7) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
7a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód
8) profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na 

których występują przekroczenia standardów ja-
kości środowiska,

9) wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł ener-
gii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu 
bardziej przyjaznych dla środowiska nośników 
energii,

10)  wspieranie ekologicznych form transportu,
11) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego 

bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, po-
wietrza i wód, w szczególności na prowadze-
nie gospodarstw rolnych produkujących meto-
dami ekologicznymi położonych na obszarach 
szczególnie chronionych na podstawie przepi-
sów o ochronie przyrody. 

Beneficjenci 

Beneficjentami dotacji mogą być:

a) gminy - w przypadku likwidacji nadzwyczaj-
nych zagrożeń środowiska lub likwidacji skut-
ków klęsk ekologicznych,

b) powiaty, gminy, związki i porozumienia gmin 
- na realizację przedsięwzięć związanych z go-
spodarczym wykorzystaniem odpadów w opar-
ciu o przedstawiony wraz z wnioskiem program 
ich zagospodarowania,

c) powiaty i gminy - na cele określone ustawą o 
ochronie i kształtowaniu środowiska, realizowa-

NOWE ZASADY UDZIELANIA I UMARZANIA POŻYCZEK 
ORAZ UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW 
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE  
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ne w szkołach, przedszkolach, jednostkach pu-
blicznej służby zdrowia i domach pomocy spo-
łecznej (oprócz termomodernizacji)

d) gminy - na działalność związaną z profilakty-
ką zdrowotną dzieci na obszarach szczególnej 
ochrony środowiska, na których występują prze-
kroczenia norm zanieczyszczeń,

e) państwowe i samorządowe instytucje i urzędy 
szczebla wojewódzkiego działające statutowo na 
rzecz ochrony środowiska - na realizację ich za-
dań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej,

f) państwowe zakłady nie prowadzące działalno-
ści gospodarczej i jednostki budżetowe oraz jed-
nostki naukowo-badawcze - na cele określone 
ustawą - Prawo ochrony środowiska,

g) jednostki administracji samorządowej stopnia 
wojewódzkiego - na obsługę współpracy mię-
dzynarodowej przy realizacji konkretnie określo-
nego przedsięwzięcia związanego z ochroną śro-
dowiska,

h) organizacje społeczne (w tym stowarzyszenia) 
oraz fundacje, których celem statutowym jest 
ochrona środowiska - na konkretne zadania pro-
ekologiczne,

i) jednostki budżetowe, jednostki samorządu tery-
torialnego lub ich związki oraz stowarzyszenia 
i fundacje nie prowadzące działalności gospo-
darczej, jako właściciele i użytkownicy pomni-
ków przyrody lub parków ustanowionych przez 
radę gminy - na prace pielęgnacyjne związane   
z utrzymaniem tych obiektów,

j) podmioty dysponujące publikatorami (książka, 
prasa, radio, telewizja), na publikacje propagują-
ce działania proekologiczne lub służące edukacji 
ekologicznej w sposób niekomercyjny,

k) kościelne osoby prawne - na zadania związane 
 z likwidacją niskiej emisji i ochrony wód 
 w obiektach sakralnych lub w obiektach związa-

nych z działalnością charytatywną,
l) podmioty realizujące zadania z zakresu edukacji 

ekologicznej w sposób niekomercyjny,
ł) jednostki organizacyjne: państwowe i samorządu 

terytorialnego prowadzące działalność kulturalną 
na zadania związane z ochroną środowiska i go-
spodarką wodną,

m) wojewódzkie osoby prawne i wojewódzkie sa-
morządowe jednostki organizacyjne nie mają-
ce osobowości prawnej na zadania związane           
z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

n) inwestorzy, realizujący zadania w zakresie: 

1. ochrony wód: budowa kanalizacji i oczyszczalni 
ścieków o przepustowości poniżej 50 m3 / dobę 
(po przedstawieniu gminnego programu gospo-
darki wodno - ściekowej potwierdzającego ko-
nieczność zastosowania rozwiązań indywidual-
nych), 

2. budowy źródeł ciepła o mocy do 60 kW jeżeli 

pochodzą one z czystych lub odnawialnych źró-
deł energii, którzy na ich wykonanie zaciągnęli 
pożyczki w bankach wytypowanych przez Fun-
dusz - na pomoc w spłacie do 50 % odsetek od 
takich pożyczek.

 o) gminy, powiaty oraz Izby Rolnicze na dofi-
nansowanie wapnowania gleb na terenach obję-
tych powodzią, na których wystąpiło zakwasze-
nie gleby,

p) jednostki publicznej służby zdrowia na cele 
określone ustawą - Prawo ochrony środowiska 
(oprócz termomodernizacji),

q) powiaty lub nadleśnictwa na pokrycie kosztów 
sadzonek oraz kosztów sporządzenia planów za-
lesienia (w wysokości całkowitego kosztu zada-
nia) w związku z ustawą o przeznaczeniu grun-
tów rolnych do zalesień.

r) jednostki budżetowe na zadania związane z ter-
momodernizacją,

s) gminy, powiaty, związki gmin na inwestycje eko-
logiczne, w tym programy, realizowane ze środ-
ków pochodzących z Unii Europejskiej, o ile 
podmioty te nie posiadają możliwości zaciągnię-
cia pożyczek.

Pożyczka ze środków Funduszu może być 
udzielona inwestorom realizującym zadania pro-
ekologiczne. 

Limity i zabezpieczenia

Maksymalna kwota pożyczki na jedno zadanie 
może wynosić do 10.000.000,-zł, lecz nie więcej 
niż 50% środków przyjętych w planie finansowym 
Funduszu na określony artykuł ustawy. Maksymal-
na kwota zadłużenia z tytułu pożyczek dla jed-
nego inwestora może wynosić do 25.000.000,-zł. 
W przypadku dotacji maksymalna kwota na jed-
no zadanie wynosi 2.000.000,-zł, lecz nie więcej 
niż 50% środków przyjętych w planie finansowym 
Funduszu na określony artykuł ustawy. Dla zadań 
z zakresu edukacji ekologicznej suma przyzna-
nych dotacji dla jednego inwestora nie może prze-
kroczyć 75.000,- zł w danym roku kalendarzowym.
Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odset-
kami Fundusz może przyjąć: 

a) gwarancje bankowe,
b) kaucje pieniężne,
c) blokada środków pieniężnych,
d) hipoteka umowna, hipoteka kaucyjna,
e) poręczenie (także poręczenie bankowe),
f) zastaw na rzeczach lub prawach,
g) weksel in blanco,
h) cesję należności,
i) hipotekę lub hipotekę kaucyjną,
j) inne sposoby zabezpieczenia wierzytelności do-

puszczone przez obowiązujące prawo. 

W zależności od sytuacji finansowej pożyczko-
biorcy Fundusz może zażądać określonego zabez-
pieczenia.

Uruchomienie dofinansowania ze środków Fun-
duszu może nastąpić pod warunkiem wykazania 
przez wnioskodawcę, że zostało zapewnione peł-
ne zbilansowanie finansowania kosztów zadania. 
Dotacja udzielona ze środków Funduszu nie może 
przekroczyć 40% kosztów zadania (z wyłączeniem 
zalesiania, zadrzewiania i zakrzewiania oraz bu-
dowy ekranów biologicznych, prac pielęgnacyj-
nych związanych z utrzymaniem pomników przy-
rody i parków ustanowionych przez Radę Gmi-
ny, prenumeraty czasopism dla dzieci i młodzie-
ży, edukacji ekologicznej i propagowania dzia-
łań proekologicznych wyłanianych w drodze kon-
kursu oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagroże-
niom środowiska i ich likwidacji). W uzasadnio-
nych wypadkach Rada Nadzorcza może podjąć de-
cyzję o przyznaniu wyższej dotacji. Dotacje na za-
dania z zakresu edukacji ekologicznej powtarzają-
ce się cyklicznie wynoszą do 20% kosztów zadania.
Zarząd może udzielić dotacji powyżej 40% wysoko-
ści kosztów zadania, jeżeli jej wielkość nie przekra-
cza kwoty określonej odrębną uchwałą Rady Nad-
zorczej.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel. 0-12 422-94-90
fax 0-12 422-30-46
www.wfos.krakow.pl
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl

W grudniu 2004 r. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie obchodził X-lecie istnienia. 
Nie sposób wymienić w tym miejscu pełne-
go zakresu inicjatyw, projektów i inwesty-
cji, które bez pomocy Funduszu nie miałyby 
szans na realizację.

W najbliższym czasie Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski wyda specjalny nu-
mer poświęcony inwestycjom ekologicz-
nym, które zostały zbudowane przy wspar-
ciu Funduszu 
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