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Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 

Bieńkowskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W subregionie Sądecczyzny, z którego pochodzę, powstaje niezwykle ważna inicjatywa współpracy mię-

dzygminnej pod nazwą „Związek Gmin Krynicko-Popradzkich”. Wspomniana inicjatywa jest kontynuacją 

udanego eksperymentu o charakterze lokalnym, polegającego na szerokiej, dotychczasowej współpracy czte-

rech położonych blisko siebie gmin: Piwniczna, Muszyna, Łabowa i Rytro. Współpraca ta, realizowana od 

roku 2007 pod nazwą „Perły Doliny Popradu”, ma na celu wytworzenie jak najlepszych warunków do dyna-

micznego rozwoju regionalnego, a także do powstania superoferty turystycznej, ściągającej turystów na tere-

ny tychże gmin. Zwiększenie atrakcyjności oferty oznacza bowiem większą ilość przyjezdnych, co z kolei 

napędza rozwój gospodarczy na terenach wspomnianych gmin. Teraz decyzją rad gminnych do tej współpra-

cy dołączają Stary Sącz i Krynica. Połączone pod wspólnym szyldem „Perły Doliny Popradu” niezwykle 

atrakcyjne turystycznie i krajobrazowo sądeckie gminy mają szansę stać się modelowym przykładem, jak 

wspólnie walczyć o dynamiczny rozwój gospodarczy. 

Pomysłodawcy inicjatywy chcą doprowadzić do swoistej specjalizacji gmin. Krynica stałaby się centrum 

sportów zimowych. Zakładane połączenie wyciągów narciarskich na Wierchomli i Jaworzynie oraz wybudo-

wanie kompleksu narciarskiego do biegów klasycznych sprawiłoby, że turyści z Polski i zagranicy chętniej 

przyjeżdżaliby na Sądecczyznę i u nas zostawiali swoje pieniądze. Muszyna z kolei miałaby zainwestować w 

siatkówkę i tenis. Władze gminy planują budowę nowej wielofunkcyjnej hali do rozgrywek dla tych dwóch 

dyscyplin. Mocną stroną Piwnicznej są sporty wodne, świetnie rozwija się ostatnio rafting. Łabowa specjali-

zuje się zaś w agroturystyce. Ważnym magnesem przyciągającym turystów ma być połączenie Krynicy, Mu-

szyny i Piwnicznej ścieżkami rowerowymi biegnącymi nad Popradem. Ten projekt został pozytywnie zaopi-

niowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

Chcę zatem zapytać, czy tego typu inicjatywy będą w nowej perspektywie unijnej 2014–2020 spotykać się 

z przychylnością Pani Minister i czy dla takich, niezwykle dobrze rokujących inicjatyw będą przewidziane 

szersze możliwości aplikowania w konkursach realizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju? 

Czy takie inicjatywy jak omówiona przeze mnie będą spotykały się z otwartością resortu, która będzie z kolei 

zachętą dla innych regionów i subregionów w kraju do podejmowania prób budowania podobnych porozu-

mień? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 

 




