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1 Wstęp
Podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących rozwoju miejscowości wymaga planowania
strategicznego łączącego problematykę społeczną, ekologiczną, gospodarczą i przestrzenną. Aby
sprostad wyzwaniom rozwojowym miejscowości, gminy Zielonki, powiatu ziemskiego krakowskiego i
województwa małopolskiego, wykorzystując w pełni istniejący potencjał i szanse rozwojowe wsi, w
tym również dostęp do środków pomocowych, miejscowośd musi dysponowad strategią rozwoju.
Taką strategią jest niniejszy dokument, obejmujący okres w perspektywie do 2017 r.
Plan Odnowy Miejscowości Korzkiew został opracowany na zlecenie Sołtysa i Rady Sołeckiej Korzkwi,
zaakceptowany społecznie w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego i przyjęty do realizacji przez Radę
Gminy Zielonki. Jest podstawowym dokumentem kierunkującym działalnośd miejscowości do roku
2017.

1.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są:


ogólna charakterystyka miejscowości,



inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości w celu diagnozy istniejącego
potencjału miejscowości, w szczególności opis obszaru o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkaoców,



ocena perspektyw rozwojowych miejscowości (analiza SWOT),



wizja rozwoju miejscowości do 2017 roku,



określenie celów strategicznych rozwoju miejscowości oraz opis planowanych zadao
inwestycyjnych i przedsięwzięd aktywizujących społecznośd miejscowości.

1.2

Podstawa planu

Niniejszy dokument powstał na podstawie wniosków społeczności lokalnej miejscowości, badania
możliwości realizacji celów miejscowości w kontekście planów operacyjnych na lata 2007-2013,
dyskusji w ramach Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia Korzkiew i zebrania wiejskiego poświęconego
omówieniu i zatwierdzeniu planu odnowy miejscowości.
Niniejsze opracowanie wpisuje się również w założenia i cele Strategii Gminy Zielonki, Strategii
Rozwoju Powiatu Krakowskiego oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.
–

Strategia Gminy Zielonki na lata 2010 – 2020

Wg strategii, cel nadrzędny rozwoju to: „Zrównoważony rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny gminy
Zielonki”.
Działania przewidziane w niniejszym planie wpisują się w pełni w zakres następujących celów
strategicznych (scenariuszy) gminy:
SCENARIUSZ I: Zapewnienie atrakcyjności gminy jako miejsca do mieszkania, osiedlania się, pracy i
wypoczynku.
SCENARIUSZ II: Zbudowanie więzi i wspólnoty między mieszkaocami gminy dla wykorzystania ich
aktywności i potencjału.
–

Strategia Rozwoju Powiatu Krakowskiego na lata 2008 – 2013
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Wizja Powiatu Krakowskiego została sformułowana w następujący sposób: Powiat Krakowski –
zintegrowany obszar o wspólnej tożsamości mieszkaoców i zrównoważonym rozwoju, silny
gospodarczo i oferujący swoim mieszkaocom wysoki standard życia.
Misja Powiatu Krakowskiego została sformułowana w następujący sposób: Powiat Krakowski
wykonuje swoje zadania z poszanowaniem prawa i godności ludzkiej, dbając o wysoką jakośd działao,
w partnerstwie z gminnymi wspólnotami lokalnymi.
Strategia definiuje określone pola aktywności, a wśród nich następujące cele strategiczne, cele
szczegółowe i cele operacyjne:
Pole aktywności: Rozwój gospodarczy
Cel strategiczny 5: Rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i kulturowych
powiatu
Cel szczegółowy 5.2 Rozwój infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich
–

Cel operacyjny: wspieranie turystyki wiejskiej i rozwoju infrastruktury turystycznej;

Pole aktywności: Rozwój społeczny
Cel strategiczny 9: Zwiększenie efektywności i skuteczności systemu edukacyjnego na terenie
powiatu
Cel szczegółowy 9.2 Poprawa stanu infrastruktury oświatowej, w tym sportowo-rekreacyjnej
–

Cele operacyjne: remonty, modernizacje i rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz
jej doposażenie;

Pole aktywności: Rozwój społeczny
Cel strategiczny 10: Podniesienie poziomu bezpieczeostwa mieszkaoców powiatu
Cel szczegółowy 10.2 Poprawa stanu bezpieczeostwa na drogach
–

Cel operacyjny: prowadzenie akcji na rzecz poprawy bezpieczeostwa na drogach;

Cel szczegółowy 10.3 Podniesienie poziomu bezpieczeostwa w obiektach użyteczności
publicznej, w tym na terenie szkół i ich bezpośredniego otoczenia
–

Cel operacyjny: wprowadzenie systemów monitorowania bezpieczeostwa;

Pole aktywności: Rozwój społeczny
Cel strategiczny 11: Zwiększenie ochrony i opieki nad zabytkami
Cel szczegółowy 11.2 Podnoszenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami
–

Cel operacyjny: opracowanie programu opieki nad zabytkami;

Pole aktywności: Rozwój społeczny
Cel strategiczny 12: Wspieranie integracji kulturalnej mieszkaoców powiatu
Cel szczegółowy 12.1 Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej i rekreacyjnej
–

Cel operacyjny: organizacja i wspieranie organizacji imprez kulturalnych i
rekreacyjnych;

Cel szczegółowy 12.2 Podtrzymania tradycji i dziedzictwa kulturowego powiatu
–

Cel operacyjny: udzielanie dofinansowanie do działao realizujących ww. cel.
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Działania przewidziane w niniejszym planie wpisują się zarówno w wizję i misję powiatu
krakowskiego, jak również w zakres powyżej cytowanych celów strategii.
–

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013

Działania przewidziane w niniejszym planie są w bezpośredni lub pośredni sposób zgodne z
następującymi kierunkami polityki przewidzianymi w Strategii:
Pole B: Pole B Rozwój społeczny i jakośd życia
Obejmuje obszary V–VII, które „obejmują cele społeczne i środowiskowe, decydujące o
powszechnym poziomie i jakości życia, których realizacja będzie miała decydujące znaczenie dla
podniesienia atrakcyjności Małopolski jako miejsca zamieszkania i pobytu, obejmują przedsięwzięcia
zapewniające, pośrednio lub bezpośrednio: szanse wielowymiarowego, wszechstronnego rozwoju
Małopolan – indywidualnych osób, ich rodzin, wspólnot lokalnych, w których żyją – przy czym mamy
na uwadze nie tylko standard życia, ale również jego stronę jakościową, symboliczną i duchową,
określony godny poziom i niezawodnośd dostępu do powszechnych usług publicznych, dla wszystkich
mieszkaoców na równych zasadach, w tym bezpieczeostwo zdrowotne, możliwośd życia w czystym,
estetycznym, bezpiecznym środowisku i krajobrazie”.
Kierunek polityki V.3 Poprawa kondycji małopolskiej rodziny
W ramach tego kierunku, strategia przewiduje m. in.:
- Wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, także poprzez rozbudowę odpowiedniej
infrastruktury.
Zadania przewidziane w niniejszym planie odnowy miejscowości są zgodne z powyżej cytowanymi
kierunkami polityki województwa małopolskiego.

2 Opis stanu istniejącego i wybranych kierunków rozwoju
miejscowości
2.1
2.1.1

Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowana operacja
Położenie, przynależnośd administracyjna, powierzchnia, liczba ludności

Korzkiew jest jednym z 19 sołectw w Gminie Zielonki, Powiat Krakowski, Województwo Małopolskie.
Pozostałe sołectwa gminy to: Batowice, Bibice, Bosutów – Boleo, Brzozówka, Dziekanowice, Garlica
Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębynice, Januszowice, Osiedle Łokietka, Owczary,
Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Węgrzce, Wola Zachariaszowska i Zielonki.
Korzkiew położona jest ok. 13 km na północ od Krakowa, w północno-zachodniej części Gminy
Zielonki, w dolinie niewielkiej rzeczki Korzkiewki, lewostronnego dopływu Prądnika, na wysokości ok.
300 m. n.p.m., niespełna 1 km od Doliny Prądnika, a 2 km od południowych kraoców Ojcowskiego
Parku Narodowego. Z geograficznego punktu widzenia, Korzkiew położona jest na Wyżynie
Krakowskiej w jej południowej części zwanej Płaskowyżem Ojcowskim. Cały teren miejscowości
położony jest na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, w otulinie Ojcowskiego Parku
Narodowego.
Sołectwo ma powierzchnię 133,3 ha, co stanowi 2,74 % powierzchni całej gminy Zielonki (4858,5 ha).
Korzkiew stanowi jedno z mniejszych sołectw gminy Zielonki (16 miejsce na 19 sołectw pod
względem powierzchni). Wieś zamieszkuje 178 mieszkaoców (stan na 31 grudnia 2009 r.), co czyni
wieś najmniejszą w gminie pod względem liczby ludności.
Korzkiew jest bardzo atrakcyjnym miejscem zamieszkania ze względu na stosunkowo bliską odległośd
od Krakowa, dobry dojazd do miasta, piękne położenie (wspaniałe widoki na Kraków, Beskidy i Tatry),
dobrą infrastrukturę społeczną i piękne zabytki.
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Rys. 1 Powiat Krakowski w Woj. Małopolskim

Powiat Krakowski w
Woj. Małopolskim

Rys. 2 Gmina Zielonki i miejscowośd Korzkiew
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2.1.2

Historia miejscowości

Korzkiew jest jedną z najbardziej malowniczo położonych miejscowości na Wyżynie KrakowskoCzęstochowskiej. Nazwę swą wywodzi od staropolskiego określenia dużej owalnej łyżki, z której
kształtem kojarzono wyniosłośd wzgórza nazywanego tak już w I połowie XIV w., wkrótce też wokół
niego rozwinęła się szlachecka osada.
Ślady najstarszej bytności ludzi na terenach Korzkwi pochodzą z czasów rzymskich. W XVII w.
natknięto się na skarb monet rzymskich pochodzących z czasów od Nerona do Kommodusa. Ponadto,
nad rzeczką Korzkiewką, na 4 stanowiskach znajdowały się przedmioty krzemienne, tłuczek i
ceramika.
Średniowieczne dzieje wsi Korzkiew, połączonej z większym kompleksem dóbr korzkiewskich, biorą
początek od góry zwanej Korzkyew, stojącej koło rzeki Bieśnicy i nieopodal Lisiej Jamy. Wzmianka ta,
pochodząca z 1352 r. znajduje się w Kopiarzu z początku XVI w.
Na strome zbocze cypla skalnego góry Korzkwi, otoczonego od północy i zachodu zakolem rzeki,
wiodła niegdyś droga jedynie od południa. Naturalne walory obronne miejsca zostały docenione już
w połowie XIV w. przez Jana z Syrokomli, a później przez jego następców, który wnieśli tu warowny
zamek – rezydencję rodowego majątku z silnym zapleczem ekonomicznym. Pod zamkiem wyrosło
podzamcze i folwark. Na korzkiewskim zamku odbywał się sąd dla kmieci z Grębynic. Zmieniło się to
w 1469 r. kiedy orzeczono, że sądy nad kmieciami będą się odbywad na przemian w Korzkwi i
Grębynicach. Średniowieczną metrykę Korzkwi potwierdzają zapisy źródłowe, z których wynika, że w
II połowie XIV w. istniała tu średniowieczna parafia (od 1386 r.). Ród Korzekwickich, w którego rekach
znajdowały się dobra korzkiewskie, wniósł swiątynię na górze sąsiadującej ze wzgórzem zamkowym.
Z biegiem wieków korzkiewskie dobra zmieniały często właścicieli. Byli nimi przedstawiciele znanych i
możnych polskich rodów, m.in. Syrokomlici, Zborowscy, Ługowscy, Jordanowie herbu Trąby (w XVII i
XVIII w.), Wesslowie i Wodziccy. Zmieniał się też z biegiem czasu wygląd XIV-wiecznego zamku
obronnego i całego zespołu rezydencjalnego, nieopodal którego zbudowano nowy murowany kościół
parafialny w I dwierci XVII w., także o cechach obronnych.
Po upadku Księstwa Warszawskiego w 1813 r. Korzkiew znalazła się po rosyjskiej stronie kordonu
granicznego. Był to czas upadku zameczku korzkiewskiego. Po śmierci Jakuba Wodzickiego, wdowa
po nim zamieszkała w malowniczym dworku u stóp warowni. Nieopodal działał browar i austeria. W
1820 r. właścicielka założyła wokół dworu park w stylu angielskim, którego pozostałości można
oglądad do dziś. Wieś Korzkiew w XIX w. to przede wszystkim piękne owocowe sady i ogrody nad
Korzkiewską i Prądnikiem. Dawniej w Korzkwi było wiele miejsc mających własne nazwy: pole Nad
Banią, Nad Post, Na Bucynie, Na Mogiłkach, Wiśniowiec i inne. Niniejszy plan zakłada, że te dawne
historyczne nazwy zostaną przywrócone.
W XIX w. majątek Korzkiew obejmował: Korzkiew, Januszowice, Przybysławice, Brzozówkę,
Grębynice, Maszce, Biały Kościół.
W latach 60 XIX w wójtem Korzkwi był Józef Pietrzycki a właścicielami dworu rodzina Sedlmayerów.
Funkcjonowała wówczas gorzelnia. Górujący nad folwarkiem zamek został przeznaczony na
spichlerz.1
Kalendarium historii Korzkwi jest przedstawione poniżej:
1352 – Jan z Syrokomli kupuje górę Korzkiew
1385 – pierwsza źródłowa wzmianka o zamku w Korzkwi
1386 – erygowanie parafii w Korzkwi
1498 – 1517 – Korzkiew w rękach rodu Bolestraszyckich
1517 – 1538 – Korzkiew własnością Piotra Krupki
1

Na podstawie: Mateusz Wyżga, „W tej pięknej ziemi. Gmina Zielonki od średniowiecza do czasów
współczesnych”, 2009
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1545 – 1572 – dziedzicami majątku jest rodzina Zborowskich
1572 – 1664 – klucz korzkiewski w rękach Ługowskich
1620 – 1630 – budowa murowanego kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela, fundacji Aleksandra
Ługowskiego
1640 – bp Tomasz Oborski konsekruje świątynię
1664 – 1945 – włości korzkiewskie w rękach różnych właścicieli
1952 – przejęcie majątku przez paostwo
1973 - utworzenie Gminy Zielonki, w skład której weszła wieś Korzkiew
1993 - otwarcie szkoły po generalnym remoncie i ogólnopolska inauguracja roku szkolnego
1997 - rozpoczęcie prac renowacyjnych w kościele parafialnym
1997 – właścicielem zamku Jerzy Donimirski, odbudowa zamku, rewaloryzacja parku2
2010 - rozpoczęcie rewaloryzacji kościoła parafialnego
Szersze informacje dotyczące historii zabytków w Korzkwi – zob. roz. 2.2.1.
Obecnie w granicach Korzkwi znajduje się Nowa Wieś, niegdyś będąca odrębną wsią, obecnie jako
przysiółek utrwalony w topografii i w pamięci starszych mieszkaoców.
W 1973 r. utworzono gminę Zielonki i Korzkiew weszła w jej skład.
2.1.3

Określenie przestrzennej struktury miejscowości

Korzkiew jest niewielką wsią położoną w „niecce” pomiędzy trzema wzgórzami: Buczyna, Lipowiec i
Górą Giebułtowską, na których zlokalizowane są odpowiednio: zabytkowy zamek z XIV w. i kościół
św. Jana Chrzciciela. Przestrzenna struktura miejscowości przedstawiona jest na poniższym planie
(„Mapa Korzkwi i okolic”). W Korzkwi nie ma oznaczonych ulic, co wiąże się z ogromnymi
trudnościami w zidentyfikowaniu właściwych domów (adresów) w Korzkwi (wieś jest rozległa a
numery nadawane są losowo). Dlatego konieczne jest wprowadzenie oznaczenia ułatwiającego
orientację w terenie. Zamiast sztucznie wprowadzanych nazw ulic, planuje się powrócid do nazw
historycznych: przysiółków albo nazwisk rodów mieszkających tu od pokoleo, takich jak Podlisiny,
Turkowiec, Chmielnik, za Browarem, Korzekwicki lub Korzkwa….
2.1.4

Opis obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaoców

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkaoców jest teren pomiędzy
Zespołem Szkół a zamkiem w Korzkwi oraz budynkami podworskimi i terenem użytkowanym obecnie
przez ZHP. Jest to obszar, który stanowi swoiste centrum wsi. Zagospodarowanie tego obszaru w taki
sposób, aby stanowił on atrakcyjne miejsce spotkao towarzyskich, edukacji, rekreacji i sportu dla
mieszkaoców wsi oraz przyjezdnych gości jest priorytetowym projektem niniejszego planu.

2

Broszura “Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Korzkwi”
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Rys. 3 Mapa Korzkwi i okolic

2.2
2.2.1

Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
Walory przyrodnicze

Korzkiew położona jest na Wyżynie Krakowskiej w jej południowej części zwanej Płaskowyżem
Ojcowskim, w dolinie rzeki Prądnik. Przez wieś przepływa Potok Korzkiewski zwany też Korzkiewką.
Dla krajobrazu terenu, na którym położona jest Korzkiew, najbardziej charakterystyczne są formy
krasowe, będące rezultatem podatności wapiennej skały jurajskiej na działanie dwutlenku węgla
zawartego w wodzie opadowej. W łagodne zbocza wierzchowiny wcinają się skalne wąwozy i jary, a
gdzieniegdzie sterczą ostaoce skalne. Zbocza doliny pokryte są warstwami lessu. Występowanie tych
utworów spowodowało wykształcenie się na tym podłożu gleb brunatnych o bardzo wysokiej
przydatności rolniczej. Na terenie Korzkwi dominują gleby III klasy bonitacyjnej.
Wyżynę, na której znajduje się Korzkiew, można określid jako umiarkowanie ciepłą. Niewielkie
wzniesienia tego terenu sprzyjają swobodnemu ruchowi mas powietrza, najczęściej z zachodu na
wschód. Z zachodu napływa wilgotne powietrze oceaniczne - w zimie ciepłe, chłodne latem. Jesienią i
wiosną docierają tu podmuchy wiejącego z południa halnego. Swobodne przemieszczanie się mas
powietrza powoduje, że pogoda jest tutaj dośd zmienna, ale za to powietrze znacznie czystsze niż w
niedalekim Krakowie. Wieś położona jest o około 100 metrów wyżej niż Kraków - średnio około 300
m n.p.m. Położenie takie powoduje, że na terenie tym jest nieco chłodniej a okres wegetacji trwa
nieco krócej i rozpoczyna się później niż w dolinie Wisły.
Większa częśd sołectwa Korzkiew to pola uprawne i łąki towarzyszące gospodarstwom rolniczym. W
laskach i zaroślach pokrywających zbocza dolinki żyją sarny,dziki, lisy i zające a także jeże i wiewiórki.
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Spotkad tu można także kuropatwy, bażanty i jastrzębie oraz sporo innych gatunków ptaków, motyli i
owadów.
Od lat siano tutaj wszelkiego rodzaju zboża i sadzono ziemniaki. W gospodarstwach chowano konie,
krowy i świnie. W okresie międzywojennym zachęto korzystad z bliskości miasta - pojawiły się uprawy
malin i truskawek. W sadach dominowały śliwy, ale udawały się też jabłka i gruszki. Po II Wojnie
Światowej rozwinięto uprawy malin, truskawek i porzeczek oraz zaczęto uprawiad tytoo. W
nielicznych gospodarstwach przetrwały do dzisiaj suszarnie. We wsi były punkty skupu owoców, a na
rozstaju drogi do Owczar skup mleka. Plantacje tytoniu przetrwały do lat sześddziesiątych ubiegłego
wieku, przemysłowa produkcja malin do lat dziewięddziesiątych. Zanikła również hodowla zwierząt
gospodarskich. Obecnie we wsi funkcjonuje zaledwie kilka gospodarstw rolnych.
2.2.2

Dziedzictwo kulturowe

W 1352 r. Jan herbu Syrokomla kupił wzgórze Korzkiew, gdzie
wybudował zamek, który pełnił funkcję obronną i mieszkalną rodu
Zaklików do II połowy XV w. Kolejnymi właścicielami byli:
Szczepan Świętopełk z Irządz, kupiec Piotr Krupka, rodzina
Zborowskich i Ługowskich. Pod koniec XV w. oraz w 1720 r.
(właścicielami byli wówczas Jordanowie), budowla została
przebudowana. Zamek znajdował się następnie w rękach
Wesslów i Wodzickich, a pod koniec XIX w. popadł w ruinę. W
latach 90-tych XX w. zamek nabyła Pani Piasecka Johnson. Od
1997 r. zamek jest stale zamieszkany przez jego właścicieli –
rodzinę Donimirskich (architekt Jerzy Donimirski z żoną i dziedmi), który podjęli się odnowienia i
odbudowania zamku. Obecnie ciągle trwają prace budowlane polegające na konserwacji i
rekonstrukcji. Zagospodarowywane jest również całe wzgórze zamkowe, a również podnóże
warowni. Planowana jest także odbudowa mieszczącego się dawniej w pobliżu zamku dworu,
odtworzenie stawów oraz stworzenie małego muzeum i skansenu. W zamku funkcjonuje hotel.
Zamek w Korzkwi, który jest najbliżej od Krakowa położonym zamkiem na „Szlaku Orlich Gniazd”
stanowi największą atrakcję Doliny Korzkiewki.

W Korzkwi znajduje się również (na przeciwległym do zamku wzgórzu), pochodzący z początku XVI w.
kościół – w którym mieści się Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Św. Jana
Chrzciciela. Pierwsza świątynia, pochodząca z 2 połowy XIV w., była drewniana. Obecną w 1623 roku
ufundował Aleksander Ługowski (ówczesny właściciel miejscowości). Legenda mówi, że kościół był
połączony z zamkiem mostem z rzemieni wiszącym nad doliną. Kościół był odnawiany w 1858 r po
pożarze dachów i wieży. Jest to budynek jednonawowy, z prezbiterium zamkniętym półkoliście,
oszkarpowany, z piętrową zakrystią i wieżą, w górnej części przybierającą kształt ośmioboczny Obiekt
góruje nad całą wsią i doliną: o 13 m, przewyższa zamek, jest zlokalizowany 35 m ponad korytem
Korzkiewki i 30 m nad poziomem głównej drogi.
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Kościół w Korzkwi oprócz funkcji sakralnej, pełnił także charakter obronny. Wskazuje na to okrągła
baszta z charakterystycznymi otworami strzelniczymi w kształcie klucza. Z kościelnego wzgórza
z powodzeniem można było ostrzelad całą Dolinę Korzkiewki. W czasach współczesnych kościół
przyciąga zwiedzających gotyckim relikwiarzem z kooca XIV wieku z kryształową puszką na relikwie
Drzewa Krzyża Świętego oraz Stołu Wieczernika. Ponadto w świątyni podziwiad można srebrną
monstrancję z 1640 roku, piękne kobierce oraz barokową kropielnicę. Uwagę przyciąga 5
drewnianych ołtarzy z początku XVII w. Korzkiewski kościół słynie też z cudownego obrazu Jezusa
Miłosiernego "Ecce Homo", który 300 lat temu namalował nieznany artysta. Ponod po zakooczeniu
powstania styczniowego obraz nawiedził sam św. brat Albert Chmielowski.
Obok kościoła znajduje się XIX-wieczna plebania i organistówka. Przed tymi budynkami założono
ogród kwiatowy, dalej sad. Za świątynią usytuowany jest cmentarz parafialny.
2.2.3

Obiekty i tereny

Najważniejszymi obiektami w miejscowości są:
 zamek wraz z zespołem parkowym (prywatna własnośd – właściciel Jerzy Donimirski),
 Zespół Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum),
 kościół św. Jana Chrzciciela,
 zespół budynków podworskich oraz
 stadnina koni Botoja (prywatna własnośd).
Całośd wsi położona jest pomiędzy tymi obiektami i terenami. Brakuje natomiast rozwiniętego
centrum wsi, które integrowałoby lokalną społecznośd i stanowiłoby miejsce spotkao (formalnych i
nieformalnych) mieszkaoców Korzkwi.
Praktycznie cały teren miejscowości stanowi bardzo atrakcyjny obszar rekreacyjno-wypoczynkowy, z
dużym, chod niewykorzystanym jeszcze potencjałem. Należy wspomnied, iż zamierzeniem właściciela
zamku korzkiewskiego jest utworzenie tzw. „Korzkiewskiego Parku Kulturowego” na praktycznie
całym terenie miejscowości. Niniejszy plan odnowy wychodzi naprzód temu projektowi.
Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkaoców jest teren pomiędzy
Zespołem Szkół a zamkiem w Korzkwi oraz budynkami podworskimi i terenem użytkowanym obecnie
przez ZHP (Roz. 2.1.4 Opis obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaoców).
Teren ten stanowi największy potencjał wsi.
2.2.4


Infrastruktura społeczna
Edukacja

W Korzkwi działa Zespół Szkół obejmujący Szkołę Podstawową oraz Gimnazjum. W roku szkolnym
2009/2010, w szkole podstawowej uczyło się 137 dzieci i funkcjonowało 7 oddziałów. W oddziale
„zerówki” uczyło się 13 dzieci. W gimnazjum uczyło się 139 się dzieci i funkcjonowało 6 oddziałów.
Ogólnie w Zespole Szkół liczba dzieci to 276. Działa gimbus dowożący dzieci i młodzież z okolicznych
miejscowości (Januszowice, Grębynice, Brzozówka, Garlica, Szczodrkowice i Przybysławice) do szkoły.


Ochrona zdrowia i opieka społeczna

Najbliżej funkcjonującą placówką ochrony zdrowia jest działający w Brzozówce Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej (zlokalizowany przy ul. Krakowskiej, na parterze w budynku wielofunkcyjnym).
Znajdują się w nim następujące gabinety:




lekarza rodzinnego,
stomatologiczny,
pediatryczny.
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Działa również punkt apteczny. Funkcjonuje też prywatny gabinet ginekologiczny.


Kapitał społeczny i ludzki; kultura i organizacje społeczne obywateli

W dniu 17 lutego 2010 r. powstało Stowarzyszenie Korzkiew, posiadające osobowośd prawną i
działające na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zadaniem Stowarzyszenia jest m.in.:
1. Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej opiekuoczej i wychowawczej
wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.
2. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
3. Integracja społeczności lokalnej wokół spraw związanych z ochrona środowiska naturalnego.
4. Wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury ekologicznej oraz ochrona dziedzictwa przyrody.
5. Prowadzenie samodzielnie lub wspólnie z samorządem oraz innymi podmiotami
gospodarczymi działao mających zapewnid porządek i bezpieczeostwo lokalnej społeczności.
6. Podejmowanie lokalnych działao, środków w zakresie propagowania kultury, sztuki i ochrony
dóbr kultury i tradycji z uwzględnieniem rewaloryzacji lokalnych zabytków.
7. Podejmowanie działao mających na celu integrację i aktywizację mieszkaoców.
Przy kościele św. Jana Chrzciciela działa orkiestra, chór i teatr parafialny oraz schola młodzieżowa i
dzieciąca.


Sport, turystyka i rekreacja

Dzieci i młodzież z Korzkwi mogą aktywnie uczestniczyd w działającym przy Zespole Szkół w Korzkwi
Uczniowskim Klubie Sportowym "KORZKIEW".
W Korzkwi funkcjonuje również powstała w 1993 r. stadnina koni BOTOJA. Stadnina oferuje m.in.
naukę jazdy konnej, przejażdżki dla dzieci, rajdy konne po trasach Ojcowskiego Parku Narodowego,
przejażdżki bryczką lub saniami, uprawianie sportu jeździeckiego (skoki). Organizuje stacjonarne
obozy wakacyjne, całodzienny wypoczynek dla młodzieży oraz szkółki jeździeckie (od teorii do
skoków przez przeszkody). Przy stadninie działa Ludowy Klub Sportowy - Sekcja Jeździecka BOTOJA.
Zajęcia prowadzone są na wolnym powietrzu lub w krytej ujeżdżalni. Oferta Botoi ma charakter
komercyjny.
W Korzkwi zlokalizowany jest Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji (ośrodek ZHP). Ośrodek
znajduje się w dwóch budynkach podworskich i pięciu domkach typu „Beskid” (domki są własnością
ZHP). Graniczy bezpośrednio z pięknym starym parkiem, w którym podziwiad można wiekowe,
uznane już za pomniki przyrody drzewa. Nad ośrodkiem góruje wzgórze zamkowe. To znakomite
położenie Ośrodka umożliwia obserwowanie w jego bezpośrednim sąsiedztwie wspaniałego świata
przyrody. Ośrodek stanowi doskonałą bazę wypadową do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Niedaleko stąd znajduje się Ojcowski Park Narodowy z Doliną Prądnika, z zamkiem w Pieskowej Skale,
jaskiniami: Ciemną i Łokietka oraz rzadkimi okazami roślin.
Ośrodek oferuje organizację:






kolonii, zimowisk, wczasów i wszelkich innych form wypoczynku,
zielonych szkół i wycieczek szkolnych,
kursów, konferencji, zjazdów okolicznościowych,
wypoczynku dla turystów indywidualnych,
biwaków i obozów letnich pod namiotami.

Przez tereny Korzkwi przejeżdża bardzo wielu turystów – rowerzystów, ze względu na przebiegające
tu szlaki rowerowe:



niebieski – średniej długości (Korzkiew – Grębynice – „Latarnia Twardowskiego”),
czerwony – najdłuższy, obejmujący prawie całą Gminę Zielonki i przebiegający po granicy
sąsiednich gmin (Korzkiew – Grębynice – Cianowice Małe – Brzozówka – Górna Wieś – Wola
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2.2.5

Zachariaszowska – Garlica Duchowna – Garlica Murowana – Bibice – Witkowice – Pękowice –
Trojanowice – Januszowice – Przybysławice – Korzkiew),
czarny – krótki (Korzkiew – Brzozówka).
Bezpieczeostwo publiczne

Najbliższy posterunek OSP znajduje się w pobliskich Grębynicach oraz w Owczarach.
Komisariat policji znajduje się w Zielonkach.
2.2.6

Infrastruktura techniczna

Na terenie Korzkwi nie są zlokalizowane żadne zakłady usług komunalnych. W zakresie wywozu
śmieci wieś korzysta z usług zakładów posiadających odpowiednie zezwolenia do prowadzenia takiej
działalności na terenie Gminy Zielonki. Prowadzi się selektywną zbiórkę śmieci (plastik, papier, szkło).
Wieś posiada wodociąg ale nie jest skanalizowana. Domostwa mają dostęp do infrastruktury
gazowniczej. We wsi działa Internet (głównie Neostrada).
2.2.7

Gospodarka i rolnictwo

Wieś położona jest o około 100 metrów wyżej niż Kraków - średnio około 300 m n.p.m. Położenie
takie powoduje, że na terenie tym jest nieco chłodniej a okres wegetacji trwa nieco krócej i
rozpoczyna się później niż w dolinie Wisły.
Obecnie we wsi funkcjonuje zaledwie kilka gospodarstw. Odpowiada to generalnie trendom w całej
gminie Zielonki. Strukturę gruntów w gminie przedstawia poniższa tabela (stan na kwiecieo 2008):
Struktura gruntów w Gminie Zielonki
Ogólna
pow.
gruntów

Użytki
rolne

Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione

Grunty
zabudowane
i zurbanizowane

Grunty
pod
wodami

Nieużytki

Tereny
różne

4 858 ha

4 422 ha

123 ha

272 ha

17 ha

14 ha

10 ha

100 %

91,02 %

2,53 %

5,59 %

0,34 %

0,28 %

0,20 %

Na terenie Korzkwi nie są zlokalizowane żadne przedsiębiorstwa produkcyjne; działa natomiast hotel
w zamku oraz Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji (zob. roz. 2.2.4).
Społecznośd Korzkwi tworzą głównie ludzie zatrudnieni w usługach (na terenie Gminy Zielonki czy
pobliskiego Krakowa), w bardzo małej liczbie rolnicy. Dzięki coraz większej liczbie ludności
napływowej, społeczeostwo wsi staje się różnorodne, co decyduje o dużym potencjale kapitału
ludzkiego miejscowości.
Podsumowanie inwentaryzacji zasobów Korzkwi
Rodzaj zasobu
Zasoby przyrodnicze
- walory krajobrazu
- walory klimatu (mikroklimat, wiatr,
nasłonecznienie)
- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)
- osobliwości przyrodnicze

Brak

Jest o
znaczeniu
małym

Jest o
znaczeniu
średnim

Jest o
znaczeniu
dużym
x
x
x
x

x
x
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- wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy)
- podłoże, warunki hydrogeologiczne
- gleby, kopaliny
Dziedzictwo kulturowe
- walory architektury wiejskiej i osobliwości
kulturowe
- zabytki
- zespoły artystyczne
Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu
- święta, odpusty, pielgrzymki
- tradycje, obrzędy, gwara
- legendy, podania i fakty historyczne
- ważne postacie historyczne
Obiekty i tereny
- działki pod zabudowę mieszkaniową
- działki pod domy letniskowe
- działki pod zakłady usługowe i przemysł
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i
poprzemysłowe
- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie,
młyny)
- place i miejsca publicznych spotkao
- miejsca sportu i rekreacji
Infrastruktura społeczna
- Placówki opieki społecznej
- Szkoły, przedszkola
- Domy kultury, biblioteki (budynek wielofunkc.)
Infrastruktura techniczna
- zakłady usług komunalnych
Gospodarka i rolnictwo
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy
polowe)
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
- możliwe do wykorzystania odpady
poprodukcyjne
Kapitał społeczny i ludzki
- Stowarzyszenie Korzkiew

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Poniżej przedstawiona jest diagnoza aktualnej sytuacji Korzkwi podsumowująca zasoby wyróżniające
miejscowośd oraz pomagająca w rozpoznaniu potencjału, jakim dysponuje wieś.

2.3

Diagnoza aktualnej sytuacji miejscowości Korzkiew

Jaka jest nasza wieś dzisiaj?

Co ją wyróżnia?

 Położenie stosunkowo blisko Krakowa, piękne, atrakcyjne miejsce
zamieszkania
 Przebieg 3 tras rowerowych
 Położenie w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego
 Potencjał w postaci zespołu zabytkowych budynków: zamek, kościół,
towarzyszące budynki

Jakie pełni funkcje?

 Pełni funkcję mieszkaniową (przeważającą) i rekreacyjną

Kim są mieszkaocy?

 Rdzenni mieszkaocy tych terenów
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Co daje utrzymanie?
Jak zorganizowani są
mieszkaocy?
W jaki sposób rozwiązują
problemy?

Jaki wygląd ma nasza wieś?
Jakie obyczaje i tradycje są u
nas pielęgnowane
i rozwijane?
Jak wyglądają mieszkania
i obejścia?
Jaki jest stan otoczenia
i środowiska?

 Rodziny wielopokoleniowe
 Stale zwiększający się odsetek ludności napływowej
 Praca zarobkowa u pracodawców zlokalizowanych w Krakowie, Gminie
Zielonki i okolicznych gminach
 Renty i emerytury oraz rolnictwo (niewielkie znaczenie)
 Stowarzyszenie Korzkiew
 Sołtys i Rada Sołecka
 Zebrania wiejskie i zebrania Rady Sołeckiej
 Konsultacje z Wójtem gminy, radnymi, merytorycznie właściwymi
urzędnikami, komendantem policji poprzez właściwego terenowo
dzielnicowego
 Spotkania członków Stowarzyszenia Korzkiew
 Zadbane obejścia i zabudowy, słaba infrastruktura towarzysząca drogom
(brak chodników)
 Pikniki organizowane przez właścicieli zamku
 Odpusty parafialne
 Wysoki standard domów prywatnych, obejścia zadbane, coraz większa
liczba nowych, nowoczesnych domów
 Przyjazny, zdrowy mikroklimat, urozmaicony krajobraz
 Miejscowośd nieskanalizowana, jest wodociąg
 Selektywna zbiórka śmieci, stosunkowo wysoka świadomośd
ekologiczna mieszkaoców

Jakie jest rolnictwo?

 Głównie uprawa warzyw i owoców, niewielka liczba rolników

Jakie są powiązania
komunikacyjne?

 Podmiejska komunikacja z Krakowem (linia autobusowa 267, busy do
Krakowa, Wolbromia, Olkusza, Skały; gimbus dla dzieci i młodzieży)
 Boisko na terenie szkoły
 Plac zabaw (inwestycja rozpoczęta)
 Stadnina koni Botoja (oferta komercyjna)

Co proponujemy dzieciom
i młodzieży?

2.4

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

Na podstawie analizy zasobów oraz diagnozy aktualnej sytuacji, opracowano mocne i słabe strony
miejscowości (charakteryzujące jej sytuację wewnętrzną), jak i potencjalne szanse i zagrożenia
występujące w otoczeniu, które mogą mied wpływ na przyszłośd miejscowości i mieszkaoców.
Mocne strony

Słabe strony

 Atrakcyjna lokalizacja wsi – blisko Krakowa,
piękne widoki – atrakcyjne miejsce zamieszkania
 Przebieg popularnych tras rowerowych – teren
atrakcyjny turystycznie
 Komunikacja transportem podmiejskim i busami
z Zielonkami, innymi miejscowościami i
Krakowem
 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
 Atrakcyjne tereny rekreacyjne – Dolina
Korzkiewki

 Brak infrastruktury kanalizacyjnej
 Ograniczenia w budownictwie z uwagi
na położenie na terenie otuliny
Ojcowskiego Parku Narodowego
 Brak chodników, progów zwalniających,
specjalnego oznakowania drogowego –
niskie bezpieczeostwo poruszania się
pieszego po wsi
 Brak przedszkola w zespole szkół w
Korzkwi
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 Stosunkowo wysoki poziom formalnej integracji
społeczności lokalnej – Stowarzyszenie Korzkiew
 Baza edukacyjna (zespół szkół)
 Transport dzieci i młodzieży do bazy społecznej i
sportowej w Zielonkach
 Oferta zajęd dla dzieci i młodzieży na terenie
szkoły.
Szanse
 Mieszkający w Korzkwi wysokiej klasy specjaliści
z różnych dziedzin, którzy swoje wiadomości,
umiejętności i pasje mogą przekazywad
dzieciom i młodzieży
 Zwiększająca się liczba wykształconych,
zamożnych mieszkaoców napływowych
 Oferta pomocowa Unii Europejskiej – programy
na rzecz rozwoju wsi
 Rozwój gospodarczy gminy Zielonki
 Aktywne i zmotywowane władze (sołtys i rada
sołecka).

Zagrożenia
 Nieuzyskanie wkładu własnego na
przedsięwzięcia przewidziane w
niniejszym planie
 Nieuzyskanie dotacji z funduszy
strukturalnych na przeprowadzenie
planowanych przedsięwzięd
 Brak odpowiedniego poziomu
aktywizacji społeczności lokalnej dla
wspierania przeprowadzenia
planowanych projektów

Korzkiew posiada wiele mocnych stron, dzięki którym możliwy jest rozwój gospodarczy i społeczny
wsi. Korzkiew, mimo swojej niewielkiej powierzchni oraz małej liczby ludności, stanowi miejsce, które
jest potencjalnie bardzo atrakcyjne z turystycznego punktu widzenia. W tej małej, niezwykle
malowniczo położonej miejscowości, jest kilka znaczących zabytków: odnowiony zamek z
towarzyszącą mu piękną, starą infrastrukturą parkową i hotelem, oferującym unikalne miejsca
noclegowe, zabytkowy kościół z towarzyszącymi budynkami, dla których istnieje plan renowacji;
zlokalizowany jest Ośrodek Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji (użytkowany przez ZHP), gdzie bazę
hotelową stanowią dwa budynki dawnego podzamcza oraz pięd domków kempingowych
stylizowanych na charakterystyczną architekturę krakowską. Krzyżują się tu trzy trasy rowerowe,
istnieje atrakcyjna oferta komercyjna stadniny koni Botoja. Mieszkaocy Korzkwi, świadomi atutów i
ogromnego potencjału swojej miejscowości, zorganizowali się w ramach stowarzyszenia, które
posiada przemyślane plany działania na rzecz dalszego, ukierunkowanego rozwoju wsi.
We wsi istnieje też dośd dobra infrastruktura edukacyjna – zespół szkół. Brak natomiast przedszkola.
Wiele do życzenia pozostawia stan infrastruktury komunikacyjnej – zły stan dróg i chodników.
Dla uzyskania określonych efektów w postaci realizacji planów, konieczne jest wykorzystanie
stojących przed miejscowością szans (wymienione w powyższej tabeli). Przede wszystkim konieczne
jest pobudzenie większego zainteresowania mieszkaoców losami miejscowości, gdyż zainteresowanie
i zmotywowanie społeczeostwa przełoży się na jego większą aktywnośd. Planowane jest stworzenie w
pełni rozwiniętego społeczeostwa obywatelskiego, które świadomie i czynnie włączy się do realizacji
zaplanowanych przedsięwzięd. Niektóre przedsięwzięcia zaplanowane w niniejszym dokumencie
mają na celu uaktywnienie lokalnej społeczności. Większy udział społeczności lokalnej jest gwarancją
realizacji niniejszego planu i dlatego poczynione zostaną starania, aby wciągnąd do działania jak
największą ilośd osób poprzez działania informacyjne, imprezy integracyjne, wspieranie inicjatyw
obywatelskich (Stowarzyszenie Korzkiew), stronę internetową stowarzyszenia oraz pomoc sąsiedzką.
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2.5

Wizja odnowy miejscowości

Korzkiew – przyjazne miejsce zamieszkania oferujące mieszkaocom i turystom
unikalne atrakcje historyczne, rekreacyjne i edukacyjne
Jaka ma byd nasza wieś za 10 lat?

Co ma ją wyróżniad?

Jakie ma pełnid funkcje?

Kim mają byd mieszkaocy?

Co ma dad utrzymanie mieszkaocom?

W jaki sposób ma byd zorganizowana
wieś i mieszkaocy?

 Atrakcyjna oferta rekreacyjno-kulturalna miejscowości
 Wysoki poziom edukacyjny społeczności
 Pełna odpowiedzialnośd i świadomośd ekologiczna
mieszkaoców
 Bezpieczeostwo drogowe w obrębie miejscowości (ciągi
piesze, znaki drogowe, progi zwalniające)
 Wysoki poziom integracji mieszkaoców (aktywna
działalnośd stowarzyszenia, wzajemna pomoc, itp.)
 Duży poziom wykorzystania oferty pomocowej Unii
Europejskiej i innych programów
 Miejscowośd estetyczna, zadbana, nowoczesna –
„ładne” miejsce do życia
 Pełna infrastruktura techniczna: kanalizacja, szybki
Internet
 Pełnienie głównie funkcji:
- Mieszkaniowej
- Turystycznej i rekreacyjnej
 Stworzenie wzorców aktywnego spędzania wolnego
czasu
 Wykształceni, aktywni, zaangażowani, w pełni
identyfikujący się z miejscowością, dbający o wieś
 Społecznośd zintegrowana – wspólne cele i ich realizacja
przez mieszkaoców
 Mieszkaocy o wysokiej świadomości ekologicznej
 Mieszkaocy wyedukowani, przedsiębiorczy;
„społeczeostwo wiedzy”
 Praca zarobkowa w Krakowie i na terenie gminy Zielonki
 Dochody z działalności usługowej
 Działalnośd związana z rozwojem oferty turystycznorekreacyjnej
 Działalnośd ogrodn.-warzywnicza (uprawy ekologiczne)
 Oferta turystyczno-rekreacyjna – agroturystyka
 Rozbudowane tereny rekreacji będą stanowid miejsce,
gdzie mieszkaocy Korzkwi będą spędzad wolny czas:
imprezy lokalne (sportowo-rekreacyjne, integracyjne
itp.)
 Udział w działaniach Stowarzyszenia Korzkiew i innych
grupach (formalnych i nieformalnych) działających na
rzecz wsi i jej mieszkaoców, w tym na rzecz środowiska
naturalnego
 Rozwinięte struktury działalności charytatywnej i
wolontariatu na rzecz osób potrzebujących,
niepełnosprawnych
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W jaki sposób mają byd rozwiązywane
problemy?

Jak ma wyglądad nasza wieś?

Jakie obyczaje i tradycje maja byd u nas
pielęgnowane i rozwijane?

Jak mają wyglądad domy i obejścia?

 Wszechstronne konsultacje społeczne podejmowanych
decyzji i zamierzeo poprzez Internet, zebrania wiejskie,
ulotki z wiadomościami dostarczane do skrzynek
pocztowych
 Aktywna działalnośd Stowarzyszenia Korzkiew
 Partycypacja młodzieży oraz emerytów i rencistów
 Estetyczna, dużo zieleni
 Poprawiony stan bezpieczeostwa i estetyka
infrastruktury drogowej (chodniki, progi zwalniające),
oświetlenie uliczne
 Dożynki, konkurs palm, kolędowanie
 Działania rozwijane przez Stowarzyszenie Korzkiew
 Kultywowanie tradycji poprzez nadawanie miejscom
starych nazw
Zadbane domy, obejścia, ogrodzone posesje, duża ilośd
zieleni i kwiatów (malwy i róże)

Zadbane środowisko, odpowiedzialna gospodarka
odpadami, brak dzikich wysypisk, zdrowa woda, świadoma
Jaki ma byd stan otoczenia i środowiska?
ekologicznie społecznośd, dbałośd o czystośd powietrza;
wszędzie kanalizacja
 Zmodernizowane, opłacalne, korzystające z niszy
rynkowych (warzywnictwo i ogrodnictwo ekologiczne)
Jakie ma byd rolnictwo?
 Wykorzystanie dostępnych środków pomocowych dla
rolników – sadowników
 Bezpośredni transport publiczny do Zielonek i Krakowa
Jakie mają byd powiązania
(autobus MPK 267)
komunikacyjne?
 Przystosowanie dróg do komunikacji rowerowej
 Zajęcia w wiejskim centrum kultury zorganizowanym w
budynku podedworskim (obecnie baza ZHP)
 Organizowanie imprez wyjazdowych – wycieczki do
ciekawych miejsc; wyjazdy narciarskie, wycieczki
weekendowe itp.
 Powszechny dostęp do Internetu
 Stworzenie warunków służących rozwijaniu własnych
inicjatyw (doradztwo w dostępnych programach, pomoc
w ubieganiu się o środki na ich zrealizowanie)
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?  Oferta „zajęd pozalekcyjnych” dla młodzieży (np. taniec,
zajęcia plastyczne, nauka języków obcych, zajęcia
sportowe, zajęcia muzyczne / teatralne)
 Oferta zajęd dydaktyczno-kulturalnych w
zmodernizowanych budynkach podedworskich
 Rozbudowana i zmodernizowana szkoła w Korzkwi z
uwzględnieniem rozbudowy: hali sportowej i boisk do
zajęd sportowych, obiektu przeznaczonego na
przedszkole, obiektu przeznaczonego na częśd socjalnożywieniową (stołówka).
Co zaproponujemy emerytom,
niepełnosprawnym i najuboższym?

 Imprezy w wiejskim centrum kultury zorganizowanym w
budynku podedworskim (obecnie baza ZHP)
 Cykliczne zajęcia rozwijające zainteresowania
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Włączenie w działalnośd na rzecz wsi
Terapia zajęciowa, wycieczki
Stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej
Zajęcia rehabilitacyjne
Zorganizowanie akcji pomocy dla najuboższych (np. na
święta) - system wolontariatu
 Wykorzystanie dostępnych środków pomocowych na
rzecz potrzebujących grup społecznych

19

2.6

Plan działao zmierzających do realizacji wizji odnowy miejscowości

NASZA MAŁA STRATEGIA – PLAN DZIAŁAO
Wizja Odnowy Miejscowości:

Korzkiew – przyjazne miejsce zamieszkania oferujące mieszkaocom i turystom unikalne atrakcje historyczne, rekreacyjne i edukacyjne
Cel ogólny: poprawa atrakcyjności miejscowości jako miejsca zamieszkania i spędzania wolnego czasu zarówno przez mieszkaoców jak i turystów
Priorytet (Cel bezpośredni) I

Priorytet (Cel bezpośredni) II

Wieś atrakcyjna turystycznie

Wieś przyjazna i bezpieczna

Stworzenie kompleksowej oferty
rekreacyjnej dla mieszkaoców i turystów
odwiedzających miejscowośd

Poprawa bezpieczeostwa
komunikacyjnego (pieszego i
zmotoryzowanego) mieszkaoców i
turystów

Potencjalne źródła dofinansowania z funduszy
UE 2007 – 2013: PROW oś 3 i 4

Potencjalne źródła dofinansowania z funduszy
UE 2007 – 2013: MRPO / PROW oś 3 i 4

Priorytet (Cel bezpośredni) III

Aktywni i wykształceni mieszkaocy

Priorytet (Cel bezpośredni) IV

Zintegrowane społeczeostwo

Podniesienie poziomu edukacji i
Zwiększenie uczestnictwa mieszkaoców
aktywności zawodowej mieszkaoców w
w życiu społecznym miejscowości
tym zapewnienie rozwoju lokalnej
Potencjalne źródła dofinansowania z funduszy
infrastruktury społeczeostwa
UE 2007 – 2013: PO KL 7.3 / PROW
informacyjnego
Potencjalne źródła dofinansowania z
funduszy UE 2007 – 2013: PO KL 9.5,
6.3/PROW

2.7

Priorytety, projekty i zadania

Priorytety (Cele bezpośrednie)
Priorytet I
Wieś atrakcyjna turystycznie
Stworzenie kompleksowej
oferty rekreacyjnej dla
mieszkaoców i turystów
odwiedzających miejscowośd

Projekty
1. Budowa „Traktu Korzkiewskiego” zagospodarowanie obszaru pomiędzy
zamkiem, zespołem szkół i kościołem

2. Budowa placu zabaw

Zadania
a. Budowa parkingu z wyznaczonymi miejscami w szczególności dla autokarów dowożących
dzieci do szkoły oraz dla indywidualnych gości odwiedzających Korzkiew (na działce
między szkołą a zamkiem)
b. Budowa drogi lokalnej biegnącej wzdłuż ogrodzenia szkoły, obok kościoła i rozchodzącej
się na:
 drogę „A” w kierunku rzeki Korzkiewki i dalej do boiska w sąsiedniej miejscowości
Brzozówka oraz
 drogę „B” do sąsiedniej miejscowości Grębynice
c. Budowa drogi lokalnej na odcinku: szkoła – kościół
d. Pozyskanie gruntów i zagospodarowanie brzegu rzeki Korzkiewki przez jego
wyplantowanie i budowę ścieżki spacerowej i rowerowej od Korzkwi w kierunku Grębynic i
Brzozówki na całej jej długości
e. Zagospodarowanie Traktu Korzkiewskiego poprzez umieszczenie na jego trasie obiektów
małej infrastruktury (ławki, murki, kosze na śmieci itp.)
f. Urządzenie (we współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym) ścieżek dydaktycznych na
trasie traktu:
 botanicznej (ekspozycja ciekawych ziół i roślin rosnących na terenie wsi),
 ornitologicznej (umożliwiającej obserwację ptaków, montaż budek lęgowych oraz
karmników).
g. Adaptacja z modernizacją dwóch budynków podedworskich (użytkowanych przez ZHP),
celem utworzenia wiejskiego centrum kultury (budynek wielofunkcyjny)
a. Przebudowa placu zabaw koło parkingu i jego zagospodarowanie w profesjonalny sposób
(spełniający normy bezpieczeostwa, ogrodzony)

3. Stworzenie infrastruktury sportowej

a. Budowa (koło parkingu) kortu tenisowego z niezbędną infrastrukturą

4. Poprawa bezpieczeostwa korzystania z
infrastruktury społecznej

b. Modernizacja boiska na terenie szkoły i zagospodarowanie towarzyszących terenów
c. Budowa boiska do gry w „BULLE”
a. Montaż instalacji monitorującej: parking, boisko, kort, plac zabaw dla dzieci (całośd działki
i szkoła). Obejmowad to będzie: założenie dodatkowych lamp na istniejących słupach
skierowanych na boisko, co pozwoli na dłuższe godziny korzystania z boiska;
zamontowanie kamer w celu monitorowania i zapobiegania dewastacji terenu; kamery
będzie można podłączyd do monitoringu szkolnego lub Internetu; wygrodzenie boiska i
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Priorytet II
Wieś przyjazna i bezpieczna

Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej
wsi

Poprawa bezpieczeostwa
komunikacyjnego (pieszego i
zmotoryzowanego)
mieszkaoców i turystów

Priorytet III
Aktywni i wykształceni
mieszkaocy
Podniesienie poziomu edukacji
i aktywności zawodowej
mieszkaoców w tym
zapewnienie rozwoju lokalnej
infrastruktury społeczeostwa
informacyjnego

Priorytet IV
Zintegrowane społeczeostwo
Zwiększenie uczestnictwa
mieszkaoców w życiu
społecznym miejscowości

Poprawa warunków edukacji i opieki nad
dziedmi
1. Pobudzenie aktywności mieszkaoców wsi
na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia
poziomu wykształcenia
2. Wsparcie na rzecz tworzenia i
podejmowania aktywności zawodowej
mieszkaoców wsi
1. Poprawa świadomości mieszkaoców
odnoszącej się do rozwoju społeczeostwa
obywatelskiego
2. Poprawa integracji społecznej
mieszkaoców wsi

terenu zielonego z otaczającego terenu; wykonanie elementów małej architektury
a. Modernizacja oświetlenia drogi Korzkiew - Przybysławice oraz drogi Lisiny poprzez
uzupełnienie istniejącego oświetlenia, tak aby cały teren był oświetlony.
b. Budowa chodników wzdłuż jezdni, w szczególności przy następujących drogach:
Januszowice – Grębynice, Korzkiew – Przybysławice, Korzkiew – Prądnik Korzkiewski
c. Modernizacja dróg: Korzkiew – Przybysławice, Korzkiew – Grębynice, Korzkiew - Prądnik
Korzkiewski przez punktowe zwężenie jezdni
d. Budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia ogrodu (w planach Cmentarza Parafialnego)
e. Przebudowa mostka i poszerzenie jezdni na drodze Korzkiew – Przybysławice (przy zespole
szkół)
a. Rozbudowa i modernizacja szkoły w Korzkwi z uwzględnieniem rozbudowy: hali sportowej i
boisk do zajęd sportowych, obiektu przeznaczonego na przedszkole, obiektu przeznaczonego na
częśd socjalno- żywieniową (stołówka).
a. Zorganizowanie szkoleo, warsztatów, kursów, których celem będzie rozwój edukacyjny
mieszkaoców wsi i podniesienie poziomu ich wykształcenia i kwalifikacji
b. Przygotowanie akcji i inicjatyw o charakterze informacyjno-promocyjnym i szkoleniowym
skierowanych na podniesienie świadomości mieszkaoców
a. Podjęcie inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych promujących aktywizację
zawodową mieszkaoców wsi
b. Podjęcie inicjatyw na rzecz dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz
rozwoju zawodowego mieszkaoców wsi
a. Akcja promocyjna na rzecz zachęcenia mieszkaoców wsi do większego udziału w życiu
społeczności wiejskiej i większej za nie odpowiedzialności
b. Akcje podnoszące świadomośd ekologiczną mieszkaoców wsi
a. Angażowanie mieszkaoców do udziału w realizacji wspólnych przedsięwzięd na rzecz
miejscowości
b. Organizowanie imprez okolicznościowych: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych
zapewniających aktywne spędzanie wolnego czasu i rozrywkę
c. Organizowanie przedsięwzięd skierowanych na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem:
emerytów, rencistów, niepełnosprawnych, bezrobotnych, najuboższych

3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży
aktywnego i atrakcyjnego sposobu spędzania
wolnego czasu

a. Zorganizowanie aktywności o charakterze zajęd pozalekcyjnych
b. Przygotowanie oferty wakacyjnej i zimowej dla dzieci i młodzieży
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3 Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną
Poniższe rozdziały (5 - 10) przedstawiają opis zadao inwestycyjnych wymienionych w poniższej tabeli oraz opis przedsięwzięd aktywizujących społecznośd
lokalną w okresie 2011 – 2017.

3.1
Lp.

1

Możliwe źródła finansowania dla projektów inwestycyjnych Planu Odnowy Miejscowości Korzkiew
Nazwa projektu

Budowa „Traktu Korzkiewskiego” –
zagospodarowanie obszaru pomiędzy
zamkiem, zespołem szkół i kościołem

Minimalne
środki własne
Beneficjenta

Dotacja Budżet
Paostwa

Maksymalna dotacja
z UE (koszty
kwalifikowane)

Inne
źródła

RAZEM

Dotacja UE nazwa

Potencjalny Beneficjent

25 %

-

75 %

-

100 %

PROW 3 / 4

Gmina Zielonki /
Stowarzyszenie
Korzkiew

2

Budowa placu zabaw

3

Stworzenie infrastruktury sportowej

4

Poprawa bezpieczeostwa korzystania z
infrastruktury społecznej

25 %

-

75 %

-

100 %

PROW 3 / 4

Gmina Zielonki /
Stowarzyszenie
Korzkiew

5

Usprawnienie infrastruktury
komunikacyjnej wsi

100 %

-

-

-

100 %

-

Gmina Zielonki /

6

Poprawa warunków edukacji i opieki nad
dziedmi – rozbudowa i modernizacja
szkoły

100 %

-

-

-

100 %

-

Gmina Zielonki
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3.2

Koszty i terminy wykonania projektów inwestycyjnych Planu Odnowy Miejscowości Korzkiew

Uwaga: kwoty szacunkowe wg stanu na 2011 r., termin realizacji w zależności od możliwości finansowych Gminy oraz organizacji dystrybucji środków z
funduszy strukturalnych

Lp.

Nazwa projektu

Do zrealizowania w okresie 2010 – 2016, w zależności od
możliwości finansowych Gminy, w perspektywie do:

(gdzie 1 –
najważn.)

Etap 1 – 2012

Etap 2 - 2014

Etap3 -2016

Szacunkowy
łączny koszt
realizacji
(brutto)

1

150.000,00

17.520,00

-

429.270,00

167.520,00

429.270,00

2

73.000,00

22.790,00

-

114.390,00

95.790,00

114.390,00

3

56.000,00

35.000,00

20.000,00

147.600,00

111.000,00

147.600,00

200.000,00

22.630,00

222.630,00

222.630,00

222.630,00

Waga
projektu

Do poniesienia w
okresie 2010 – 2016

RAZEM

Gmina

Budowa „Traktu Korzkiewskiego” –
zagospodarowanie obszaru
pomiędzy zamkiem, zespołem szkół i
kościołem
1

a/etap 1 - realizacja zamierzeo związana z
przygotowaniem projektowym i organizacyjnym.
Rozpoczęcie prac i włączenie do prac
mieszkaoców.
b/etap 2 -zakooczenie prac i
kontynuacja wraz z zagospodarowaniem małej
architektury i zieleni

Budowa placu zabaw
2

3

a/zaangażowanie mieszkaoców w tym młodzieży
oraz prace porządkowe
b/organizacja i ustawianie wyposażenia
ergonomicznego dla dzieci i młodzieży

Stworzenie infrastruktury sportowej
Razem koszty przewidziane w etapie 1 pkt 1,pkt
2,pkt 3

4

Usprawnienie infrastruktury
komunikacyjnej wsi

279.000,00

2

-
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Razem koszty w etapie 2
Pkt 1, pkt 2,pkt 3,pkt 4,pkt 5

5

Rozbudowa i modernizacja szkoły w
Korzkwi:
a/rozbudowa hali sportowej
b/adaptacja obiektu na przedszkole

455.310,00

1

-

180.000,00

Razem koszty w etapie 3
pkt 3,pkt 4,pkt 5

RAZEM (zł)

163.100,00

578.100,00

343.100,00

578.100,00

1.344.390,00

940.040,00

1.344.390,00

205.730,00

279.000,00

455.310,00

205.730,00

Etap 1-2012.r.
W etapie tym przewiduje się realizację w pkt 1,pkt 2,pkt 3

Etap 2
W etapie tym przewiduje się realizacje pkt. 1,pkt2,pkt3,pkt4,pkt5

Etap 3
W etapie tym przewiduje się realizacje pkt.3,pkt4,pkt5
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4 Opis projektu priorytetowego – Budowa „Traktu
Korzkiewskiego” – zagospodarowanie obszaru pomiędzy
zamkiem, zespołem szkół i kościołem
4.1

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 mające
znaczenie dla projektu

W ramach Osi 3 Jakośd życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie
„Odnowa i rozwój wsi” pomoc finansowa będzie udzielana podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie
(m.in.): budowy, przebudowy lub remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek
rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych (…).
Beneficjentem dofinansowania mogą byd (m.in.): gmina i organizacja pozarządowa mająca status
organizacji pożytku publicznego (np. stowarzyszenie). Projekt powinien byd zrealizowany w
miejscowości należącej do (m.in.) gminy wiejskiej i wpisywad się w zakres Planu Odnowy
Miejscowości. Maksymalna wysokośd pomocy wynosi 500 000 zł w jednej miejscowości. Jeżeli projekt
ma wartośd powyżej 500 000 zł, może starad się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych / EFRD
(MRPO). Wielkośd pomocy nie może byd mniejsza niż 25 tys. zł. na realizację jednej operacji. Poziom
pomocy finansowej z funduszu strukturalnego (EFRROW) wynosi maksymalnie 75 % kosztów
kwalifikowalnych projektu. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w ramach Osi 4 Leader, po
spełnieniu warunków przewidzianych w dokumentacji projektowej.

4.2

Budowa „Traktu Korzkiewskiego” (…)

W celu zwiększenia potencjału miejscowości Korzkiew projekt zakłada zagospodarowanie obszaru
pomiędzy zamkiem, zespołem szkół i kościołem poprzez:
1. Budowę parkingu z wyznaczonymi miejscami w szczególności dla autokarów dowożących
dzieci do szkoły oraz dla indywidualnych gości odwiedzających Korzkiew
2. Budowę drogi lokalnej biegnącej wzdłuż ogrodzenia szkoły, obok kościoła i rozchodzącej się
na:
 drogę „A” w kierunku rzeki Korzkiewki i dalej do boiska w sąsiedniej miejscowości
Brzozówka oraz
 drogę „B” do sąsiedniej miejscowości Grębynice.
3. Zagospodarowanie brzegu rzeki Korzkiewki przez jego wyplantowanie i budowę ścieżki
spacerowej i rowerowej.
4. Zagospodarowanie Traktu Korzkiewskiego poprzez umieszczenie na jego trasie obiektów
małej infrastruktury (ławki, murki, kosze na śmieci itp.)
5. Urządzenie (we współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym) ścieżek dydaktycznych na
trasie traktu:
 botanicznej (ekspozycja ciekawych ziół i roślin rosnących na terenie wsi),
 ornitologicznej (umożliwiającej obserwację ptaków, montaż budek lęgowych oraz
karmników).
Poprzez realizację, projekt zapewni atrakcyjną ofertę turystyczno-rekreacyjną zarówno dla dzieci,
młodzieży i dorosłych z terenu Korzkwi jak i innych miejscowości gminy Zielonki, sąsiednich gmin oraz
pobliskiego Krakowa, która:
1.
2.
3.
4.
5.

poprawi atrakcyjnośd miejscowości pod względem zamieszkania i odwiedzin gości spoza wsi;
zintegruje lokalną społecznośd;
pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy miejscowości;
umożliwi aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
zapewni warunki do harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży;
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6. będzie stanowid ciekawą alternatywę dla spędzania czasu pozaszkolnego;
7. wykształci zasady kulturalnego zachowania, wdroży zasady fair play do codziennego życia.

4.3

Charakterystyka inwestycji

Problem i cel do rozwiązania
Głównym problemem dla mieszkaoców Korzkwi jest brak odpowiedniej infrastruktury
wykorzystującej potencjał miejscowości i jej silne strony (zabytki, położenie, atuty rekreacyjnoturystyczne).
Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, która w adekwatny
sposób przyczyni się do wzmocnienia atutów wsi i jej dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego.
Projekt przeznaczony będzie dla ludności miejscowej oraz dla gości odwiedzających miejscowośd.
Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji zagospodarowanie obszaru pomiędzy zamkiem, zespołem szkół i kościołem
w zakresie opisanym poniżej.
Projektowane zagospodarowanie terenu działki
Planowana inwestycja będzie obejmowad tereny pomiędzy zamkiem, zespołem szkół i kościołem.
Stan prawny
Wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zielonki (Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Miejscowości Korzkiew) tereny te przeznaczone są na cele świadczenia „usług
turystycznych”.
Charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu
Obecnie tereny te nie są zagospodarowane.
Opis zamierzenia inwestycyjnego
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje szereg działao, w tym m.in. budowę infrastruktury
komunikacyjnej, a w szczególności parkingu dla autokarów i indywidualnych gości odwiedzających
Korzkiew, lokalnej drogi biegnącej wzdłuż ogrodzenia szkoły, obok kościoła i rozchodzącej się na dwie
drogi: tzw. drogi A prowadzącej w kierunku rzeki Korzkiewki i dalej do boiska w sąsiedniej
miejscowości Brzozówka oraz drogi B prowadzącej do sąsiedniej miejscowości Grębynice.
Planuje się również zagospodarowanie brzegu rzeki Korzkiewki polegające na jego wyplantowaniu i
budowie ścieżki spacerowej.
Na trasie Traktu zostaną umieszczone elementy małej infrastruktury, w szczególności ławeczki,
murki, kosze na śmieci, ewentualnie inne, odpowiednie obiekty, zgodnie ze szczegółowym projektem
zagospodarowania terenu.
Planuje się również wystąpienie o możliwośd przywrócenia / nadania historycznych nazw określonym
obszarom / obiektom / miejscom / w Korzkwi.
W tym kontekście należy zwrócid uwagę na fakt trudności w zidentyfikowaniu właściwych domów
(adresów) w Korzkwi (wieś jest rozległa a numery nadawane są losowo). Dlatego konieczne jest
wprowadzenie oznaczenia ułatwiającego orientację w terenie. Zamiast sztucznie wprowadzanych
nazw ulic, planuje się powrócid do nazw historycznych: przysiółków albo nazwisk rodów
mieszkających tu od pokoleo. Zamierzenie to zostałoby zrealizowane przy szerokiej współpracy
społeczności lokalnej.
We współpracy z Ojcowskim Parkiem Narodowym urządzone zostaną ścieżki dydaktyczne na trasie
traktu. Planuje się dwie ścieżki tematyczne: botaniczną, gdzie wyeksponowane będą ciekawe zioła i
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rośliny rosnące na terenie wsi oraz ornitologiczną, umożliwiającą obserwację ptaków; zamontowane
zostaną budki lęgowe i karmniki dla ptaków.
Efekty realizacji inwestycji
Planowana infrastruktura będzie służyd przede wszystkim mieszkaocom Korzkwi, a także gościom –
turystom z innych miejscowości gminy Zielonki, sąsiednich gmin a przede wszystkim pobliskiego
Krakowa.
Wykorzystywana będzie w celach turystyczno-rekreacyjnych. Poprzez realizację inwestycji zostanie
osiągnięty jeden z podstawowych celów społecznych Strategii Rozwoju Gminy Zielonki, jakim jest
„zrównoważony rozwój ekonomiczny i cywilizacyjny Gminy”.
Projekt wpisuje się w cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 3 Odnowa i
rozwój wsi ponieważ:


Wpływad będzie na poprawę jakości życia na obszarze miejscowości Korzkiew przez
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkaoców wsi oraz promowanie obszarów
wiejskich;



Umożliwi rozwój tożsamości lokalnej społeczności wiejskiej, oraz



Wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Poprzez zrealizowanie opisywanego zamierzenia będzie możliwe w sposób zorganizowany
uaktywnienie i zintegrowanie lokalnej społeczności w szczególności w sferze społecznej.
Realizacja projektu przyczyni się do:


stworzenia warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkaoców;



poprawy standardów infrastruktury przemysłu czasu wolnego dzieci i młodzieży wiejskiej;



integracji lokalnej społeczności;



rozwoju działalności usługowej i gospodarczej mieszkaoców Korzkwi.

Przedłożony projekt spełnia oczekiwania społeczności lokalnej, rozszerza ofertę turystyczno –
rekreacyjną i podnosi atrakcyjnośd zamieszkania na wsi.

4.4

Szacunkowy kosztorys przedsięwzięcia wraz z harmonogramem wykonawczym na
marzec 2011 (przy założeniu maksymalnego dofinansowania z PROW)
Harmonogram finansowy - planowane wydatki w ramach projektu (w PLN)

Kategoria kosztów

Koszt
całkowity
brutto (zł)
(w tym 23 %
VAT – koszt
niekwalifik.)

Całkowity
koszt
kwalifikowalny
(bez VAT)

Koszt
kwalifikowalny –
dotacja PROW

Środki budżetu Gminy

( %)

Koszty
kwalifik.

Maks. 500 000 zł

( %)

VAT

Całkowite
koszty do
poniesienia
przez Gminę w
latach 20102016

A

b

c= %zb

d=b–c

e=a–b

f=d+e

Poz. 1-Etap 1,2

429.270,00

349.000,00

261.750,00

87.250,00

80.270,00

167.520,00

Poz. 2-Etap 1,2

114.390,00

93.000,00

18.600,00

74.400,00

21.390,00

95.790,00

Poz. 3-Etap 1,2

147.600,00

120.000,00

36.000,00

84.000,00

27.000,00

111.000,00

28

Poz. 4-Etap 2,3

222.630,00

181.000,00

-

181.000,00

41.630,00

222.630,00

Poz. 5-Etap 2,3

578.100,00

470.000,00

235.000,00

235.000,00

108.100,00

343.100,00

4.5

Szacunkowe nakłady i źródła finansowania inwestycji
Wyszczególnienie

Kwota *zł+

Łączne szacunkowe nakłady (brutto)

1.344.390,00

Koszt kwalifikowany (nakłady netto)

1.213.000,00

Dotacja PROW: %

551.350,00

Budżet Gminy: % + VAT

940.040,00

Harmonogram finansowy - planowane wydatki w ramach projektu (w PLN)
Kategoria kosztów

Koszt
całkowity
brutto (zł)
(w tym 23 %
VAT – koszt
niekwalifik.)

Całkowity
koszt
kwalifikowalny
(bez VAT)

Koszt
kwalifikowalny –
dotacja PROW

Środki budżetu Gminy

(75 %)

Koszty
kwalifik.

Maks. 500 000 zł

(25 %)

VAT

Całkowite
koszty do
poniesienia
przez Gminę w
latach 20112017

a

b

c = 75 % z b

d=b–c

e=a–b

f=d+e

206 000

167 000

125 000

42 000

39 000

81 000

Planowana inwestycja zostanie wykonana w perspektywie do 2015 r.

5 Opis projektu - Budowa placu zabaw
Projekt ten polega na przebudowie placu zabaw zlokalizowanego koło parkingu i jego
zagospodarowaniu w profesjonalny sposób spełniający normy bezpieczeostwa. Teren zostanie
ogrodzony.
Przewiduje się, że inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych Gminy Zielonki bądź ze
środków pozyskanych z Unii Europejskiej (w szczególności PROW 3 / 4 lub odpowiednika tego
programu w następnym okresie finansowania), jeśli będą one dostępne na taki cel w momencie
przeprowadzenia inwestycji. Potencjalnym beneficjentem środków z PROW może byd również
Stowarzyszenie Korzkiew.
Przewidywany koszt projektu to 117 tys. zł. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa lokalnej
infrastruktury rekreacyjnej. Projekt będzie przeznaczony w szczególności dla mieszkaoców Korzkwi
(dzieci) i będzie służył celom rekreacyjnym. Inwestycja zostanie przeprowadzona w perspektywie do
2013 r.
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6 Opis projektu – Stworzenie infrastruktury sportowej
Projekt ten obejmuje trzy zadania. Pierwsze z nich to budowa zlokalizowanego koło parkingu kortu
tenisowego z niezbędną infrastrukturą. Drugi to modernizacja boiska na terenie szkoły i
zagospodarowanie towarzyszących terenów, a trzecie to budowa boiska do gry w „BULLE”.
Przewiduje się, że inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych Gminy Zielonki bądź ze
środków pozyskanych z Unii Europejskiej (w szczególności PROW 3 / 4 lub odpowiednika tego
programu w następnym okresie finansowania), jeśli będą one dostępne na taki cel w momencie
przeprowadzenia inwestycji. Potencjalnym beneficjentem środków z PROW może byd również
Stowarzyszenie Korzkiew.
Przewidywany koszt projektu to 137 tys. zł. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa lokalnej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Projekt będzie przeznaczony w szczególności dla mieszkaoców
Korzkwi (dzieci i młodzieży) i będzie służył celom rekreacyjno-sportowym. Inwestycja zostanie
przeprowadzona w perspektywie do 2015 r.

7 Opis projektu - Poprawa bezpieczeństwa korzystania z
infrastruktury społecznej
Projekt obejmuje montaż instalacji monitorującej parking, boisko, kort, plac zabaw dla dzieci (całośd działki i
szkoła). Obejmowad to będzie: założenie dodatkowych lamp na istniejących słupach skierowanych na boisko, co
pozwoli na dłuższe godziny korzystania z boiska; zamontowanie kamer w celu monitorowania i zapobiegania
dewastacji terenu; kamery będzie można podłączyd do monitoringu szkolnego lub Internetu; wygrodzenie
boiska i terenu zielonego z otaczającego terenu; wykonanie elementów małej architektury. Przewiduje się, że

inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych Gminy Zielonki bądź ze środków pozyskanych
z Unii Europejskiej (w szczególności PROW 3 / 4 lub odpowiednika tego programu w następnym
okresie finansowania), jeśli będą one dostępne na taki cel w momencie przeprowadzenia inwestycji.
Potencjalnym beneficjentem środków z PROW może byd również Stowarzyszenie Korzkiew.
Przewidywany koszt projektu to 100 tys. zł. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa lokalnej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Projekt będzie przeznaczony w szczególności dla mieszkaoców
Korzkwi i będzie służył celom zapewnienia bezpieczeostwa korzystania z infrastruktury społecznej.
Inwestycja zostanie przeprowadzona w perspektywie do 2015 r.

8 Opis projektu - Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej
wsi
Projekt ten obejmuje kilka zadao, a w szczególności modernizację oświetlenia drogi Korzkiew Przybysławice oraz drogi Lisiny poprzez uzupełnienie istniejącego oświetlenia, tak aby cały teren był
oświetlony; budowę chodników wzdłuż jezdni, w szczególności przy następujących drogach:
Januszowice – Grębynice, Korzkiew – Przybysławice, Korzkiew – Prądnik Korzkiewski; modernizację
dróg: Korzkiew – Przybysławice, Korzkiew – Grębynice, Korzkiew - Prądnik Korzkiewski przez
punktowe zwężenie jezdni; budowę chodnika wzdłuż ogrodzenia ogrodu (w planach Cmentarza
Parafialnego) oraz przebudowę mostka na drodze Korzkiew – Przybysławice (przy zespole szkół).
Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu gminy Zielonki bądź z innych dostępnych źródeł, w tym
w szczególności ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej (w szczególności PROW 3 / 4 lub
odpowiednika tego programu w następnym okresie finansowania), jeśli będą one dostępne na taki
cel w momencie przeprowadzenia inwestycji.
Przewidywany koszt projektu to 275 tys. zł. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa lokalnej
infrastruktury komunikacyjnej. Projekt będzie przeznaczony w szczególności dla mieszkaoców
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Korzkwi oraz osób odwiedzających miejscowośd. Będzie służył celom komunikacyjnym. Inwestycja
zostanie przeprowadzona jako zadanie ciągłe w perspektywie do 2017 r.

9 Opis projektu - Poprawa warunków edukacji i opieki nad
dziećmi
Projekt polega na rozbudowie i modernizacji szkoły w Korzkwi z uwzględnieniem rozbudowy: hali
sportowej i boisk do zajęd sportowych, obiektu przeznaczonego na przedszkole oraz obiektu
przeznaczonego na częśd socjalno- żywieniową (stołówka). Przewiduje się, że inwestycja zostanie
zrealizowana ze środków własnych Gminy Zielonki bądź ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej,
jeśli będą one dostępne na taki cel w momencie przeprowadzenia inwestycji.
Przewidywany koszt projektu to 422 tys. zł. Głównym celem realizacji projektu jest poprawa lokalnej
infrastruktury edukacyjnej. Projekt będzie przeznaczony w szczególności dla dzieci i młodzieży
uczęszczającej do szkół w Korzkwi. Boisko będzie ogólnodostępne. Inwestycja zostanie
przeprowadzona w perspektywie do 2017 r.

10 Opis przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną
W ramach niniejszego planu przewiduje się szereg przedsięwzięd mających na celu aktywizację
lokalnej społeczności w okresie obowiązywania planu, czyli w latach 2011 – 2017. Obejmują one dwa
priorytety:
III. Aktywni i wykształceni mieszkaocy
IV. Zintegrowane społeczeostwo
W ramach tych priorytetów przewidziane są konkretne zadania, które podzielone są na projekty.
Priorytet III obejmuje następujące zadania i projekty:
Zadanie 1. Pobudzenie aktywności mieszkaoców wsi na rzecz rozwoju edukacji i podnoszenia
poziomu wykształcenia
Projekty:
a. Zorganizowanie szkoleo, warsztatów, kursów, których celem będzie rozwój edukacyjny
mieszkaoców wsi i podniesienie poziomu ich wykształcenia i kwalifikacji
b. Przygotowanie akcji i inicjatyw o charakterze informacyjno-promocyjnym i szkoleniowym
skierowanych na podniesienie świadomości mieszkaoców
Zadanie 2. Wsparcie na rzecz tworzenia i podejmowania aktywności zawodowej mieszkaoców wsi
Projekty:
a. Podjęcie inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych promujących aktywizację
zawodową mieszkaoców wsi
b. Podjęcie inicjatyw na rzecz dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz
rozwoju zawodowego mieszkaoców wsi
Priorytet IV obejmuje następujące zadania i projekty:
Zadanie 1. Poprawa świadomości mieszkaoców odnoszącej się do rozwoju społeczeostwa
obywatelskiego
a. Akcja promocyjna na rzecz zachęcenia mieszkaoców wsi do większego udziału w życiu
społeczności wiejskiej i większej za nie odpowiedzialności
b. Akcje podnoszące świadomośd ekologiczną mieszkaoców wsi
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Zadanie 2. Poprawa integracji społecznej mieszkaoców wsi
a. Angażowanie mieszkaoców do udziału w realizacji wspólnych przedsięwzięd na rzecz
miejscowości
b. Organizowanie imprez okolicznościowych: kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych
zapewniających aktywne spędzanie wolnego czasu i rozrywkę
c. Organizowanie przedsięwzięd skierowanych na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem:
emerytów, rencistów, niepełnosprawnych, bezrobotnych, najuboższych
Zadanie 3. Zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnego i atrakcyjnego sposobu spędzania wolnego
czasu
a. Zorganizowanie aktywności o charakterze zajęd pozalekcyjnych
b. Przygotowanie oferty wakacyjnej i zimowej dla dzieci i młodzieży
Powyższe projekty będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania niniejszego Planu,
czyli w okresie 2011 - 2017. Będą one realizowane przez Stowarzyszenie Korzkiew we współpracy z
Sołtysem i Radą Sołecką, ewentualnie inne organizacje społeczne, które mogą powstad w okresie
obowiązywania niniejszego Planu. Finansowane będą z następujących źródeł: środki własne sołectwa,
pozyskane środki z funduszy pomocowych (w tym PROW) lub przekazane środki z Gminy Zielonki.
Harmonogram i stopieo wdrażania powyższych projektów zależą od wysokości pozyskanych
funduszy.

32

