
Odpowiedzi z maja 2021 r., z badań ankietowych
przeprowadzonychna potrzeby opracowania 

Strategii Rozwoju Gminy Alwernia na lata 2022-2030.

Zadane mieszkańcom pytanie: 
Jeśli identyfikuje Pan/Pani inny problem występujący na terenie Gminy Alwernia 
prosimy o wskazanie jego natury oraz poziomu zagrożenia dla przyszłego rozwoju 
miasta (wysoki/średni/niski).

Odpowiedzi:
Zagrożenie wysokie - problem z wydawaniem pieniędzy na rozrywkę/rekreację/wizerunek 
zamiast na inwestycje realnie wpływające na życie mieszkańców jak np. poszerzenie sieci 
kanalizacji, zmiana nieracjonalnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uciążliwy ruch na dk 780 szczególnie w godzinach nocnych kiedy droga jadą auta dostawcze. 
Często czuć że budynek aż drży, nie ma możliwości otwarcia okna.uciazliwosc tej drogi 
powoduje że aby odpocząć trzeba wyjechać. Czy ktoś w końcu zainteresuje się tym tematem? 
Ruch jest coraz zwiększy, z roku na rok jest coraz gorzej. Droga Rudno- Zator też nie rozwiąże 
problemu, bo nie odciąży to odcinka Alwernia- Poreba- Brodla

Położenie geograficzne powoduje że bez dużego zakładu pracy Alwernia staje się sypialnią 
Krakowa, jednocześnie nie mając wystarczająco satysfakcjonującej komunikacji z Krakowem. I 
Infrastruktury żłobkowo przedszkolnej.

Niedostosowanie gminy pod funkcje tranzytowe: wysoki - nowe drogi budowane są po 
ewidentnie po kosztach, bez kontroli jakości - niedostosowane do transportu ciężkiego, który 
nie przynosi gminie korzyści, a powoduje ogrom strat
Ignorowanie głosu ludności, m.in. w sprawie podwyższenia cen śmieci: wysoki - to, że chcą 
państwo zwiększyć wpływy jest zrozumiałe, ale funkcjonujący system, opierający się o liczbę 
osób w gospodarstwie, kiedy jednostkowy koszt obsługi jest stały, świadczy o prostocie 
Państwa działań i ich beznadziejności.

Wysokie ceny odbioru smieci

Brak drogi do działek budowlanych w Regulicach. Bardzo proszę o uregulowanie ulicy 
Sportowców, ponieważ jest tam kilka działek, które nie maja dostępu do drogi publicznej, 
przez co są bezużyteczne. 

Brak porozumienia władzy z mieszkańcami

Mało miejsc w przedszkolu, człowiek chce iść do pracy ale niestety nie ma z kim pozostawić 
dziecka. 

Problem jest brak rozmów pani burmistrz z mieszkańcami.  Nie zgadzamy się na budowę 
obwodnicy.

Kiepska komunikacja publiczna  miedzy /z/do wsi polozonych nie przy drodze wojewodzkiej, 
brak chodnikow

Brak kompetencji pracowników Urzędu Gminy począwszy od Pani Burmistrz. / Wysoki

Brak wspierania ludzi oraz organizacji którzy przy różnych okazjach działają często 
charytatywnie.  Brak szkolen odnośnie pisania podań o dofinansowania w gminie dla ludzi 
związanych że sportem

Od lat nieczynny jest bardzo wartościowy osrodek rekreacyjny Skowronek. Postuluje, by Gmina
zainteresowała sie tym problemem i doprowadziła do uruchomienia kąpieliska.



Brak boisk sportowych na poziomie innych gmin

Brak obiektów i boisk sportowych 

Problemem jest niski stan ochrony środowiska naturalnego , bardzo duże zanieczyszczenie 
smogiem 

Brak obwodnicy, A przez to zanieczyszczenie środowiska i niebezpieczeństwo na drodze. 
Poziom wysoki.

Największym problemem w gminie jest nieudolność funkcjonowania urzędy gminy. Brak 
transparentności działań, nie przyznawanie się do popełnianych błędów, źle podejście do 
obsługi klienta (łącznie z Burmistrz, bezczelność tej Pani przechodzi ludzkie pojęcie). 

Przykre jest patrzenie, jak woli całować tyłek władzom państwowym albo pod pozorem 
udoskonalenia planu drogi próbuje przenieść ją z Regulic, bo nie chce jej koło swojego domu, 
próbując wcisnąć ją mieszkańcom Oklesnej. Wysoce nieetyczne działania. 

Największym problemem Jest pani burmistrz która ma omija mieszkańców okleśnej która robi 
swoje interesy , żeby droga nie szła przez regulice , a od skowronka do okleśnej droga jest 
tragiczna . Niestety Gmina przez tyle lat nie zrobiła nic dla Mieszkańców. najlepszą inwestycją 
w nabliższym czasie bedzie niestety pozbycie sie pani burmistrz i jej kolesiostwa Pozdrawiam 
zaniepokojonym obywatel gimny Alwernia.  

Brak dbałości o tereny zielone i lasy, brak kanalizacji - gmina nie dba o ekologie

Problem ochrony terenów zielonych, Skałek Gaudynowdkich. Wandalizm poprzez quady i 
motocrossy które niszczą zieleń, odstraszają zwierzynę i niszczą krajobraz. Gmina nic z tym nie
robi ! Ponadto ciągłe wylewanie ścieków i szamba w tym regionie jest nagminne! Stan 
zagrożenia jest bardzo wysoki a gmina nic z tym nie robi. 

Ogólne dziadostwo

Nic ciekawego się nie dzieje, dobrze że są lasy i dużo ścieżek rowerowych to w lecie można 
fajnie spędzić czas

Niewłaściwe zarządzanie gmina

Mizeria budżetowa - wysoki

MPK do Krakowa

Brak możliwości korzystania ze stadionu osobom postronnym. Wysokie zagrożenie dla rozwoju 
miasta. 

Brak oświetlenia i słaba jakość dróg brak rozmów o parku rozrywki w pobliżu zabudowań i 
rudnianskego parku

Brak rozwoju sportu we wsi Grojec. 

Prowadzę jednoosobowa działalność i pewnie ja zamknę bo nie mam skąd dostać pomoc

Wysoki stan zagrożenia - nieracjonalny plan zagospodarowania przestrzennego, w którym 
tereny przeznaczone pod zabudowę/usługi/inwestycje są niedostępne, a tereny z dostępem do 
dróg, uzbrojenia terenu są wyłączone z możliwości zabudowy.inwestycji

Droga idąca przez centrum Regulic (nowa, planowana) może zniszczyć miejscowość. Oceniam 
stan zagrożenia jako wysoki. Zdecydowanie lepszy byłby scenariusz alternatywny, omijający 
wieś Regulice, idący bokiem.



Ruch tranzytowy samochodów korzystających z bezpłatnego wjazdu/zjazdu z autostrady 
(zagrożenie średnie)

Brak jasnej informacji na temat planowanych wielkich inwestycji - PARK ROZRYWKI W 
BRODŁACH  !( WYSOKI) !!!

Zagrożenie budową PARKU ROZRYWKI w Brodłach ! ( wysoki )!!! 

Zagrożenie i  brak informacji odnośnie planowanej budowy parku rozrywki w  brodłach 
(wysoki)   

NIE ZA BUDOWĄ PARKU ROZRYWKI W BRODŁACH (WYSOKI!!!)

Konsekwencje budowy parku rozrywki w Brodłach - zagrożenie wysokie!!!

PLANOWANIE BUDOWY CENTRUM ROZRYWKI W BRODŁACH (WYSOKIE ZAGROŻENI 
PROBLEMEM!!!)

Budowa parku rozrywki w Brodłach - wysoki

Zagrożenie dla rezerwatu przyrody poprzez budowę obwodnicy przez miejscowość Okleśna 

Ogromnym zagrożeniem dla rozwoju gminy jest projekt drogi Rudno-Alwernia-Zator 
prowadzący przez dolinę potoku Rudno i otulinę rezerwatu. Droga zniszczy cenne przyrodniczo 
i atrakcyjne turystycznie tereny, a przede wszystkim będzie nieefektywna (nikt nie będzie 
nadkładał kilkanaście kilometrów, cały ruch nadal będzie szedł przez Regulice lub Grojec) i 
niewykonalna finansowo (tereny w okolicach Wrzosów, trasa tzw. starej kolejki, to wąskie 
dolinki o bagnistym dnie: przeprowadzenie tam drogi będzie wymagało absurdalnych nakładów
finansowych i całkowitej dewastacji terenu). Uważam, że największym atutem naszej gminy są
jej walory turystyczne, i to one powinny wyznaczać strategie jej rozwoju, a wszelkie działania 
szkodliwe dla jej środowiska naturalnego są w dłuższej perspektywie destrukcyjne.

Rząd obecnej pani burmistrz doprowadzi gminę do najgorszego stanu jaki pamietam. Bierze 
pod uwagę zdanie i problemy swoich wyborców, reszta ludzi jest okłamywana na każdym 
możliwym kroku. Kłamstwo prosto oczy to specjalnośc pani burmistrz. To nie jest nadzieja 
naszej gminy, a szpila wbita we wszystkich którzy mają odmienne zdanie. Szantaż to kolejna 
specjalizacja, w której ta pani burmistrz jest ekspertem. 

Wysokim zagrożeniem jest zaproponowana obwodnica przez Panią Burmistrz. 

Budowa Parku Rozrywki W Brodłach / wysoki

Park Rozrywki W Brodłach / wysokie

Plan Budowy Parku Rozrywki w Brodłach / WYSOKI

Budowa parku rozrywki w miejscowości BRODŁA/ WYSOKI

Zagrożenie utraty walorów naszej gminy poprzez budowę Parku w Brodlach i Węzła !!!!
(wysoki) 

Zamiar budowy parku rozrywki w Brodłach - wysoki

Budowa Parku Rozrywki w Brodłach i drogi przez Brodła łaczącej autostradę z Zatorem, co 
wiąże się z degradacją terenów leśnych i rezerwatów. (poziom zagrożenia: wysoki)  

Problem budowy węzła Rudno -Zator bez rzetelnej informacji i konsultacji  i Park Rozwywki w 
Brodłach !!! NIE !! ( wysoki ) 



Uważam, że ogromnym problemem jest brak konsultacji społecznych. Ignorowanie głosów 
mieszkańców. Rozumiem, że są wybrani radni, niestety mam wrażenie, że nie są to osoby na 
odpowiednim stanowisku - ślepo i bez zastanowienia forsują ustawy.

Ogromnym zagrożeniem dla naszej Gminy jest pomysł stworzenia parku rozrywki. Nie widzę w 
tym pomyśle szansy na rozwój, wręcz przeciwnie - będzie to zniszczenie naszej przepięknej 
okolicy. Mieszkamy na ternach atrakcyjnych przyrodniczo. Każdy kto przybywa w nasze rejony, 
zachwyca się pięknem okolicy, ciszą, spokojem, przyrodą na wyciągnięcie ręki. To są atuty 
naszej Gminy! Ponadto koncepcja budowy drogi w naszej Gminie, zaproponowana w ostatnich 
dniach, to absurd! Plan mający na celu zniszczenie przyrody, a także spokojnego życia wielu 
mieszkańców! Uważam, że ogromnym problemem jest brak konsultacji społecznych. 
Ignorowanie głosów mieszkańców. Rozumiem, że są wybrani radni, niestety mam wrażenie, że 
nie są to osoby na odpowiednim stanowisku - ślepo i bez zastanowienia forsują ustawy.

Ponadto koncepcja budowy drogi w naszej Gminie, zaproponowana w ostatnich dniach, to 
absurd! Plan mający na celu zniszczenie przyrody, a także spokojnego życia wielu 
mieszkańców! 

Budowa Parku rozrywki i zniszczenie przyrody oraz uciążliwości w związku planowaną drogą 
przez Brodła. Może to spowodować, że nie będzie to już "Miejsce, w której można czuć się 
bezpiecznie" i "Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi".

Według mnie najważniejszy byłby remont obecnych dróg, ponieważ stan niektórych jest fatalny
i powoduje on niebezpieczeństwo (np. potrzeba wymijania dziur innym pasem w słabo 
widocznych miejscach - możliwość wyjechania komuś na czołówkę). Również zrobienie 
porządnych poboczy lub chodników zagwarantowałoby większe bezpieczeństwo pieszych, 
ponieważ w niektórych miejscach nie ma gdzie uciekać przed pędzącymi samochodami i tirami.
Ładne drogi byłyby dobrą wizytówką naszej gminy, dla przejeżdżających ludzi z innych gmin 
zrobiłyby wrażenie.

Park rozrywki w Brodłach (wysokie zagrożenie problemem)

Park rozrywki w brodłach - wysoki

Ochrona środowiska. Tereny cenne przyrodniczo są dewastowane przez np. wycinkę lasów. 
Rezerwaty przyrody np. Rudno - zagrożone przez planowane inwestycje - tj. droga krajowa. 
Zagrożenie dla przyszłego zrównoważonego rozwoju - wysokie.

Park Rozrywki w Brodłach -wysoki poziom  zagrożenia

Bierność - brak chęci do działania dla dobra społeczności, często brak jakiegokolwiek 
zaangażowania i akceptowanie sytuacji taką jaka jest nawet jeśli jest beznadziejna

Park Rozrywki w Brodłach (wysoki)
Nieprzemyślane inwestycje 

Park Rozrywki w Brodłach - wysoki

Niszczenie/ nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego - wysokie zagrożenie

Brak konsultacji spolecznych, brak uczicwosci, przejrzystosci ze stony Pani Burmistrz przy 
zapropnowanej przez Pania Burmistrz koncepcji nowej drogi przez Oklesna. Zbieranie glosow 
poparcia pod lista dotyczaca nowej drogi przy wykorzystaniu podleglych jednostek tj. OSP, 
dyrektorzy szkol. 

Brak drogi w Brodłach, budowa parku rozrywki i drogi w pobliżu działek

Problem zakładów chemicznych, które mocno hałasują i emitują odory uprzykrzając mocno 



życie mieszkańcom w okolicy

Zagrożenie budową parku rozrywki we wsi Brodła (bardzo wysokie!!!)

Ogromnym zagrożeniem dla rozwoju gminy jest projekt drogi Rudno-Alwernia-Zator 
prowadzący przez dolinę potoku Rudno i otulinę rezerwatu. Droga zniszczy cenne przyrodniczo 
i atrakcyjne turystycznie tereny, a przede wszystkim będzie nieefektywna (nikt nie będzie 
nadkładał kilkanaście kilometrów, cały ruch nadal będzie szedł przez Regulice lub Grojec) i 
niewykonalna finansowo (tereny w okolicach Wrzosów, trasa tzw. starej kolejki, to wąskie 
dolinki o bagnistym dnie: przeprowadzenie tam drogi będzie wymagało absurdalnych nakładów
finansowych i całkowitej dewastacji terenu). Uważam, że największym atutem naszej gminy są
jej walory turystyczne, i to one powinny wyznaczać strategie jej rozwoju, a wszelkie działania 
szkodliwe dla jej środowiska naturalnego są w dłuższej perspektywie destrukcyjne.

Bezsensownym pomysłem jest budowa parku rozrywki w Brodlach. Ludzie chcą spokoju na wsi 
a nie hałasu i zanieczyszczenia. Ogromnym zagrożeniem dla rozwoju gminy jest projekt drogi 
Rudno-Alwernia-Zator prowadzący przez dolinę potoku Rudno i otulinę rezerwatu. Droga 
zniszczy cenne przyrodniczo i atrakcyjne turystycznie tereny, a przede wszystkim będzie 
nieefektywna (nikt nie będzie nadkładał kilkanaście kilometrów, cały ruch nadal będzie szedł 
przez Regulice lub Grojec) i niewykonalna finansowo (tereny w okolicach Wrzosów, trasa tzw. 
starej kolejki, to wąskie dolinki o bagnistym dnie: przeprowadzenie tam drogi będzie wymagało
absurdalnych nakładów finansowych i całkowitej dewastacji terenu). Uważam, że największym 
atutem naszej gminy są jej walory turystyczne, i to one powinny wyznaczać strategie jej 
rozwoju, a wszelkie działania szkodliwe dla jej środowiska naturalnego są w dłuższej 
perspektywie destrukcyjne.

Katastrofa ekologiczna przez plan parku rozrywki i drogi szybkiego ruchu przez rezerwat 
przyrody. 

1.Brak rozwiązań komunikacyjnych z sąsiednimi miastami. Wciąż tylko busy na których 
punktualność nie można liczyć.  To powoduje problem z dojazdem do pracy, szkoły. 
2. Brak edukacji na poziomie wyższym niż podstawowy. To skutkuje ucieczką młodych osób z 
Alwerni.
3. Brak dobrej jakości Internetu. W Płazów jest światłowód. W Alwerni łącza nie pozwalają na 
pracę zdalną ani naukę.1.Brak rozwiązań komunikacyjnych z sąsiednimi miastami. Wciąż tylko 
busy na których punktualność nie można liczyć.  To powoduje problem z dojazdem do pracy, 
szkoły. 

Fatalny Internet- brak możliwości pracy zdalnej

Fatalny poziom transportu zbiorowego - drogie bilety, agresja kierowców, niepunktualność, 
niebezpieczna jazda. Brak komunikacji miejskiej.  2/3 mieszkańców jest zmuszonych dojeżdżać
do pracy/szkoły kilkadziesiąt km. Jak już nie ma tu pracy i szkół ponadpodstawowych to niech 
chociaż będzie jak dojechać do cywilizacji.

Dużym(wysokim) zagrożeniem dla cennych przyrodniczo terenów gminy Alwernia jest 
planowana trasa  Rudno-Alwernia-Zator. Zamiast rujnować cenne tereny, należy o nie dbać. 
Należy skupić się na remontach istniejących dróg, nie budować nowe. Brak przejścia dla 
pieszych między przystankami Brodła działki.

Miejscowe plany niedostosowane do potrzeb mieszkańców, np. tereny zielone w miejscach 
dogodnych do zabudowy jednorodzinnej 

Brak informacji dla mieszkańców o budowie parku rozrywki i budowie węzła drogowego Rudno 
-Zator 

Park rozrywki w Brodlach i amatorska koncepcja Pani Burmistrz i Pana Malika budowy węzła 
Rudno -Zator !!!!! Stanowcze NIE !!!!



Park Rozrywki i nowa droga przez lasy rudno- zator 

Koncepcja budowy drogi Rudno zator i park rozrywki w Brodlach 

Za wysoki czynnik zagrażający zrównoważonemu rozwoju miejscowości uważam planowaną 
budowę parku rozrywki.

Ogromnym zagrożeniem dla rozwoju gminy jest projekt drogi Rudno-Alwernia-Zator 
prowadzący przez dolinę potoku Rudno i otulinę rezerwatu. Droga zniszczy cenne przyrodniczo 
i atrakcyjne turystycznie tereny, a przede wszystkim będzie nieefektywna (nikt nie będzie 
nadkładał kilkanaście kilometrów, cały ruch nadal będzie szedł przez Regulice lub Grojec) i 
niewykonalna finansowo (tereny w okolicach Wrzosów, trasa tzw. starej kolejki, to wąskie 
dolinki o bagnistym dnie: przeprowadzenie tam drogi będzie wymagało absurdalnych nakładów
finansowych i całkowitej dewastacji terenu). Uważam, że największym atutem naszej gminy są
jej walory turystyczne, i to one powinny wyznaczać strategie jej rozwoju, a wszelkie działania 
szkodliwe dla jej środowiska naturalnego są w dłuższej perspektywie destrukcyjne.

Brak szacunku władz gminy do mieszkańców-wysoka

Zamierzone niszczenie walorów przyrodniczych oraz znaczne pogorszenie jakosci  życia 
mieszkańców przez plany powstania ogromnego parku rozrywki zlokalizowanego w 
bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 i Parku Krajobrazowego oraz poprzez zamiar 
budowy drogi dojazdowej do terenu lunaparku, ktora będzie fragmentowac i tak już niewielki 
obszar lasów rezerwatu .

Nie we wszystkich zakładach jest opcja inne/dodania swojego komentarza. W związku z tym 
tutaj będzie zbiorczy komentarz do całej ankiety.
1. Szukając możliwości rozwoju regionu warto wykorzystać już tą pracę, które wykonały 
poprzednie pokolenia w czynie społecznym
-Ośrodek Wypoczynkowy Skowronek (wybudowany w czynie społecznym przez załogę 
Zakładów Chemicznych w Alwerni) popada w ruinę. Planowane są inwestycje związane z 
budową parku rozrywki. Natomiast obiekt o dużym potencjale jest niewykorzystany. Szkoda.
Było to atrakcyjne miejsce wypoczynku nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla 
mieszkańców Krakowa. 
-Ośrodek Zdrowia w Okleśnej wybudowany w czynie społecznym z dużym mieszkaniem dla 
lekarzy tam pracujących. W początkowych latach swego funkcjonowania właśnie taką funkcję 
pełnił. Pani Doktor Czesława Michałek tam mieszkała razem z mężem. Był również gabinet 
stomatologiczny. Obecnie gabinetu nie ma a część mieszkalna została zamieniona na 
mieszkania socjalne. Kto pytał o to mieszkańców. Przecież to ich praca. Taka "współczesna 
prywatyzacja" 
W mieszkaniach socjalnych zostały zakwaterowane osoby, które jeżdżą samochodami 
terenowymi. To zupełny absurd. Zawłaszczanie sobie pracy ludzi. Nie znam kryteriów jakimi 
trzeba spełniać przy ocenie czy ktoś może otrzymać taki lokal. Jednak właściciel samochodu 
terenowego powinien korzystać z takiego mieszkania????? 
2. Komunikacja publiczna
Przedłużenie linii MPK Kraków nr 229 której ostatni przystanek jest w Kamieniu przyczyniła by 
się do znacznej poprawy jakości komunikacji. 
Trudno busy funkcjonujące w naszym rejonie nazywać komunikacją publiczną. 
3. Rynek Pracy
Trudno oczekiwać by wszyscy mieszkańcy naszej gminy znaleźli miejsce pracy w miejscu 
zamieszkania. Inwestycje typu "parki rozrywki" to zły kierunek w rozwoju naszej gminy. Jeśli 
da on miejsca pracy to dla osób o jakich kwalifikacjach? Często jest to tylko praca sezonowa. 
Tego typu inwestycje to przejmowanie najgorszych wzorców z Europy Zachodniej. 
Mieszkańcy dużych aglomeracji szukają kontaktu z naturą. Ciszy i spokoju. 
4. Dostęp do internetu jest dobry (internet światłowodowy) pod warunkiem, ze każdy płaci 
sobie sam. Regiony takie jak nasze powinny mieć internet światłowodowy za darmo. 
Daje to większe możliwości na atrakcyjną pracę (zdalną) dla osób, które posiadają wysokie 
kwalifikacje zawodowe. 
5. Praca administracji (pracowników UG Alwernia) jest na dobrym poziomie. 



Praca Pani Burmistrz budzi poważne zastrzeżenia. Szczególnie w zakresie "forsowania" 
koncepcji budowy drogi łączącej Zator z węzłem Rudno. Głosowałem na Panią Burmistrz. 
Jednak po dokładnej analizie nagrań z sesji na której był omawiany ten problem jestem 
rozczarowany i głęboko zaniepokojony.  
Jakie kompetencje zawodowe ma Pani Burmistrz i Pan Malik by pracować nad koncepcją tak 
poważnego projektu?  Nie wspomnę o sposobie jego prezentacji. Za pieniądze nas wszystkich 
kompletny brak profesjonalizmu. 
Zachowanie Pana Malika na sesji irytujące. Jak można powiedzieć radnemu, by to on 
przekonywał ludzi do koncepcji, którą samemu się opracowało?
Dodatkowo odpowiedź, że na prezentacji podane są współrzędne świadczy chyba on "bardzo 
dobrze rozwiniętej wyobraźni" Autora tego projektu. Jednak nie każdy taką wyobraźnię 
posiada. 
Tak dla porządku przypomnę jak prezentacja tej koncepcji powinna wyglądać:
-pierwszy slajd koncepcja z przebiegiem trasy z 2014
-kolejne slajdy "nowa koncepcja"
Na sali na której odbywają się obrady jest duży monitor.  Łatwo to wyświetlić i zaprezentować. 
To co miało miejsce w czasie sesji (29-04-2021) było wykonane nieprofesjonalnie. 
Rażącą niekompetencją było proponowanie trasy przez obszary Natura 2000. Nie ma znaczenia
czy jest to koncepcja. Prezentowanie jej na "wyższym szczeblu" to kompromitacja. 
Takie korporacyjne zachowania, ignorowanie ludzi, socjotechniki do złego prowadzą. 

Plany budowy Centrum Rozrywki w Brodłach.

Duży problem to plan budowy parku rozrywki w Brodłach w obecnej lokalizacji na terenie parku
krajobrazowego. Na parku zarobi wyłącznie inwestor, wszystko co mieszkańcy gminy zyskają z 
tego tytułu to brud, smród, hałas, dewastacja przyrody i możliwość zatrudnienia się do 
sprzedaży gofrów na umowę-śmieciówkę. Czy naprawdę chcemy tu drugiego Zatora?

Problem budowy węzła Rudno -Zator bez rzetelnej informacji i konsultacji  i Park Rozwywki w 
Brodłach !!! NIE !! ( wysoki ) 
przyzwolenie gminy na budowę parku rozrywki w Brodłach!!! (wysoki)
Uwagi:
1. Działania Pracowników UG Alwernia oceniam dobrze. Bardzo negatywnie oceniam działanie 
Pani Burmistrz. Sposób "forsowania" koncepcji drogi Zator - Rudno świadczy o lekceważeniu 
ludzi. Przy takim podejściu trudno będzie dotrwać do końca kadencji. Arogancja, którą trudno 
tolerować. 
2. Transport publiczny/transport towarowy
-Busy zapraszam do systematycznego korzystania tak przez okres kilku miesięcy wtedy 
odpowiedź przyjdzie sama. Stan techniczny busów kiepski, kierowcy palący papierosy, głośna 
muzyka, dziurawe podłogi. 
-Warto rozważyć przedłużenie linii MPK Kraków do naszej gminy. Seniorzy mają wtedy 
przejazdy za darmo. W autobusach można przewieźć rower.
-Linia kolejowa Trzebinia - Wadowice. Unia Europejska kładzie duży nacisk na transport 
kolejowy. Linia 103 formalnie istnieje. Kolej posiada w chwili obecnej komfortowe autobusy 
szynowe. W połączeniu z istniejącymi ścieżkami rowerowymi linia taka jest ciekawą ofertą 
turystyczną. 
Przy każdej stacji PKP można zaparkować samochód i dojeżdżać do pracy pociągiem. Po 
remoncie torów czas przejazdu pociągu z Trzebini do Krakowa ok 30 min. W okolicach ul, 
Grzegórzeckiej powstanie nowy przystanek kolejowy. 
Zakłady Chemiczne Alwernia koleją dostarczają produkty z np. Kazachstanu. 
-transport towarowy wykorzystanie potencjału rzeki Wisły zarówno do transportu towarowego  
jak i rekreacji. Przy przeprawie promowej na Podłężu właściciele żaglówek, małych statków 
sami zorganizowali sobie przystań/marinę. Duży potencjał do rozwoju sportów wodnych. W 
Łączanach od lat istnieje klub kajakowy 
http://www.mkkłączany.pl/
W Krakowie z sezonie letnim funkcjonuje tramwaj wodny. 
3. Zdecydowane nie dla "pseudo inwestycji" jaki mi są parki rozrywki. Mieszkańcy Zatora 
ponoszą już tego konsekwencje. 
Ludzie z wielkich aglomeracji szukają ciszy i spokoju. Obcowania z naturą. Nie niszczmy tego 



co jest atutem naszej gminy. Kiczowate budynki w parku rozrywki w Zatorze budzą odrazę. 
Hałas i głośne imprezy. Nie, zdecydowanie nie!!!
Ludzie chcą spokojnie mieszkać i żyć. 
Nawet PKP Intercity zareagowało na potrzeby pasażerów i wyznaczyło strefę ciszy. 
Przy takim parku rozrywki to o ciszę trudno. 
4. Zagospodarować obiekty rekreacji, które już istnieją np. Ośrodek Wypoczynkowy 
Skowronek. 
5. Ochrona zdrowia.
Brak gabinetu stomatologicznego w Okleśnej. Przecież wybudowaliśmy ten obiekt w czynie 
społecznym. A teraz mamy tam mieszkania socjalne. 

Uwagi:
1. Działania Pracowników UG Alwernia oceniam dobrze. Bardzo negatywnie oceniam działanie 
Pani Burmistrz. Sposób "forsowania" koncepcji drogi Zator - Rudno świadczy o lekceważeniu 
ludzi. Przy takim podejściu trudno będzie dotrwać do końca kadencji. Arogancja, którą trudno 
tolerować. 
2. Transport publiczny/transport towarowy
-Busy zapraszam do systematycznego korzystania tak przez okres kilku miesięcy wtedy 
odpowiedź przyjdzie sama. Stan techniczny busów kiepski, kierowcy palący papierosy, głośna 
muzyka, dziurawe podłogi. 
-Warto rozważyć przedłużenie linii MPK Kraków do naszej gminy. Seniorzy mają wtedy 
przejazdy za darmo. W autobusach można przewieźć rower.
-Linia kolejowa Trzebinia - Wadowice. Unia Europejska kładzie duży nacisk na transport 
kolejowy. Linia 103 formalnie istnieje. Kolej posiada w chwili obecnej komfortowe autobusy 
szynowe. W połączeniu z istniejącymi ścieżkami rowerowymi linia taka jest ciekawą ofertą 
turystyczną. 
Przy każdej stacji PKP można zaparkować samochód i dojeżdżać do pracy pociągiem. Po 
remoncie torów czas przejazdu pociągu z Trzebini do Krakowa ok 30 min. W okolicach ul, 
Grzegórzeckiej powstanie nowy przystanek kolejowy. 
Zakłady Chemiczne Alwernia koleją dostarczają produkty z np. Kazachstanu. 
-transport towarowy wykorzystanie potencjału rzeki Wisły zarówno do transportu towarowego  
jak i rekreacji. Przy przeprawie promowej na Podłężu właściciele żaglówek, małych statków 
sami zorganizowali sobie przystań/marinę. Duży potencjał do rozwoju sportów wodnych. W 
Łączanach od lat istnieje klub kajakowy 
http://www.mkkłączany.pl/
W Krakowie z sezonie letnim funkcjonuje tramwaj wodny. 
3. Zdecydowane nie dla "pseudo inwestycji" jaki mi są parki rozrywki. Mieszkańcy Zatora 
ponoszą już tego konsekwencje. 
Ludzie z wielkich aglomeracji szukają ciszy i spokoju. Obcowania z naturą. Nie niszczmy tego 
co jest atutem naszej gminy. Kiczowate budynki w parku rozrywki w Zatorze budzą odrazę. 
Hałas i głośne imprezy. Nie, zdecydowanie nie!!!
Ludzie chcą spokojnie mieszkać i żyć. 
Nawet PKP Intercity zareagowało na potrzeby pasażerów i wyznaczyło strefę ciszy. 
Przy takim parku rozrywki to o ciszę trudno. 
4. Zagospodarować obiekty rekreacji, które już istnieją np. Ośrodek Wypoczynkowy 
Skowronek. 
5. Ochrona zdrowia.
Brak gabinetu stomatologicznego w Okleśnej. Przecież wybudowaliśmy ten obiekt w czynie 
społecznym. A teraz mamy tam mieszkania socjalne. 

Nie chce budowy parku rozrywki (wysokie)

Koncepcja Budowy węzła Rudno - Zator ( wysoki ) 

Budowa drogi przez większość gminy - pomysł Pani Burmistrz ( wysoki ) 

Niszczenie przyrody koncepcja budowy drogi Rudno - Zator  ( wysoki ) 

Budowa drogi Rudno-Zator i park rozrywki w Brodlach 



Ogromnym zagrożeniem dla rozwoju gminy jest projekt drogi Rudno-Alwernia-Zator 
prowadzący przez dolinę potoku Rudno i otulinę rezerwatu. Droga zniszczy cenne przyrodniczo 
i atrakcyjne turystycznie tereny, a przede wszystkim będzie nieefektywna (nikt nie będzie 
nadkładał kilkanaście kilometrów, cały ruch nadal będzie szedł przez Regulice lub Grojec) i 
niewykonalna finansowo (tereny w okolicach Wrzosów, trasa tzw. starej kolejki, to wąskie 
dolinki o bagnistym dnie: przeprowadzenie tam drogi będzie wymagało absurdalnych nakładów
finansowych i całkowitej dewastacji terenu). Uważam, że największym atutem naszej gminy są
jej walory turystyczne, i to one powinny wyznaczać strategie jej rozwoju, a wszelkie działania 
szkodliwe dla jej środowiska naturalnego są w dłuższej perspektywie destrukcyjne.
Zagrożenie budową parku rozrywki w Brodłach.
Brak zgody ! Stanowcze Nie dla koncepcji Pani Burmistrz budowy drogi węzła Rudno - Zator ! 
Wysoki problem skłócenia wszystkich mieszkańców KONCEPCJĄ RENESANS ! 
Brak poparcia KONCEPCJI RENESANS ! NIE DLA budowy węzła Rudno-Zator !!! 
Widzę duże zagrożenie ze strony niekorzystnych inwestycji (takich jak budowa drogi czy 
powstanie parku rozrywki) dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. To nie jest rozwój, to 
krok, w tył. Zabetonowanie miejsc zielonych, hałas, wzmożony ruch to duża uciążliwość, która 
spadnie na mieszkańców Brodeł i okolicznych miejscowości. Ludzie już myślą o wyprowadzce. 
Gmina musi liczyć się z mieszkańcami a traktować ich jak poligon doświadczalny w celu 
uzyskania przychodu z podatku. Rozwój tak ale z poszanowaniem mieszkańców i przyrody, 
która nas otacza. Chcemy parki zielone a nie parki rozrywki.
Czuję ogromny niepokój z powodu widma powstania parku rozrywki w Brodłach. Uważam, że 
to wpłynie bardzo negatywnie na życie mieszkańców. Pogorszy się stan zdrowia psychicznego i 
fizycznego. Myślę, że gmina się rozwinie jeśli powstaną ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne. 
Zarządzający naszą gminą powinni skupić się na zadbaniu o przyrodę. 
Problemem, który widzę są plany wybudowania parku rozrywki w Brodłach. Taka inwestycja 
zniszczy nasze środowisko, pogorszy stan naszego zdrowia i życia, zniszczy to co mamy 
najpiękniejsze- tereny zielone. 
Ogromnym zagrożeniem dla rozwoju gminy jest projekt drogi Rudno-Alwernia-Zator 
prowadzący przez dolinę potoku Rudno i otulinę rezerwatu. Droga zniszczy cenne przyrodniczo 
i atrakcyjne turystycznie tereny, a przede wszystkim będzie nieefektywna (nikt nie będzie 
nadkładał kilkanaście kilometrów, cały ruch nadal będzie szedł przez Regulice lub Grojec) i 
niewykonalna finansowo (tereny w okolicach Wrzosów, trasa tzw. starej kolejki, to wąskie 
dolinki o bagnistym dnie: przeprowadzenie tam drogi będzie wymagało absurdalnych nakładów
finansowych i całkowitej dewastacji terenu). Uważam, że największym atutem naszej gminy są
jej walory turystyczne, i to one powinny wyznaczać strategie jej rozwoju, a wszelkie działania 
szkodliwe dla jej środowiska naturalnego są w dłuższej perspektywie destrukcyjne
Ogromnym zagrożeniem dla rozwoju gminy jest projekt drogi Rudno-Alwernia-Zator 
prowadzący przez dolinę potoku Rudno i otulinę rezerwatu. Droga zniszczy cenne przyrodniczo 
i atrakcyjne turystycznie tereny, a przede wszystkim będzie nieefektywna (nikt nie będzie 
nadkładał kilkanaście kilometrów, cały ruch nadal będzie szedł przez Regulice lub Grojec) i 
niewykonalna finansowo (tereny w okolicach Wrzosów, trasa tzw. starej kolejki, to wąskie 
dolinki o bagnistym dnie: przeprowadzenie tam drogi będzie wymagało absurdalnych nakładów
finansowych i całkowitej dewastacji terenu). Uważam, że największym atutem naszej gminy są
jej walory turystyczne, i to one powinny wyznaczać strategie jej rozwoju, a wszelkie działania 
szkodliwe dla jej środowiska naturalnego są w dłuższej perspektywie destrukcyjne."

Wysokim zagrożeniem dla poczucia bezpieczeństwa publicznego, stanu środowiska naturalnego
jest pomysł na budowę drogi, gdzie będzie jeździło dużo samochodów oraz ewentualny park 
rozrywki czy inne przedsięwzięcie, które przyciągnie miliony turystów masowych rocznie. Obie 
te inwestycje niszczą to co najcenniejsze w gminie, po co przyjeżdżają tu turyści i cechy, dla 
ktorych osiedlają się tu ludzie: spokój, ciszę, świeże powietrze i poczucie bezpieczeństwa.
Budowa parku rozrywki w Brodłach

Chcemy mieszkać na wsi a nie w hałasie i spalinach dlatego nie chcemy lunaparku czy czegoś 
takiego co ściąga tłumy, hałas, spaliny, śmieci, płoszy zwierzęta. Drogi trzeba remontować te 
co są a nie robić obwodnice, bo to nie zmniejszy ruchu tranzytowego a zwiększy. To zagrożenie
jest duże, poziom wysoki, posłuchajcie tych co mieszkają blisko Energylandii!



Problemem jest duży teren przy ulicy Krzeszowickiej, widzę tam zagrożenie jeśli przyszła 
inwestycja będzie ściągała dużo ludzi. Boje się, że ktoś mnie porwie lub zrobi coś. Tam się 
chodzi na spacery i już nie będzie można.
Gmina nie mówi co robi, co działa, albo mówi po fakcie. Gmina nas nie reprezentuje a musi się 
z nami liczyć. Nam nie trzeba tu polityki, mam trzeba chodników, ścieżek, oświetlenia pobocza 
i kogoś kto słucha ludzi.
Wysokie zagrożenie dla nas rolników. Lasy tu zawsze były, lasy i pola, strumienie i tak ma 
zostać. Muszą być uprawy rolne, a jak wejdą jakieś parki rozrywki i obwodnice to będziemy 
jeść sośniny y? Nie chcę tu żadnego lunaparku, ludzi, którzy tu tylko przyjeżdżają i wyjeżdżają 
a smród po nich zostaje. Taka prawda. Wszyscy chcą się zdrowo żywić a jakie będą plony jak 
będzie taki ruch samochodów? 
Pomysł drogi Pani Burmistrz przez lasy i domy ludzi i park rozrywki, co ma być w Brodlach. 
Wysokie zagrożenie. Problem dla ludzi bo zmniejszy się bezpieczeństwo a zwiększy ruch. 
Problem dla zwierząt bo to im będzie przeszkadzać i będzie ich coraz mniej. Problem dla 
turystów bo park rozrywki to można na pustkowiu zbudować a nie wśród rezerwatów,  lasów i 
pól uprawnych. Tu zniszczymy las i przyrodę to będą uciekać gdzie indziej dla lasu na spacery. 
Jak był covid to teraz mnóstwo ludzi na spacerach, z kijkami, rowerami a tak to pojadą gdzie 
indziej. Ile razy rodzina przyjedzie do parku rozrywki w roku? Raz, może dwa. Ile razy 
przyjedzie na rowery lub spacery? W każdy wolny weekend, każde wolne popołudnie. Dla 
zdrowia! A nie nabijać kabzę jakiemuś właścicielowi parku!
Widzę problem w planowanych inwestycjach, o których się słyszy w gminie. Nie podoba mi się 
rozwój który niszczy naturę i produkuje hałas, budowa trwa długo i niszczy wiele rzeczy, nie 
widzę korzyści dla mieszkańców. Uciążliwe inwestycje powinny być lokalizowane poza terenami
gdzie mieszkają ludzie i gdzie nie ma rezerwatów. Może są jakieś poprzemysłowe tereny, gdzie 
hałas nikomu nie zaszkodzi. Nature trzeba szanować
nie robiłbym tej ankiety gdyby nie te protesty i planowane inwestycje, jeśli mam wskazać 
czego się boje to będzie to fakt, że Wy ludzie co nami rządzicie coraz mniej się liczycie z nami i
naszym zdaniem. Nikt się nikogo nie pyta czy ruchliwa, szkodliwa droga i ta inwestycja w 
Brodłach nam się podoba czy nie. Nie podoba nam się. Będzie smród, straszne korki i hałas. 
Precz z tym gdzie indziej albo w ogóle nie budować. Czy społeczeństwo jest tak głupie, że tylko
huśtanie się liczy jako dobra rozrywka. Budujcie atrakcje turystyczne na poziomie z 
poszanowaniem natury i bez masówki, ścieżki rowerowe, porządne szlaki.  Gmina Alwernia jest
piękna, nie zepsujcie tego!
Krótkowzroczność działań samorządu, brak ciągłości w zarządzaniu Gminą to wysokie 
zagrożenie dla rozwoju Gminy. Wysokim zagrożeniem jest upolitycznienie instytucji 
samorządowych. Samorząd powinien być mądry, znać problemy mieszkańców i ich 
reprezentować. Wysokim zagrożeniem jest też niegospodarność i brak poszanowania terenów 
wiejskich, zielonych, leśnych. Pomysł na drogę szybkiego ruchu czy inną o dużej 
przepustowości na osi południe północ to najgorsze co można gminie zrobić: wycinka drzew, 
ingerencja w pierwotne funkcje lasu, zwiększenie ruchu, który nic gminie nie daje tylko hałas i 
zanieczyszczenia. Wysokie zagrożenie z tego względu to budowa drogi/obwodnicy. Alwernia 
wzięła swą nazwę od włoskiego "La Verna" czyli zielona. W jej herbie widzimy drzewa. 
Szanujmy swoją historię i bogactwa naturalne.
Zagrożeniem o wysokim poziomie jest brak poszanowania zasobów naturalnych, budowa dużej 
drogi przelotowej, parku rozrywki. Brak poszanowania wyborców, zwalnianie z gminy czy 
innych instytucji współpracujących z gminą uznanych pracowników.

Mieszkam tu od niespelna 2 lat wiec nie mam zdania. Nie podoba mi się jednak silna 
ingerencja w zaburzenie spokoju mieszkalnego, próby niszczenia dobra naturalnego oraz 
rażący brak poszanowania dla natury ze strony władz.
 Zagrożenia dla rozwoju gminy: 1.  projekt drogi Rudno-Alwernia-Zator prowadzący przez 
dolinę potoku Rudno i otulinę rezerwatu. Droga zniszczy cenne przyrodniczo i atrakcyjne 
turystycznie tereny, a przede wszystkim będzie nieefektywna (nikt nie będzie nadkładał 
kilkanaście kilometrów, cały ruch nadal będzie szedł przez Regulice lub Grojec) i niewykonalna 
finansowo (tereny w okolicach Wrzosów, trasa tzw. starej kolejki, to wąskie dolinki o bagnistym
dnie: przeprowadzenie tam drogi będzie wymagało absurdalnych nakładów finansowych i 
całkowitej dewastacji terenu). Uważam, że największym atutem naszej gminy są jej walory 
turystyczne, i to one powinny wyznaczać strategie jej rozwoju, a wszelkie działania szkodliwe 
dla jej środowiska naturalnego są w dłuższej perspektywie destrukcyjne.2.trwałe , 



niezrozumiałe i destruktywne  zwyczaje: wywożenie śmieci do lasu, wypalanie traw 3. ucieczka
zdolnych młodych ludzi z Gminy w poszukiwaniu lepszej jakości edukacji ,brak szerokiej oferty 
edukacyjne, także pozalekcyjnej na miejscu 
Park rozrywki, wysoki poziom zagrożenia dla rozwoju gminy gdyż skieruje rozwój na tory 
turystyki masowej, gdzie ludzie przyjeżdżają hałasują, wyżywają się i wyjeżdżają. A 
mieszkańcom i gminie zostają śmieci. Niech gmina nie da się wykorzystać dla pieniędzy. 
Wysoki poziom zagrożenia to droga, o której teraz głośno Zator-Rudno. Zwiększy się tylko ruch
przelotowy, bez żadnych korzyści dla mieszkańców.
Brak placu zabaw dla dzieci w okleśnej dlatego dzieci bawią się koło dróg co nie jest za 
bezpieczne 
Rozwój infrastruktury naruszający bezpieczeństwo mieszkańców- wysokie zagrożenie 

Park rozrywki (wysoki)
Obwodnica (wysoki)
Brak udziału mieszkańców w ważnych decyzjach (wysoki)
Samorząd podejmujący krótkowzroczne decyzje oraz nastawiony na korzyści materialne 
(wysoki)Park rozrywki (wysoki)
Obwodnica (wysoki)
Brak udziału mieszkańców w ważnych decyzjach (wysoki)
Samorząd podejmujący krótkowzroczne decyzje oraz nastawiony na korzyści materialne 
(wysoki)
Budowa drogi przez Okleśną i Brodła to wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa, spokoju 
mieszkańców, dla środowiska. Ludzie tu przyjeżdżają odpoczywać w ciszy, w lesie. Park 
rozrywki, to samo, wysokie zagrożenie. To już nie będzie ta sama, zielona gmina. Nie tędy 
droga.
Problem, że dowiaduje się dopiero po fakcie jakie są pomysły do realizacji w gminie! Jest to 
wysokie zagrożenie dla gminy bo mieszkańcy tracą zaufanie do samorządu. Sołtys powinien 
więcej informować, więcej zebrań wiejskich, może jakiś Facebook dla każdej wsi, który 
prowadzi ktoś w porozumieniu z Sołtysem? Nie potrzeba nam ogromnych inwestycji, takie 
mogą być wszędzie. Nie wszędzie może być las, rezerwat, źródło, cisza, owady, ptaki... 
Mieszkańcy będą odprężać się w parku rozrywki? Dla kogo ta gmina ma być? Dla przyjezdnych 
czy mieszkańców? Wysokie zagrożenie upatruję w ewentualnym parku rozrywki i obwodnicy.
Dla rozwoju gminy wysokim zagrożeniem jest pomysł na park rozrywki. Mieszkańcy go nie 
chcą. To jest uciążliwość, niszczenie środowiska naturalnego. To zły kierunek rozwoju. To samo 
dotyczy drogi, co to za obwodnica gdzie nadkłada się wiele kilometrów i prowadzi przez lasy, 
rezerwat, obszary siedliskowe i przelotowe zwierząt?
Ogromnym zagrożeniem dla rozwoju gminy jest projekt drogi Rudno-Alwernia-Zator 
prowadzący przez dolinę potoku Rudno i otulinę rezerwatu. Droga zniszczy cenne przyrodniczo 
i atrakcyjne turystycznie tereny, a przede wszystkim będzie nieefektywna (nikt nie będzie 
nadkładał kilkanaście kilometrów, cały ruch nadal będzie szedł przez Regulice lub Grojec) i 
niewykonalna finansowo (tereny w okolicach Wrzosów, trasa tzw. starej kolejki, to wąskie 
dolinki o bagnistym dnie: przeprowadzenie tam drogi będzie wymagało absurdalnych nakładów
finansowych i całkowitej dewastacji terenu). Uważam, że największym atutem naszej gminy są
jej walory turystyczne, i to one powinny wyznaczać strategie jej rozwoju, a wszelkie działania 
szkodliwe dla jej środowiska naturalnego są w dłuższej perspektywie destrukcyjne.
obwodnica wysoki poziom zagrożenia bo nie będzie można spacerować i jeździć dawną trasą 
kolejki w lesie i Krzeszowicką. Park rozrywki też wysoki poziom bo będzie głośno, dużo aut i 
mało spokoju.
Zdecydowanie nie podoba mi się pomysł na powstanie parku rozrywki w okolicy oraz 
prowadzenie drogi wojewódzkiej przez Okleśna, Brodla, Mirow. Atutami tych rejonów jest 
środowisko naturalne. Wystarczy spojrzeć ile rowerzystów jeździ WTR w okolicy Oklesnej. 
Uważam, że obieranie kierunku podobnego do Zatoru w kwestii rozwoju gminy jest błędne. 
Teren obecnie atrakcyjny przyrodniczo i przyjazny dla mieszkańców miałby zostać zamieniony 
korki i tłumy klientów parku rozrywki (ciężko mówić tu o turystach). Wyrażam swój 
zdecydowany sprzeciw temu pomysłowi.

problem widzę w tym, że planowane są inwestycje, które będą niszczyły naszą piękną Gminę. 
Park rozrywki to nie dla nas, to zaburzy nasz spokój. Dużo ludzi, dużo hałasu, będą wypadki, 
dziwni ludzie w okolicy, niejednokrotnie pijani i po narkotykach. Tak wygląda dzisiaj szalona 



zabawa. Tego chcemy? Zdecydowanie nie. Nie skazujcie naszej Gminy na stracenie. I to za co? 
Za parę złotych z podatku. Nie widzę innych korzyści. 
Wysokim zagrożeniem jest nowo obmyślona trasa łącząca Zator z A4 biegnąca trasą spacerową
przez las. Takie miejsca powinno się chronić przed zniszczeniem. Park rozrywki zaraz obok 
rezerwatu przyrody to także irracjonalny pomysł i wysokie zagrożenie dla turystów pragnących 
odpocząć na łonie natury.
Wysoki: Droga biegnąca przez całą gminę kołem. Koszt ogromny, za długa, lasami, posesjami z
domami, niektóre by nawet odcięła od wsi.
Wysoki: niesłowność Gminy: plac zabaw w Okleśnej 
Średni: brak przejścia dla pieszych w Brodlach gdzie kończy się chodnik po jednej stronie a 
dalej ciągnie po drugiej stronie ulicy bez zebry.
Wysoki: park rozrywki w Brodłach: przyjadą ludzie się wyszaleć, być może nawet różne typy. 
Zmniejszy się poczucie bezpieczeństwa, zmieni krajobraz na gorsze, nie będzie już spokojnie i 
cicho.
Niski- brak zagospodarowania zalewu Skowronek. Teren niszczeje a ma potencjał.
Średni- kiepska współpraca z Samorządem, nie wiadomo dlaczego niektóre decyzje, brak 
informacji o tym co się dzieje w gminie, jakie są projekty, sprawy ważne.
Wysoki-obwodnica i park rozrywki. Nie to miejsce na te dwie inwestycje. Same szkody i straty. 
Nie będzie to miejsce do mieszkania już.
Widzę duży problem i wysokie zagrożenie dla rozwoju gminy w utracie zaufania do samorządu.
Kompletnie się z mieszkańcami nie liczy. Park rozrywki i tak zwana obwodnica: dwie nietrafione
inwestycje. Najwyższym zagrożeniem dla rozwoju gminy jest zarówno droga jak i park 
rozrywki- to całkowita zmiana priorytetów rozwoju z wewnętrznych na zewnętrzne, z rozwoju 
na rzecz mieszkańców pod rozwój dla turysty przejezdnego a to na dłuższą metę tylko 
dewastacja, hałas, chaos, pogorszenie bezpieczeństwa drogowego, pogorszenie poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców a zwłaszcza dzieci i młodzieży. 
Ogromnym zagrożeniem dla rozwoju gminy jest projekt drogi Rudno-Alwernia-Zator 
prowadzący przez dolinę potoku Rudno i otulinę rezerwatu. Droga zniszczy cenne przyrodniczo 
i atrakcyjne turystycznie tereny, a przede wszystkim będzie nieefektywna (nikt nie będzie 
nadkładał kilkanaście kilometrów, cały ruch nadal będzie szedł przez Regulice lub Grojec) i 
niewykonalna finansowo (tereny w okolicach Wrzosów, trasa tzw. starej kolejki, to wąskie 
dolinki o bagnistym dnie: przeprowadzenie tam drogi będzie wymagało absurdalnych nakładów
finansowych i całkowitej dewastacji terenu). Uważam, że największym atutem naszej gminy są
jej walory turystyczne, i to one powinny wyznaczać strategie jej rozwoju, a wszelkie działania 
szkodliwe dla jej środowiska naturalnego są destrukcyjne. Gmina powinna być traktowana jak 
"zielone płuca" dla swoich mieszkańców i dla turystów . Planowanie  tzw. "Parku Rozrywki" w 
Brodłach to tragedia dla mieszkańców i przyrody , a także dla turystów szukających ciszy i 
pięknych przyrodniczo miejsc . 

Nadużycia urzędnicze
Koncepcja budowy drogi Rudno zator i park rozrywki w Brodlach 

Park rozrywki Wysoki dla mieszkańców, bezpieczeństwa, środowiska naturalnego, którym 
szczyci się Alwernia.
Droga przelotowa wysoki dla mieszkańców, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

Brak zainteresowania zarządu rady miasta i gminy problemami poszczegolnych sołectw 
(wysoki). Całkowity brak zainteresowania pracowników ochrony środowiska wycinką 
rabunkową wycinką lasów na terenie całej gminy (bardzo wysoki). Wszystkie działania są 
centralizowane na m. Alwernia (drogi, place zabaw, zajęcia dla dzieci, chodniki, remonty, itp) 
tym samym brak zrównoważonego rozwoju poszczegolnych sołectw (bardzo wysoki).
Planowana inwestycja w Brodłach, park rozrywki, jest dużym zagrożeniem, zwiększenie smogu,
poziomu hałasu i natężenie ruchu drogowego, dewastacja terenów zielonych Natura 2000, to 
wszystko sprawi, że życie mieszkańców naszej gminy stanie się udręką. Spadnie wartość 
działek, zburzone zostaną domostwa, ogólna degradacja środowiska. Dlatego tez uważam, że 
na dziś ta budowa jest na  wysokim poziom zagrożenia dla rozwoju gminy. Ludzie się stąd 
wyprowadzą, a na pewno nikt nowy się nie osiedli.


