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Source data for analyzes related to the Mucharz Reservoir 

Dane źródłowe do analiz związanych ze Zbiornikiem Mucharskim 

NR_Ankiety Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 

1 Tak, jestem zadowolona, że mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie Zbiornika wodnego, nowo 

wybudowanego. Budowa Zbiornika przyczyniła się do znacznego zróżnicowania uwarunkowań 

naturalnych terenu. Dzięki temu mogę korzystać zarówno z uroków rzeki Skawy ale również z bliskiego 

sąsiedztwa całkowicie innego krajobrazu jaki został stworzony poprzez budowę Zbiornika. Budowa 

Zbiornika wpłynęła pozytywnie na zmiany w okolicach mojej miejscowości co przyczynia się stopniowo 

to wzrostu atrakcyjności turystycznej terenów wokół Zbiornika. W lecie widać coraz większe 

zainteresowanie naszymi okolicami. Można zauważyć, że w upalne dni przyjeżdżają liczni turyści, 

którzy chcą pobyć na łonie natury, popływać, poopalać się czy po prostu posiedzieć nad wodą. Mam 

nadzieję, że rozwój naszej gminy będzie coraz większy przez bezpośrednią odległość Zbiornika. Warto 

podkreślić, że Zbiornik znajduje się ok. 1 godziny od Krakowa dlatego może być on fajną bazą 

wypadową, nawet na jeden dzień. Jednak zobaczymy jak to wszystko będzie się rozwijało. Na dzień 

dzisiejszy osobiście jestem bardzo zadowolona, że mogę korzystać z tych pięknych terenów. Dla mnie 

teren ten poprzez budowę Zbiornika zmienił się jedynie pozytywnie. Przy czym jako mieszkaniec tych 

okolic nie potrzebuję noclegu, restauracji, wypożyczalni rowerów, kajaków, bo wszystko to mam gdyż 

tutaj mieszkam. Warto jednak podkreślić, że osoby, które przyjeżdżają z innych miejscowości mogą 

chcieć skorzystać z takich obiektów dlatego na tym etapie niezwykle ważne są działania pozwalające 

na powolny ale postępujący rozwój, tak aby przyciągać turystów. Ponadto osobiście jestem 

zadowolona, że mogłam obserwować zmiany związane z budową Zbiornika. Kiedyś jeździłam na 

rowerze wzdłuż Skawy teraz na pewnym odcinku jeżdżę już wzdłuż Zbiornika. Widząc na jeziorze małe 

łódki, kajaki, motorówki, jachty czasami czuję się tutaj jak nad morzem i to jest wspaniałe uczucie. 

Ponadto jak przyjeżdżają znajomi mam kolejny punkt aby im pokazać. Nawet w zimniejsze dni można 

wziąć leżaki usiąść i podelektować się ciszą, popatrzeć jak Panowie łowią ryby, jak zachodzi słońce. To 

są piękne okolice, a jak jeszcze człowiek pomyśli, że w tych terenach dorastał św. Jan Paweł II to 

naprawdę jest wielka radość w sercu. Budowa Zbiornika przyczyniła się do utworzenia drogi 

prowadzącej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Teraz możemy do Kalwarii dojechać w 15-20 minut i to 

bardzo fajną drogą nad jeziorem. Budowa drogi jest niezwykle ważną częścią rozwoju naszej 

miejscowości. Jednak Gmina nie zadbała o to aby jadać tą piękną drogą jechać patrząc na jezioro. 

Droga jest super poprowadzona jednak przy brzegu został wybudowany wał z torami kolejowymi. 

Dlatego jadać tą drogą z jednej strony mamy piękny las a drugiej wał z torami kolejowymi i tylko raz 

wyjeżdżamy na wzniesienie, które przez 10 sekund ukazuje nam wspaniały widok na jezioro. Można 

było drogę tak poprowadzić aby cały czas osoby jadące tą drogą zachwycały się pięknym widokiem 

jeziora. Podobnie jest w przypadku osób spacerujących, jeżdżących na rowerach czy rolkach. Ludzie 

jadący samochodami często zatrzymują się na poboczu i wchodzą, po trawach na nasyp kolejowy aby 

zobaczyć jezioro. Żadnych punktów widokowych, żadnego pobocza, parkingu. Ponadto warto 

podkreślić, że mamy piękną drogę i chodnik. Ale już ścieżki rowerowej nie ma. Dlatego wszyscy jeźdzą 

po drodze. Jak można było nie zaplanować ścieżki rowerowej? A może jest zaplanowana w dalszym 

etapie, tego nie wiem. Osobiście uważam, że gmina nie robi wielkich postępów w rozwoju w związku 

z budową Zbiornika. Jednak należy podkreślić, że jest to dopiero początek więc na pewno w kolejnych 

latach ten rozwój związany z inwestycją w infrastrukturę turystyczną będzie większy. Taką mam 

nadzieję i na to liczę. Gmina na pewno zainwestowała w rozbudowę klubu sportowego, boiska i 

infrastruktury wokół boiska sportowego. Jednak nie wiem w jakim stopniu może to być powiązane ze 

Zbiornikiem. Jednak jeśli założymy, że do naszej miejscowości mieliby przyjeżdżać turyści to uważam, 

że dobrze, że poczyniono takie kroki. Turyści mogliby skorzystać z imprez, które czasami odbywają się 
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na boisku (mecze, zawody, festyny). Każda inwestycja jest ważna. Jednak należy pamiętać aby ten 

rozwój odbywał się w sposób ciągły. W naszej miejscowości znacznie rozbudowana została baza 

noclegowa (wille). W lesie wyremontowano dawne obiekty noclegowe należące do PKP. Jednak ta 

inwestycja nie jest działaniem gminnym, gdyż ośrodek ten został, jak mi wiadomo, wykupiony przez 

kościelne instytucje. Jednak remont domków, pawilonu na „willach” jest niezwykle ważny gdyż 

ośrodek znajduje się blisko Zbiornika, w lesie, w ciszy co na pewno może przyciągać turystów.

 Uważam, że natychmiast powinna został wybudowana ścieżka rowerowa prowadząca przez 

Ispy (obszary zalewowe Skawy) do Zbiornika. W naszej miejscowości naprawdę są tereny, które 

mogłyby zostać przeznaczone pod trasy rowerowe. Mamy nawet Bursztynowy szlak ale już tak mało 

widoczne są oznakowania, że jego przebieg bez dokładnej mapy w terenie jest nie do odtworzenia. Od 

strony naszej miejscowości nie ma ani jednego zejścia do Jeziora. Patrząc nawet na Skawę, nad którą 

przyjeżdża coraz więcej turystów, nie ma zejścia do rzeki. Uważam, że powinna powstać wypożyczalnia 

rowerów, kajaków i rowerków wodnych. Ponadto powinno powstać pole namiotowe, z miejscami do 

rozpalenie ogniska. Mamy piękne lasy wokół Zbiornika, powinny powstać lokalne trasy z oznaczeniami. 

Dzięki temu osoby, które nie lubią spędzać całego dnia nad jeziorem mogłyby udać się na pieszą 

wycieczkę np. na Śpiwle, Mioduszynę, do Paracego, na Leskowiec czy nawet na Babią Górę. Powinny 

powstać przewodniki, dzięki którym turysta przyjeżdzający do naszej miejscowości mógłby zapoznać 

się z różnorodnością tego terenu. W przewodnikach takich powinny znajdować się mapy z trasami 

rowerowymi wokół Zbiornika, trasami pieszymi. Ponadto powinny być również podkreślone 

sąsiedztwo różnych atrakcyjnych miejscowości. Ze Zembrzyc blisko jest przecież do Kalwarii 

Zebrzydowskiej, Makowa Podhalańskiego, Suchej Beskidzkiej, Zawoi, Wadowic. Oczywiście każda ta 

miejscowość cechuje się wielkim bogactwem i wieloma obiektami, które warto zobaczyć. Niezwykle 

cenny byłyby również tablice informacyjne z mapami i z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi. 

Warto byłoby stworzyć ścieżki edukacyjne. Niezwykle cenny jest również spacer po zaporze. Na tym 

etapie co jest również ogromnie ważne to lokalizacja miejsc gdzie są legalne zejścia do jeziora, plaże. 

Lokalni ludzie wiedzą gdzie można zejść (ja znam takie dwa miejsca). Jednak osoba, która przyjeżdża 

tutaj pierwszy raz kompletnie nie wie gdzie ma się zatrzymać. Wszystkie te informacje powinny znaleźć 

się w takim lokalnym przewodniku i na tablicach informacyjnych. Myślę, że nawet lepsze są tablice 

informacyjne, gdyż przewodnik trzeba gdzieś pozyskać a tablice mogłyby znajdować się w różnych 

miejscach. Dzięki temu byłyby łatwiej dostępne. Na razie nie ma ani tablic ani przewodnika.

 Myślę, że za 5 lat nie wiele się zmieni. Patrząc na rozwój gminy na przestrzeni wielu lat myślę, 

że teren ten pozostanie na podobnym stopniu rozwoju. Może jak zmieni się władza i nowi rządzący 

obiorą sobie za cel rozwój gminy pod względem turystycznym to będziemy widzieć znaczące postępy. 

Zauważmy, że do Krakowa mamy wiele busów jadących z Zawoi, ponadto mamy pociąg jadący z 

Zakopanego, który zatrzymuje się w naszej miejscowości. To połączenie komunikacyjne jest niezwykle 

ważne, bo busy w ciągu dnia jeźdzą nawet co godzinę do i z Krakowa. Jest to niezwykle ważne gdyż 

wielu ludzi nie ma prywatnych samochodów i może dojechać nad Zbiornik korzystając z dobrego 

połączenia. Jednak bez odpowiedniej reklamy i promocji tego terenu nic kompletnie się nie zmieni. 

Nikt nie będzie przyjeżdżał nad Zbiornik wodny gdzie nie ma zagospodarowanych plaż, pól 

namiotowych, infrastruktury gastronomicznej, turystycznej. Uważam, że nadal za te kilka lat nie będzie 

ścieżek rowerowych, wytyczonych tras pieszych po lasach. Nie będzie wypożyczalni sprzętu wodnego, 

ani żadnych zagospodarowanych stref wokół zbiornika. Nadal będzie problem ze współpracą między 

gminami, wokół których znajduje się Zbiornik. A jak wiadomo bez współpracy nie będzie dobrego 

rozwoju. Gdybym miała taką możliwość i środki przede wszystkim wybudowałabym ścieżki 

rowerowe poprowadzone tak aby korzystający z nich mógł jeździć w pięknej scenerii Zbiornika (z 

widokiem na Zbiornik). Wybudowałabym ścieżki o różnym stopniu trudności zarówno dla dzieci i 

całych rodzin jak i dla zaawansowanych rowerzystów. Ścieżki rowerowe byłyby jednym z ważniejszych 

elementów inwestycji. Powstałyby ścieżki prowadzące wokół Zbiornika do Wadowic, Mucharza. 
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Utworzyłabym osobną ścieżkę dla osób jeżdżących na rolkach. Ponadto nie dopuściłabym aby droga 

biegnąca w bezpośrednim sąsiedztwie Zbiornika poprowadzona została poniżej wału kolejowego z 

widokiem na beton. Utworzyłabym punkty widokowe z pięknym widokiem na Jezioro.  

Zainwestowałabym w restauracje z widokiem na Zbiornik oraz w małe klimatyczne pensjonaty z 

pięknymi widokami. Stworzyłabym wypożyczalnie sprzętu wodnego tj. rowerki wodne, kajaki, małe 

łódki i małe jachty. Koła gospodyń wiejskich i lokalną ludność zaangażowałabym, przy wsparciu 

finansowym, w rozwój regionalnych karczm. Zainwestowałabym w piękny dom weselny z wielką salą, 

która mogłaby być wynajmowana zarówno na wesela jak i na konferencje, bankiety, spotkania 

biznesowe. Zagospodarowałbym plaże wokół, których utworzyłabym parkingi, małą gastronomię. 

Utworzyłabym strzeżone plaże. W obrębie Zbiornika stworzyłabym boiska do siatkówki plażowej oraz 

korty tenisowe. Obiekty te byłyby całoroczne, w lecie odkrywane. Ponadto zbudowałabym duży 

zakryty basen pełnowymiarowy tak aby osoby z niego korzystające mogły podziwiać Zbiornik i jego 

okolice. Basen przystosowany byłby do różnych imprez sportowych i zawodów i dzięki szerokim 

reklamom mógłby być wynajmowany i użytkowany przez cały rok. Przy basenie powstałby hotel z 

ekskluzywnym spa, hotel w którym serwowana byłaby lokalna żywność ekologiczna. 

Zaangażowałabym lokalną ludność w rozwój bazy noclegowej, bazy gastronomicznej we wszystkich 3 

gminach znajdujących się wokół Zbiornika. Utworzyłabym muzeum, w którym prezentowana byłaby 

historia rozwoju 3 gmin. Od okresu powstania poszczególnych miejscowości, aż do okresu budowy 

Zbiornika oraz gdzie prezentowane byłyby wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem, 

przeznaczeniem Zbiorników wodnych w Karpatach. Stworzyłabym amfiteatr gdzie organizowane 

byłyby cykliczne koncerty i spektakle teatralne z widokiem na Jezioro. Ponadto wokół zbiornika 

utworzyłabym oświetlone ścieżki aby można było korzystać z nich również wieczór. Organizowałabym 

spotkania z różnymi ważnymi osobistościami aby przyciągnąć coraz więcej ludzi i zainteresować ich 

tym terenem. Zrobiłabym wielką akcję promocyjną miejscowości. W zimie utworzyłabym trasy 

biegowe wokół Zbiornika. Dzięki współpracy 3 gmin poszerza się nam obszar na którym możemy 

wdrożyć te różne inwestycje. Dlatego w pierwszej kolejności niezbędna jest dobra współpraca bez 

szukania korzyści tylko dla siebie, dla swojej gminy. Musimy popatrzeć na to w ten sposób: razem 

możemy więcej i mamy większą możliwość sukcesu. 

2 Z jednej strony jestem zadowolona, a z drugiej nie do końca. Od 60 lat mieszkam w 

miejscowości, która bardzo czekała na atrakcyjne zmiany naszej wsi. Zbiornik był bardzo długo 

budowany i nie mogliśmy doczekać się jego zakończenia. W ostatnich latach nastąpiło zakończenie 

budowy. Cały ten czas liczyliśmy, że nasza miejscowość stanie się miejscowością turystyczną i 

atrakcyjna. Jednak do tej pory tak nie jest. Może to nabierze rozpędu za jakiś czas i coś się wydarzy, że 

obszar będzie bardzo atrakcyjny turystycznie. Wójt naszej gminy cały czas mówił, że nasza 

miejscowość stanie się obszarem turystycznym. Liczyłam, że będziemy podjeżdżać nad jezioro i 

wypoczywać nad wodą. Liczyłam, że obszar ten zostanie ubogacony, przez co będziemy polecać ten 

teren znajomym i cieszyć się, że mieszkamy w tak pięknym terenie. Myślałam, że turyści z Krakowa 

będą przyjeżdżać do nas, bo Kraków jest blisko 50 km od Zembrzyc. Turyści mogliby tanim kosztem 

wypoczywać na pięknym jeziorem. Jednak póki co do końca tak nie jest. Za długo trwała budowa i 

teraz może długo trwać sam rozwój turystyczny. Nie wiem czy doczekam tych wszystkich wielkich 

zmian. Wychowywana byłam zawsze nad rzeką Skawą i cieszyłam się, że Skawa będzie wpadała do 

Zbiornika i my mieszkamy blisko i będziemy korzystać z tych uroków. Ciągle była ta nadzieja jaki będzie 

to piękny teren. Teren jest piękny ale nie widać rozwoju. Uważam, że gmina dużo się podpina pod 

Świnną Porębę a tak naprawdę to nic nie robi. Jedynie wyremontowano boisko sportowe. A tak 

naprawdę nic nie mamy. Nie mamy normalnego zejścia do Skawy czy do Zbiornika. Nie ma żadnych 

udogodnień. Nie ma dróg dojazdowych. Droga prowadząca nad Zbiornikiem do Kalwarii jest bardzo 

wąska, bez poboczy, bez ścieżek rowerowych. Wybudowano drogę ale nikt z gminy nie dopilnował, 
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protestował aby ta droga była bezpieczna, szeroka z poboczem. Samochody jeźdzą tam bardzo szybko, 

wręcz czasami się ścigają aż czasami niebezpiecznie tam spacerować. Na nowym moście Zembrzyc 

przy drodze, która prowadzi do Dąbrówki nie ma żadnego oświetlenia. Dla obcych kierowców w nocy 

i wieczorem są znaczne utrudnienia. Gminy nie stać na oświetlenie. Jest to nie do pojęcia, że nowy 

most jest nie oświetlony ani jedną lampą. Droga prowadzi do Dąbrówki i nikt z gminy tego nie widzi, 

że coś jest nie tak. Jedyny rozwój związany z budową Zbiornika to rozbudowa boiska sportowego, 

powstała nowoczesna tężnia solankowa i rozbudowany został pawilon sportowy. Urząd Gminy 

powiększyła też swoją siedzibę i wybudowała duży parking nie wiem czy finansowanie była związane 

z budową Zbiornika ale wszystkie te inwestycje były w czasie uruchomienia Zbiornika. Uważam, że 

Gmina się nie rozwija i nie powstają żadne atrakcje i udogodnienia turystyczne. Nic się nie dzieje. 

Czekamy i czekamy i doczekać się nie możemy. Zamiast rozwoju, zamknęli kiosk ruchu z gazetami, bo 

nawet gazet nie ma kto kupować. Młodzież wyprowadza się z Zembrzyc, młodzież szuka atrakcyjnych 

miejsc. Młodzież wyjeżdża na studia i często nie wraca ,bo teren się nie rozwija, nic się nie dzieje. W 

Gminie dużo, a wręcz bardzo dużo obiecują, kandydaci na wójta, radni, włodarze obiecują cuda, a 

potem nic nie robią. Droga dojazdowa obok mojego domu do dzisiaj nie zrobiona. Miała być od razu 

naprawiona, a czekam już 2 lata. Pozytywną zmianą związaną z budową Zbiornika jest 

wyremontowany przystanek kolejowy gdzie nawet jest nagłośnienie i punktualne pociągi. Jest to duży 

plus. Mamy połączenie z Krakowem i Zakopanym, co wprawdzie było wcześniej ale z brzydkim i 

obskurnym budynkiem. Jadący turyści widzieli biedny budynek gdzie znajdował się przystanek 

kolejowy Zembrzyce i pewno sobie myśleli, że to bardzo biedna miejscowość, którą nie stać na remont 

przystanku. A przecież kiedyś byliśmy nazywani Kanadą, Zembrzyce były utożsamiane z Kanadą jako 

miejsce dobrobytu i rozwoju. Plusem i to bardzo dużym jest również połączenie drogowe z Kalwarią 

Zebrzydowską. Dotychczas jeździliśmy naokoło teraz mamy połączenie nad Zbiornikiem krótsze i 

atrakcyjniejsze. Jednak droga poprowadzona jest bez projektu gdyż jeżdżąc tą drogą jest wał kolejowy. 

Ludzie aby oglądnąć jezioro wchodzą na tory kolejowe i podziwiają piękną panoramę jeziora. To jest 

nie do pomyślenia, jak można taki projekt stworzyć. Z jednej strony wielki plus ale można było to zrobi 

w ten sposób aby cała droga była poprowadzona brzegiem jeziora aby cały czas patrzeć na wodę. 

Znacznym plusem jest również połączenie busów do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wcześniej nie było 

takiego połączenia. Myślę, że jest to wielkie udogodnienie dla miejscowej ludności. Przy drodze 

zrobiono kilka ławeczek z podpisem Gmina Zembrzyce ale każdy kto tam usiądzie szybko wstaje gdyż 

kosze są przepełnione i śmieci mnóstwo znajduje się wokół tych miejsc odpoczynku. Chciałam jeszcze 

zwrócić uwagę, że w Dąbrówce gnojówka leci do jeziora z pobliskich gospodarstw. Jak to możliwe, że 

przy jednym z zejść do Jeziora, ale bez wydzielonej plaży idąc z sprzętem wodnym idziemy po 

śmierdzącej gnojowicy. Nie do pomyślenia. A jednak pytanie czy gmina nie widzi czy nie chce widzieć.

 Gmina powinna poprawić wszystkie drogi, wyasfaltować wszystkie nie dokończone drogi. Jeśli 

chcemy przyciągnąć turystów to podstawą są dobre drogi, bez dziur. Powinny być zrobione bezpieczne 

zejścia do Skawy i do Zbiornika. Tak aby dzieci bezpiecznie mogły schodzić do wody w czasie 

wypoczynku nad wodą. Ponadto powinny być wydzielone miejsca do wypoczynku, powinny być 

podsypane miejsca kamyczkami gdzie można odpocząć. Na razie wszystko jest na dziko. Powinny być 

oznaczenia gdzie można zejść do wody, gdzie można odpocząć, gdzie podziwiać Zbiornik. Powinny być 

wypożyczalnie sprzętu wodnego, rowerków wodnych, łódeczek, kajaków, kamizelek ratunkowych. 

Powinny być zrobione z boku toalety, przebieralnie. Zbiornik powinien być wyczyszczony aby nie 

wystawały gałęzie. Dno Zbiornika powinno być również wyczyszczone aby nie było zamulone. 

Wystające gałęzie są niebezpieczne dla przepływających, można się nadziać na takie drzewo i może 

dojść do wypadku. Ponadto droga do Dąbrówki nad Jeziorem również nie jest oświetlona. Wokół 

Jeziora jest ciemno. Wieczorem nie ma żadnego oświetlonego miejsca gdzie można byłoby 

spacerować. Wokół Jeziora jest dużo niezabudowanych stoków, dlatego gmina powinna wybudować 

liczne drogi dojazdowe. Dzięki takiej inwestycji szybciej ludzie budowaliby domki letniskowe, 
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wypoczynkowe. Znacznie umożliwiłoby to rozwój. Ludzie nie musieliby martwić się o drogi dojazdowe. 

Pomogłoby to również zwiększyć atrakcyjność terenu gdyż osoby potencjalnie zainteresowani kupnem 

działki mogliby oglądać działki. Ponadto potencjalni inwestorzy mogliby planować budowę ośrodków 

turystycznych w miejscach, które teraz wydają się nie dostępne. Myślę, że za 5 czy 10 lat wiele się nie 

zmieni, bo w takim tempie jak budowali Zbiornik Mucharski to chyba najdłużej w całej Polsce. Dlatego 

patrząc na tempo budowy myślę, że podobnie będzie z rozwojem poszczególnych gmin znajdujących 

się nad Zbiornikiem. Ja od najmłodszych lat pamiętam, że bały czas były plany i zmiany i do dziś dnia 

pomimo otwarcia Zbiornika teren ten cały czas wygląda jak plac budowy. Tak jakby ciągle jeszcze 

Zbiornik potrzebował inwestycji, jakby coś jeszcze miało być technicznie zrobione. A przecież otwarcie 

było z wielką pompą w 2017 roku. Uważam, że przez to 10 lat nie będzie żadnego postępu 

inwestycyjnego. Ścieżki rowerowe nie powstaną gdyż budowa drogi już została zakończona. 

Rowerzyści jeżdżą po drodze. Samochody urządzają wyścigi i nic się nie zmieni, bo droga już została 

wybudowana i inwestycja ta została zakończona. Niektórzy rowerzyści jeżdżą po chodniku, niektórzy 

po drodze. Ci co jeżdżą po chodniku muszą ciągle omijać pieszych, którzy się denerwują, że nadjeżdża 

rowerzysta, który powinien jechać po drodze. A jazda po drodze jest bardzo niebezpieczna patrząc na 

prędkość samochodów tam jeżdżących. W kolejnych latach nie powstaną żadne inwestycje, bo 

młodzież wyjeżdża w miejscowości będą sami emeryci i renciści nie będzie miał nawet kto walczyć o 

rozwój. Starszym ludziom nie zależy a młodzi nie widzą tutaj żadnej perspektywy i dlatego wyjeżdżają. 

Nie ma pracy, nie ma żadnych nowych inwestycji i nie będzie. Tutaj można tylko przyjechać na 

weekend odpocząć w lesie. Za 10 lat nic się nie zmieni. Naprawiłabym drogi i wybudowała szerokie 

asfaltowe drogi do działek. Gdyż ludzie mają dużo działek jednak nie mają dojazdu do nich, brak jest 

dostępu do nich. Często te działki są na terenach pagórkowatych dlatego wybudowałaby dużo dróg 

dojazdowych. Wybudowałabym na tych terenach pagórkowatych kilka ośrodków kampingowych z 

widokiem na Jezioro. Zrobiłabym kilka pól namiotowych z łazienkami. Oświetliłabym piękne, nowe 

mosty, których w nocy nie widać. Zrobiłabym i udostępniła plaże w obrębie których byłaby liczna 

gastronomia, w której pracowaliby lokalni ludzie. Zrobiłabym toalety, prysznice aby można było się 

opłukać. Z każdej gminy w upalne, letnie, wakacyjne dni byłyby darmowe busy, które zawoziłyby ludzi 

na plaże. Busy byłyby oklejone z napisem darmowe, wakacyjne busy Zbiornika Mucharskiego. Dzięki 

temu, osoby, które nie mają samochodów lub nie chcą jechać samochodem mogłyby łatwo dojechać 

na plażę. Ponadto parkingi były udostępnione w większym stopniu dla turystów, osób z zewnątrz. Na 

plażach byłyby budki z lodami, kukurydzą, lokalną żywnością. Zrobiłabym wieczorne grania, koncerty 

nad jeziorem. W ciepłe noce, wakacyjne nad jeziorem byłyby organizowane taneczne spotkania z żywą 

muzyką. Zrobiłabym wypożyczalnię rowerów i hulajnóg elektrycznych. Zrobiłabym ścieżki rowerowe, 

szerokie i bezpieczne, oddalone od głównej drogi. Powstałyby kioski z pamiątkami. Zrobiłabym liczne 

udogodnienia i place zabaw dla dzieci. Wybudowałabym boisko do siatkówki plażowej i do innych gier. 

Wybudowałabym blisko jeziora galerie handlowe z różnymi sklepami. Dzięki czemu w deszczowe dni 

turysta mógłby udać się na zakupy. Ponadto w galeriach byłoby również kino, centrum sportu, 

siłownie, centrum urody, kosmetyczki. Zainwestowałabym również w centrum i obiekt rehabilitacyjny 

co znacznie mogłoby przyciągnąć ludzi w ciągu całego roku i w różnym wieku, młodych i seniorów. 

Dzięki temu mogliby skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych i poznać okolicę wokół Zbiornika i wrócić 

ponownie. Jednak osoby takie wrócą jedynie wtedy jeśli będzie to teren atrakcyjny z liczną 

infrastrukturą turystyczną.  

3 Jestem zadowolony, że mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego. Dlatego, że od lat 70 i 80 

tych często jeździłem i obecnie jeżdżę wokół Jeziora Czorsztyńskiego, które jest bardzo ładne. Niegdyś 

plażowałem nad Zbiornikiem Rożnowskim łapałem ryby i plażowałem. Tak daleko musiałem jechać z 

Zembrzyc aby się ucieszyć i zachwycać większymi zbiornikami, ich położeniem, wykonaniem i pięknem. 

Tym bardziej tu blisko po 40 latach w końcu powstał Zbiornik Mucharski wraz z jego budową i ja się 
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zestarzałem. Mogę obecnie tylko wykorzystać jego zalety płynąć stateczkiem turystycznym, bo wiek 

na to nie pozwala. Widoki wokół jeziora są bardzo ciekawe. Po napełnieniu okazało się, że mamy 

ciekawy region i mamy coś fajnego, ciekawy obiekt w pobliżu naszej miejscowości. Zbiornik podnosi 

rangę naszego regionu jako regionu do rozwoju turystyki wodnej i wypoczynku oraz turystyki 

rowerowej i pieszej. To powinno pociągać za sobą rozwój całej infrastruktury turystycznej. Zobaczymy 

po 5 latach ale nawet nie będzie co oglądać, zobaczymy jak ten rozwój dla turystów będzie następował. 

Na razie jezioro zachwyca swoją naturalnością, pięknem wśród niedużych pagórków Beskidów. 

Przyroda, dała nam coś fajnego z czego jestem bardzo, bardzo zachwycony. Pomimo, że budowa 

trwała długo ale podnosi to prestiż naszego regionu, Małopolski Zachodniej. Właściwie to tylko do tej 

pory cieszyliśmy się, że z Wadowic pochodzi Jan Paweł II i nie daleko mamy Babią Górę, Leskowiec, 

Zawoję do turystyki pieszej. Koronowirus zatrzymał cały rozwój gminy i dalszy rozwój w związku z 

powstającym zbiornikiem. Można powiedzieć, że co gmina przypilnowała w czasie budowy Zbiornika, 

co uzyskała poprzez wzmocnienie finansowe do otwarcia tego zbiornika to było szczęście, że można 

było przy tym Zbornika dodatkowo wybudować. Nowe drogi wokół jeziora, drobne inwestycje. Władze 

gminy jednak teraz nie mają pieniędzy i nie widać, że w coś inwestują. To co słyszałem, że po 

zakończeniu Zbiornika tutaj pieniędzy poszło tak dużo, że teraz już nie będzie dofinansowania w 

gminie. Na razie władze nie doczekają się dofinasowania i obawiam się, że my na razie nie doczekamy 

się dalszego rozwoju. Gmina skorzystała z tego, że powstała obwodnica Zembrzyc, most wiszący – 

bardzo ładny. Cała część w cofce Zbiornika gdzie są położone Zembrzyce została ładnie rozbudowana. 

Powstały drogi dojazdowe, most na Zarębki. Gmina wykorzystała swój rozwój w związku z budową 

Zbiornika, gdyż tam na Zarębkach Skawieckiech nie było dotychczas nic. Ludzie mieli ciężko dojechać 

do swoich domostw, które były położone w części zalewowej Skawy. Były duże problemy z wylewami 

rzeki, często podmywała domostwa. Było daleko do centrum Zembrzyc i te parę kilometrów musieli 

czasami pokonywać pieszo. Dlatego rozbudowa dróg i przeniesienie domostw poprawiło życie 

mieszkańcom Zarębek Skawieckich. To jest moje zdanie. Obecnie dobrą drogą można dojechać do 

Zembrzyc. Pomijając covid gdyby były pieniądze ale nie spodziewam się aby do 5 lat były, ale 

propozycje które bym miał nie są aż tak wysokie finansowo. Wokół jeziora na pewno są plany budowy 

dróg dojazdowych do Zbiornika, zapewne powstanie kilka ciekawych restauracji, przystani. Będzie to 

dużą atrakcją dla turystów i lokalnych mieszkańców. Na pewno nie skorzystała część mieszkańców w 

południowej części Zembrzyc. Gdyż na moście wiszącym całe inwestycje się skończyły. My jako 

mieszkańcy południowej części Zembrzyc, że teraz trzeba przenieść uwagę na teren byłego lotniska. 

Należy pomóc mieszkańcom rozbudować tą część aby było to podobne do atrakcyjnych terenów wokół 

Zarabia w Myślenicach. Wiadomo, że Wody Polskie nie pozwolą inwestować nad brzegiem Skawy, bo 

nie wolno, bo to teren ich. Ale nie można zostawić mieszkańców żeby tak teren byłego lotniska byłych 

błoni, zostawić odłogiem. Inwestycje powinny być poczynione takie lepsze połączenie byłego Ispu z 

drogą do Śpiewli poprzez budowę dróg rowerowych. Powinna być dobrej jakości ścieżka rowerowa 

zrobiona. Wyznaczona po Ispie powinna być droga do transportu drzewa. Natomiast wybudowana 

powinna być dodatkowo droga spacerowa dla mieszkańców południowej części. Wszystkie te 

inwestycje powinny być połączone z drogami wokół Zbiornika. Powinny być oczyszczone brzegi Skawy, 

rzeka powinna być udostępniona dla mieszkańców. Powinny być wycięte drzewa i krzaki, powinny być 

plaże kamieniste, żwirowe. Nad Zbiornikiem powinny być oznakowane zjazdy, parkingi. Inwestycje 

wokół Zbiornika powinny był połączone z inwestycjami nad Skawą tak aby turyści mogli korzystać z 

uroków jeziora i samej rzeki Skawy. Pod mostem wiszącym i wokół niego powinien być utrzymany 

parking dla samochodów. Widać, że przejeżdżający kierowy się zatrzymują i chcieliby odpocząć. Jednak 

zatrzymują się w krzakach. Nie ma dobrego zjazdu i parkingu. Przynajmniej powinno być 

umiejscowionych 10 lub więcej ławek do wypoczynku w czasie spaceru. W miejscach zachęcających 

do odpoczynku, spaceru. Powinna być poprowadzona droga aż do Łazów na dłuższe spacery. W 

ramach inicjatywy projektu obywatelskiego mając 30 tysięcy złotych mógłbym pokazać gminie 
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pokazać co można byłoby tutaj zrobić. Chwasty, krzaki należy wyciąć i ten teren zagospodarować.

 Za 5 – 10 lat będzie wyglądał tak jak gmina i radni się trochę zaangażują. Na razie nie widać 

zmian. Nie widać aby były podejmowane działania. Do całości wykonania i zadowolenia z tego że 

mamy zbiornik potrzebne są działania na Ispach, bo tutaj wszystko zarasta. Za kilka lat może będą 

ławeczki. Może będą odpowiednia ścieżka rowerowa dla dzieci i starszych. Nie należy likwidować 

boiska sportowego dodatkowego na Ispach. Boisko należy czyścić i utrzymać aby młodzi mogli się tutaj 

pobawić piłką. Lądowisko helikopterów należy przenieść w centralną część błoni. Patrząc wokół 

jeziora, mieszkańcy mają swoje marzenia i wyobrażenia. Każdy by chciał aby były dróżki spacerowe, 

ścieżki na rower, miejsca odpoczynku. Jednak minęło już 3 lata po otwarciu Jeziora i ten teren będzie 

pewno wyglądał tak samo jak dzisiaj. Jak będzie utrzymany odpowiedni stan wody w Zbiorniku pojawią 

się żaglówki i mała gastronomia. Mogłoby to uatrakcyjnić wypoczynek. Myślę, że wokół Zbiornika 

ludzie byliby wtedy zadowoleni widząc żaglówki i ruch na jeziorze. Ruch turystyczny przyniósł by wtedy 

dochód, mogłoby to przyciągnąć turystów. Nie chodzi o to aby zalew był zatłoczony i aby była masowa 

turystyka ale aby była równowaga. Musi być czyściutko, schludnie i ekologicznie. Nie potrzeba 

masowej turystyki. Wystarczy kilka kawiarenek. Jak będzie masowa turystyka to będzie brudno i 

tłoczno. Przeznaczyłbym w ekologię. Woda musi pachnieć być czysta. Muszą być ryby. Musi być rozwój 

ekologiczny aby nie było brudno. Muszą być oczyszczalnie tak aby wszystko było skanalizowane. Cała 

zlewni Skawy i Skawicy, Stryszawki musi być skanalizowana aby wody były oczyszone. Likwidacja 

wysypiska w Suchej Beskidzkiem jest konieczna. Parę milionów to już na kanalizację trzeba i 

oczyszczanie ścieków to jest podstawa. Inaczej wszystko będzie w Zbiorniku. Budowa ścieżek 

rowerowych byłaby niezbędna. Ścieżki powinny być w każdą stronę od Zbornika do Wadowic, Kalwarii, 

do Suchej, Makowa, Stryszawy. Powinny być rozbudowane ścieżki. Wtedy ludzie będą przyjeżdżać na 

rowerach. Wszystkie ścieżki powinny być połączone i oznakowane. Należało by pomóc wędkarzom w 

zarybieniu zbiornika. Powinny być zrobione stanowiska do łowienia ryb, do ich stacjonowania. 

Ponadto powinny być zrobione przystanie dla żagłowek, dla jachtów aby właściciele mogli zacumować. 

Zagospodarowałbym plaże tak aby można było spokojnie odpocząć w przystosowanym terenie z 

widokiem na jezioro. Zbudowałabym strzeżone plaże gdzie pracowaliby ratownicy wodni i pilnowali 

kąpiących się turystów tak aby nikt nie bał się wejść do wody. Powinny być liczne ułatwienia dla 

turystów ale nie chciałbym aby obszar ten był przeznaczony pod masową turystykę gdyż wtedy utraci 

swoją naturalność, dzikość. Masowa turystyka przyczyniłaby się do hałasu, zaśmiecenia. Dlatego nie 

stawiałbym wielkich hoteli. Raczej nastawiłby ten teren na agroturystykę tak aby lokalna ludność 

mogła skorzystać i wzbogacić się poprzez przyjazd turystów. Przede wszystkim chciałby wszystko robić, 

rozwijać ten teren poprzez zachowanie równowagi ekologicznej. Równowagi między rozwojem 

infrastrukturalnym a rozwojem naturalnym Jest to niezmiernie ważne. Ważne jest aby było tutaj 

zawsze czysto i schludnie. Dlatego dbałbym w dużym stopniu o czystość tych terenów. Aby nie było 

miejsc odpoczynku gdzie są śmieci. Aby każdy punkt widokowy był odpowiednio zabezpieczony, aby 

w miejscach gdzie mogą potencjalnie zatrzymać się turyści zawsze było czysto. Jest to niezmiernie 

ważne, bo jak wiemy turyści lubią z jednej strony czystość, a z drugiej lubią pozostawiać za sobą śmieci. 

Zainstalowałbym liczne informacje, że w terenie wokół Zbiornika dbamy o czystość. Teren jest piękny 

dlatego ważne jest aby go rozwijać w sposób przemyślany, tak aby każda nawet najmniejsza inwestycja 

była dopasowana do miejsca i wpasowana w przestrzeń wokół Zbiornika. Dlatego ważnym aspektem 

byłoby również zatrudnienie architektów krajobrazu, aby cały rozwój był tak robiony aby służył przez 

wiele lat i zawsze był piękny. Znaczną część środków przeznaczyłbym w budowę zajazdów z widokiem 

na Jezioro. Osoby, zatrzymujące na posiłek w zajeździe mogłoby oglądać jachty w przystani i spędzić 

miły czas w tym pięknym terenie. 

4 Jestem zadowolony, że jest jezioro mogę na kajakach pływać i uprawiać sporty wodne. Jednak 

jest tak bardzo brudno jezioro jest bardzo brudne. Słabo Państwo dba o mieszkańców okolicznych. 
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Budują wąskie drogi, ścieżek rowerowych nie ma, trochę taka ograniczona inwestycja. Mały dostęp do 

wody mieszkańców, jezioro obetonowane nie ma gdzie zejść do wody. Nawet ryby nie mają tlenu, jest 

zamulone dno i brudno. Krzaki nie powycinane, nie ma gospodarza tego miejsca. Pomysł z budową 

zbiornika nie zły, ale słabo dopracowany. Plusem dużym jest fakt, że można uprawiać sporty wodne. 

Dobrze, że jezioro jest otwarte dla takich sportów. Jezioro jest ciekawe, bo kształt jego jest 

urozmaicony. Jednak tworzą się sinice, dużo mułu. To jest znaczący problem to zamulanie. Jednak to, 

że w mojej okolicy gdzie mieszkam jest zbiornik przyczyniło się do tego, że w lecie nie musimy jeździć 

nad Jezioro Żywieckie tylko możemy na rowerze podjechać nad Mucharskie. Jednak fajnie byłoby jakby 

od strony Zembrzyc był lepszy dostęp do jeziora. Na razie gmina nie rozwija się w związku z 

budową zbiornika. Rok temu gmina zainwestowała w modernizację boiska sportowego. Jednak w 

związku ze zbiornikiem w nic nie inwestują. Rozbudowany został urząd gminy, ośrodek zdrowia. Drogi 

200 m dojazdu do domu nie ma kto zrobić. 8 lat czekamy na drogę, która jest dziurawa i nie 

naprawiona. Oddali obwodnicę i aby 200 m drogi nie umieli zrobić dla mieszkańców to jest naprawdę 

wstyd. Ja rozumiem, że nie ma pieniędzy na wielkie inwestycje ale na taki mały fragmencik drogi. Nie 

wiem jak można było nawet odebrać zaplanować obwodnicę a nie zaplanować fragmentu drogi 

zjazdowej dla mieszkańców. Nawet nie ma kto dziur załatać. Moim zdaniem nie ma żadnego rozwoju. 

Inwestycje gminne oceniam negatywnie. Wybudowano Zbiornik to powinny być rozwijane inwestycje 

wokół, powinny być ulepszone drogi a tu nic. Nic się nie dzieje. Gmina dba o swoje interesy czyli 

przebudowano obszar wokół budynku gminy. Kostka brukowa dla pracowników, piękny budynek 

gminy i tyle. Należałoby rozbudować infrastrukturę w okolicach, ścieżki rowerowe, drogi do 

działek, kanalizację. Żeby teren mógł się rozwijać należałoby wpierw wyremontować drogi dojazdowe. 

Bez dróg dojazdowych trudno mówić o rozwoju. Aby teren był atrakcyjniejszy to wpierw należy 

utworzyć miejsca dla turystów gdzie mogliby się zatrzymać. Są wprawdzie wille dawny ośrodek pkp 

gdzie są miejsca noclegowe zarówno w pawilonie jak i w domkach drewnianych w lesie. Jednak 

powinno być więcej takich miejsc. Myślę, że należałoby utworzyć domki letniskowe dla turystów w 

różnych miejscach w lasach. Mamy dużo lasów wokół jeziora i to powinniśmy wykorzystać. Powinny 

być porobione dróżki w lasach dojazdowe wtedy właściciele działek mogliby pomyśleć o budowie 

małych domków pod wynajem. Sam bym taki domek wybudował. Jednak jak gmina nie wesprze 

mieszkańców to nikt sam drogi dojazdowej do posesji nie będzie tworzył za duże koszty. Myślę, że te 

drogi są kluczowe w rozwoju. Bez nich tereny są trudno dostępne i nie ma możliwości inwestycji. 

Dodatkowo aby uatrakcyjnić ten teren należy zrobić dojścia do wody, w różnych miejscach i to nie 

tylko do jeziora ale też nad Skawę, Paleczkę. Teraz nie ma zejść więc każdy kto się tutaj zatrzymuje 

musi szukać zejścia a czasami okazuje się, że nie może znaleźć to rezygnuje z postoju u nas. A tereny 

są ładne tylko potrzeba inwestycji i zaangażowania gminy jest mała. Za 10 lat teren ten będzie 

wyglądał podobnie jak teraz. Zbyt wiele się nie zmieni. Może uda się poprawić drogi dojazdowe aby 

były lepsze. Ale według mnie nic więcej się nie zmieni. Kompletnie nie będzie żądnych zmian. Może 

jedynie jakiś chodnik gdzieś poprawią i tyle. Nie wiem też jakie są fundusze gminy ale wydaje mi się, 

że są różne programy z UE związane ze wsparciem terenów rozwijających się turystycznie dlatego 

powinniśmy się starać pozyskiwać takie środki. Dzięki temu może udało by się zrobić drogi rowerowe 

i wybudować pewne elementy związane z infrastrukturą turystyczną. Tak jak wcześniej powiedziałem 

nie widzę żadnych możliwości zmian. Może gdyby znalazł się prywatny inwestor to byłaby możliwość 

rozwoju turystycznego i rekreacyjnego. Tak jak np. w Zawoi gdzie powstał Beskidzki Raj piękny teren i 

wkomponowano w ten teren hotel, restauracje, boiska, korty tenisowe. U nas też są terenu pod takie 

inwestycje tylko nie ma środków, i nie ma osób, które chciałyby tutaj inwestować. Gmina nigdy nie 

będzie miała takich funduszy aby dokonać realnych znaczących zmian. Zresztą był Dworek piękny 

obiekt, który można było zagospodarować i zrobić salę na małe wesela, restaurację, To gmina 

sprzedała Caritasowi. Caritas odremontował i jest piękny budynek ale już nie gminny. Teraz Caritas 

korzysta, a teren wokół jest piękny i można było wcześniej pomyśleć nad remontem. Można było 
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zrobić stoliki, parasolki. U góry miejsca noclegowe. Nie jest to duży budynek ale na taką małą 

miejscowość jak Zembrzyce wystarczający zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych. Jednak nikt 

tak mądrze nie pomyślał. Najlepiej sprzedać, a potem patrzeć jak inni korzystają. Pytanie gdzie była 

wtedy rada gminy, że pozwoliła to sprzedać. No nic podsumowując – nic za te 10 lat wiele się nie 

zmieni ani wokół Zbiornika od strony Zembrzyc ani w całych Zembrzycach. Przeznaczyłbym na 

rozbudowę miejscowości w celach turystycznych. Rozbudowę ścieżek rowerowych, dróg 

dojazdowych. Przede wszystkim wybudowałbym liczne drogi dojazdowe do działek. Nawet takich 

gdzie nic nie ma aby mieszkańcy mogli budować domki letniskowe, pola namiotowe. Uważam, że 

budowa takich dróg znacznie wpłynęłaby na rozwój. Nie trzeba nic więcej na razie drogi. Potem można 

byłoby oświetlenie poprowadzić, kanalizację. Tylko wtedy mieszkańcy będą mieli realną możliwość 

aby się rozwijać. Ludzie z Krakowa licznie przyjeżdżaliby w lecie do takich domków, jeśli ktoś mieszka 

w mieszkaniu to dla niego weekend w lesie z widokiem na jezioro to jest naprawdę wielkie frajda i 

wspaniały odpoczynek. Ponadto wybudowałby centrum sportów letnich i zimowych. Ale takie 

centrum gdzie mogliby trenować młodzi sportowcy. Centrum gdzie przyjeżdżaliby na zgrupowania, 

treningi. Mieszkańcy w małym stopniu korzystają z takich obiektów. Jednak dzięki takim obiektom 

teren ten mógłby się rozwijać. Centrum takie mogłoby powstać na stokach z widokiem na zbiornik. W 

lecie boiska do tenisa, w zimie pod balonem. Boiska do siatkówki plażowej, koszykówki. Boisko do piłki 

nożnej mamy i cały pawilon jednak nie wiem czy korzystają z niego inne grupy. Czy jest możliwość 

wynajęcia tam pokoi to nie mam pojęcia. Jednak raczej nie. W wybudowanym centrum 

wybudowałbym lodowisko na zimę i basen olimpijski. Ponadto w lesie obok byłyby liczne ścieżki do 

biegania, spacerów. Ścieżki znakowane do dłuższych biegów, krótszych biegów, do jazdy na rowerze. 

Zrobiłbym liczne ścieżki do jazdy na rolkach z odpowiednią nawierzchnią tak aby sportowcy mogli tutaj 

ćwiczyć tak jak w Zakopanem. W lecie byłaby możliwość wykorzystania tafli jeziora pod różne sporty 

wodne. Wybudowałbym liczne wypożyczalnie sprzętu wodnego. Plaże, restauracje, hoteliki przytulne 

takie dla przyjezdnych. A może dom dla Seniorów to byłaby dobra inwestycja, bo tereny są ciekawe, 

jest cisza i starsi ludzie mogliby tutaj przyjeżdżać nawet tak po prostu wypocząć. Na koniec 

naprawiłbym wszystkie drogi i wytyczyłbym je tak aby były szerokie i aby przy każdej z nich był chodnik 

aby było bezpiecznie. I tyle. 

5 Jestem zadowolona z mieszkania  okolicy Zbiornika Mucharskiego. Uważam, że jest to okolica 

przyjazna człowiekowi. Można w spokoju i ciszy wypocząć na łonie natury z otaczającą go przyrodą. 

Jest pięknie. Teren jest zróżnicowany krajoznawczo i przyrodniczo. Jednak istnieją także 

nieudogodnienia z tym związane przez natłok ludzi z okolicznych miejscowości, w słoneczne weekendy 

droga dookoła jeziora jest często zablokowana przez samochody, które nie mają gdzie zaparkować z 

racji braku parkingów w pobliżu jeziora.  Jest bardzo tłoczno. Zarówno parkingi jak i dojście do jeziora 

jest dość kłopotliwą sprawą. Nie ma wyznaczonych miejsc aby swobodnie móc zejść blisko wody. 

Ludzie przyjeżdżają i wychodzą na pobliskie tory kolejowe, stok aby zobaczyć co jest za wałem 

kolejowym. Jak wygląda jezioro. Tak samo nie podoba mi się brak wycięcia drzew przed zalaniem wodą 

terenów jeziora. Gnijące wystające z dna drzewa i krzewy nie poprawiają atrakcyjności miejsca. 

Podczas gdy rok temu teren jeziora został osuszony w celu naprawy powstałych osuwisk można było 

wyczyścić dno jednak nie zostało to zrobione. Uważam, że może to być też niebezpieczne dla osób 

jeżdżących na motorówkach lub na skuterach wodnych. Może być to również niezbezpieczne dla osób, 

które pływają po jeziorze i gdzie w różnych miejscach chcą popływać. Mam nadzieję, że teren ten 

będzie się rozwijał, że będą tutaj przyjeżdżali turyści, którzy będą chcieli tutaj wypocząć. Ale jak na 

razie nie widzę znacznego rozwoju gminy. Nic się nie dzieje. Nie widać wielkich zmian oprócz budowy 

zbiornika. Może to być spowodowane tym, że jezioro i jego okolice nie są na ten moment dostosowane 

pod wczasowiczów. Zbiornik Mucharski nie posiada żadnych dostosowanych kąpielisk ani plaż. Nie ma 

także żadnych atrakcji wodnych np. rowerki wodne. Osoby posiadające własny sprzęt typu łódki, 



10 
 

motorówki nie mają nawet przestrzeni dostosowanej do ich pozostawienia na wodzie, brak jest 

pomostów i zatok. Brak również informacji gdzie można zejść bezpiecznie do jeziora. Gdzie można 

odpocząć bezpośrednio przy jeziorze. Wszystko jest jakby na dziko. Bez żadnych informacji. Mam 

wrażenie, że gmina nie zainwestowała jeszcze w nic co mogłoby wspomóc rekreację turystyczną. 

Gmina jest położona nad jeziorem dlatego ma możliwość dużego rozwoju jednak jak na razie w ogóle 

tego nie wykorzystuje. Według mnie gmina natychmiast powinna rozpocząć budowę plaż i 

strzeżonych kąpielisk. Tym sposobem przyciągnie jak największą liczbę turystów. Ratownicy 

zatrudnieni przez gminę powinni pilnować tych miejsc dzięki temu wypoczynek będzie również 

bezpieczny. Jednak przed inwestycjami gmina powinna dokładnie oczyścić brzegi na których zalegają 

śmieci i drewno które woda wyrzuciła na brzeg. Tym samym odstrasza to turystów. Podstawą jest więc 

oczyszczenie terenu i stworzenie formalnych ścieżek, dojść do jeziora. Powinny być ławeczki gdzie 

można odpocząć z widokiem na jezioro. Ponadto muszą być przystosowane miejsca aby można było 

się zatrzymać samochodem, duże parkingi, zatoczki dla samochodów. Jest wiele miejsca wokół jeziora 

należy je tylko zagospodarować. Kolejną inwestycją aby obszar stał się atrakcyjniejszy powinny być 

miejsca pod wypożyczanie kajaków, łódek itp. Stworzenie infrastruktury turystycznej jest podstawą w 

rozwoju tego terenu. Dlatego natychmiast powinny być podjęte takie działania, które pozwolą na 

rozwój różnych atrakcji turystycznych. Aby każdy przyjezdny mógł skorzystać z takich usług. Ostatnią 

inwestycją powinny być miejsca gastronomiczne i toalety aby ułatwić wypoczynek przyjezdnym. Teraz 

nie ma nic, a przecież każdy kto przyjeżdża chce wypić kawę, coś zjeść. Teraz musi jechać do Wadowic 

czy do Suchej Beskidzkiej, bo nad samym jeziorem ciężko znaleźć bar, czy restaurację. Należałoby 

również stworzyć ścieżki rowerowe tak aby każdy rowerzysta mógł udać się na wycieczkę rowerową 

wokół zbiornika. Myślę, że za kilka lat teren znacznie się rozwinie. Dookoła będą plaże, punkty 

noclegowe, wypożyczanie i punkty gastronomiczne. Mam nadzieję że wszystko zostanie zrobione w 

sposób dobrze dostosowany zarówno do mieszkańców jak i przyjezdnych. Jednak mam pewne obawy 

ponieważ jezioro działa już jakiś czas a nadal żadna z gmin nie poczyniła na nim żadnych inwestycji. 

Wyjątkiem jest gmina Mucharz, która w tamtym roku ustawiła prowizoryczną budkę ratowniczą. 

Zbiornik był budowany zdecydowanie za długo tym samym można się liczyć z tym że równie długo 

trzeba będzie czekać na nowe inwestycje wokół jeziora.  W sumie to nie wiadomo czy wogle ktoś myśli 

o rozwoju terenów wokół zbiornika. Jeśli już kilka lat zbiornik jest otwarty i nic kompletnie nie powstaje 

to może w planach nie ma żadnego rozwoju. Może być tak, że teren ten za 5 czy 10 lat będzie wyglądał 

dokładnie tak samo jak teraz. Albo jeszcze lepiej coś powstanie ale nie będzie przychodu i zostanie 

zamknięte. Nie może być tak, że powstanie jedna budka z lodami i tyle. Ten rozwój musi być znaczący, 

turyści muszą widzieć, że coś się dzieje, że teren się rozwija. Mam tylko nadzieję, że doczekamy się 

licznych udogodnień tak aby móc cieszyć się i korzystać z tak pięknego terenu. Jak już wyżej 

powiedziałam byłyby to przede wszystkim parkingi i łatwo dostępne dojścia do jeziora na końcu, 

których znajdowała by się strzeżona plaża dostosowana do każdej grupy wiekowej. Myślę, że można 

by posunąć się o krok na przód i zrobić również dojścia do wody dla osób niepełnosprawnych, aby 

każdy mógł korzystać z wypoczynku.  Rozbudowa infrastruktury dla osób niepełnosprawnych byłaby 

czymś nowym. Można byłoby na to pozyskać liczne środki np. z Unii. Ponadto wybudowałabym wielkie 

centrum sportu i rozrywki. Dzięki temu teren ten będzie atrakcyjny przez cały rok. Myślę że potrzebne 

są też tereny ustawione pod wynajem gdzie prywatni właściciele zrobią miejsca zakwaterowania i 

punkty gastronomiczne. Dzięki temu wiele lokalnych przedsiębiorców mogłoby się rozwijać i tworzyć 

nowe miejsca pracy. Nawet jeśli te obiekty gastronomiczne i noclegowe miałyby być czynne w sezonie 

letnim to i tak uważam, że należałoby zagospodarować w ten sposób ten teren. Teraz to nawet nie 

wiadomo czy ten teren jest gminny i której gminy. Tak myślę, sobie, że może i w okolicach 

wybudowałabym park rozrywki, park miniatur, park japoński, park chiński różnego typy parki z 

roślinnością i obiektami dostosowaną dla różnych krajów. Takie dodatkowe atrakcje mogłyby 

przyciągnąć turystów. 
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6 Tak, jest to miejsce, przy którym można wypocząć oraz miło spędzić czas na świeżym 

powietrzu. Doskonale komponuje się z krajobrazem okolicy. Widok na nie jest piękny. Obszar ten 

przyciąga uwagę i zachęca, aby spędzić tam trochę czasu.  Z pewnością jezioro upiększyło krajobraz 

naszego terenu. Jednym słowem: jestem zadowolona. Odkąd powstał Zbiornik Mucharski, więcej 

osób odwiedza gminę i pobliskie tereny. Ludzie z zainteresowaniem przyglądają się wspaniałemu 

widokowi. Szukają również sposobu/ drogi aby zobaczyć je z bliska, np. będąc na brzegu, dotykając 

tafli wody. Jezioro cieszy się dużym zainteresowaniem. Wydaje mi się, że władze starają się 

rozbudowywać Zbiornik i dbać o bezpieczeństwo. Nad tym jeziorem jest miejsce do spędzenia czasu i 

wypoczynek, przez co ludzie chętnie je odwiedzają by nacieszyć się spokojem tam panującym.  Nie 

można zapomnieć o rekreacji, która się tam pojawiła, czyli rejsy statkiem czy łódkami. Jest to wielka 

atrakcja dla każdego lubiącego taki sposób spędzania czasu. Myślę, że to był strzał w dziesiątkę. Na 

rejsy jest masa chętnych. Ważnym aspektem jest również sprzątanie terenu i okolic zbiornika. Niestety 

na obszarze jest sporo śmieci, których odpoczywający tam ludzie nie posprzątali za sobą.  

 Stanowczo powinno się kłaść większy nacisk na ochronę środowiska. Myślę, że gdyby pojawiły 

się kosze na śmieci, to może byłby to początek uświadamiania ludzi jak ważne jest dbanie o czystość 

terenu, na którym uwielbiają spędzać czas. Lecz to wszystko zależy od ludzi… Może gdyby pojawiły by 

się tam wyznaczone miejsca do odpoczynku, spędzania czasu, teren był by atrakcyjniejszy.

 Uważam, że ciężko to sobie wyobrazić. Opcje są różne. Albo będzie to wciąż rozwijające się, 

przyjazne ludziom miejsce, które zachęca do spędzania tam czasu. Albo zostanie zapomniane przez 

zanieczyszczenia tam panujące. Nikt nie będzie chciał przyjeżdżać do miejsca pełnego śmieci. 

Oczywiście można temu zapobiec, odpowiednio dbając o to miejsce.  Myślę jednak, że teren będzie 

się rozwijał i cieszył się coraz większą popularnością. Nie można zapominać o ochronie 

środowiska. Wiąże się to również z ochroną zwierząt. Niestety były przypadki ryb, które się udusiły i 

pływały na powierzchni wody. Ważne jest aby to miejsce było bezpieczne i byłby również mój 

priorytet, aby ludzie czuli się dobrze, nie zapominając, że odpoczywając tam są odpowiedzialni za stan 

tego miejsca. Chodzi tu o jego czystość i bezpieczeństwo swoje i innych. Należy zwrócić uwagę na 

możliwe tereny osuwiskowe, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie. 

7 Generalnie tak. Ze względu na to, że lata to się ciągło, to jest może negatywne ale to że 

Zbiornik tutaj jest to przez to trochę rzeczy udało się tutaj zrobić. Przede wszystkim u nas jeżeli chodzi 

o Zembrzyce to mamy kwestie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Nigdy chyba Zembrzyce nie 

były tak bezpieczne jak teraz. Oprócz łącznika tam „pod Dziadkiem” gdzie też jest zagrożenie, że woda 

może wylać. Ale tak generalnie to jesteśmy zabezpieczeni. Na pewno udało się zrobić, przez to że była 

perspektywa Zbiornika kanalizację Zembrzyc, część Tarnawy część Śleszowic. To na pewno 

przysporzyło temu, że jest czyściej. To to jest bez dwóch zdań. Przez to, że był program 

zagospodarowania Zbiornika Mucharskiego z Funduszy Europejskich, Z Urzędu Marszałkowskiego 

bodajże, udało się zrobić w Zembrzycach Centrum Rekreacji. Generalnie miało być ono wstępnie przy 

Zbiorniku jak Paleczka łączy się ze Skawą. To wszystko tam miało być. Ale ze względu na  to, że nie 

dostaliśmy gruntów od Wód Polskich, które przylegają do Zbiornika, w sumie do dzisiaj ich nie mamy 

te grunty nie są nasze. Nie mogliśmy pozyskać tych pieniędzy i postanowiliśmy to przenieść bardziej 

do centrum. Gdzieś tam urzędnicy krakowscy zgodzili się na to, żeby takie rozwiązanie zrobić. No i 

dzięki temu te 7.5 miliona bodajże zainwestowano w Centrum. Bez tego to na pewno byśmy tego nie 

zrobili, w takim zakresie to nie ma żadnych szans. Na pewno poprawiły się walory turystyczno-

krajoznawcze. Dojeżdża się do Zembrzyc czy tutaj koło Tarnawy to widać kawałek wody i to na pewno 

fajnie wygląda. Droga na Dąbrówkę to ta droga też zrobiła się takim traktem gdzie tam sobie ludzie 

spacerują po chodniku czy tam sobie biegają i to się tak fajnie zrobiło turystycznie. Pod tym względem 

jest na pewno plus dla gminy Zembrzyce. Aczkolwiek z racji tego, że my nie mamy bezpośredniego 

dojścia do wody i nigdy nie będziemy mieli, bo tutaj chyba popełniono błąd gdzieś tam w projekcie, bo 
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ten Zbiornik pierwotnie nie miał być pierwotnie Zbiornikiem rekreacyjnym, tylko Zbiornikiem wody 

pitnej, a później retencyjnym. O rekreacji według mnie chyba jak ktoś to rysował to nie do końca o tym 

myślał, żeby to było dla ludzi bardziej przyjazne. Dlatego też Zembrzyce z racji z tego, że są w cofce nie 

mają tego dojścia, a poza tym nawet jeśli to zejście by było to patrząc z perspektywy czasu, tych dwóch 

lat jak jest zapełnienie Zbiornika to ta czasza wody jest tak nisko, że tak naprawdę gdzieś koło Dąbrówki 

zaczyna się cokolwiek dziać. Więc tutaj u nas bardzo atrakcyjne zrobiło się to miejsce łączenia Paleczki, 

ze Skawą i ten obszar do mostu starego na Skawie po most kolejowy na Zbiorniku. Turystycznie się to 

fajnie zrobiło, chyba najwięcej wokół Zbiornika to tutaj przyjeżdża ludzi, ze względu na to, że Zbiornik 

jest zamulony, nie ma wejść, nie ma na razie żadnej infrastruktury, aby można było sobie poplażować 

nad Zbiornikiem, profesjonalnie. A z racji tego, że są rzeki, że jest napływ świeżej wody cały czas to 

tutaj są warunki fajne. Aczkolwiek z racji tego, że to nie są tereny gminy, będziemy się tam kiedyś 

starać pewnie je pozyskać. Warunki są tam świetne aby plażować, ale to nie są nasze tereny i nie 

jesteśmy w stanie na razie tego przeskoczyć. Nawet gmina Mucharz i Stryszów mają duże problemy 

aby dostać. Któraś z gmin się wycofała i nie będzie realizowała projektu nad jeziorem Mucharskim. 

Mieli mieć różne przystanie kajakowe, teraz któraś z tych gmin dostała wydzierżawione tereny, które 

będą mogli zagospodarowywać. Mają tam chyba parę 8-10 milionów mogą to sobie zrobić. Myśmy 

zrealizowali program. Gmina Mucharz i Stryszów nie zrealizowały nic jeszcze. Któraś z gmin podpisała 

umowę na dzierżawę. Paradoksem jest to, że Państwo odbierało gminą te tereny i teraz powinno to 

oddać. Ja nie mówię, że całość ale kilometr dwa kilometry aby gminy mogły coś tam zrobić. Ale niestety 

takiej możliwości to tej pory nie ma. Jeśli oni nie zrealizują programów to pieniądze przepadną. Jedna 

z gmin ale nie wiem, która będzie realizowała, ale druga się wycofała, bo nie dostali tych terenów od 

Wód Polskich. Nie wiem na czym stanęło, bo do nas to już nie dochodzi. Myśmy tak naprawdę projekt 

skończyli. Nawet myśleliśmy, że będzie drugie rozdanie, to sobie coś jeszcze dorobimy ale okazało się, 

że te pieniądze zostały przerzucone gdzie indziej i my już nie skorzystamy z nich. Na razie przynajmniej. 

Któraś z tych gmin jeszcze skorzysta miało być w kamieniołomie do nurkowania miejsca, przystanie. 

Fajnie na pewno działa zarybianie, jest to fajnie zrobione i fajnie to działa, że tych ryb jest sporo. Jest 

to ośrodek rozrodczy jeden z nowocześniejszych w Polsce. Nie byłem tam jeszcze. Generalnie powiem 

tak żeby to podsumować jestem zadowolony aczkolwiek wiele rzeczy mogło być inaczej zrobionych. 

Powiem jedno takie co się w oczy rzuca – jedzie się drogą na Dąbrówkę i tak naprawdę widok na zaporę 

ma się poniżej poziomu kolei. To jest tragedia. Kto to tak wymyślił. Powinno być tak zrobione, że 

przecież pierwsze jest droga nad Zaporą a potem jest kolej, mogli drogę pod mostem zrobić, nad 

mostem. Cuda tam można było robić. To był chyba błąd strategiczny jeżeli chodzi o Zembrzyce, że 

zostaliśmy odcięci, bo tak naprawdę ludzie przyjeżdżają i przechodzą przez tory co jest bardzo 

niebezpieczne. Tylko czekać, aż się coś stanie. Naszym priorytetem było za wszelką cenę pozyskać 

te pieniądze tam było 6,5 miliona. Myśmy dwa miliony dopłacili. Za wszelką cenę pozyskać te 

pieniądze. To była jedyna szansa aby coś zrobić. 6,5 miliona to jest budżet przez gminę nie do wydania 

inwestycyjnie przez dwa lata, my możemy milion 2 wydawać na inwestycje więc to było priorytetem. 

Udało się te pieniądze pozyskać. Udało się zrobić Centrum Rekreacji, myślę że na razie sprawdza się 

dla mnie tak w 50 procentach tzn. fajnie działa tężnia solankowa, której nie ma w regionie ludzie 

przychodzą. Bardzo dobrze działa Orlik, masa ludzi jest na tenisie, na boiskach na plażówce. No i przede 

wszystkim zrobiliśmy warunki w Czytelni. Budynek został odremontowany. Sami nie bylibyśmy w 

stanie tego zrobić. Nie na takim wysokim poziomie. Jeszcze mamy tylko problem, może nie taki 

problem nie mamy do końca wizji jak ten budynek do końca zagospodarować aby to żyło bardziej. 

Moje zdanie jest takie, że potrzebujemy kierownika, dyrektora centrum kultury z prawdziwego 

zdarzenia. Będziemy w perspektywie dwóch lat szukać kogoś aby coś więcej zrobić aczkolwiek trzeba 

przyznać, że młodzież dzieci są oporne na takie rzeczy. Przez te komputery i komórki to się nikomu nic 

nie chce. Nie mniej jednak jakieś zajęcia są tam prowadzone i to też z racji tego, że tworząc Centrum 

Kultury i Rekreacji byliśmy zobligowani do tego żeby stworzyć etaty. Jest tam etat stworzony informacji 



13 
 

turystycznej  plus instruktor kulturalny. Jest tam też gospodarz, który to ma utrzymywać, bo tam 

trochę roboty jest. Jest jeszcze dwa etapy w czytelni to w tym samym budynku. Potencjał jest trzeba 

tylko teraz kogoś z pomysłem i z taką wiarą, że tutaj da się coś zrobić. Jeżeli chodzi o dalsze inwestycje 

w związku z budową Zbiornika to skupialiśmy się przez ostatnie parę lat na tym, aby na ile się da co 

jest piętą achillesową tej inwestycji robić kanalizację. Cóż z tego, że jest Zbiornik i wszystko fajnie ale 

duża część gminy Budzów wszystkie te ścieki prosto jadą do Zbiornika. Za chwilę może się tak zdarzyć, 

że przy małej wodzie będzie wątpliwa przyjemność kąpania w takiej wodzie. Dlatego kanalizowaliśmy 

część, dużą część Tarnawy Dolnej, dwie trzecie Tarnawy Dolnej zostało skanalizowane. Mówię o tym 

okresie teraz co Zbiornik powstawał. Tak naprawdę w tym kierunku cały czas idziemy aby stworzyć 

takie warunki. Na pewno chcielibyśmy jeśli chodzi o inwestycje chciałbym aby skupić się na inwestycji 

kanalizacyjnej.  Bo to jest najważniejsze dla mnie priorytet. Później już zaczynamy to robić uwalniać 

tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Głownie się to dzieje ze względu na tereny w Ślęszowicach i 

w Marcówce. Śleszowice, Tarnawa Górna to widać tam naocznie, że tam się buduje w Marcówce też. 

Chodzi o to aby przyciągać przez atrakcyjność miejscowości, przyciągać ludzi aby coraz więcej ludzi 

chciało tutaj zostać i mieszkać w ogóle. Bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża. I Ślęszowice, Tarnawa Górna 

i Marcówka to przyjeżdżają obcy ludzie, kupują działki i budują się. Jest jakiś taki potencjał aby to 

wykorzystać te walory tego Zbiornika. Aczkolwiek to nie jest bezpośredni powód. Bardzo byśmy chcieli 

kiedyś w przyszłości aby dostać oficjalny dostęp do rzeki Skawy, Paleczki aby można było w pewnych 

miejscach w dwóch, trzech miejscach zrobić tereny plażowo-kąpieliskowo, ogólnodostępne. To 

mielibyśmy taki priorytet na parę lat. Ale to będzie zależało głownie od Wód Polskich. No i fajnie byłoby 

aby ktoś pomagał, lobbował oprócz gminy, jakieś organizacje społeczne, bo oni są strasznie oporni. 

Wiadomo, że będzie się to wiązało tam z zagospodarowaniem, z bezpieczeństwem z takimi rzeczami 

ale to już wtedy będziemy się zastanawiać. Jakbyśmy takie dostępy do takich terenów mieli. Bo na 

pewno pod tym względem jesteśmy potencjalnie na fajnym poziomie. Nawet gmina bez tego dostępu 

do samego jeziora, bo z racji tego, że jest Totus Toos chyba 250 miejsc noclegowych. Jest kilka takich 

lokalnych hotelików czy agroturystyki. Przez taki dostęp do tego toby to uatrakcyjniło teren, ludzie by 

tu przyjechali. Ktoś tu przyjeżdża, bo chce podjechać tam nie wiem 200-500m, kilometr podjechać na 

plażę i posiedzieć sobie. To by na pewno uatrakcyjniało, ze względu na to że nie mamy dostępu, nie 

będziemy mieli tu ani jachtów, ani kajaków, ani motorówek, ani innych rzeczy, bo się nie da. Ale do 

Dąbrówki jest parę kilometrów więc tutaj można ten teren wspólnie wykorzystać. Aczkolwiek miejsce 

dostępu do cofki, czy do tych rzek bardzo by nam pomogło. Jednak te tereny nie są nasze i nie możemy 

tutaj nic zrobić. Co jeszcze można byłoby zrobić. Myślę, że kwestia zagospodarowania wałów 

przeciwpowodziowych, trochę się zmieniają przepisy myśmy chcieli zrobić ławeczki, chcieliśmy zrobić 

trasy rowerowe albo piesze. Jest kupa fajnych rzeczy. Jazda teraz po wałach jest trochę nielegalna. 

Wody Polskie się bardzo opierają aby coś zrobić. Ja nie rozumiem dlaczego na wale nie można ławeczki 

postawić. Przecież to nie zagrozi trwałości wałów, nie rozumiem tego dlaczego gminy nie mogą sobie 

takich rzeczy zrobić. Sprawa jest następna ważna ale to byłoby już przy współpracy w innymi gminami. 

W końcu zacząć poprowadzić sensownie trasy rowerowe. Tego brakuje strasznie. To co się tutaj 

pobudowało te drogi, to są drogi publiczne. Zaczyna być niebezpieczne na nich jeździć na rowerze. A 

tras rowerowych, takich fajnych tras rowerowych nie ma. To jest jeden z podstawowych błędów 

następny, który był zrobiony przy Zaporze. Jeśli budowano drogę to co to było dwa metry koło tego 

niżej zrobić trasę rowerową i można byłoby do Wadowic i do Suchej jeździć na rowerze, 15 km w super 

warunkach. To też jest następny etap, ale teraz sama gmina tego nie zrobi, to musiałby być jakiś 

ogólnopolski program zagospodarowania ścieżki rowerowe. Myślę, że to byłyby takie inwestycje 

najważniejsze. Czyli dalej kanalizacja, ścieżki rowerowe, ścieżki przy wałach i dojście do zlewni Paleczki 

i Skawy. To byłyby takie priorytety, o których powinniśmy myśleć. Musi być dojazd zrobiony, 

wykoszone, trzeba zrobić kosze na śmieci, infrastrukturę. Przede wszystkim to musi być nasze. Aby 

oficjalnie coś zrobić trzeba mieć pozwolenia. Generalnie staramy się na tyle na ile mamy środków aby 
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walczyć ze smogiem z powietrzem, bo nikt nie przyjedzie do nas jak będziemy mieli tutaj zadymione 

zimą jesienią. Maksymalnie ile się da trzeba pozyskać środków zewnętrznych plus trzeba wziąć środki, 

które są w gminie i przestawiać się na gaz i z tym mamy największy problem. Nie uatrakcyjnimy tego 

terenu jak nie zrobimy kanalizacji i nie zadbamy o czyste powietrze. Żadna atrakcja przyjechać tutaj i 

wdychać smog. Nie wiem jak myślę, ale powiedzmy jakbym chciał może to tak ujmę. Myśleć, mam 

nadzieję, że gminy Mucharz i Stryszów w końcu dostaną zielone światło, że teren tam zostanie 

zagospodarowany. Dwa fajnie by było żeby Wody Polskie oczyściły teren zbiornika, bo jest nie 

oczyszczony nie wycięte są drzewa. Tu jakbyś chciała kajakiem płynąć to jest strach, możesz się utopić. 

Pod względem bezpieczeństwa to jest na razie źle zrobione. Powinna być czasza wycięta, wiadomo że 

chodzi o pieniądze ja nie mówię, że nie. Ale pomysły pewne były nawet przedsiębiorcy mówili dobra 

wycinamy to robimy tam porządek ale za to chcemy mieć trochę urobku. To by się pewno z kimś 

dogadał i pewno by się to udało zrobić. Niestety nie zostało to do końca zrobione. Głownie przy 

terenach Zembrzyckich. Jeżeli Stryszów i Mucharz zrobią coś to z tamtej strony będzie fajnie. Myślę, 

że do 10 lat uporamy się z tymi zejściami do wody. Przede wszystkim aby ten teren pod tym względem 

był fajny no i te trasy rowerowe to są ważne, bo to nie tylko dwa miesiące tylko 7 miesięcy w roku 

można sobie tutaj jeździć, spacerować i wokół zbiornika coś tam robić. Gdybym miał te kilkanaście 

milionów na pewno tak trasy rowerowe, zejścia do wody, kanalizację. I kolejne nie wiążę się ze 

zbiornikiem ale musimy coś zrobić z nowymi ujęciami wody. Co by tu jeszcze można zrobić może jakiś 

wspólny projekt z gminą Mucharską i Stryszawską. Nie ma żadnej współpracy, dlatego że projekt, który 

był realizowany przez Urząd Marszałkowski był w ten sposób realizowany, że każda gmina dostała na 

swoje realizacje pieniądze. Nie było wspólnej realizacji drogi rowerowej albo jakiegoś tam wspólnego 

projektu. Nie było czegoś takiego. Każdy sobie rzepkę skrobie. Już wtedy mówiliśmy na etapie 

tworzenia projektu, że są to bzdury. Przyjechał ktoś, wziął duże pieniądze do opracowania takiej 

strategii. Współpraca może być, jednak to jest trochę tak jak w innych dziedzinach np. przedsiębiorcy 

albo kluby sportowe. Jak siedzimy to jest fajnie gadamy sobie, ale jak już zaczyna chodzić o kasę, o to 

kto ma więcej, kto ma mniej kto coś zrobi to już jest strasznie ciężko się dogadać. Włodarze się 

zmieniali, nie zawsze te kierunki były spójne. Nigdy nie doszło do takich wspólnych sesji, ja byłem 

skłonny zrobić taką wspólną sesję kiedyś tam ale nie było wspólnego spotkania aby zrobić to, tamto. 

Każdy się drapał po swojej kieszeni i patrzył co może zrobić, czego nie może zrobić. Myśmy dostali 

pieniądze więc skupiliśmy się aby to zrobić, i tak i jest trochę błędów ale myślę, że jakoś nam to wyszło 

nie najgorzej. Na co można byłoby jeszcze przeznaczyć – na pewno na kanalizację, na pewno jeszcze 

skanalizowalibyśmy część Tarnawy, no i najgorzej mamy z Marcówką tam nie wiemy co zrobić. Czy 

zrobić kolektor, czy na miejscu coś zrobić tego jeszcze nie wiemy. Tam nie ma nic kanalizacji. To jest 

trochę daleko więc to się rozpływa, ludzie mają te szamba ale nie ma kanalizacji i to jest kiepskie. Na 

pewno mi się to marzy, nie wiązałoby się to do końca ze Zbiornikiem ale myśleliśmy kiedyś aby na 

Tarnawskiej Górze zrobić punkt widokowy, zrobić wieżę widokową. Tam jest fajne miejsce i stamtąd 

bardzo dobrze widać całą zaporę. Zrobić taką dużą wieżę, tylko to nie kosztuje też 100 tysięcy. Aby 

zrobić taką widokową wieżę z prawdziwego zdarzenia, aby tam można było sobie wyjść, odpocząć. 

Tam jest rewelacyjny widok, jakby jeszcze podnieść to 20 m to dam na Tarnawskiej Górze jest super, 

jest miejsce na takie rzeczy. To byłaby fajna rzecz aby coś takiego zrobić dla gminy Zembrzyce. Na 

pewno byłoby tam dużo pieszych, ludzie chodzili by sobie na takie wycieczki. Na pewno tak trzeba 

byłoby zrobić kanalizację, zejścia do wody, ścieżki rowerowe, wieża widokowa. Coś jeszcze nie 

związanego do końca ze Zbiornikiem ale uważam, że powinniśmy przeznaczyć jako gmina może udało 

by się zrobić fermę wiatrową. Piękna sprawa. Albo zrobić fermę fotowoltaiczną też mi się to marzy. 

Aby wydzielić teren przy Zaporze i postawić panele słoneczne. Abyśmy mogli jako gmina, bo dużo 

płacimy za prąd, moglibyśmy się podpiąć. To są takie na przyszłość plany. 
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8 Z jednej strony tak, gdyż są piękne widoki i zmienił się krajobraz. A z drugiej strony patrząc 

jakie były plany i jak mówiono co tu nie ma powstać w związku z budową Zbiornika to patrząc na to, 

że nic prawie nie powstało to nie jest to obiekt, który znacząco przyczynił się do wielkiego rozwoju. 

Teren, w którym mieszkam jest ładny. Są tutaj góry, rzeki, lasy. Jest to obszar gdzie można 

pospacerować. Można również pojeździć na nartach w pobliskich miejscowościach, przejść się na 

Babią Górę. Jest tutaj duże urozmaicenie i każdy myślę, może znaleźć coś dla siebie. Przy czym patrząc 

na infrastrukturę i jej rozwój to raczej wszystko jest na dziko, ścieżki są dzikie, brak wytyczonych, 

znakowanych ścieżek rowerowych. W ciągu ostatnich lat nawet 20 i 30 lat nie widać wielkich zmian 

związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej. Raczej można zaobserwować rozwój budynku 

gminy, parkingu przed gminą niż ścieżek rowerowych. Jednak może to wynikać z faktu, że nie jest to 

miejscowość przyciągająca turystów gdyż nie jest tutaj tak atrakcyjnie jak w ośrodkach turystycznych 

z wyższymi górami. Jednak zawsze można się zastanowić czy gdyby był ten teren  dobrze 

zagospodarowany turystycznie czy nie przyciągałby większej liczby turystów. Może są ludzie, którzy 

woleliby przyjechać do spokojnej miejscowości pojeździć na rowerze nić siedzieć w zatłoczonych 

miejscowościach turystycznych. Przemawia za tym fakt, że jesteśmy blisko Krakowa gdzie ludzie w 

weekendy chcą pojechać poza miasto. Wypocząć, pospacerować i pobyć na łonie natury. To tak jak 

wcześniej wspomniałem gmina rozwija się, bo odnowiony został budynek, powstał parking przy 

siedzibie gminy. Na pewno poprawiono też teren w obrębie boiska sportowego, no i mamy tężnie. 

Jednak te zmiany nie są dla mnie tak bardzo istotne, są one takie punktowe. Pytanie ile osób korzysta 

z boiska sportowego? Nie wiem ale uważam, że powinny być tutaj ścieżki rowerowe, szlaki na 

Mioduszynę, Chełm ale tak oznakowane, że człowiek zostawia samochód na rynku i idzie i wie gdzie, 

o prowadzą go poprawnie wytyczone oznakowania. Niestety tak nie jest. A szkoda, bo ścieżka prosta. 

Nie ma się tym kto zająć, a może ludzi to nie interesuje. Trudno powiedzieć. Na pewno jest to teren 

gdzie można byłoby zaplanować pewne rozwiązania, które cieszyłyby się powodzeniem zarówno 

wśród mieszkańców jak i przyjezdnych. Uważam, że jakby zrobili super oznakowania po lesie, punktu 

widokowe to skorzystałoby dużo ludzi. Oczywiście może są plany, może kiedyś powstaną takie 

rozwiązania. Na razie ja nie widzę aby się coś działo. Jeźdzę na rowerze po wyboistych dróżkach, przez 

20 lat i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Gmina inwestuje ale trudno powiedzieć w co, może zrobili 

drogę nad Zbiornikiem i to ich dużo kosztowało ale nie wiem czy za to płaci gmina czy wojewoda czy 

kto. Jeśli zapłaciła za tą drogę gmina to znaczy, że mamy złych projektantów. Wystarczy się przejechać 

drogą nad Zbiornikiem widać wał kolejowy i tyle. A niby miała być piękna droga nad Zbiornikiem. Nie 

wiem kto zarządza pieniędzmi dostępnymi w związku z budową Zbiornika ale zrobić taką drogę to 

wstyd na całego. Ponadto aby nie było porządnej ścieżki rowerowej nad Zbiornikiem u nas to też 

dziwne. Niektórzy jeżdzą na rowerze po drodze głównej to już było kilka przypadków, że jednego 

potrącił samochód. Gdyż tą drogą wszyscy jeżdzą bardzo szybko a że nie ma ścieżki to i będą wypadki.

 A więc tak powinny być zrobione porządne ścieżki rowerowe, wytyczone  osobno nie na 

chodniku, nie na drodze głównej tylko obok jako osobna przestrzeń gdzie mogą jeździć tylko 

rowerzyści. Takie ścieżki powinny być wytyczone zarówno przy zbiorniku jak i w całej miejscowości a 

najlepiej gminie. Powinny być zrobione miejsca gdzie można się wykąpać nad Skawą i Zbiornikie. Na 

razie wszystko jest na dziko. Nie ma zejścia do wody. A w lecie przyjeżdżają tutaj licznie samochody 

aby odpocząć i to nie tylko nad jeziorem nad Skawą i Paleczką również. Powinny być eleganckie plaże 

małe i duże, dojścia do wody są kluczowe bez tego w lecie teren jest wogle nie przygotowany na to 

aby ktoś mógł tutaj odpocząć. Powinny być zagospodarowane tereny przy rzece tak aby można było 

sobie usiąść, pooglądać jak płynie rzeka, popatrzeć na taflę jeziora. Na razie ludzie patrzą na taflę 

jeziora siedząć na torach kolejowych jest to najlepszy widok. Tory są najwyżej. Nie ma miejsca na 

ławeczki, bo są tory. Przynajmniej osoby, które jadą pociągiem mogą sobie pomyśleć co za ładna 

miejscowość, jak pięknie. Jednak mogą się zdziwić jak wysiądą na stacji kolejowej. Bo wtedy zobaczą, 

że nic tutaj nie ma. Ponadto powinny być tutaj tablice informacyjne, duże przyciągające z mapą z 
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informacją co tutaj można zrobić, gdzie pójść, co zobaczyć, co zjeść, gdzie się przespać, co zaplanować 

na jeden dzień jaką wycieczkę. W lecie powinny być konkretnie wskazane miejsca gdzie można pływać, 

gdzie jest najpiękniejszy widok na jezioro, na rzekę, jakie imprezy się odbywają. Tylko jeśli będzie taka 

reklama ktoś może pomyśleć, super przyjadę za parę dni. Jeśli nie będzie informacji to skąd ktoś ma 

wiedzieć co tutaj można robić? Przecież to jest podstawa rozwoju turystyki aby wiedzieć jakie są 

atrakcje w danym terenie. Jeśli gmina nie zacznie dostosowywać terenu pod turystykę to nic się 

nie zmieni, nie przyciągniemy turystów. Może dojść do sytuacji, że ludzie będą szukali dzikich plaż aby 

się wykąpać. Będą szukali dzikich zjazdów do jeziora aby w spokoju posiedzieć. Tylko jak to będzie 

wyglądało, jaka to atrakcja siedzieć w krzakach i się opalać. Oby tylko nie doszło do jakiś 

niebezpiecznych sytuacji, bo wiadomo jak może się skończyć plażowanie i kąpanie na dziko. 

Kompletnie nie wiem co może się tutaj zmienić za 5-10 lat jeśli nic się nie zmieniło prawie od 20 lat. 

Nie widzę żadnego rozwoju. Powstał Zbiornik ale władze powinny to wykorzystać. W związku z 

rozwojem jeziora powinien rozwijać się również teren, gmina. Powinniśmy się dostosowywać do 

nowych trendów turystycznych, bo teren jest ciekawy i myślę, że są możliwości. Jednak trudno 

powiedzieć dlaczego nic się nie dzieje, dlaczego taki projekt drogi nad jeziorem z widokiem na tory. 

Kto to wymyślił, przecież to się robi na podstawie planów, plany są weryfikowane. Sprawdza to kilka 

osób. No nie wiem, jest to nie pojęte dla mnie. Tak więc uważam, że za 5 lat nic się nie zmieni, a za 10 

lat może trochę więcej ludzi przyjedzie aby się wykąpać w jeziorze. Jednak na pewno nie przyjadą do 

Zembrzyc, bo tutaj nie ma zejścia do jeziora, turyści jak już przyjadą to do Mucharza ale to inna gmina. 

Może gmina Mucharz rozwinie się i tam stworzone zostaną super plaże to i ja tam pojadę, dlaczego 

nie. Gdybym miał kilka milionów w pierwszej kolejności wybudowałbym ścieżki rowerowe, takie z 

prawdziwego zdarzenia, poznakowane szerokie na dwa rowery. To byłby dla mnie priorytet. W drugiej 

kolejności zrobiłbym zejścia do wody, do jeziora, i do rzek. Bezpieczne zejścia tak aby każdy kto będzie 

chciał mógł się wykąpać schodząc po skalnych stopniach. Wygospodarowałby miejsca na plaże i to 

wiele takich miejsc, bo widać, że ludzie w lecie chcą skorzystać z tych trenów. W Lecie dodatkowo w 

obrębie plaż istniałyby food truck-i takie z jedzeniem, lodami i lemoniadami. Wybudowałbym boisko 

do gry w siatkówkę. Ponadto w lesie powstałyby znakowane ścieżki prowadzące na niższe i wyższe 

szczyty. Takie ścieżki do spacerów z dziećmi i takie do spacerów dla starszych. Wybudowałbym również 

pole namiotowe nad Skawą i w pobliżu Zbiornika. W obrębie pól namiotowych wygospodarowałbym 

miejsca do biwakowania, do palenia ognisk, na grille. Kupiłbym kilka hamaków i zawiesiłbym na 

drzewach aby przyciągały turystów. Zrobiłbym kilka miejsc gdzie można powiedzieć pooglądać widoki. 

Takie miejsca, punkty widokowe ale nie tylko z jedną ale z kilkoma ławeczkami, stolikami. Tak aby 

osoby przejeżdżając przez naszą miejscowość mogły np. zjeść kanapki i wypić herbaty, kawę z termosu 

z pięknym widokiem, wśród drzew. Jeśli zostałoby mi pieniędzy zrobiłbym punkty z wypożyczalnią 

rowerów i kajaków, a może nawet innym sprzętem wodnym np. rowerkami wodnymi. W otoczeniu 

jeziora powinna powstać jeszcze piękna restauracja z dużym tarasem i z przysmakami lokalnymi. 

Można byłoby tak zaplanować tą restaurację aby prowadziły je Panie z koła gospodyń wiejskich. Aby 

wszystkie potrawy były przygotowywane z lokalnych produktów. Myślę, że takie miejsce mogłoby 

przyciągnąć dużo ludzi jeśli tylko byłoby tam smaczne jedzenie. Pomysłów mam też więcej ale 

oczywiście za kilka milionów to też człowiek dużo nie zrobi, jeśli pomyślimy, że trzeba do tych 

wszystkich inwestycji zatrudnić ludzi. Na pewno należy postawić na rozwój infrastruktury turystycznej 

bez tego nikt nie będzie przyjeżdżał. 

9 Tak jestem zadowolona. Ładne są to obszary. Aczkolwiek w zimie nie ma co robić, jakoś tak 

smutno. Nic się nie dzieje, na rynku cisza. Ludzie w domach siedzą. Wydaje mi się, że w lecie to jakieś 

życie tutaj jest a teraz to jakoś tak smutno. Aczkolwiek Zbiornik jest tak daleko, że ja cieszę się, że 

mieszkam w pobliżu ale nie korzystam z niego, może w lecie jak coś tam kiedyś zrobią to bardziej 

poczuję, że mieszkam nad jeziorem. Teraz to jedynie czasem jak tam przejeżdżam to zerknę, że ładny 
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krajobraz i tyle. Jednak w przyszłości może powstanie tam coś co pozwoli częściej cieszyć się widokiem 

jeziora. Może kiedyś uda mi się nawet w nim popływać, póki co nie wiem gdzie jest bezpiecznie, nie 

wiem gdzie są jakieś dojścia do wody. Ostatnio to wodę spuszczali, bo brzegi remontowali, może jak 

już napełnią zbiornik i zagospodarują to bardziej to odczuję, że mieszkam w pobliżu jeziora. Na razie 

tego nie czuję. Ale jest tutaj ładnie. Kompletnie nie wiem jak gmina się rozwija. Nie śledzę tego 

mogę tylko powiedzieć, że droga powstała. Chodnik został wybudowany wzdłuż drogi. Zrobili 

połączenie z miejscowościami nad jeziorem, którego wcześniej nie było. Więc to na pewno jest duży 

plus. Jednak co więcej….hmmm. Trudno powiedzieć nie śledzę tego. Wydaje mi się, że poza drogą to 

raczej nic się nie zmieniło, no może tory są w innym miejscu. Droga pod willami powstałą przy lesie, 

wcześniej była taka dziurawa teraz jest elegancki asfalt. Myślę, że skorzystali na tym mieszkańcy 

Zarębek. Wcześniej to było tam ciemno, głucho, las. Teraz mają widok jak się nie mylę najładniejszy na 

jezioro, bo z góry. Mają nową drogę asfaltową, jest szerzej i bezpieczniej. Zarębki na tym najbardziej 

skorzystały. Inni raczej nie. Jeszcze dodam, że powstał przystanek blisko Zarębek co też znacznie 

przyczyniło się to ulepszenia tej części Zembrzyc. Mogą teraz zlecieć z góry i iść na busa. Wcześniej 

musieli iść aż do mostu na Skawie. Mieszkańcy Zarębek pewno się cieszą, że takie udogodnienia mają. 

Może też kiedyś tam rozwinie się jakaś turystyka, może powstaną domki letniskowe, bo tam jest ładny 

widok na jezioro. Dodatkowo jest dużo terenów gdzie kiedyś były pola uprawne więc można byłoby je 

zagospodarować pod turystykę. Cóż może powinny być bardziej zagospodarowane te tereny. Powinny 

być plaże, tereny atrakcyjne pod względem zieleni. Może dobrze aby był jakiś park przy jeziorze – w 

sumie jest tam dużo zieleni, więc można zrobić dróżki, ławeczki i będzie bardziej atrakcyjnie. Gdyby 

powstał teren z gastronomią to może byłoby też ciekawiej, ludzie mogliby przyjechać na obiad, kawę. 

Wprawdzie nie wiem gdzie można zejść do jeziora więc może jakby teren był lepiej udostępniony. Od 

strony Zembrzyc nie ma żadnego zejścia do wody. Jest zabetonowany brzeg i tyle. Szkoda, bo nie 

można się isć kąpać. Trzeba jechać do Mucharza albo do innej miejscowości. Wprawdzie mamy jezioro, 

ale jak pomyślę to nie ma żadnego zejścia to tak jakbyśmy go nie mieli. Jedynie jest widok. W lecie 

jednak lepiej jeśli byłaby plaża gdzie można odpocząć. Może takie inwestycje mogłaby gmina poczynić. 

Ponadto, dobrze aby powstała jakaś kawiarnia z prawdziwego zdarzenia w centrum aby można było 

usiąść i coś zjeść. W centrum nie ma nic poza kilkoma sklepami. Jeśli ktoś tutaj przyjedzie to nie ma 

nawet co zjeść. No ale jeśli mam się odnieść do jeziora to może gmina niech stworzy drogi dojazdowe 

do jeziora. Parking przy jeziorze, wypożyczalnię sprzętu wodnego. Aby coś się działo. Nie wiem co 

jeszcze jest nad jeziorami. Może jakieś tereny do gry w piłkę, może jakieś place zabaw dla dzieci. OOO 

to mogłoby przyciągnąć rodziców. Duże place dla dzieci z widokiem na jezioro. Dzieci będą się bawimy 

a rodzice będą odpoczywali z widokiem na wodę. To jest rewelacyjny pomysł, może ktoś to kiedyś 

zrealizuje z gminy. Za kilka lat nic się nie zmieni, przecież w gminie nie ma pieniędzy. Nikt nie ma 

ani grosza to za co oni mają to wszystko robić. Będzie jak jest. Zresztą tam w gminie nie ma pomysłu 

na inwestycje. Nie ma od lat porządnych gospodarzy. Każdy robi rzeczy na swoją korzyść. Jak był wójt 

z Tarnawy remontował drogi w Tarnawie i największe przysiółki mają eleganckie drogi. Wprawdzie 

teraz jest wójt z Zembrzyc to powstała obwodnica Zembrzyc. Ale czy to jest super obwodnica? Nie 

wiem taka droga powinna być poprowadzona w dalszej odległości od domów, a nie tak byle jak. Wokół 

jeziora za 5 lub 10 lat nic kompletnie się nie zmieni. W Zembrzycach nie będzie żadnej zmiany. Może 

w Mucharzu ktoś coś wymyśli, ale u nas może jakąś drogę wyremontują i tyle. Żadnych większych 

inwestycji, żadnych atrakcji turystycznych. Od lat nic nie powstało i nie powstanie. Gdyby miało 

powstać już byłyby plany. Nikt nic nie mówi, więc będzie dokładnie tak jak teraz. Może wybudują coś 

gdzieś ale na pewno nie wokół Zbiornika. Nawet nie ma gdzie, nie ma miejsca aby cokolwiek budować. 

Od strony Zembrzyc nie ma żadnego terenu aby mogła powstać jakakolwiek inwestycja. No chyba, że 

na Zarębkach ale tam strome stoki i mało dostępne. Jednak do tego musiałby być prywatny inwestor. 

Przecież nawet jak coś wybudują to ktoś o to musi dbać, a u nas nie ma takich ludzi. Nie ma 

prawdziwego gospodarza, są tylko tacy co chcą zbierać kasę a nic nie robić. Ale to wszędzie tak jest 
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rzadko się zdarza aby ktoś był tak pracowity i oddany gminie, żeby dbał o wszystko i jeszcze 

inwestował. No nic podsumowując nic się nie zmieni. Kto dziś ma tyle milionów. No ale jakbym 

miała to wybudowałabym piękne plaże i drogi wprost nad jezioro. Byłby jakiś gospodarz, który 

pilnowałby tego terenu. Na pewno oświetliłabym ten teren aby można było też wieczorem w lecie tam 

przebywać. Wystarczy jedną dużą lampę wstawić. Na razie ciemno jest tam i po zmierzchu nić nie 

widać. Wybudowałabym kilka plaż, zjeżdżalnie dla dzieci, atrakcje dla małych i większych dzieci. 

Przecież jak rodzice przyjeżdżają nad jezioro z dzieckiem to to dziecko szuka atrakcji nie tylko woda go 

interesuje. Można zrobić jakiś mały basenik dla małych dzieci aby było bezpiecznie i nie było od razu 

głębokich dziur przy brzegu gdzie jest bardzo niebezpiecznie. Wybudowałabym pensjonat, restaurację 

i może jakieś boiska sportowe szczególnie do gry w tenisa.  Teraz taka moda się zrobiła na tenis to 

może warto zrobić boiska w bezpośrednim sąsiedztwie będzie lepszy widok to i więcej ludzi przyjedzie. 

Może też warto pomyśleć o wypożyczalni rowerów, kajaków. Może jakieś ścieżki turystyczne wytyczyć 

wokół jeziora, tak aby każdy mógł się przespacerować i zobaczyć jezioro w całości i dodatkowo dobrze 

byłoby też otworzyć dla turystów obiekty przy tamie. Może byłoby to atrakcją aby każdy zobaczył jak 

pracują przepusty i inne elementy przy tamie. Ale to już nie nasz gmina w sumie. U nas to może jeszcze 

rynek należałoby uatrakcyjnić, bo jakiś taki biedny. Może odremontować budynki przy rynku, 

wybudować coś co przyciągnie turystów. Może zrobić jakiś szlak od Zawoi do Zembrzyc wtedy turyści 

mogliby z Babiej Góry przyjeżdżać nad jezioro. Ale to musiałoby być dobrze zaplanowane, bo w lecie 

to przyjadą a w zimie to nie, bo zimno. Może lodowisko zrobić nad jeziorem w zimie, ale kto przyjedzie 

tylko po to aby na łyżwach jeździć. Trudno powiedzieć, bo u nas nie ma dostępu do jeziora więc trudno 

planować jakieś udogodnienia. Może za te kilka milionów zrobiłabym super dostęp do jeziora od 

strony Zembrzyc. Tak aby każdy mógł przyjeżdżać tutaj aby się wykąpać, aby były zejścia do jeziora i 

strefy do kąpania ze zjeżdżalniami i elementami dla dzieci. Gdyby były super zejścia to już ludzie by 

przyjeżdżali i korzystali a tak to siedzą jedynie czasem nad Paleczką, dobrze, że mamy jeszcze dwie 

rzeki. 

10 Tak jestem zadowolona z obecności zbiornika Mucharskiego w mojej gminie. Już w latach 50-

tych XXw. Powstał pierwszy projekt zagospodarowania tego terenu. Budowę zbiornika rozpoczęto 

w 1986r., w latach 1988-1992 rozebrano linię kolejową Wadowice-Skawce, która przebiegała na 

większości terenów planowanych pod zalanie. Z powodu kłopotów finansowych, związanych 

z przemianami gospodarczymi po 1989r., prace się opóźniały. Harmonogram przyjęty przez Sejm 

w 2005r. również nie był realizowany. W związku z kryzysem finansowym budowę zbiornika 

wstrzymano w 2009r. w 2010r. rząd podjął decyzję o ukończeniu tej inwestycji do roku 2015. 

Ostatecznie w grudniu 2018r. nazwano zbiornik – Jeziorem Mucharskim. 10 października 2015r. 

oficjalnie otwarto wybudowaną zaporę. Inwestycja pozostawała jednak niedokończona. Konieczne 

było umocnienie osuwisk, wybudowanie nowych dróg omijających zalewany teren oraz rozbiórka 

mostu położonego na tym terenie. Ostatecznie 26 lipca 2017r. zakończono budowę zbiornika. 

Zważywszy na dość bogatą historię budowy zbiornika, jestem zadowolona, że ostatecznie powstało 

Jezioro Mucharskie. Satysfakcjonują mnie przeciwpowodziowe funkcje zapory, ochrona przed 

skutkami suszy oraz wykorzystanie wody ze zbiornika dla celów komunalnych i przemysłowych na 

terenie mojego województwa. Jezioro Mucharskie ponadto stwarza warunki do rozwoju turystyki i 

rekreacji z zapewnieniem powszechnego dostępu do jeziora. Dodatkowo zapora wzbogaca krajobraz 

oraz ekosystem na terenach wzbogacających zbiornik. Gmina w związku z budową zbiornika 

Mucharskiego rozwija się bardzo dobrze. Władze gminy zainwestowały w plac zabaw, tężnię oraz 

Centrum Rekreacji i Sportu. Inwestycje te były dużymi przedsięwzięciami. Można już wypoczywać nad 

jeziorem. Budowana jest turystyczna marka tej części Małopolski. Infrastruktura przygotowywana jest 

pod turystów. Gminne inwestycje mogłyby być zachętą dla prywatnych inwestorów. Przedsiębiorcy 

mogliby być zainteresowani budową karczm, obiektów letniskowych, basenów. Ładne i funkcjonalne 
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obiekty już przyciągają choćby mieszkańców naszej gminy. Oferta dla mieszkańców, jak i turystów jest 

w zasadzie uniwersalna. Może opierać się na aktywnym wypoczynku nad wodą, ale nie ogranicza się 

tylko i wyłącznie do niego. Turyści tłumnie w gorące dni odwiedzają Jezioro Mucharskie. Szczególnie 

w weekendy okolice zbiornika pełne są zaparkowanych samochodów, kamperów i ludzi. Przyjeżdżają 

tutaj głównie turyści z Małopolski i ze Śląska. Można poczuć przyrodę, jednocześnie oglądając góry. 

Oprócz żaglówek i motorówek, pływa tu też sporo prywatnych kajaków, pontonów i mniejszych łódek. 

 Zalew Mucharski posiada bardzo urozmaiconą linię brzegową. Funkcją zbiornika, jak 

wspomniałam powyżej, jest przede wszystkim ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły, 

produkcja energii odnawialnej oraz hodowla narybku w ośrodku zarybieniowym. Zalew jest miejscem 

rekreacji o malowniczych walorach krajobrazowych, stąd aby miejsce to było atrakcyjniejsze 

należałoby rozbudować infrastrukturę. Niemniej jednak jedną z ważniejszych atrakcji zbiornika 

powinna być moim  zdaniem, rekreacja. Przeżycie wodnej przygody, spojrzenie na okolicę z innej 

perspektywy, spędzenie czasu z rodziną, wzmacniałyby zapewne relacje międzyludzkie i wpływały 

kojąco na zdrowie. Widokowe rejsy, które już obecnie funkcjonują, a rozpoczynają się i kończą 

w Jaszczurowej, pozwalają już teraz zażywać kąpieli słonecznych i spojrzeć na okoliczne miejscowości 

z innej perspektywy. Sesja fotograficzna na statku oraz imprezy okolicznościowe spełniają zapewne 

oczekiwania turystów. Jednak atrakcji takich mogłoby być więcej. Motele, hotele, kawiarnie, czy 

restauracje, pola biwakowe – to tylko niektóre moje propozycje na wzmocnienie atrakcyjności jeziora. 

Place zabaw, ścieżki rowerowe, deptak wzbogaciłyby infrastrukturę jeziora. Ponadto turyści mogliby 

zwiedzać Ośrodek Zarybieniowy oraz zaporę w Świnnej Porębie przy Jeziorze Mucharskim. To przecież 

jeden z najmłodszych i najnowocześniejszych w Europie obiektów tego typu. Celem działalności 

Gospodarstwa Rybackiego w  Świnnej Porębie jest m.in. zarybianie publicznych wód płynących regionu 

wodnego Górnej Wisły, prowadzenie programów restytucji ryb o zasięgu ogólnopolskim: troci 

wędrownej, certy, łososia atlantyckiego, jesiotra ostronosego. Dodatkowo przedsiębiorstwo sprzedaje 

materiał zarybieniowy /świnka, brzana, pstrąg tęczowy/. Uważam, że wycieczki turystyczne do 

opisanego powyżej miejsca byłyby niezwykłą atrakcją. Myślę, że za 5-10 lat teren wokół zbiornika 

będzie bardzo atrakcyjny. Najazdy dużej liczby turystów skłaniają do tego, aby poszerzać 

infrastrukturę. Dobrze byłoby zapewne gęściej rozmieścić tabliczki z regulaminem korzystania z 

jeziora, tak aby każdy je zauważył. Za kilka lat atrakcje jeziora powinny zaskoczyć turystów. Karczmy, 

motele, hotele, deptaki, place zabaw, pola biwakowe, restauracje powinny znaleźć swoje miejsce. 

Kąpanie, żeglowanie, skutery wodne, kajaki, pontony, statki powinny byś stałym elementem jeziora. 

Ścieżki rowerowe, w tym dookoła jeziora, plaża, wypożyczalnia rowerów, punkty gastronomiczne oraz 

noclegowe również byłyby bardzo wskazane. Okolica ta ma przecież bardzo duży potencjał turystyczny 

i wypoczynkowy. Poza tym Jezioro Mucharskie jest zarybione, więc pojawiają się również rybacy. 

Rybacy ci na tle spowitego mgłą jeziora, otoczonego górami, stanowią atrakcję dla wcześniej 

wstających turystów. Na pewno powinna się tutaj znaleźć dobra droga dojazdowa do plaży. Myślę, że 

za kilka lat wakacje nad Jeziorem Mucharskim staną się standardem. Turyści mogą podążać przecież 

urokliwymi trasami typu: Brańkówka-Gołebiówka lub Dąbrówki-Zembrzyce. Dodatkowo mogą 

spacerować po lesie. Zapewne baza agroturystyczna również się rozbuduje. Gdybym rządziła 

gminą i miała do dyspozycji kilkanaście milionów złotych przeznaczyłam je na inwestycje turystyczne 

oraz rekreacyjne wokół zbiornika. Byłoby to miejsce dla osób uprawiających sporty wodne id la 

wędkarzy. Okolice Jeziora Mucharskiego spodobałyby się zapewne miłośnikom górskich wycieczek. 

Turystów przyciągałaby baza noclegowa i gastronomiczna. Zainwestowałabym w ośrodki sportów 

wodnych, pensjonaty oraz domki kempingowe. Funkcjonowałyby wypożyczalnie łodzi czy kajaków. 

Można byłoby także zrobić kurs żeglowania i nad Jeziorem Mucharskim znaleźć doświadczonych 

instruktorów. Z kolei muzeum znajdujące się nieopodal Jeziora gromadziłoby wykopaliska 

archeologiczne, które znaleziono na dnie Jeziora. Zainwestowałabym również w gastronomię. 

Restauracje mogłyby się pochwalić regionalnymi potrawami. Deptak spacerowy, ławeczki wzdłuż 
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trasy, czy Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny stanowiłby dużą atrakcję. Można by pomyśleć o sali 

koncertowej, schronisku młodzieżowym, czy atrakcjach dla dzieci. Mini-zoo, czy mini park-botaniczny 

z placem zabaw mógłby przyciągać dzieci. Można byłoby również pomyśleć o punktach widokowych. 

Infrastruktura na pewno otarłaby się również o miejsca, w których można by było zasmakować ciszy i 

spokoju np. leśne drogi dla rowerzystów, czy mini-parki. 

11 Jestem zadowolona. Zadowolona jestem z kilku względów: zmiana krajobrazu tych terenów 

co stwarza  prawdopodobieństwo rozwoju turystyki i związanej z tym infrastruktury, możliwość 

bogacenia oferty dla turystów i związany z tym rozwój możliwości pracy dla lokalnej ludności 

(gastronomia, hotelarstwo, żeglarstwo, kajakarstwo itp.). Ufam, że inwestycja ta poprawia także 

bezpieczeństwo przed ewentualnymi powodziami w tym regionie. W związku z budową 

zbiornika powstał w Zembrzycach kompleks sportowy, teren pięknie zagospodarowany, pełne atrakcji 

dla mieszkańców Zembrzyc i okolicznych miejscowości miejsce aktywnego spędzania czasu – boiska, 

bieżnia, plac zabaw, scena, tężnia. Nie śledzę tych działań i nie wiem, czy władze gminy w tym kierunku 

mają jakieś dalsze  plany. "Według mnie atrakcyjność terenów można by podnieść skupiając się 

na zagospodarowaniu terenów wzdłuż rzek Skawy i Paleczki, np.: deptak, alejki wzdłuż brzegów, 

koniecznie z dostępem do rzeki, tego bardzo brakuje; ławeczki dla spacerujących, przyrządy do 

ćwiczeń. Z takim „wykończeniem” prac wokół Zembrzyc byłoby to miejsce idealne." Mam 

nadzieję, że tak, jak to nakreśliłam w powyższych odpowiedziach: nad zalewem propozycje plaż, 

kajaków, rowerków wodnych, żeglarstwa, punkty gastronomiczne i miejsca noclegowe. Mam 

nadzieję, że tak, jak to nakreśliłam w powyższych odpowiedziach: nad zalewem propozycje plaż, 

kajaków, rowerków wodnych, żeglarstwa, punkty gastronomiczne i miejsca noclegowe. 

12 Nie jestem zadowolona, że mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego. Moja miejscowość  

Zembrzyce jest usytuowana przy ujściu rzeki Skawy i Paleczki, przez co możliwa jest tzw. cofka w 

przypadku nadmiernego stanu wody w zbiorniku. Po drugie w przypadku spuszczania wody ze 

zbiornika w okolicach mojej miejscowości pozostają wszystkie nieczystości (puszki, plastyk, butelki 

itp.), a co za tym idzie unosi się fetor, plagi komarów i much.  W związku z powstaniem zbiornika 

wybudowano oczyszczalnię ścieków i skanalizowano miejscowość Zembrzyce, powstały nowe drogi 

(obwodnica) mosty – na Paleczce, na Skawie, przebudowano układ torowy PKP wraz z nowym 

przystankiem osobowym, parkingiem samochodowym i ciągiem komunikacji pieszej itp. Aby 

uatrakcyjnić obszar wokół Zbiornika Mucharskiego władze gminy powinny: przystąpić do realizacji 

rozbudowy infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej, aby mieszkańcy gminy i nie tylko mogli 

korzystać z bazy noclegowo gastronomicznej,  wybudowanie bazy turystycznej przyciągnie rzesze 

turystów i jednocześnie będzie promocją gminy na terenie kraju,  należy wybudować odrębną drogę 

rowerową do Dąbrówki, ponieważ obecna jezdnia jest bardzo niebezpieczna, bez pobocza, a 

jednocześnie bardzo często uczęszczana przez mieszkańców Zembrzyc w celach rekreacyjnych. 

Aktualnie nie ma jak bezpiecznie poruszać się tam rowerem. W przypadku braku zainteresowania 

gminy w inwestowanie rozbudowy bazy turystyczno- gastronomicznej terenu wokół Zbiornika 

Mucharskiego ulegnie pogorszeniu, a gmina straci wizerunek  dobrze zarządzającej gminy. Powstanie 

Zbiornika Mucharskiego powinno być dla gminy  niekończącą się szansą na rozwój gminy i dobrobytem 

mieszkańców. Kilka-kilkanaście milionów nie jest kwotą adekwatną do inwestycji jakie powinny być 

poczynione w jak najszybszym okresie. W pierwszej kolejności należy wykonać plan  

zagospodarowania terenu wokół Zbiornika aby pozyskać większe dotacje z Unii. Wzdłuż Zbiornika 

Mucharskiego od strony mojej miejscowości biegnie linia kolejowa co utrudnia bezpośrednie dojście 

do zbiornika-  należy wykonać bezpieczne przejście pod torami do jeziora. Wykonanie bazy wypadowej 

dla żeglugi śródlądowej jeziora Mucharskiego co przystąpienie do realizacji budowy  bazy rekreacyjno-

turystycznej przy ujściu rzeki Skawy  i Paleczki dla mieszkańców  mojej miejscowości i turystów. 
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13 Jestem zadowolona, iż mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego. Zbiornik ten spełniając 

funkcje ochronne, zapewnia ochronę przeciwpowodziową oraz ochronę przed skutkami suszy. 

Zbiornik jest elementem wzbogacającym krajobraz oraz ekosystem na  terenach go otaczających. 

Ponadto Zbiornik Mucharski stwarza warunki do rozwoju turystyki i rekreacji na terenach przyległych 

do zbiornika z zapewnieniem powszechnego dostępu do jeziora. Wykorzystanie wody ze zbiornika dla 

celów komunalnych i przemysłowych na terenie naszego województwa jest także plusem. Panorama 

terenu zalewowego jest ponadto bardzo bogata. Jest to więc inwestycja bardzo ważna dla naszego 

województwa. Podniesiona została konkurencyjność regionu, poprzez zwiększenie oferty turystycznej 

dostępnej na naszym terenie. Rozwój infrastruktury technicznej i gospodarczej okolicznych terenów 

wpłynie zapewne korzystnie na rozwój usług turystycznych. Przede wszystkim jednak zbiornik pełni 

funkcję przeciwpowodziową ze znaczącym wpływem na ochronę doliny rzeki Skawy, doliny rzeki Wisły  

i na ochronę Krakowa. Pełni także funkcję ochronną przed skutki suszy, jak wspomniałam już powyżej. 

W związku z tą budową zmienił się nieco system komunikacyjny. Oddano do użytku nowy fragment 

drogi krajowej nr 28 z kilkoma wiaduktami na odcinku Świnna Poręba-Skawce. Droga przebiega teraz 

pięknym widokowo zboczem.  Zbiornik Mucharski , jako magazyn wody w okresach jej nadmiaru, 

spełnia nieocenioną funkcję. Ochrona okolicznych miejscowości oraz Krakowa przed powodzią jest 

fundamentalną funkcją zbiornika. Ponadto jezioro  służy turystom  jako miejsce uprawiania sportów 

wodnych, turystyki i rekreacji.  Rozwój naszej gminy związany ze Zbiornikiem Mucharskim jest 

oczywisty. W wodach jeziora można legalnie się kąpać czy pływać kajakami, pontonami i żaglówkami. 

Od 1 stycznia 2019r. wprowadzono oficjalną nazwę Jezioro Mucharskie a kilka miesięcy temu 

pozwolono legalnie łowić ryby. Budowę zbiornika rozpoczęto w 1986r. na terenach usytuowanych w 

gminie Mucharz, Skawce i Zembrzyce. W październiku 2014r.  pięć gmin /Mucharz, Zembrzyce, 

Stryszów, Lanckorona i Budzów/ stworzyły wspólną strategię rozwoju Jeziora Mucharskiego. 

Zaplanowano wówczas kilka plaż, w tym plaże piaszczyste orz trawiaste wraz ze strzeżonymi 

kąpieliskami i przystanią żeglarską. Gmina Zembrzyce postawiła na Centrum Rekreacji „Nad Potokiem 

Paleczki”, zlokalizowane na północnym brzegu jeziora, w pobliżu ujścia potoku Paleczka. Świetlica, 

plac zabaw, fitness park, są bardzo dużą atrakcją gminy. Możliwości tej inwestycji zostały wykorzystane 

w bardzo dużym stopniu. Zapewne Jezioro Mucharskie jest elementem wzbogacającym krajobraz. 

Wpływa łagodząco na lokalny klimat. Jest środowiskiem roślin wodnych oraz życia ryb. Na jeziorze 

prowadzona jest gospodarka rybacka. Wielozadaniowość jeziora sprzyja wielu inwestycjom. 

Przedsięwzięcia te przyciągają turystów do naszej gminy.  Inwestycje i działania związane z 

atrakcyjnością Zbiornika Mucharskiego powinny kłaść  nacisk na rozwój transportu lokalno-wodnego. 

Mam tutaj na myśli promy kursujące pomiędzy brzegami jeziora oraz statki wycieczkowe. Rekreacja 

bowiem np. statki wycieczkowe umożliwiają rozwój kontaktów międzyludzkich i doskonale wpływa na 

psychikę i wrażliwość człowieka. Regeneracja sił psychicznych i fizycznych, a tym samym korzystny 

wpływ na zdrowie, jest walorem bez precedensu. Działania związane z rozwojem turystyki sportowej 

również byłyby mile widziane, co zapewne wiązałoby się z inwestycją w odpowiednią bazę 

i specjalistyczny sprzęt. Ponadto wiele osób zapewne znalazłoby zatrudnienie. Mogłaby się przy tym 

rozwijać zróżnicowana baza noclegowo-gastronomiczna /hotele, motele, pensjonaty, kempingi, pola 

biwakowe, restauracje, bary/. Ponadto infrastrukturę zasilić by mogły obiekty sportowe, 

wypożyczalnie sprzętu rekreacyjnego, czy punkty informacji turystycznej. Obszar Jeziora 

Mucharskiego o odpowiednim zagospodarowaniu turystycznym z pewnością stałby się terenem o 

większym ruchu turystycznym niż sąsiadujące tereny. Zwiększyłyby się więc dochody gmin 

odwiedzanych przez turystów. Pobudziłoby to lokalną gospodarkę w wymuszone przez ruch 

turystyczny inwestycje w infrastrukturę. Komfort życia mieszkańców podniósłby się dzięki rozwojowi 

infrastruktury technicznej, powstającej na potrzeby turystów. Gminy zapewne troszczyłyby się o 

środowisko w celu zachowania atrakcyjności turystycznej poszczególnych regionów. Skłaniałoby to 

samorządy do podejmowania inicjatyw mających na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla 
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przyszłych pokoleń. Z kolei rozwój turystyki przyczyniłby się do pobudzenia innych sektorów 

gospodarki, chociażby transportu czy rolnictwa.  Myślę, że za około 10 lat teren wokół zbiornika będzie 

atrakcyjny. Zbiorniki retencyjne są zwykle wielozadaniowe, stąd Jezioro Mucharskie spełniając funkcję 

przeciwpowodziową czy rolniczą, spełniałoby również funkcję rekreacyjną. Rozwój turystyki, rekreacji 

i sportu zasadniczo zmieniłby tereny wokół jeziora. Zbiornik ten jako zapobiegający klęskom 

żywiołowym lub chociażby ograniczający ich skutki, wywołałby wzrost zainteresowania tymi terenami 

wśród ludzi. Zagospodarowanie owego terenu, szczególnie ma na myśli rozwój turystyki, stanowiłoby 

połączenie przyjemnego z pożytecznym. Jezioro można byłoby wykorzystać zarówno latem, jak i zimą, 

uprzyjemniając mieszkańcom okolicznych terenów codzienny relaks. Zbiornik można byłoby otoczyć 

deptakiem i przystosować go zarówno dla spacerowiczów, biegaczy, jak i rowerzystów. Stres oraz 

siedzący tryb życia przyczyniają się obecnie  do rozwoju wielu chorób, czy uzależnień, sport i relaks są 

więc bardzo wskazane. Ponadto zacieśnienie relacji rodzinnych, czy rówieśniczych, a generalizując 

międzyludzkich, byłoby efektem relaksacyjnej funkcji jeziora. Duże tempo życia, hałas, złe nawyki 

żywieniowe, napięcia psychiczne, wymuszają na nas niejako poszukiwanie tzw. „odskoczni”,  a czasem 

nawet „samotnych” miejsc. Można byłoby więc stworzyć nad Jeziorem Mucharskim „takie” właśnie 

miejsca – formy małego parku. Pola namiotowe również byłyby, moim zdaniem, dobrym rozwiązaniem 

dla przybywających turystów. Wizytówką zaś Jeziora Mucharskiego mogłaby być karczma, która 

przyciągałaby swoim wyglądem i kulinarnymi smakołykami. Potrawy byłyby typowo regionalne. 

Największą jednak atrakcją byłoby samo jezioro i roztaczający się wokół krajobraz. Inwestycje 

na które przeznaczyłabym  pieniądze związane byłyby z poszczególnymi funkcjami jeziora – 

przeciwpowodziową, komunalną, przemysłową, energetyczną, rolniczą. Ponadto należy wziąć pod 

uwagę fakt, iż zbiorniki retencyjne, nie tylko pozytywnie, ale i negatywnie oddziaływają na środowisko 

przyrodnicze. W wyniku ich budowy zostają zniszczone naturalne siedliska zwierząt wodnych i 

lądowych. Zmienia się rzeźba terenu, na którym takie jeziora się znajdują. Są przeszkodą na trasach 

migracji ryb. Inwestycje miałyby więc na celu zminimalizowanie wyżej wymienionych negatywnych 

skutków budowy zbiornika.  Moje inwestycje także związane byłyby z turystyką. Warto również 

podkreślić, iż zanim Jezioro Mucharskie zalano wodą, na dnie zbiornika pracowali archeolodzy. Przez 

13 lat archeolodzy i historycy prowadzili badania na dnie przyszłego zbiornika. Najważniejsze 

eksponaty, które wykopano z ziemi, znalazły swoje miejsce w Muzeum w Suchej Beskidzkiej. Podczas 

prac na dnie jeziora odkryto np. pozostałości osadnictwa sięgające 12-10 tysięcy lat p.n.e. Znaleziono 

kilkaset krzemieni, z których ówcześni ludzie wykonywali niezbędne przedmioty /m.in. grociki, 

drapacze, rylce/ wykorzystywane we wszystkich codziennych zajęciach. Jest oczywiście wiele innych 

odkrytych zabytków, które mi.in. na wniosek Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 

zostały przekazane suskiemu muzeum. Przygotowano stałą ekspozycję archeologiczną, prezentującą 

wyniki wieloletnich badań archeologicznych i historycznych, ukazujących szeroką skalę bytowania 

człowieka w dolinie górnej i środkowej Skawy od prehistorii aż po średniowiecze. Inwestycje moje 

związane byłyby zatem z rozpowszechnianiem tychże znalezisk, aby szkoły oraz placówki kulturalne 

miały do nich „dostęp” w postaci choćby wycieczek do muzeum, czy wirtualnych „spotkań” z 

wykopaliskami. Mogłoby również powstać muzeum „nad jeziorem”. Pozostałe inwestycje kładłyby 

przede wszystkim nacisk na rekreacyjną funkcję jeziora. 

14 Zdecydowanie tak. Gmina Zembrzyce, dzięki swojemu położeniu geograficznemu i bliskiej 

lokalizacji ze Zbiornikiem Mucharskim bardzo wiele zyskuje. Dla młodych ludzi, pojawienie się w 

bliskiej odległości atrakcji turystycznej jaką jest Zbiornik Mucharski niesie same korzyści. Możliwość 

spędzania wolnego czasu z rodzina i przyjaciółmi w pięknych okolicznościach przyrody. Atrakcje 

turystyczne, które z roku na rok poszerzają swoja ofertę, aby teren zbiornika stawał się coraz bardziej 

atrakcyjny. Możliwość korzystania z coraz większej oferty sportów wodnych (kajaki, rowerki wodne) i 

form rekreacji np. wycieczki rowerowe wokół Zbiornika Mucharskiego. Jedną z głównych zalet 
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obecności zbiornika Mucharskiego w mojej okolicy jest ogromny potencjał rozwoju naszej gminy. Jako 

mieszkanka uważam, że należy jak najlepiej wykorzystać walory Zbiornika Mucharskiego. Rozwój 

infrastruktury i turystyki m.in. tak popularnej w dzisiejszych czasach – agroturystyki. Z roku na rok 

miejsce to staje się coraz bardziej popularne. Ważne, abyśmy jako ,,gospodarze” tego miejsca umieli 

odpowiednio o nie zadbać. Mam tu namyśli nie tylko rozwój wspomnianej i infrastruktury, ale także 

podjęcie wszelkich działań, które nie zakłóci głównego i podstawowego waloru jakim jest ekologia. 

Warto też zaznaczyć ogromny wpływ Zbiornika Mucharskiego na działanie przeciwpowodziowe w tym 

regionie. Przed jego powstaniem wielokrotnie dochodziło do wylania lokalnych rzek i podtopień.

 "Gmina Zembrzyce jest dobrym punktem do rozpoczęcia lub zakończenia pieszych i 

rowerowych wycieczek po okolicznych szlakach. Jednak obserwując działania i inwestycje na terenie 

gminy nie sposób odnieść wrażenia, że potrzeb jest zdecydowanie więcej niż możliwości. Potencjał jaki 

niesie, że sobą bliskie położenie Zbiornika Mucharskiego na ten moment nie jest w pełni wykorzystany 

pod względem prowadzonych czy też planowanych inwestycji. Atrakcyjna lokalizacja geograficzna 

gminy, bliskość zieleni, lasów dla grzybiarzy, rzek; ukształtowanie terenu tworzące malownicze 

krajobrazy oraz spokojna okolica – to główne walory regionu. Na drugiej szali jednak mamy stan 

techniczny dróg, niedostateczną ilość chodników na terenie gminy, brak wykorzystanego potencjału 

turystycznego okolicy. Infrastruktura turystyczna na terenie gminy nie należy do rozwiniętych. Jednak 

obiekt na terenie posiadający bazę noclegową powyżej 100os to ,,Ośrodek Wypoczynkowo - 

rekreacyjny Totus Tuus”.w związku z budową zbiornika Mucharskiego trudno dopatrzyć się mocnych i 

konkretnych działań ze strony władz gminy. Podjęte przez przedsiębiorców drobne działania na samym 

Zbiorniku Mucharskim (rejs statkiem, wynajęcie sprzętu wodnego), to dobry początek pod planowanie 

konkretnych działań w przyszłości. W całej tej sytuacji myślę, że warto też wsiąść pod uwagę 

specyficzny czas w jakim akurat wszyscy się znajdujemy. Ogólny kryzys gospodarczy oraz ogromne 

problemy z jakim w ostatnim czasie muszą się zmierzyć samorządy nie stwarza najdogodniejszych 

warunków do prowadzenia lub też planowania inwestycji. Dużo też jednak zależy od nas - 

mieszkańców, jak my sami zadbamy o to miejsce teraz, aby za kilka lat w pełnym rozkwicie mogło 

służyć naszym dzieciom." "Planując główne kierunki rozwoju gminy należy wziąć pod uwagę 

przede wszystkim obszary, w których dynamiczny rozwój pozwoli na wzrost walorów turystycznych 

regionu. Obszary te powinny mieć znaczący wpływ na rozwój turystyczny regionu co wpływa na 

tworzenie nowych miejsc pracy. Kolejnym kierunkiem powinna być troska o jakość życia mieszkańców 

gminy. Mam tu namyśli rozbudowanie oferty spędzania wolnego czasu, głownie dla ludzi młodych. 

Jednym z pierwszych działań podjętych w tym obszarze niewątpliwie powinna być duża ilość nowych 

inwestycji związanych z rozwojem turystyki i agroturystyki na terenie gminy; w tym gospodarstw 

agroturystycznych i ekologicznych. Następnie zwiększenie ilości terenów promowanych jako obszary 

dla inwestorów oferujących lokalnie miejsca pracy dla mieszkańców gminy. Tym wszystkim działaniom 

powinno towarzyszyć cały czas wsparcie ze strony władz gminy dla mieszkańców chcących 

modernizować swoje piece i domy. Wysoki poziom świadomości społecznej związany z ekologią, 

segregowaniem odpadów, wpływem zachowani nie ekologicznych na wizerunek gminy turystycznej. 

Skoro początek lata można świętować w poszczególnych sołectwach hucznymi piknikami to wrzesień 

i początek roku szkolnego to dobry czas na zorganizowanie ogólno-gminnego sprzątania lasów, rzek – 

tych wszystkich miejsc, z których w czasie wakacji tak chętnie korzystamy. W najwyższym stopniu 

należy wykorzystać potencjał płynący z sąsiedztwa Zbiornika Mucharskiego poprzez promowanie 

gminy, co będzie sprzyjać tworzeniu atrakcyjnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej w 

zakresie turystyki i rekreacji na terenie gminy. Na położeniu geograficznym Zbiornika Mucharskiego 

korzystać mogą także sąsiednie gminy, dlatego ważnym i kluczowym działaniem w tym aspekcie 

powinno być wykorzystanie współpracy miedzy regionalnej z sąsiednimi gminami w celu opracowania 

komplementarnej oferty turystycznej." "Teren wokół Zbiornika Mucharskiego za 5-10 lat stanie się 

miejscem, do którego warto przyjechać by odpocząć, w którym warto pracować, a może nawet i 
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zamieszkać. Stanie się nowoczesnym i modnym miejscem oferując znakomite warunki spędzania 

wolnego czasu dla mieszkańców oraz turystów. Będzie to teren otwarty na turystów, z bogatym 

zapleczem turystycznym, miejscem do wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Szeroka ofertą miejsc 

agroturystycznych i ekologicznych. W swojej ofercie będzie mieć bogate zaplecze gastronomiczne, 

które będzie przyciągać osoby przejeżdżające np. Z kierunku Wadowic. Władze sąsiednich gmin duża 

uwagę będą przykładać do rozwoju przedsiębiorczości - zwłaszcza tej lokalnej; szczególnie w obszarze 

usług, turystyki, rekreacji i ekologii. Zapewni to wzrost miejsc pracy, a tym samym polepszy jakość 

życia mieszkańców. Zbiornik Mucharski będzie znany, promowany w całej Polsce jako miejsce, które 

warto odwiedzić i do którego warto wracać. Baza noclegowa bazując na ekologicznych miejscach 

agroturystycznych, nowo powstałych pensjonatach i hotelach. Umiejętne wykorzystanie wszelkiego 

rodzaju środków Unijnych na pewno pozwoliłoby ba stworzenie miejsca atrakcyjnego do wypoczynku 

dla całych rodzin, ale także dla osób ceniących spokój, cisze i bliskość natury tego urokliwego zakątka. 

Nie będzie brakować też oferty dla miłośników wszelkiego rodzaju sportów wodnych. Rozbudowana 

infrastruktura ścieżek rowerowych i konnych przyciągać będzie nie tylko turystów, ale także 

mieszkańców sąsiednich gmin." "Jako osoba zarządzająca w gminie i dysponująca dostępnymi 

środkami postawiłaby, na rozbudowę i modernizacje infrastruktury drogowej. Takie działania 

zapewniłyby mieszkańcom i turystom swobodny dostęp do terenu Zbiornika Mucharskiego. W planach 

tych uwzględniłabym również wyznaczenia miejsca parkingowego. Kolejnym etapem byłaby 

inwestycja w rozbudowę zaplecza noclegowego i turystycznego. Szeroka oferta skierowana głównie 

na odpoczynek rodzin z dziećmi. Stworzenie miejsc zabaw do dzieci, wyznaczenia bezpiecznych stref 

na kąpielisku; tak aby pobyt i czas spędzony na terenie Zbiornika Mucharskiego, był czasem 

wyjątkowym i bezpiecznym. Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia terenu przynależnego do 

Zbiornika, jak również dróg dojazdowych. Idąc śladem podobnych terenów jak Zapora Solina, Zapora 

Czorsztyn czy Niedzica, warto czerpać z ich pomysłów i doświadczenia w prowadzeniu podobnych 

obiektów. Być może przy konkretnych i dobrze zaplanowanych i inwestycjach udało by się tak 

zaplanować sam teren Zapory na Zbiorniku Mucharskim, tak, aby choć jego część w przyszłości 

udostępnić dla zwiedzających. Bez wątpienia był była by to jedna z głównych atrakcji tego miejsca 

umożliwiająca, wykorzystanie potencjału tego miejsca przez większą część rok a nie tylko w porze 

letniej." 

15 Tak, jestem zadowolona, taki zbiornik to atrakcyjne miejsce do spotkań ze znajomymi i 

spędzenia mile wolnego czasu np. w weekend. Urozmaica monotonny krajobraz i dostarcza wrażeń 

wizualnych. Myślę również że dzięki zbiornikowi region stał się bardziej rozpoznawalny. Wydaje mi 

się, że w związku z budową zbiornika władze w większym stopniu skupiają się na ekologi i promowaniu 

terenu jako atrakcyjnego pod względem turystycznym i kulturowym. Myślę że władze dostrzegają 

szanse w dbaniu o środowisko naturalne i kulturowe co bez wątpienia pozytywnie może wpłynąć na 

wygląd regionu. Niestety jak zawsze pomysłów jest wiele a pieniędzy brak. Gmina powinna 

wspierać wszelkie formy turystyki a także inwestować w edukacje mieszkańców: jak prowadzić własny 

biznes, gospodarstwa agroturystyczne... Inwestować w ośrodki sportowe, żeby ludzie mogli aktywnie 

spędzać czas. Również z możliwością bezpłatnego wypożyczenia sprzętu sportowego np. piłki, rakiet 

tenisowych… Zadbać o stworzenie wygodnych i funkcjonalnych szlaków turystycznych. Dbać o czystość 

lasów, walczyć z nielegalnym wysypywaniem śmieci. Powinno się również oznaczyć tereny zagrożone 

osuwiskami bądź powodziami, żeby uniknąć ewentualnych katastrof, a także rozplanować działki i 

przestrzeń tak aby uniknąć ewentualnego nagromadzenia hoteli czy gastronomi które zaburzyły by 

naturalny krajobraz w przyszłości. Patrząc na to jak stale data oddania zbiornika do użytku 

przesuwa się w czasie uważam, że teren niewiele się zmieni. Bez znajomości oficjalnej daty oddania 

do użytku zarówno gmina jak i gospodarstwa domowe nie chętnie podejmują inwestycje ponieważ 

trudno jest im zaplanować przyszłe działania i oszacować zyski. Nie wiadomo również czy po hucznym 
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otwarciu, obszar znowu nie zostanie zamknięty, czas mija a inwestycja wymaga odpowiedniej 

konserwacji i napraw na które zresztą nie ma pieniędzy. Zamiast zrobić raz i porządnie to prace są w 

kółko przerywane i wznawiane, a jak wiadomo zwiększa to koszty i zniechęca ludność. Czyste i 

bezpieczne środowisko to podstawa dlatego starałabym się aby wszystkie domy były podłączone do 

kanalizacji, bo jak wiadomo obecnie jest z tym różnie, część ma kanalizację, a część nie. Ścieki 

spuszczane do rzek są niebezpieczne dla zwierząt i ludzi, więc w pierwszej kolejności powinna być 

zrobiona porządna kanalizacja. Chciałabym również zrobić atrakcyjne ścieżki rowerowe, żeby 

rowerzyści jak i kierowcy mieli większy komfort jazdy. Droga przy zbiorniku jest bardzo lubiana przez 

rowerzystów, widuje ich wielu zwłaszcza na drodze z Zembrzyc do Stryszowa. Dobrym pomysłem są 

również takie miejsca rekreacyjne z ławkami, stołami i miejscem do zaparkowania samochodu, bo jak 

na razie kierowcy parkują „na dziko”. Ciekawym pomysłem byłby również park kulturowy. Podejmując 

się jakich kol wiek działań nie powinno się zapominać o skutecznej promocji regionu, tak aby 

informacja o miejscowości i jej walorach docierała do jak największej liczby osób, na początek dobrym 

pomysłem jest regularna aktywność w social mediach. Warto byłoby zatrudnić osobę która zajmowała 

by się prowadzeniem fanpage, bloga czy robieniem zdjęć na instagrama. 

16 Tak. Jestem bardzo zadowolona. Po pierwsze, pojawienie się zbiornika wodnego w mojej 

okolicy (mieszkam w Zembrzycach) bardzo uatrakcyjnia i wykorzystuje nasze położenie w dolinie, daje 

duże możliwości turystyczne i zwiększa walory tutejszego krajobrazu. Po drugie, nasza okolica z mało 

znaczącej i w zasadzie w ogóle nieznanej, ma szansę stać się drugą Szwajcarią. Wystarczy odpowiednio 

zainwestować w infrastrukturę, zrobić dobrą reklamę i promocję, a cała południowa Polska będzie do 

nas przyjeżdżać, choć na początek wolę aby najpierw z tych dobrodziejstw skorzystali tutejsi. Po 

trzecie, wreszcie, gdy wychodzę na Koronę Marcówki mogę oglądać i podziwiać pięknie rozciągnięte 

jezioro idealnie wkomponowane w złocistą zieleń, roślinność i ukształtowanie terenu oraz poczuć się 

jak na szwajcarskich wakacjach. I pomyśleć, że mamy takie cuda pod nosem. To wszystko sprawia, że 

okolica, w której mieszkam staje się atrakcyjna nie tylko dla jej mieszkańców, ale także gości, turystów, 

którzy coraz liczniej odwiedzają Beskidy. Pomimo tego, że czekałam na ten zbiornik prawie 30 lat, 

jestem zadowolona, że wreszcie powstał i liczę, że w przyszłości przyniesie wiele korzyści zarówno 

mieszkańcom, jak i odwiedzającym. Nie jestem do końca zorientowana, jakie obecnie planowane 

są inwestycje Gminy w Związku z zaistnieniem Zbiornika Wodnego. Na pewno dobrze byłoby 

zainwestować w ścieżki rowerowe oraz dla pieszych, stworzenie szlaku komunikacyjnego dla turystów. 

Bardzo ważne jest również oznakowanie skąd, gdzie I dokąd można wyruszyć, co zobaczyć. Stworzyć 

taką podstawową bazę informacyjną. Powinna  być ona także dostępna online na specjalnie 

stworzonej platformie internetowej. Uważam, że należałoby położyć także większy nacisk na 

agroturystykę, wykorzystując świetną bazę noclegową w okolicy (albo dopiero, jeżeli jej nie ma, ją 

stworzyć). Unikałabym budowania wielkich hoteli czy restauracji. Nasza okolica powinna utrzymać 

swój klimat i bazować głównie na własnych zasobach. Potrzebny jest mądry plan działania, który 

pozwoli na ożywienie tego miejsca, a jednocześnie nie zniszczy unikatowego charakteru flory I fauny. 

Dobrze byłoby również przybliżyć mieszkańcom historię tego obszaru, dlaczego postanowiono 

wybudować aquen wodny akurat w tym miejscu, bądź co bądź pomiędzy dwoma ważnymi 

miejscowościami: Wadowicami, a Zawoją. Warto połączyć zarówno miasto św. Papieża (Wadowice) 

jak i bazę narciarską (Zawoja) i stworzyć coś na wzór tryptyku małej Małopolski. Mam nadzieję, że za 

5-10 lat zobaczę na Jeziorze Mucharskim (wolę tę nazwę od zbiornik), a może i wcześniej, piękne 

żaglówki, łódki, kajaki, wypoczywających ludzi opalających się na materacach i kocach. Dookoła będą 

wybudowane równiutkie ścieżki rowerowe, zasadzone piękne kwiaty, krzewy i drzewa. Ewentualnie, 

gdzieniegdzie, mogą występować małe butki z wodą czy lodami. Na pewno nie chciałabym, aby cały 

kompleks zamienił się w skomercjalizowaną przestrzeń, na której można tylko zarobić i liczyć się będzie 

dobry interes. Taka alternatywa nie byłaby dla mnie do przyjęcia i wolałabym już obecną dzikość tego 
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miejsca niż totalny chaos oraz komercję. Chociaż nie mam wiedzy, jak władze poszczególnych gmin 

mają zamiar zagospodarować to miejsce, to wierzę, że będą to posunięcia rozsądne, które w 

przyszłości zaowocują nie tylko splendorem tego miejsca, ale staną się dobrą wizytówką miejscowych 

władz. Do tego potrzebna jest, wydaje mi się, kooperacja w działaniu przynajmniej kilku gmin 

sąsiadujących ze sobą. np. Mucharz, Zembrzyce, Budzów, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański itp.

 Gdybym była osobą decyzyjną, posiadającą miliony złotych do dyspozycji, pierwszą inicjatywą, 

jaką bym podjęła, byłoby wytyczenia turystycznej trasy z różnych punktów Beskidu Makowskiego, 

Małego, Żywieckiego, które prowadziłby nad Jezioro Mucharskie. Skoncentrowałabym się na tym, aby 

szlaki były o różnej trudności, inne dla pieszych inne dla rowerzystów. Rozpoczęłabym kampanię: Załóż 

buty, zabierz kijki i poznaj swoje okolice! Kampanię skierowałabym głównie do ludzi młodych, którzy 

coraz więcej czasu poświęcają na surfowanie w Internecie niejednokrotnie nie mając pojęcia, w jak 

pięknych terenach mieszkają i żyją. Następnie zajęłabym się promocją tego miejsca, bez której we 

współczesnym świecie niestety nie jest możliwe osiągnięcie pożądanych rezultatów. Aby to było 

możliwe najpierw zatroszczyłabym się, aby każdy mieszkaniec okolicy mógł wyrazić swoje zdanie 

poprzez wypełnienie podobnej ankiety, którą właśnie pisze, jak widziałby to miejsce w swojej 

przestrzeni. Zdanie okolicznych mieszkańców jest bardzo ważne, ponieważ to oni na co dzień tutaj żyją 

i pracują. 

17 Tak, jestem zadowolony. Można wypoczywać na pobliskim jeziorze. Można żeglować, łapać 

ryby. Krajobraz się wzbogacił i urozmaicił. Można zaprosić znajomych na pobliskie jezioro. 

Usprawniona została komunikacja. Lepsze jest połączenie do Wadowic. W ramach zbiornika 

polepszyła się infrastruktura naszych okolic w związku z zabezpieczeń przeciwpowodziowych. W 

przyszłości pewno się to rozwinie i będzie atrakcyjnie zaaranżowany Zbiornik pod kątem sportów 

wodnych. Na to liczę i tego oczekuję. Aczkolwiek teraz już mając swoją łódkę można pływać na 

kajakach. Przyrodnicza teren zyskał więcej jest ptaków i różnych gatunków zwierząt przybyło. 

Widziałem bociany, czaple siwe i kormorany. Może to być forma miejsca do spotkać ze znajomymi, 

aby rozpalić ognisko, usmażyć kiełbaski i posiedzieć ze znajomymi i powspominać stare dobre czasy. 

Można też czuć się bezpiecznie ze względu na infrastrukturę powodziową, w czasie powodzi nas nie 

zaleje. Z uwagi na bliskie połączenie z bliską aglomeracją krakowską, możliwy jest szybki wypad na 

weekend na jezioro by nabrać siły na cały tydzień walki. Gmina zyskuje nowych mieszkańców, którzy 

sobie kupują działki w okolicy ze względu na zwiększoną atrakcyjność terenu w związku z budową 

zbiornika. Z uwagi na zwiększoną liczbę turystów ośrodki lokalne np. ośrodek Caritas zyskuje nowych 

wypoczywających. Chodzi o ośrodek na willach jest to lokalny teren gdzie są domki i pawilon do 

wynajęcia jest to jak się nie mylę caritasu. W związku z budową Zbiornika infrastruktura wokół jeziora 

się rozwinęła, na obrzeżach powstały alternatywne drogi i obwodnice przez co ruch wewnątrz 

miejscowości się trochę uspokoił. Powstają domki letniskowe. Osoby coraz częściej wybierają tą 

okolicę do odpoczynku ze względu na zwiększone walory turystyczne. Gmina rozwija także obiekty 

sportowe i inne tego typu obiekty wewnątrz wioski. Zbudowali i wyremontowali boisko, tężnie 

solankowe, kompleks różnych boisk. W planach jest zagospodarowanie dalszych części użytkowych 

naszej miejscowości. Jednak nie zrobili zjazdu z obwodnicy co jest utrudnieniem dla licznych 

mieszkańców. Rozwija się także niebo nad naszymi głowami. Coraz częściej odbywają się loty 

widokowe nad zaporą i wokół miejscowości. Latają małe samoloty, paralotnie, motolotnie  i inne. Jest 

dbanie o faunę Zbiornika i jej dorzeczy dochodzi do zarybiania tych terenów co jest pozytywne. Część 

osób, którzy nie migrowali do miast pozostali w spokojnej miejscowości i zyskali bezpłatnie dodatkową 

atrakcję blisko miejsca zamieszkania. Panuje ogólny optymizm i wszyscy liczą na ciągły wzrost turystyki 

w naszym rejonie. Powinni zrobić ścieżki rowerowe i piesze wokół jeziora aby można było 

spacerować i nie trzeba było dojeżdżać osobno w każde miejsce tylko aby można było dotrzeć 

rowerem i piechotą w poszczególne obszary wokół jeziora. Powinni rozwijać nabrzeża do różnych 
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sportów i dbać o ich bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem Zbiornika. Powinno powstać stacjonarna 

służba, która będzie pilnowała porządku i bezpieczeństwa. W dalszym ciągu powinna być poprawiana 

infrastruktura aby był lepszy dostęp do Zbiornika. W tym momencie mamy tylko kilka miejsc dostępu 

do wody. W lecie jest bardzo tłoczno na linii brzegowej gdyż jest mało udostępnionych miejsc dla 

turystów. Dlatego na pewno powinno być więcej udostępnionych plaż dla turystów i lokalnych 

mieszkańców. Jeszcze jezioro nie jest bardzo rozreklamowane a już jest bardzo dużo ludzi, jest tłoczno 

i trudno czasami w takich warunkach odpoczywać. Należałoby poprawić drogi i informacje gdzie 

można bezpiecznie korzystać ze zbiornika. Na razie turyści jeśli nie wiedzą to mogą mieć trudności aby 

dojechać bezpośrednio nad jezioro, bo nie ma oznaczenia. Dlatego powinno powstać dobre 

oznaczenia wokół zbiornika gdzie ą dobre terenu do odpoczynku, do łowienia ryb. Powinna powstać 

mapa z zaznaczonymi i sugerowanymi miejscami atrakcyjnymi wokół zbiornika. Powinna zostać 

bardziej rozwinięta twórcza współpraca miedzy okolicznymi gmina. Tak aby poszczególne gminy 

pracowały wspólnie nad rozwojem tego terenu a nie każda z osobna. Tereny szczególnie strategiczne, 

ważne wokół linii brzegowej powinny być zabezpieczone na poczet rozwoju przez podmioty na których 

one leżą. Mam tu na myśli miejsca o dobrym dojściu do rzeki do jeziora tak aby gminy były głównym 

dysponentem tego obszaru i nie został on sprzedany i zagrodzony pod prywatne tereny. Powinny być 

dojścia do wody a od naszej strony miejscowości jest nasyp i cała linia brzegowa jest wyłączona z 

turystycznych miejscowości. Regulamin zabrania użytkowania w jakichkolwiek sposób terenu od 

strony Zembrzyc. Droga dojazdowa od Stryszowa do Zembrzyc jest zbyt nisko jadąc tą drogą widać 

nasyp kolejowy a nie urokliwe jezioro. Myślę, że zbyt dużo się nie zmieni. Zważywszy na to, że 

budowa Zbiornika trwała tak długo to kolejnych większych kroków się nie spodziewam. Oby tylko teren 

ten przed wcześnie nie popadł w ruinę. Ze względu na duży obszar terenu, który jest własnością 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej mogą być utrudnione wszelkie działania społeczności 

lokalnych do których teren wcześniej należał, a którzy to mieszkańcy wiązali z powstaniem zbiornika 

szczególne nadzieje na poprawę warunków bytowych. Myślę, że jednak będzie następował powolny 

progres w rozwoju tych obszarów. Może powstanie coś za fundusze Unii Europejskiej, bo biedna 

Polska za dużo funduszy nie ma. Mam nadzieję, że nie powstaną osuwiska i zdegraduje to terenu za 

jakiś czas i również mam nadzieję, że tama nie puści wody. Mam nadzieję, że budowa tamy, która 

trwała przez 30 lat jest tak wystarczająco dobra, technologicznie poprawnie wykonana, że tama nie 

puści i że Wadowice nie popłyną z wodą. Mam nadzieję, że również odcinek Skawy powyżej Zabory 

zostanie jakoś uatrakcyjniony w nawiązaniu do ogólnej charakterystyki regionu. Miejmy nadzieję, że 

nie przyjdzie powódź tysiąclecia, która była paręnaście lat temu i nie zniweczy wszelkich wysiłków i 

prac włożonych w zagospodarowanie tego terenu wokół zbiornika. Na pewno zbadał był 

analogiczne miejscowości w krajach zachodnich i podpatrzyłbym rozwiązania jakie tam są wdrażane i 

tym samym próbowałbym je wdrożyć w tym terenie. Jeśli tylko tam wpływają na atrakcyjność terenu. 

Ale na pewno rozwinąłbym połączenie wokół jeziora ścieżki rowerowe, piesze aby był to połączony 

system i aby można było przejechać jezioro wkoło. Zrobiłbym nowoczesną marinę dla najmłodszych i 

szkółkę żeglarską, w której mógłbym zostać Dyrektorem. Zastanowiłbym się nad reorganizacją linii 

brzegowej, która jest wyłączona od strony Zembrzyc przez budowę linii kolejowej. Wykupiłbym ziemie, 

które można spożytkować dla ogółu mieszkańców. Przede wszystkim przyśpieszyłbym rozwój 

infrastruktury turystycznej, ośrodków, marin, pomostów.  Zrobiłbym referendum dla mieszkańców na 

temat różnych pomysłów na rozwój. Zaangażowałbym lokalną ludność w rozwój tak aby każdy czuł, że 

budowa Zbiornika jest wielką korzyścią i można na tym skorzystać. Zastanowiłbym się nad dzierżawą 

strategicznych miejsc w celu nadania większej dynamiki rozwoju. Zainstalowałbym wakeboarding. 

Zastanowiłbym się co zrobić z miejscowościami wokół samego Zbiornika jakie są ich atrakcje i 

możliwości w rozwoju. Również te miejscowości, które nie mają dostępu do wody tak aby każda z tych 

miejscowości mogła się rozwijać aby panowała harmonia związana w rozwoju nie tylko tych 

miejscowości, które są bezpośrednio przy jeziorze. Rozwijałbym dopływy a także linie brzegowe rzek 
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aby one też były atrakcyjne pod względem turystycznym aby i tam rozwijała się infrastruktura. Mamy 

przecież Paleczkę i Skawę piękne rzeki gdzie można również zagospodarować plaże i udostępnić dla 

turystów. 

18 Tak, jestem zadowolony, że mieszkam w pobliżu Zbiornika. Stoję właśnie przy oknie i widzę 

zakończenie jeziora, cofkę Zbiornika. Jestem zadowolony jest to ładny widok, ładny teren, ładny 

krajobraz. Generalnie zrobiło się tutaj atrakcyjniej, teren stał się atrakcyjniejszy. Krajobraz się zmienił 

ale są to zmiany pozytywne jest po prostu ładniej dlatego jestem zadowolony, że tutaj mieszkam.

 Mam wątpliwości, czy są jakieś inwestycje. Nie wiem czy są podejmowane jakieś inwestycje. 

Były inwestycje, które były związane z budową Zbiornika, które były poczyniane na samym początku 

w trakcie budowy Zbiornika. Powstałą wtedy droga, która widzę ze swojego okna, jest to droga  z 

Zembrzyc przez Dąbrówkę do Stryszowa. A teraz to nie wiem czy są jakieś inwestycje. Teraz nie 

dostrzegam żadnych inwestycji, nic się nie dzieje. Jak gdyby w momencie zakończenia budowy 

Zbiornika, ja nie widzę żadnych inwestycji. Nic nie powstaje, nic się nie rozwija. Przede wszystkim 

brzegi zbiornika powinny być dostosowane do możliwości wypoczynku, bo też widzę w sezonie bardzo 

dużo ludzi którzy przyjeżdżają nad jezioro czy tutaj jak jest cofka gdzie uchodzi Paleczka do Skawy 

wszyscy gromadzą się wokół wody tak jakby w obrębie plaży ale czy to są plaże. Nie ma miejsc gdzie 

ludzie mogliby przyjechać, gdzie mogą się zatrzymać, gdzie mogą wypoczywać, i gdzie mogą się 

rozłożyć i związanej z tym infrastruktury. Czyli powinny powstać jakieś punkty gastronomiczne, jakieś 

wypożyczalnie sprzętu pływającego. Jest to tak wszystko wybudowane, zakończone i pozostawione i 

nic więcej nie ma żadnych konkretnych inwestycji. Ja nie wiedzę aby się coś zmieniało, powstawało, 

rozwijało się. Nie ma żadnych nowych obiektów poza Zbiornikiem. Jak widzę tych ludzi, którzy próbują 

gdzieś tymi samochodami dojechać i zaparkować to też uświadamiam sobie, że nie ma parkingów. 

Ludzie przyjeżdżają i szukają miejsca na samochód gdzie mogą go pozostawić aby iść nad wodę. Nie 

ma wokół żadnych parkingów przy tych dzikich plażach, bo te plaże to nie są takie plaże w pełnym 

rozumieniu. Ja trochę jezior w Polsce i za granicą widziałem, widziałem jak to wygląda. Tutaj te plaże 

są zupełnie dzikie nie są zagospodarowane. A turyści przyjeżdżają bardzo chętnie, bo tak jak mówię w 

okresie letnim to nawet z domu widzę ile samochodów jest po drugiej stronie jeziora, czy rzeki. Oni 

przyjeżdżają ale nie ma nic do zaoferowania dla tych turystów tylko woda. To jest bardzo 

trudne pytanie, bo jeżeli chodzi o również te gminy sąsiadujące np. gminę Mucharz, bywam też 

czasami w Jaszczurowej gdzie jest też takie miejsce gdzie przyjeżdżają ludzie, bardzo dużo osób tam 

przyjeżdża. To tam też nic się nie dzieje. Ja mam wielkie obawy czy za 5 lat jak Pani do mnie zadzwoni 

czy za 10 lat to czy mógłby wtedy powiedzieć o rzeczywiście super to zrobiono, to zrobiono w to 

zainwestowano. Mam tylko nadzieję, że się mylę. Nie wiem też jakie są plany, bo wiem, że była kwestia 

przekazania tych terenów, brzegów zbiornika, że wody polskie miały te tereny przekazać gminom. 

Jednak nie wiem czy to już zostało przekazane czy to nie jest przekazane. Ale myślę, że jakby te tereny 

były przekazane gminom to może by się coś tutaj zaczęło dziać, i rozwijać wtedy w każdej gminie i 

gminie Zembrzyce i Mucharz coś mogło by się rozwijać. Jak się nie mylę, chyba w Stryszowie tak mi się 

wydaje, że tam jakaś przystań powstaje. Kiedyś jak płynąłem po jeziorze to tam widziałem jak gdyby 

przystań, plaża. Miałem wtedy wrażenie jak gdyby coś tam wtedy powstawało, coś się działo. Jednak 

to było już po stronie gminy Stryszów. Jest to chyba w Dąbrówce chyba. Więc odpowiadając na pytanie 

powiem nie wiem  czy coś się zmieni mówię to z przykrością, bo na razie nic nie widać aby coś się miało 

zmieniać. To co już mówiłem, na pewno przeznaczyłbym te pieniądze na te miejsca pod 

wypoczynek dla turystów. Czyli plaże wokół jeziora. Zagospodarowanie brzegów jeziora. Jakaś 

infrastruktura z wypożyczalniami sprzętów wodnych, z punktami gastronomicznymi. Jest też taka fajna 

droga z Zembrzyc nad Zbiornikiem bardzo fajna droga, jeżdżę nią bardzo często ale trzeba byłoby 

pomyśleć aby była tam klasyczna ścieżka rowerowa. Gdyż zgodnie z przepisami po chodniku nie można 

jechać, gdyż są piesi, natomiast na ulicy nie jest zbyt bezpiecznie, a myślę że była taka możliwość jak 
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budowano tą drogę aby powstała taka ścieżka. Gdyż jest to teren szeroki można było tam 

wygospodarować ścieżkę rowerową fajną. Co bym zrobił jeszcze skupiłby się nad tymi inwestycjami, 

które pozwoliłyby przyciągnąć jeszcze więcej turystów, bo  teraz jest tylko woda. I nie ma nic więcej. 

A grilla można sobie zapalić jednak trzeba go sobie przywieźć, odpalić ale musi mieć własnego. Dlatego 

mówię o tym gdyż widziałem tutaj w rejonie Zembrzyc i Jaszczurowej, że tak sobie niektórzy ludzie 

spędzają czas. Ale nie jest to teren w ogóle zagospodarowany. Skupiłby się na tych miejscach, gdzie 

turysta może przyjechać i te tereny zagospodarowałbym pod turystów. Również miejsca noclegowa 

byłyby potrzebne. Jednak nie są to działania samorządu tylko indywidualnych mieszkańców, może 

pojawi się tutaj też dużo agroturystyki jednak takiej na fajnym poziomie. Jednak takie działania są 

działaniami prywatnymi i miejmy nadzieję, że kiedyś do nich dojdzie. Myślę, że powinna tutaj powstać 

baza noclegowa też tutaj powstać. Jednak nie wiem dokładnie jak teraz wygląda kwestia terenów, czy 

te tereny wokół jeziora przy brzegach, blisko brzegów czy one są w dalszym ciągu wód polskich czy 

należą już do samorządów. Być może to powoduje, że tutaj samorządy nic nie mogą zrobić, bo tereny 

nie należą do nich ale tego nie wiem. 

19 Tak jestem zadowolony z mieszkania w pobliżu zbiornika. Dzięki stworzeniu zbiornika 

mieszkańcy mają więcej możliwości spędzania wolnego czasu. Rozwija się infrastruktura turystyczna 

min. ośrodki agroturystyczne, wypożyczalnie sprzętu wodnego, rejsy statkiem po jeziorze. Jest to też 

miejsce dla aktywnego wypoczynku poprzez wędkowanie czy uprawianie sportów wodnych. W zaciszu 

jeziora można tez wypocząć pośród przyrody. Mieszkam w pobliżu zbiornika stosunkowo niedawno, 

dzięki żonie, ona pochodzi z tych rejonów. Mamy sporo działek z widokiem na jezioro i uważamy że 

jest to ogromny potencjał. Zainteresowanych kupnem terenu jest sporo. Często są to ludzie ze Śląska. 

Czasami uważam że jako mieszkańcy tego terenu, nie doceniamy go. Ludzie obcy uświadamiają mnie 

jakie walory tutaj mamy.  Budowa jeziora Mucharskiego wymusiła poniekąd rozwój 

infrastruktury gminy. Powstały nowe drogi a stare zostały wyremontowane, powstały chodniki. Co do 

chodników to gmina zdecydowanie przoduje na tle innych. W Zembrzycach jest ich pełno i ciągną się 

kilometrami. Ponadto większość gminy została skanalizowana co poprawia walory estetyczne gminy i 

stan wód w zbiorniku jak i rzekach i potokach. Uważam że Gminy wiele na tym skorzystały, otrzymały 

spore środki finansowe i uważam że dobrze je wykorzystują. Ja widzę jak teren się zmienia. Prawie w 

każdej wiosce jest nowy plac zabaw dla dzieci, latem pękają te miejsca w szwach. Są to miejsca spotkań 

rodziców i dzieci. Jest co robić. W Zembrzycach powstało świetne centrum rekreacji i sportu. 

Mieszkańcy z niego korzystają. Częściej odbywają się imprezy kulturalne, festiwale, biesiady. Fani 

sportu są zadowoleni, boisko jest naprawdę na poziomie.  W mojej ocenie gmina Zembrzyce 

powinna inwestować w atrakcje kojarzące się z wypoczynkiem nad wodą. Zdecydowanie to miejsce a 

przede wszystkim ono jest ściśle związane z budową Zbiornika powinno być bardziej rozwinięte. 

Powstało jezioro, ale tereny przyległe nie są przystosowane do korzystania z niego.  Powinna powstać 

plaża i miejsca do wypoczynku nad wodą. Place zabaw oraz miejsca do spacerów np. parki w pobliżu 

jeziora. Latem w Zembrzycach przyjeżdża masa aut i ludzie którzy pragną korzystać z wody. A 

infrastruktury brak. Jest to wszystko na dziko. Nie ma parkingów, to powinien priorytet. Kolejno ta 

plaża, jeziora muszą mieć plaże jeśli mają być to miejsca rekreacji. Nie ma gdzie zjeść.  Mam 

nadzieję, że rozwinie się sieć turystyczna. Powstaną liczne obiekty noclegowe, które przyciągną 

turystów. Pozostaną też dzikie fragmenty jezioro, które pozwolą na spokojne wędkowanie przez 

wędkarzy. Jezioro mucharskie będzie przyjazne zarówno miłośnikom sportów wodnych, wypoczynku 

nad wodą jak i wędkarzom. Dzięki temu jezioro stanie się sławne i mieszkańcy spoza  południa Polski 

będę wiedzieć gdzie to miejsce jest i szukając atrakcyjnego miejsca na wakacje wybiorą właśnie nasze 

okolice. Jezioro Mucharskie stanie się drugą Soliną. Chyba każdy Polak wie gdzie jest Solina. Każdy 

chociaż raz w życiu chciałby pojechać nad Solinę, w Bieszczady. Nasze jezioro też przecież jest w 

pięknych górskich okolicach. Turyści którzy nie są fanami sportów wodnych lubią góry. Choćby dlatego 
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będą chcieli tu przyjechać. Ale stanie się tylko wówczas, gdy rozwinie się infrastruktura.  Buduję 

plażę dla turystów. Chyba każdy lubi leniuchowanie na plaży latem.  Także w to zainwestuję najwięcej 

pieniędzy. Kolejno zbuduję zaplecze gastronomiczne. Dla turystów skoro już mają tu przyjechać takie 

miejsca są najważniejsze. Każdy chce coś zjeść a u nas nie ma gdzie. Choćby budki z lodami. Bary typu 

Fast-Food.  Kolejno zainwestuję w bazę hotelową lub apartamenty pod wynajem z możliwością 

ulokowania punktów wypożyczalni sprzętu wodnego. Takie przystanie wodne. Wydzielam strefę dla 

miłośników wędkowania. Bo sam to lubię i wiem że okolica ku temu sprzyja. A jest wielu miłośników 

wędkarstwa. Budujemy ścieżki dla spacerujących oraz ścieżki rowerowe. Osobiście nie lubię jeździć ale 

fanów rowerowych w okolicy nie brakuje. A osobiście ścieżek nie ma i rowerzyści jeżdżą drogami co 

irytuje kierowców i stwarza zagrożenie. 

20 Tak jestem zadowolony z mieszkania w pobliżu zbiornika ponieważ jest to świetne miejsce do 

rekreacji. Mieszkam w Zembrzycach od niedawna, gdyż kupiłem tu mieszkanie z żoną. Zresztą 

kupiliśmy je z myślą o inwestycji na przyszłość.  Zbiornik tworzy unikalny mikroklimat w o otoczeniu 

mojego domu. Moje dzieci mogą obserwować zwierzęta które nie występują nigdzie indziej. Takie jest 

moje zdanie. W lecie zbiornik daje ochłodę i również komary. Pół żartem pół serio, a szczerze to fajne 

to miejsce. Mam blisko do rodziców. Zbiornik daje także możliwość rozwoju mojego hobby jakim  jest 

wędkarstwo i przyciąga innych znajomych wędkarzy. Budowa zbiornika wymusiła gminie 

przebudowę lub budowę od podstaw infrastruktury drogowej. Kiedyś drogi były tu fatalne, zresztą jak 

w całej Polsce. Ale myślę że gmina dostała sporo pieniędzy w związku z budową zapory. Nasze dziadki 

mówiły już wieki temu o tej inwestycji. Widzieli w niej punkt zwrotny w rozwoju regionu. Gmina 

skanalizowała wszystkie wioski co korzystnie wpłynęło na rozwój gminy. Już nie śmierdzi jak dawniej. 

W Zembrzycach swego czasu gdy były tu garbarnie był straszny smród, pamiętają to moi rodzice. Z 

kolei rozwój infrastruktury przyciąga ludzi szukających nowych miejsc do rekreacji, uprawiania sportu. 

Cieszy fakt iż Gmina przywiązuje tak dużą wagę do rozwoju miejsc do rekreacji. W przyszłości 

infrastruktura może przyciągać inwestorów chcących zainwestować w biznes usług około 

turystycznych. Gmina zbudowała boisko sportowe, tężnię, place zabaw. Wizualnie gmina zyskała. 

Rynek został odnowiony. Dworek i ośrodek Caritasu też są po części zasługą gminy, gdyż to ona 

sprzedała te budynki. Tak do tej pory by straszyły. A dzięki nim gmina staje się miejsce gdzie 

przyjeżdżają ludzie, pensjonariusze. I interes się kręci. Mówię po części o sobie, gdyż mam magiel,  

Caritas jest moim klientem. W mojej ocenie dużym problemem jest fakt iż na nowej drodze która 

ciągnie się w kierunku Stryszowa często dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości przez 

motocykle (w szczególności) oraz samochody. Stwarza to niebezpieczeństwo i odstrasza ludzi 

szukających ciszy i wypoczynku. Mieszkam blisko tej drogi, to co się tam dzieje to nieporozumienie. 

Wskazane byłoby ograniczenie prędkości chociaż w okresie letnim  z uwagi na dużą ilość spacerujących 

ludzi. Bywają dni gdzie hałas motorów słychać przez cały dzień. Młodzi urządzają tam wyścigi. Gmina 

powinna także postawić na rozwój gastronomi, rozrywki wyznaczenia terenów pod budowę hoteli, 

miejsc noclegowych w rejonie zbiornika. Brakuje szaletów, prysznica w rejonie zbiornika dla osób 

korzystających z miejsc kąpielowych. Mam nadzieje że będzie wyglądał chociaż w połowie jak 

Solina - tętnił życiem. Gdy gmina pozwoli zainwestować w teren prywatnym inwestorom to stanie się 

to jedno z bardziej popularnych miejsc wypoczynku na południu Polski. Ludzie zaczną przyjeżdżać, 

wynajmować kwatery. Zyskają na tym lokalni mieszkańcy, poprawi się ich sytuacja finansowa. 

Powstanie plaża. Tam będzie najwięcej turystów. Powstaną lodziarnie, food trucki, fast foody. Może 

zbudują w okolicy McDonald. To byłoby coś. Interes by się kręcił, w końcu Zembrzyce są na trasie 

Kraków-Sucha, czemu by nie. Mając do dyspozycji duże pieniądze postawiłbym na tworzenie stref 

przyjaznych inwestorom – doprowadzenie mediów do działki itd. Można zbudować plaże, molo. 

Wykupiłbym reklamę w mediach aby przyciągnąć Inwestorów. Stworzyłbym coś na wzór oceanarium, 

aby móc obserwować życie podwodne jeziora. Sprzedałbym działki inwestorom prywatnym , najlepiej 
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okolicznym, Dzięki temu teren sam by się rozwinął, wszyscy by zyskali. Gmina na podatkach, 

mieszkańcy na własnym biznesie. 

21 Tak jestem zadowolona z tego że mieszkam w okolicy Zbiornika Mucharskiego. Moją rodzinną 

wioską są Zembrzyce. To mała wioska leżąca u ujścia Zbiornika. Po założeniu rodziny wyprowadziłam 

się ze Zembrzyc i mieszkam w wiosce tuż obok, Tarnawie Dolnej. Kocham te okolice. Uważam że są 

piękne i atrakcyjne. W okolicy mieszka praktycznie większość mojej rodziny, dzięki czemu mogę mieć 

z nimi bliski kontakt. Mam tu dużo przyjaciół, z nimi też utrzymuję kontakt, co bardzo lubię. Okolice są 

atrakcyjne turystycznie. Ma sporo walorów przyrodniczych. Hmm w mojej miejscowości odkąd 

się urodziłam wiele się pozmieniało. Powiedziałabym, że osoby które nie były tu przez okres ostatnich 

20 lat nie poznałyby jej. Cały krajobraz się zmienił. Uważam że budowa Zbiornika Mucharskiego jest 

świetną inwestycją. Sam fakt jej budowy wynika z konkretnych klanów i jest zamierzonym działaniem 

inwestycyjnym. Niemniej jednak budowa Zbiornika Mucharskiego sprawiła że region się rozwija. 

Budowa Zbiornika dała wiele możliwości. Budowa Zbiornika nie jest inwestycją gminną, więc cała 

infrastruktura związana z jej budową nie jest zasługą gminy, jednak gmina na tym wiele skorzystała. 

Nie mam dokładnych informacji w które zadania dokładnie poszły środki finansowe z budżetu mojej 

gminy, ale gmina wiele zrobiła. Po pierwsze udało się już w większości skanalizować całą gminę, jest 

to sukces, gdyż kanalizacja w takich małych wioskach i o takim ukształtowaniu terenu, rozproszonej 

zabudowie była sporym wyzwaniem. Dzięki temu wiemy że w wodzie miejskiej nie pływają już ścieki. 

Po drugie jakość i stan dróg, głównych i dojazdowych jest znacznie lepsza, chociaż niektóre drogi nie 

wiem z jakich powodów są w stanie tragicznym. Wybudowano mosty i wiele chodników co służy 

turystyce pieszej. Brak w mojej gminie inwestycji w ścieżki rowerowe co mnie osobiście bardzo boli i 

uważam że gmina nie wykorzystuje potencjału regionu. W Zembrzycach powstał deptak i tężnia, 

bardzo miłe miejsce dla turystów i ludzi miejscowych. Boisko i cała strefa sportowa została odnowiona.

 Jak już wspomniałam konieczne są ścieżki rowerowe. Ludzie w ostatnich latach uprawiają 

sport, a infrastruktury brak. No dobra, mamy w okolicy piękne place zabaw. Za to trzeba pochwalić 

gminę, wszystkie place są nowe lub zremontowane. Tam spędzają czas rodzice z dziećmi. Brak dobrego 

utrzymania istniejącej już infrastruktury, chodniki które ciągną się kilometrami przy Zbiorniku 

Mucharskim zarastają trawą! Brak oświetlenia. Brak ławeczek i miejsc gdzie można się schronić przed 

deszczem typu „budki” jak na trasach Velo Małopolska. Brak rozwiniętych punktów gastronomicznych. 

Brak plaży, Zembrzyce w okresie letnim tętnią życiem ludzi którzy przyjeżdżają tu z daleka nad rzekę.

 Myślę że za kilka lat prywatni inwestorzy zainwestują w region. Powstaną punkty hotelowe, 

kwatery prywatne i punkty gastronomii, tej małej typy budki fast-food lub lodziarnie oraz większe 

restauracje. Mam wizję że region ten będzie punktem rozwiniętej turystyki wodnej, żeglugi. Turyści 

będą mogli wypożyczyć sprzęt wodny, rowerki, łódki kajaki. Oczywiście i sama do tego dążę że 

powstanie sieć ścieżek rowerowych, łącząca Zembrzyce , Wadowice, Suchą Beskidzką. Wadowice są 

miejscem znanym i turyści zagraniczni często je odwiedzają Widząc w okolicy taki region i jezioro 

zatrzymają się tu na dłużej. Myślę że będzie tak popularne jak jezioro Żywieckie, Rożnowskie czy nawet 

Solina. Oczywiście bez wątpienia na plażę, uważam że Zembrzyce mają tu największy potencjał jeśli 

chodzi o teren. Wybudowałabym plażę z miejscami na grilla, ławeczkami i ogólnodostępnymi budkami 

gdzie można by się schronić przed deszczem. Wybudowałabym ścieżki rowerowe. Uważam że to jest 

numer 1 który powinien być zrobiony by region stał się przyjazny dla turystów, zwłaszcza że w regionie 

działa wiele teamów rowerowych. Dodatkowo wybudowałabym tor crossowy. Jazda na motorze co 

prawda jest sportem ekstremalnym, ale jest wiele miłośników  motorów. Uważam że należy stworzyć 

specjalne miejsce gdzie można rozwijać swoją pasję nie zakłócając życia reszcie mieszkańców. Tym 

samym eliminując hałas który przeszkadza. Zainwestowałabym w Zoo lub Mini Zoo, lub ogród 

kwiatów. Ludzie lubią przebywać wśród zwierząt i natury, myślę że byłby to strzał w dziesiątkę. 
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22 Jestem zadowolona z tego że tu mieszkam. Mieszkam tu od zawsze. Jest to moja rodzinna 

wioska -Tarnawa Dolna. Mam tu całą rodzinę i dużo znajomych. Jestem Sołtysem we wsi 27 lat. Czuję 

się trochę jak włodarz tej małej wioski. To tez lubię. Wiem wszystko o mieszkańcach.  Znam każdy 

adres, kto gdzie mieszka, kto się wyprowadził. Ludzie mnie lubią i szanują. A ja mam sporo znajomości. 

Kurierzy codziennie stają pod moim domem i pytają o adres. Dzielnicowy również. Zapora to dobra 

sprawa, chociaż tyle lat się ją buduje. Od kiedy pamiętam wszyscy mówili o zaporze. Mój mąż pochodzi 

z Mucharza. Został wysiedlony, ludzie zyskali na tym. Uważam że dzięki Zbiornikowi poprawi się 

atrakcja turystyczna miejscowości. Uważam że poprawi się byt mieszkańców dzięki takiej inwestycji. 

Ludzie będą bogatsi. Bo wiadomo każdy chce prowadzić jakiś interes. Dobrze rozwija się gmina. 

Gmina otrzymała w związku z zaporą dużo pieniędzy. Powstały boiska, ośrodki rekreacyjne. Mają być 

jeszcze pieniądze na dokończenie zaplanowanych inwestycji. W Zembrzycach ma powstać ośrodek 

rekreacyjny koło rzeki Paleczki. Gmina inwestuje w ośrodki rekreacyjne, boiska nowoczesne. W 

infrastrukturę. Co się udało gminie to w końcu skanalizować wieś. Co prawda Tarnawę dopiero w 

ubiegłym roku. Ale to już duży sukces bo już nie wierzyłam kiedy to zrobią. Tylko jedna wioska jest 

jeszcze nie skanalizowana - Marcówka. Wójt pobudował drogi w gminie ale głównie w samych 

Zembrzycach. Małe wioski okoliczne omija. Brakuje ciągle dróg dojazdowych. Ale główne drogi są 

ładne. Zembrzyce dużo zainwestowały w budynki. Budynek gminy jest praktycznie nowy. Ośrodek tak 

samo. Gmina sprzedała dworek i teraz jest piękny dzięki caritasowi. Gmina w ogóle nie inwestuje 

w drogi, oprócz tej głównej. Gmina powinna zrobić dobre drogi. Nie ma ścieżek rowerowych. W okolicy 

dużo ludzi jeździ na rowerach nawet z małymi dziećmi w tym budkach.  Jak nie ścieżek jest to 

niebezpieczne. W mojej wsi nie ma dobrej drogi, nie ma chodników tylko kawałeczek. Ludzie i dzieci 

ze szkoły chodzą  wzdłuż drogi bo nie ma chodnika. Walczę o ten chodnik w mojej wsi z wójtem od lat. 

Jest niebezpieczne dla dzieci a ruch drogowy jest wzmożony w okolicy. Powinny być chodniki. Kolejno 

wójt musi skanalizować Marcówkę. Tylko ta jedna wioska nie ma kanalizacji. Na dzisiejsze czasy to 

wstyd. Zwłaszcza że gmina ma mieć korzyści ze Zbiornika. Gdy inwestycje będą rozpoczęte i 

skończone to teren będzie przepiękny. Zaplanowane budowle zostaną ukończone. Teren jest górzysty 

i atrakcyjny. Turystów już widać choćby niedaleko mojego domu można wynająć wspaniałe domki i 

kwatery. Myślę że tych turystów będzie jeszcze więcej gdy Zbiornik i cała inwestycja się zakończy. Być 

może powstanie jakiś sklep większy w mojej wsi, są tylko dwa malutkie lokalne. To duże utrudnienia 

dla nas, ludzi starszych. A wieś nie jest taka malutka. Gdym miałam takie pieniądze i była 

włodarzem gminy to wybudowałabym  restaurację  i hotele. Zrobiłabym dobre drogi i chodniki.  

Zainwestowałabym w punkt wynajmu łódek. W coś co się kojarzy z wypoczynkiem nad wodą. 

Podstawą są ścieżki rowerowe zrobiłabym je w całej wsi. Powinny być wokół całej zapory. 

Wybudowałabym plaże w Zembrzycach. 

23 Tak, jestem zadowolona mieszkam w pobliżu Jeziora Mucharskiego, w małej miejscowości                       

o nazwie Śleszowice. Uważam, że okolice są atrakcyjne turystycznie ,a może w niedalekiej przyszłości 

zostanie rozbudowana strefa rekreacji której na dzień dzisiejszy brakuje. Teren jest ciekawy z punktu 

widzenia miłośników ptactwa, a szczególnie tego wodnego, które na naszym terenie odnajdują dla 

siebie miejsca na gniazdowanie. Na przełomie kilkunastu lat od kiedy jestem mieszkanką tego terenu 

wiele się zmieniło.  Teren przeznaczony pod budowę tej inwestycji został całkowicie zmieniony 

poprzez umacnianie osuwisk, budowę nowych dróg i mostów również nowej linii kolejowej. Miało 

miejsce też wysiedlanie mieszkających ludzi  jak również wyburzanie domów i budynków 

gospodarskich.  Budowa zbiornika moim zdaniem jest pozytywną inwestycją ale gmina nie jest 

jedynym inwestorem. Z pewnością gmina również  finansuje  bądź współfinansuje w wielu 

potrzebnych inwestycjach , np. budowa kanalizacji, poprawa jakości dróg i ich oświetlenia. Pozyskuje 

środki na rozbudowę placów zabaw, boisk szkolnych. Dla bezpieczeństwa mieszkańców budowane są 

chodniki dla pieszych. Zdecydowanie rozwój rekreacji poprzez wyznaczonych miejsc kąpielowych, 
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gastronomicznych, ścieżek rowerowych  jak również budowa miejsc gdzie można usiąść i podziwiać to 

miejsce otulone wzgórzami. Myślę, że zmieni się pozytywnie. Już teraz obserwuje się tereny, które 

przygotowane są do budowy hoteli,  gastronomii czy domków pod wynajem. Zainteresowanie ludzi 

tym terenem też jest odczuwalne. Tak jak wyżej wspominałam głównie w rozwój rekreacji, która 

pozwoliłaby na miły, wygodny i bezpieczny wypoczynek. 

24 Generalnie jestem zadowolony, że mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego. Tereny wokół 

zbiornika zrobiły się atrakcyjne turystycznie. Dla mnie i mojej rodziny to super miejsce na wypad 

rowerem, spacer, biwakowanie na „dzikich plażach”. Jestem również wędkarzem, dlatego doceniam 

że mam kolejne miejsca do połowów. Moim zdaniem Gmina Zembrzyce do tej pory prawidłowo 

wykorzystuje środki pozyskane z różnych źródeł , w związku z powstaniem Zbiornika Mucharskiego. 

Dotychczasowe inwestycje: Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego, Budowa kanalizacji, 

Budowa oczyszczalni, Budowa obwodnicy Zembrzyc, Budowa wałów wokół Zembrzyc. W 

najbliższym czasie gmina powinna postawić na: Wyznaczenie miejsc rekreacyjnych, Parkingi, Miejsca 

do biwakowania, Pola namiotowe, Ścieżki rowerowe, Punkty gastronomiczne. Jeżeli Wody Polskie 

udostępnia  Gminie Zembrzyce tereny wokół zbiornika, żeby były ogólno dostępne dla Mieszkańców 

gminy i przyjezdnym turystom , przyszłość klaruje się dobrze. Poprzez zwiększony ruch turystyczny 

Gmina i jej Mieszkańcy zyskają duże profity. Gdybym rządził gminą i miał do dyspozycji miliony 

zainwestowałbym: Wyznaczenie miejsc rekreacyjnych, Parkingi, Miejsca do biwakowania, Pola 

namiotowe, Ścieżki rowerowe, Punkty gastronomiczne, Wypożyczalnia rowerów, Uzbrojenie działek 

przemysłowych w okolicach terenów „ISPY”. 

25 Moja odpowiedź brzmi tak. Nie wyobrażam sobie lepszego miejsca do zamieszkania, jakim jest 

połączenie gór i jezior. Urodziłam się jeszcze w czasach kiedy obecny Zbiornik – Jezioro Mucharskie, 

był jeszcze na etapie planowania. Potem przez okres mojego dzieciństwa długie lata praktycznie nic 

się nie działo. Aż w końcu powstał. Z perspektywy czasu spoglądając w przeszłość, bardzo dobrze się 

stało, że udało się doprowadzić do końca to przedsięwzięcie. Z całą pewnością wielu ludzi wiąże 

nadzieje z rozwojem regionu poprzez istnienie Zbiornika.  Jest również w zasadzie i może najważniejszy 

plus tej inwestycji, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa, a o czym zdążyliśmy się przekonać  po 

doświadczeniach z powodzi  z przed i po ukończeniu Zbiornika, jak istotną rolę odgrywa. Te główne 

dwa aspekty wymienione powyżej, sprawiają, że jestem w pełni zadowolona, że mogę mieszkać w 

pobliżu Zbiornika. Dzięki dokończeniu budowy Zbiornika krajobraz mojej rodzinnej miejscowości 

i jej okolic uległ dużym przeobrażeniom, które oceniam bardzo pozytywnie. Dużą zaletą jest z 

pewnością powstanie nowych ciągów  komunikacyjnych. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele 

nowych dróg , które sprawiają, że można dostrzegać  walory turystyczne mojej miejscowości i 

podziwiać jej otoczenie. Dzięki wybudowaniu  nowych dróg  ułatwiona została komunikacja zarówno 

między poszczególnymi  przysiółkami  jak i sąsiadującymi z Gminą Zembrzyce wioskami.  Wcześniej 

jeden z przysiółków tzw. Zarąbki Skawieckie był sporo oddalone od centrum mojej miejscowości, a 

obecnie po wybudowaniu drogi łączącej dwa powiaty suski i wadowicki,  wieś Zembrzyce z Dąbrówką 

utworzono nową linię komunikacji miejskiej, a co za tym idzie dwa dodatkowe przystanki oraz dwie 

drogi dojazdowe do przysiółku z czego jedna asfaltowa. Ponadto budowa nowych chodników 

przyczyniła się do powstania nowych tras spacerowych , bardzo często uczęszczanych oraz zwiększenia  

możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu poprzez bieganie, jazdę na rowerze itd. Na terenie 

mojej miejscowości powstało również Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Da się zauważyć że Gmina 

stawia w dużej mierze nacisk na rozwój turystyki i rekreacji.  Gmina Zembrzyce leży w dorzeczu 

dwóch rzek Paleczki i Skawy, które wpływają obecnie do Jeziora Mucharskiego. Po wykonaniu 

umocnienia linii brzegowej Jeziora w ostatnich latach ujście Paleczki do Skawy stało się bardziej 

dostępne i zyskało spory obszar wokół. Podczas gorących letnich dni  teren ten zapełnia się 

„plażowiczami”. Za sprawą drogi szutrowej można zjechać praktycznie do samej linii brzegowej 
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własnym samochodem. Uważam,  że powinno to zostać dostrzeżone przez władze miejscowości i 

dobrze zagospodarowane. W pobliżu powinien zostać wybudowany parking wraz z miejscami do 

odpoczynku.  Na chwile obecną podczas weekendów samochody osobowe parkują niemalże wszędzie 

wzdłuż drogi, co może stwarzać niebezpieczeństwo.  Myślę,  że świetnym  pomysłem byłoby również 

utworzenie prawdziwego kąpieliska wraz z możliwością  wygodnego plażowania. Wokół mogłoby 

powstać wypożyczalnia rowerów wodnych, kajaków, a w niedalekim  pobliżu boisko do siatkówki 

plażowej. Pobliże ujścia Paleczki to również teren starej drogi, z której na chwile obecną  została tylko 

zarośnięta ścieżka, a po jej odświeżeniu i rewitalizacji mogłaby się stać świetną trasą spacerową dla 

rodzin z małymi dziećmi i nie tylko, ponieważ otoczona jest zielenią, a już z całą pewnością 

bezpieczniejsza niż sam chodnik w pobliżu drogi. Teren ten mógłby również posłużyć za trasę rolkową 

dla młodzieży, która aktywnie porusza się po drodze jeżdżąc na rolkach, deskorolkach itd. Na wałach 

przy rzece Skawie można by było postawić ławeczki, aby co jakiś czas można było sobie usiąść. Dzięki 

takim przedsięwzięciom teren wokół Zbiornika mógłby stać się jeszcze bardziej atrakcyjny i przyciągać 

turystów. Myślę, że w najbliższej przyszłości wzbogaci się oferta turystyczna wokół Jeziora 

Mucharskiego. Powstanie licznych atrakcji mogłoby przyciągnąć licznych turystów, a co za tym idzie 

rozwój regionu wokół Jeziora Mucharskiego. Liczę na to iż już w nieodległej przyszłości powstanie 

rozbudowana baza gastronomiczna, aby można było nawet tylko przejeżdżając coś zjeść i przy okazji 

podziwiać tereny naszej pięknej okolicy. W najbliższym otoczeniu Zbiornika w okolicy zjazdu w 

miejscowości Jaszczurowa- Mucharz widzę w przyszłości doskonałą lokalizację na kąpielisko wodne 

połączone z plażą i zapleczem gastronomicznym. Jezioro samo w sobie przyciąga sporty wodne, a więc 

nie powinno zabraknąć choćby małej przystani jachtowej, wypożyczalni rowerków wodnych czy 

kajaków. Lokalizację wskazaną powyżej uważam za najlepszą wokół zbiornika, ponieważ jest łatwo 

dostępna z drogi krajowej, a tafla wody Jeziora Mucharskiego niezbyt stroma. W tej okolicy pięknie 

prezentuje się sama zapora wodna więc można by było wybudować pomost bądź molo, które z 

pewnością stanowiłoby również świetną atrakcję turystyczną.  Uważam także, że sama tama powinna 

być dostępna dla turystów, jak to się dzieje na innych obiektach tego typu. Mam nadzieję,  że 

utworzone Jezioro Mucharskie stanie atrakcją turystyczną, która przyciągnie wiele inwestycji dla 

regionu, a przez to pozwoli się dalej rozwijać. Jak już wymieniłam w powyższych punktach, teren 

wokół Zbiornika jest jeszcze do zagospodarowania. Powinna powstać  bardzo zróżnicowana baza 

hotelowo –gastronomiczna, aby można było przyciągać turystów. Świetnym pomysłem są domki 

letniskowe, jeżeli ktoś szuka większej prywatności. Ponadto w okolicy Jeziora koniecznie muszą się 

znaleźć liczne pole namiotowe, dla osób lubiących bliższy kontakt z naturą. Rejon Beskidów nadaje się 

świetnie na podróże rowerem, a w obecnych czasach na popularności zyskują rowery elektryczne, w 

łatwy sposób można objechać okolicę, dlatego więc wybudowałabym koniecznie wypożyczalnię 

rowerów.  Na chwilę obecną można już doskonale objechać tereny wokół, ale z całą pewnością trasy 

rowerowe powinny zostać jeszcze bardziej rozbudowane i dokładnie opisane wraz z punktami na 

odpoczynek. Ogromną inwestycją z wielkim przekonaniem jest budowa przystani wodnej , ale jachty 

motorówki czy mniejsze pojazdy wodne to nieodłączny element krajobrazu jezior. Tereny w pobliżu 

Zbiornika to bardzo często teren leśny, więc jedną z wspaniałych atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży 

jak i dorosłych jest park linowy, który wzbogaciłby ofertę turystyczną w okolicy Jeziora Mucharskiego. 

26 Oczywiście że jestem zadowolona. Tutaj nawet wybudowałam swój dom. Założyłam tu 

rodzinę, zresztą mój mąż tez pochodzi ze Zembrzyc. Dużo podróżowałam po świecie, byłam a Azji, 

Ameryce, Afryce. Lubię podróże, chociaż teraz małe dzieci mocno mnie ograniczyły. Wracając do 

Zembrzyc to jest moje miejsce gdzie czuję się dobrze od dziecka , mój dom. Chcę to przekazać moim 

dzieciom.  Mieszkam nad sama Paleczką, Paleczka wpada do jeziora. Od dziecka życie toczyło się wokół 

rzeki. Do nas wszyscy przychodzili nad rzekę, my co roku mamy ogromny basen na podwórku, wodę 

bierzemy z rzeki i pełno znajomych z niego korzysta. Toczy się tu całe moje życie towarzyskie. Uważam 



35 
 

że region ma potencjał. Weekendami jest co robić nie nudzi nam się.  Z domu mam łady widok na 

rzekę i las.  Uważam że trochę słabo. Oprócz regulacji rzeki Paleczki i tych wałów to mało się 

dzieje. W gminie odnowiono budynki urzędu, caritasu, szkoły. Powstały nowe drogi i pełno chodników. 

Jednak te chodniki są zadbane. Ale gmina nie inwestuje w nic co wiąże się ze Zbiornikiem. Nie buduje 

się miejsc wypoczynku. Nie ma miejsc parkingowych, nie ma koszy na śmieci. Jest tylko jedna ławeczka 

przy mostach kolejowych. Żałosne. I chodniki które ciągną się kilometrami. Nie ma w ogóle ścieżek 

rowerowych. Jedynie co powstało to boisko, na które mam widok z okna. Lubię tam chodzić na 

spacery, jest nowe i ładne. Dużo się tam odbywa imprez.  Gmina ma ogromny potencjał w 

związku z budową Zbiornika. Powinny priorytetowo powstać miejsca spotkań. Typu jakieś ławeczki czy 

parki gdzie ludzie mogliby się przejść, spotkać, posiedzieć, pogadać. Priorytetem jest plaża, bo ludzie 

na dziko przyjeżdżają nad rzekę i tylko śmieci zostawiają po sobie. Dlatego priorytetem są kubły na 

śmieci. Skoro buduje się Zbiornik i ma być on wodną atrakcją turystyczną to muszą być wypożyczalnie 

rowerków wodnych. W to powinna gmina zainwestować. Nam tą gminę i widzę jak marnują 

pieniądze i szansę. Marnują ten potencjał jaki niesie za sobą budowa Zbiornika. Myślę za kilka lat gmina 

będzie zaśmiecona i zarośniętą krzakami. Są chodniki które są nieutrzymywane i porastają trawą. Most 

który powstał po powodzi nie jest utrzymywany. Brzydki i zaniedbany. Myślę że turyści nie będą tu 

przyjeżdżać bo nie nawet hoteli. Nie ma miejsc z dobrym jedzeniem, brak restauracji. Ja to bym 

zainwestowała w ośrodek wypoczynkowy. Ogromny, żeby przyjeżdżały tu kolonie. Zrobiłabym 

wypożyczalnię rowerków wodnych. Wtedy jezioro  byłoby atrakcją. Zrobiłabym dużą plaże, miejsca 

parkingowe i kosze na śmieci. Zainwestowałabym w ścieżki rowerowe.  Wybudowałabym pole 

namiotowe w lesie. Tego brakuje w okolicy więc byłby to hit. Sprzedałabym teren dla osób które chcą 

wybudować hotele i restauracje. 

27 Tak jestem zadowolona że tu mieszkam, gdybym nie była pewno bym się wyprowadziła. 

Zresztą miałam okazję mieszkać przez dłuższy okres w Krakowie, warszawie a nawet w Korei 

Południowej na wymianie studenckiej. Jednak ostatecznie postanowiłam wrócić do Zembrzyc. To 

miejsce jest piękne. Spędziłam tu najlepsze lata dzieciństwa i jak dorastała. Widzę jak się zmieniło. 

Obecnie kupiłam ogromną działkę budowlana w Marcówce z widokiem na babią Górę. Wszyscy moi 

znajomi nie mogą uwierzyć i mówią że to do mnie nie podobne.  Ale co się we mnie zmieniło ? 

Założyłam rodzinę i zaczęłam doceniać uroki mieszkania na wsi, sama byłam szczęśliwa tu mieszkając 

i chcę żeby moje dzieci też były i tak jak ja wspominały dzieciństwo. Ten region jest przepiękny, a 

jeszcze jak się rozwinie turystyka to będzie bardzo atrakcyjny. Są ładne widoki , region ma potencjał.

 Po części uważam jak moja siostra że trochę słabo. Dom rodzinny mam nad samą rzeka 

Paleczką i wokół niej tętniło nasze dzieciństwo. Cała wioska przychodziła do nas nad rzekę. Ale wtedy 

nic nam nie było potrzebne, tylko rzeka. I była świetna zabawa. Region ten zmienił się. Przez jezioro 

zrobiono umocnienia rzeki i wały przeciwpowodziowe, gmina w to zainwestowała. Ogólnie region ten 

zmienił się nie do poznania. W Zembrzycach powstała obwodnica, więc zrobiło się spokojniej. Gmina 

sprzedała budynki takie jak Dworek i stare kino. To też inwestycja. Powstały ośrodki Caritasu. Również 

stare ośrodki PKP zostały sprzedane i obecnie są wykorzystywane jako miejsca religijne- Mariacki 

Ośrodek Rekolekcyjny. Gmina zainwestowała w chodniki i drogi, nie do końca mi się te chodniki 

podobają. Obecnie są słabo użytkowane i jest to taka betonizacja.  Gmina ma spory potencjał w 

związku z budową Jeziora Mucharskiego.  Priorytetem są miejsca gdzie można by wyjść i się spotkać, 

nie wiem jakieś parki, zacienione, ławeczki. Priorytetem jest inwestycja w rejon przy samym jeziorze, 

nad rzeką. Musi powstać plaża. Powinny być ścieżki rowerowe, żyjemy w XXI wieku a ich nie ma , 

trochę wstyd. Gmina powinna sprzedać ładne działki dla osób prywatnych którzy by zainwestowali w 

region.    Wtedy rozwinęłaby się bardziej turystyka. Gmina powinna bardziej wizualnie zadbać o 

wygląd. Mam tu na myśli utrzymanie rynku i obecnej infrastruktury. Dla ludzie przejeżdżających przez 

Zembrzyce nie ma nic co by ich skłoniło ku zatrzymaniu się. W rynku nie ma dobrego parkingu.  
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 Myślę że gmina dobrze wykorzysta potencjał jakie niesie ze sobą budowa jeziora. Powstanie 

plaża i miejsce stanie się atrakcją na skalę Polski. Są tu tereny górzyste więc będą przyjeżdżać miłośnicy 

górskich wędrówek. Powstaną miejsca noclegowe, kwatery prywatne i jakieś większe hotele. 

Powstanie hotel na wodze z pomostem, taka restauracja jak w Krakowie na Wiśle. Może ktoś wpadnie 

na taki pomysł. Region się rozwinie za kilka lat tylko potrzebuje prywatnych inwestorów a żeby ich 

mieć gmina musi udostępnić swoje działki. Ja to bym przede wszystkim zbudowała jakiś duży 

hotel nad jeziorem z dobrą restauracją. Zbudowałabym centrum rekreacji sportu wodnego. Można by 

tam wypożyczać łódki i rowerki wodne. Zainwestowałabym w plaże, chyba jak każdy, bo jezioro z tym 

kojarzy się ludziom. Z wypoczynkiem nad wodą. A tej infrastruktury nie ma. Zbudowałabym ścieżki 

rowerowe, bo wiele ludzi jeździ rowerami. Zresztą nie tylko rowerami, ale są też fani biegania, nordic-

walking. Mieszkałam trochę w dużych miastach i na wsi brakuje mi parków czy małych kawiarni, gdzie 

mogłabym wyjść coś zjeść. Także w restauracje bym zainwestowała. 

28 Generalnie jestem zadowolony, przede wszystkim z punktu rekreacyjnego, że lubię jeziora, 

morze i teraz w takiej bliskości będzie można pojechać na plażę czy na brzeg tego jeziora. No i myślę, 

że też w perspektywie biznesowej, też będzie ok. W sumie to nawet zastanawialiśmy się z kolegami, 

że można byłoby wskoczyć z jakimś biznesem. Jednak jest jak teraz jest więc nie wiem jak to będzie. 

Nie wiem jak na ten moment wygląda kwestia otwierania biznesu jakiegokolwiek nad tym zbiornikiem. 

Gdyż w sumie nie wiadomo czy ten Zbiornik jest otwarty czy nie jest oraz czy są jakieś rekreacyjne 

strefy czy ich nie ma. Powiem, tak, że mało widzę. Ale z tego co ja widzę to nie widzę  żadnych 

inwestycji. Jestem związany z gminą Mucharz, bo dopiero od niedawna mieszkam w gminie 

Zembrzyce, bo jestem przesiedleńcem. Wcześniej faktycznie budowa boiska w Skawcach, budowa 

strażnicy te wszystkie inwestycje które zostały wybudowane w zamian za coś co zostało zalane. Ale też 

patrząc jak to wyglądało za boisko w Skawcach gdzie były dwie budy został wybudowany piękny obiekt 

także myślę, że to jest ok. Jednak nie wiem czy to się zawiera w tym pytaniu. Potem Strażnica w 

Mucharzu na Zielonej to była strażnica na żuka a wybudowano nowy budynek, jest nowa szkoła w 

Mucharzu ale ona jest za szkołę w Skawcach. Przy wejściu do szkoły jest tablica o którą mój tata 

walczył, że to jest szkoła wybudowana za szkołę w Skawcach. Zresztą też graliśmy z orkiestrą na 

otwarciu. Nie wiem kiedy to było ale z 8 lat temu musiało być. Dzięki temu, że te szkoły tak powstały 

wszystkie na terenie gminy Mucharz to pomogło reformie gimnazjalnej. Bo nie byłoby gdzie zrobić 

gimnazjum a dzięki temu się udało. Dużo obiektów, które są w Mucharzu te nowe obiekty są dzięki 

temu, że zostały zniszczone w Skawcach więc są nowe. Cała Borowina Skawiecka jest zintegrowana z 

Mucharzem. Jak na Górnym Śląsku, że nie widać, gdzie się wyjeżdża ze Skawiec do Mucharza.

 Przede wszystkim uregulowanie kwestii otwarcia Zbiornika, strefy dla turystów kuracjuszy i 

odpoczywających nad Zbiornikiem. Wydzielenie konkretnych miejsc, niby jest to jedno miejsce w 

Jaszczurowej koło stacji benzynowej to tam można tam pojechać ale tam nie ma nic poza klepiskiem 

to tam nic nie ma. A myślę, że należałoby utworzyć takie miejsca i w tych miejscach gdyby było to 

uregulowane to firmy utworzyłyby food-trucki czy nawet jakieś kontenery takie na początek zaplecze 

gastronomiczne. Czyli jakby uregulowanie tych miejsc pod plaże i otwarcie Zbiornika dla przestrzeni 

gastronomicznej. W tym kontekście powinno to być uregulowane. Droga wzdłuż Zarębek to nie jest 

przystosowana do rekreacji tam jest dużo miejsca  i nie wiem dlaczego ktoś tak tam wybudował wąską 

drogę i nie ma przez środek pasa i ta droga wydaje się być wąska i co za tym idzie niby jest chodnik ale 

też myślę, że przydałaby się tam ścieżka rowerowa. Gdzie można byłoby swobodnie na rolkach i na 

rowerze przejechać. Myślę, też że w niektórych miejscach poszerzenie dróg. W tym momencie 

przyjeżdżają lokalne osoby ale jakby to miało funkcjonować tak jakby na przyszłość to myślę, że 

będziemy tutaj mieli jeden wielki korek. Tak jak na przykład przy jeziorze Żywieckim. Czyli poszerzenie 

drogi w niektórych miejscach i jeszcze też powinny być miejsca pod parkingi też przy miejscach 

rekreacyjnych.  Pierwsze się nasuwa, że nic się nie zmieni. Mam nadzieję, że będzie wyczyszczone dno 
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Zbiornika w takim sensie, że jest dużo drzew. Na dnie Zbiornika rosną drzewa to najlepiej to widać 

koło naszego domu, na końcówce albo jak kto woli na początku jeziora, że jest nie wyczyszczone dno, 

że pojawiają się krzaki, a to będzie potem gnić i może się przez to zmienić struktura jeziora. Więc to 

mam nadzieję, będzie wyczyszczone i to co wcześniej wspomniałem, że może jakoś się wyreguluje 

kwestia miejsc, tych plaż i może będzie uregulowana kwestia strefy ciszy. Nie wiem czy będą takie 

strefy czy nie, jakimi rodzajami łódek będzie można pływać, bo w tym momencie to ja już się zgubiłem 

i nie wiem czy jest to w końcu wyregulowane. Myślę, że to może niektóre inwestycje blokować. Mam 

nadzieję, że to się rozwinie turystycznie, że jednak będzie jednak ten rozwój. Jest jeszcze trochę czasu 

więc może akurat się uda. Myślę, że to co wspomniałem to na pewno czyli wyregulowanie tych 

terenów, bo myślę, że jest kilka takich miejsc, że właścicielem jest gmina czy Wody Polskie i po prostu 

trzeba to uregulować, uporządkować te miejsca gdzie można byłoby odpoczywać. Ważne aby też ta 

ścieżka rowerowa powstała. Z perspektywy biznesowej to myślę, bardziej gminie opłaci się 

wynajmować czy tereny, nawet nie budować budynków, tylko wynająć działki i może ktoś wybuduje 

na niej budynek i żeby gmina utrzymywała czystość na bieżąco. I teraz w sumie pojawia się kwestia czy 

budować budynki i je wynajmować czy lepiej zająć się długoterminowym wynajmem samych parcel, 

działek. Może też kwestia reklamy, na pewno, bo nie wiem czy ten teren jest aż tak znany. Może też 

takie shootle busy takie połączenia, że np. z Wadowic można za darmo podjechać nad Zbiornik 

autobusem darmowym ze stacji kolejowej, pks. Aby tych turystów przyciągnąć. Aby Ci ludzie chcieli 

tutaj przyjeżdżać. W sumie to teraz to wymyśliłem ale byłoby to fajne. Nawet z Krakowa jakby były 

takie połączenia to byłoby to korzystne ale tutaj już jest większa odległość i większy koszt. W reklamę 

bym poszedł na pewno. Może też bo piłka nożna jest mi bliska poprawienia trochę tej infrastruktury 

przy boisku w Skawcach, bo jest wielka inwestycja, której nie widać. Ogromne ilości pieniędzy 

pochłonęła ta inwestycja szczególnie przewożenie ziemi z tego boiska, wyrównanie tego terenu. I 

potem to już nie wiem czy brakło tych pieniędzy więc teren jest ładny, stadion robi wrażenia ale np. 

zabrakło takich głupot, czasami głupot czasami może i nie głupot. W tym budynku sportowym nie ma 

ogrzewania, nie umiem sobie tego wyobrazić nasuwają się niecenzuralne słowa, jak można oddać do 

użytku nieogrzewany budynek więc muszą sobie radzić grzeją farelkami. Co jest bez sensu, jak ten 

budynek będzie wyglądał za kilka lat. Brakuje takich rzeczy przeciągnięcie peszla z kablem aby były 

głośniki po drugiej stronie boiska aby było dobrze słychać spikera w trakcie zawodów sportowych. 

Masę rzeczy brakuje akurat na tym obiekcie, które można byłoby wykorzystać, bo jest atrakcyjne 

położenie na przyszłość. Przy tym budynku można byłoby stworzyć jakiś hotel oczywiście 

wybudowanie hotelu to jest też problem bo trzeba go utrzymać. Jednak faktycznie jakby było kilka 

milionów to myślę, że miałoby to rację bytu. Utworzenie bazy noclegowej przy budynku sportowym i 

wtedy mogłyby nawet drużyny przyjeżdżać nad zgrupowanie w piękny teren w okolicach jeziora. Też 

wiem, że za tym boiskiem ma być wybudowany przez prywatnego inwestora hotel nie wiem na jakim 

etapie są plany ale były takie głosy, że miał być hotel. Także myślę, że to tyle. 

29 Jestem bardzo zadowolona z tego, że mieszkamy blisko zbiornika ze wg na widok który mamy 

z okien domu. Widok jest niesamowity, goście odwiedzający nas za każdym razem podziwiają widoki i 

zazdroszczą go nam. W ostatnich latach zmieniliśmy nawet z tego względu okna na panoramiczne, by 

jeszcze mocniej móc się zachwycać panoramą na zbiornik i otaczającą przyrodą. Dodatkowym atutem 

jest to że często udajemy się na spacer lub przejażdżkę rowerową właśnie po to, by posiedzieć nad 

brzegiem zapory, pozachwycać się widokami, zachodzącym słońcem  czy poobserwować  ludzi na 

skuterach wodnych.  W dopływających rzekach bobry znalazły swe domy, budując zapory co tez jest 

fajną atrakcją dla nie tylko dla dzieci. Ponadto można popłynąć w rejs :) statkiem, który w chyba 

godzinę opływa zbiornik wokoło. Czasem widać z mojego ogrodu jak statek pływa po jeziorku. 

Mieszkanie blisko zbiornika jest tez dla nas atrakcję ze wg na to ze w przyszłości będzie to teren bardzo 

atrakcyjny, będzie możliwość rozwoju różnych sektorów turystycznych, biznesów rekreacyjno-
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wypoczynkowych. W związku z budową zbiornika gmina buduje chodniki wzdłuż dróg, często są 

to bezsensowne inwestycje ponieważ po tych chodnikach mało kto chodzi. Zamiast inwestować w 

chodniki po obu stronach i do tego jeszcze bariery, powinno być po  prostu szutrowe pobocze i tyle.  

budowana jest kanalizacja w okolicznych wioskach , gdzie do niedawna większość domów dawała 

upust swoim ściekom po prostu do rowu przy drodze, zapachy roznosiły się iście wiejskie, ale powoli 

powoli już kończy się ta epoka.  Najważniejszą rzeczą o której zapomniał ktoś kto projektował ten 

zbiornik jest to, że zupełnie zapomniał o ścieżkach rowerowych.  Nigdzie nie spotkamy tutaj tras 

rowerowych po których można by spokojnie z całą rodziną udać się wzdłuż zalewu. Mnóstwo moich 

znajomych narzeka na tą sytuację, nie wiem czy można to jeszcze naprawić, było fajnie.  Dodatkową 

sprawą jest to, że nie ma żadnych atrakcyjnych miejsc bo móc posiedzieć  nad zalewem, zrobić ognisko 

itd, wszystkie miejsca to prowizorki, robione przez samego siebie na miejscu, co prawda zbiornik nie 

jest jeszcze oddany do użytku, ale żeby ludzie mogli już korzystać z tego miejsca gmina powinna zadbać 

o atrakcyjność i przyciągnięcie do tego miejsca ludzi spoza gminy, a tego nie ma bo jeśli ktoś już 

spaceruje, czy jeździ na rowerze to są to tylko ludzie z okolicznych terenów.  Nie są budowane żadne 

parkingi. Trasy turystyczne powinny być oznaczone. Mam nadzieje że za 10lat budowa zapory w 

końcu zostanie ukończona, infrastruktura turystyczna rozwinie się na tyle, by okoliczni mieszkańcy 

mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze turystycznym, chodzi mi tutaj o takie atrakcje jak np. 

wypożyczalnia skuterów, łódek, rowerków wodnych, rejsy statkiem. Mam nadzieje ze sektor 

gastronomiczny się rozwinie np. jakieś budki, małe restauracyjki. Chciałabym również żeby rozwinęła 

się baza noclegowa - małe gospodarstwa z miejscami noclegowymi, agroturystyka, a może nawet 

hotel. Myślę ze to miejsc e powinno ściągać turystów z dalszych terenów, a do tego potrzebna jest 

właśnie baza noclegowa.  Wypożyczalnia rowerów, skuterów to z całą pewnością w takiej okolicy 

miałoby popyt. Może tez jakieś miejsce dla dzieci, może małpi gaj, plac zabaw, miejsce grillowe. Na 

pewno powinny być plaże by ludzie mogli korzystać z kąpieli wodnych. Gdybym miała do dyspozycji 

kilka milionów to bardzo chętnie bym się nimi zajęła.  Pierwszą rzeczą którą bym zrobiła to byłyby 

ścieżki rowerowe.  Miejsca przeznaczone do pływania z plażą i  z miejscami do grillowania z ławkami, 

miejscem na ogniska. Miejsca dla rodzin z małymi dziećmi tj. place zabaw, brodziki dla dzieci, może 

nawet basen odkryty z filtrowaną wodą. Zrobiłabym miejsca parkingowe, teraz każdy przyjeżdża 

samochodem i już brakuje miejsc, a co dopiero jak dojdą atrakcje, wtedy parkingi będą musiały 

powstać.  Przede wszystkim też musi być mnóstwo koszy na śmieci. Dałabym jakieś dotacje  na rozwój 

miejsc noclegowych, agroturystyki. 

30 Jestem zadowolona, ponieważ nie każdemu dane jest mieszkać w miejscu gdzie żyli jego 

przodkowie. Natomiast czy bliskość Zbiornika Mucharskiego rodzi zadowolenie to tu nie mam już 

jednoznacznej odpowiedzi. Tak jestem zadowolony, bo zbiornik spowodował powstanie nowych 

walorów turystycznych specjalistycznych do uprawiania sportów wodnych żeglarstwa, kajakarstwa. 

Co do samego pływania to tu ze względu na jakość dostarczanej wody do zbiornika to można mieć 

wątpliwości. Nie - nie jestem zadowolony z obecności zbiornika ponieważ nie można być zadowolonym 

z dewastacji naturalnych walorów turystycznych i wypoczynkowych, krajoznawczych jaką 

spowodowało budowanie czaszy zbiornika. Zembrzyce jako jedna miejscowość w powiecie suskim 

posiada rzeki, do których dostęp nie był ograniczony dla ludzi. Obydwie rzeki po wzniesieniu 

obwałowań i opasaniu  ich drogami  asfaltowymi są trudno dostępne. Zembrzyce były miejscowością 

letniskową w ubiegłym wieku. Setki ludzi w czasie wolnym wypoczywało nad brzegami tych rzek. Mam 

to udokumentowane zdjęciami. Przyjeżdżali do nas mieszkańcy Krakowa. Rozwijała się agroturystyka 

chociaż nikt tego tak nie nazywał. Dziś cofka zbiornika raczej nie zachęca do przybywania do Zembrzyc. 

Tradycyjne pokoleniowe zajęcie Zembrzycan – garbowanie – upadło całkowicie . Nie pomyślano i nie 

było chęci do budowy podczyszczalni chemicznej. Świat garbuje skóry nadal a w Zembrzycach 

całkowity upadek tego rzemiosła (niemal). Chociaż poprawiła się komunikacyjna dostępność od strony 
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północno-wschodniej powiatu wadowickiego to Zembrzyce straciły wiele naturalnych terenów. Dziś 

ludzie spacerują tuż obok przejeżdżających samochodów osobowych i ciężarowych w oparach spalin. 

Most drogowo-kolejowy do Stryszowa mógł oszczędzić Zembrzyce. Okolice, w których mieszkam są 

piękne i zawsze takie były. Gdy powstał zbiornik piękno okolicy zostało odkryte dla wszystkich. Kto 

chce je zobaczyć może przyjechać. Poza tym lubię gdy coś się dzieje wokoło. Lubię patrzeć i 

obserwować zmiany. Zmiany, które przynoszą z sobą coś dobrego. Czasem też łatwiej powiedzieć 

komuś obcemu gdzie się mieszka gdy dany obiekt jest znany. To wyzwanie dla leniwych, którzy nie 

bardzo chcą się rozwodzić nad wyjaśnianiem lokalizacji. Dla wrażliwego człowieka kontakt z przyrodą 

jest ważny. Zbiornik umożliwia taki kontakt o każdej porze roku. Zwiększa się również atrakcyjność 

terenów wokół Zbiornika. Dla ludzi z inicjatywą jest to szansa na rozwój własnej działalności. Z drugiej 

strony już widzę zagrożenie związane z ekspansją nieodpowiedzialnych pseudo-turystów i to mnie 

zastanawia. Gmina Zembrzyce moim zdaniem zyskała wiele w związku z budową Zbiornika. Zdania 

są jak zawsze podzielone ale gołym okiem widać, że się zmienia na lepsze. W kolejnych numerach 

kwartalnika Gminy Zembrzyce były podawane plany rewitalizacji gminy. Już teraz widać wspaniale 

przygotowane boisko sportowe oraz strefy do rekreacji. Wybudowano wiele placów zabaw w okolicy 

każdej ze szkół gminy Zembrzyce. Są miejsca dla osób starszych np. tężnie solankowe i 

wyremontowano bibliotekę. Stworzono Centrum Kultury i Czytelnictwa. Dzieci i młodzież mają miejsca 

do spotkań. Jednak można jeszcze było dużo więcej wykonać, chyba, że są takie plany i oby tak było. 

Władze widać, że inwestują w dzieci i młodzież. Pomyślały nad ofertą zajęć dodatkowych – 

sportowych, związanych z rozwojem różnych zainteresowań w tym zakresie. Pamiętają również o 

seniorach ale jest jeszcze dużo do zrobienia. Okres wakacyjny pokazał szereg działań do 

natychmiastowego wykonania. Przede wszystkim duża ilość osób pragnących odpocząć nad rzeką 

przyniosła z sobą o zgrozo dużo śmieci. To chyba świadczy o braku kultury gdy ktoś pozostawia po 

sobie śmieci ale co zrobić tak jest. Konieczne jest przygotowanie koszy, kontenerów lub innych miejsc 

gdzie te śmieci ludzie mogą wrzucić. Następna kwestia – w Zembrzycach brak jest jakichkolwiek zejść 

nad rzekę Skawy od strony wsi Zembrzyce i zejść do jeziora. Gdy wczasowicze wypoczywają chętnie 

skorzystaliby z sieci gastronomicznej, której niestety brak. Część osób uwielbia wycieczki rowerowe 

ale ścieżek rowerowych niestety u nas nie ma. Istnieje wielkie zagrożenie dla rowerzystów szczególnie 

gdy poruszają się w stronę Dąbrówki. Zagrożeniem są mknące z ogromną prędkością samochody. 

Ważnej jest również czyszczenie samego Jeziora Mucharskiego co widać gdy są intensywniejsze opady. 

Do granic Zembrzyc dochodzą sterty śmieci naniesione przez wzburzoną rzekę Skawę. Tych śmieci nikt 

nie zbiera. Po prostu czekają do następnej wielkiej wody i roztaczają pachnący zapach a oczy turystów 

wrażliwych na urok przyrody widzą co widzą. Gdy nie będzie ustalonej kontroli i porozumienia 

gmin wokół zbiornika to każdy będzie wysysał to co dla niego najlepsze nie patrząc na szkody. Pierwsza 

perspektywa negatywna według niej myślę, że będzie tu za kilka lat góra śmieci dopływała do 

Zembrzyc po każdej powodzi. Na Paleczce będzie skupisko ludzi, śmieci i dewastacja przyrody. Druga 

perspektywa pozytywna według niej jeśli dojdzie do opamiętania szefów gmin, dojdzie do współpracy, 

powstaną dalekosiężne plany rewitalizacji terenów. Powstaną plaże, przystanie, sieci lokalowe, sieci 

gastronomiczne. W marzeniach widzę rowerek wodny i w dobrym i miłym towarzystwie płyniemy po 

czystej tafli jeziora w promieniach zachodzącego słońca, wokół pluszczą ryby, woda krystaliczna widać 

dno jeziora. Fauna i flora zachęca do obserwacji i bezkrwawych łowów z aparatem fotograficznym. 

Nad taflą unoszą się ważki. Przy zachodzie słońca można się wznieść nad jeziorem na paralotni. 

Wędkarze mają swój raj, bo zarybianie zbiornika też jest w planie. Jestem niepoprawną optymistką ale 

przecież to nie takie kosmiczne plany a jedynie normalność. Z doświadczenia wiem, że plany 

bardzo często ulegają zmianom lub całkowitej odmianie. Z racji wieku cieszę się tym co jest ale cóż 

jeśli plany mogą się spełnić to zaryzykuję. Chciałabym pisząc górnolotnie aby wszystko wyglądało 

czysto, pięknie, urokliwie. Wokół zbiornika powstałaby sieć ośrodków wypoczynkowych lub domków 

letniskowych. Zainwestowałabym w czyste plaże z miejscami do biwakowania. Wspaniale byłoby 
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gdyby powstały przystanie dla statków wycieczkowych, baza do wypożyczania kajaków. Są też ptasie 

wyspy i ten teren powinien być wykorzystany z szacunkiem dla ptaków i zwierząt. Ciekawe byłby 

warsztaty, prowadzone przez profesjonalistów dla dzieci. Najważniejsze aby porozumie dotyczące 

oczyszczania dna zbiornika i bieżące czyszczenie było dokonywane z Wodami Polskimi. Trzeba dbać o 

czystość a nie przerzucać odpowiedzialności. Czyli według mnie plany to troska o czystość Zbiornika, 

szacunek do przyrody i baza lokalno-gastronomiczna 

31 Podoba mi się położenie Zembrzyc w widłach Paleczki i Skawy. Na dzień dzisiejszy moje 

zadowolenie, że mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego może wynikać tylko z faktu nowej drogi 

do Dąbrówki. Czasy gdy w gminie były dziesiątki zakładów garbarskich minęły. Pojawiły się nowe 

zakłady stolarskie. To z pewnością z korzyścią dla czystości wód w zbiorniku. Powstała też oczyszczalnia 

ścieków. Ułożono setki metrów kostki brukowej wzdłuż nowopowstałej drogi. Nie wiem czy 

rozbudowa centrum rekreacyjnego na bazie dotychczasowych obiektów sportowych efekt budowy 

Zbiornika. Myślę, że czystość wody na pierwszym miejscu. Ruin zamczyska raczej nie 

odtworzymy ale muzeum garbarstwa mogłoby przyciągnąć turystów. 5-10 lat w stosunku do 30-tu 

lat w ciągu których wymyślano koncepcje budowy zbiornika wydaje się mało. Ale w ciągu takie okresu 

powinno powstać kilka przystani kajakowych, pola namiotowe, tawerny, kąpieliska. Ścieżki 

ekologiczne byłyby również z pożytkiem dla turystów jak również agroturystyka. Tylko wszystko 

uregulowane prawnie nie na dziko. Wzorów jest już dużo nawet w Polsce, z których można korzystać. 

Tak prawdę powiedziawszy to wolałabym aby ta i tak już zdewastowana natura mogła zostać sama 

sobie bez ingerencji człowieka. Dwa lub trzy ciche spokojne zakątki dla łódek to by dla mnie 

wystarczało. Lepiej aby zapora miała większą moc a zbiornik spełniał swoją funkcję. Niech rozwija się 

flora i fauna w nieskażonym środowisku. Tego powinniśmy pilnować najbardziej. Osobiście 

chciałabym jeździć na rowerze po ścieżkach do tego przeznaczonych. Gdyby udało się do zrobić wokół 

całego Jeziora Mucharskiego to byłaby bajka przynajmniej w moim przekonaniu. Ponadto rewelacyjnie 

aby powstały ławki, stoły zadaszenia i w taką infrastrukturę bym inwestowała gdybym miała fundusze 

i rządziła gminą. 

32 Moje odczucia są mieszane. Z jednej strony jestem zadowolona z tego, że mieszkam w pobliżu 

Jeziora Mucharskiego, z drugiej strony niestety nie. Plusy mieszkania blisko jeziora to przede 

wszystkim możliwości rekreacyjne relaks nad wodą, życie w pobliżu natury. Minusem jest duża ilość 

turystów, którzy przyjeżdżają w weekendy, pomimo braku jakiejkolwiek bazy. Brak parkingów, toalet 

punktów gastronomicznych, powoduje wiele problemów. Turyści zostawiają po sobie duże ilości 

śmieci, które zalegają na brzegach jeziora a nawet pływają w wodzie. Jezioro jest oznaczone na 

mapach google jako plaża mucharska i stąd nieświadomi turyści przyjeżdżają z odległych miejsc i 

korzystają z jego uroków pomimo wielu zakazów. Nasza gmina niestety bardzo wolno rozwija 

się w związku z budową zbiornika. W poprzednich latach na terenie gminy została wykonana 

kanalizacja oraz oczyszczalnia ścieżków. Obecnie są duże problemy z brakiem środków na rozwój  i 

rozmaite inwestycje. Nierozwinięta baza turystyczna, niestabilność finansów wynika z braku 

porozumienia zarządu Wód Polskich z ościennymi gminami. Władze gminy powinny poczynić 

pewne kroki aby uzyskać odpowiednie finanse na wykorzystanie terenu wokół zbiornika. Jak już 

wcześniej pisałam nad Jezioro przyjeżdża dużo turystów pomimo jakiejkolwiek bazy turystycznej. Na 

jeziorze coraz częściej widać żaglówki, motorówki, kajaki, skutery wodne, rowerki wodne. Od 

niedawna kursuje też statek wycieczkowy. Niestety wszystko działa na niedoprecyzowanych 

przepisach prawnych. Myślę, że gdyby władzom gminy udało się dojść do porozumienia z zarządem 

Wód Polskich wtedy nasza gmina byłaby atrakcyjniejszym miejscem nie tylko dla turystów ale także 

dla mieszkańców. Być może wtedy młodzi ludzie nie wyjeżdżaliby do dużych miast czy za granicę aby 

znaleźć pracę. Następnym przykładem braku porozumienia jest wybudowana a dotąd jest nie 

uruchomiona elektrownia wodna na zaporze. Jak Pan/Pani myśli jak będzie wyglądał teren wokół 
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Zbiornika za kilka lat (5-10 lat)? Takie pytanie usłyszałam kiedyś na lekcji plastyki w szkole w Świnnej 

Porębie (teraz tam jest jezioro), gdy byłam w drugiej klasie a więc w 1975 r. Mieliśmy za zadanie 

narysować jak sobie wyobrażamy jezioro i teren wokół niego. Dzisiaj patrząc na jezioro nic się nie 

zmieniło. Na kartce rysowaliśmy wodę i nasze pagórki. Niestety tak jest i teraz. Patrząc jednak bardziej 

optymistycznie wyobrażam sobie piękne czyste plaże, dużo przystani z zacumowanymi łódkami i 

rowerkami, sprzętem wodnym, niewielkie barty, kawiarenki, sklepy, różne punkty gastronomiczne. 

Wyobrażam sobie piękne boiska do gry, ciekawe place zabaw dla dzieci i oczywiście ścieżkę rowerową, 

która da się przejechać wokół jeziora. Inwestycje, które rozwinęłabym mając miliony na koncie to 

gastronomia, boiska i place zabaw. Ponadto wypożyczalnia sprzętu wodnego, zagospodarowałabym 

miejsca do grillowania, wybudowałabym ścieżki rowerowe, parkingi, miejsca kampingowe oraz molo i 

teras widokowy. 

33 Trudno powiedzieć i tak i nie. Gmina rozwija się słabo. 7 milionów złotych pozyskane na 

przebudowę stadionu i obiektów sportowych od RZGW czy Wód Polskich to bardzo niewiele . W 

ślimaczym tempie posuwa się kanalizacja niektórych sołectw np. Marcówki, która to z pewnością chce 

się rozwijać. Inwestowanie środków własnych w drogi powiatowe i przejęcie drogi do granicy 

Stryszowa na własność gminy, utrzymanie i remonty w przyszłości to grube nieporozumienie. Ponadto 

w gminie brak jest jakichkolwiek inicjatyw na rzecz sprowadzania kapitału do tworzenia miejsc pracy.

 Należy podjąć zdecydowanie i radykalnie działania w celu skanalizowania Marcówki, 

gazyfikacji Tarnawy Dolnej, Śleszowie, Tarnawy Górnej oraz należy podjąć skuteczne działania w celu 

ochrony jakości powietrza wszystkich sołectw gminy. 500% przekroczenia norm to u nas normalne. W 

niektóre dni smog między domami w centrum Zembrzyc czuć nawet latem. To nie są dobre standardy 

dla rozwoju turystyki. Rozpocząć należy wreszcie promowanie naszej gminy. Jeszcze 20 lat temu 

przyjeżdżały do nas krakowskie kluby trenować, studenci ze śląska przyjeżdżali do pawilonu 

sportowego. Teraz nikt nie przyjeżdża, wszystko ucichło. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną 

kraju nie wydaje się by Wody Polskie w ciągu najbliższych lat podjęły się realizacji istotnych inwestycji 

w obrębie zbiornika. Możliwość zatrzymania wód powodziowych dla ochrony Krakowa póki co im 

wystarcza. Kilkanaście milionów obecnie to żaden walor. Kanalizacja Marcówki by uchronić wody 

Paleczki i kotłownie gazowe dla zwarto zabudowanych Zembrzyc do priorytet i w to bym 

zainwestowała. Jakość wody wodociągowej podawanej z Paleczki do gospodarstw od co najmniej 10 

lat woła również o inwestycję. 

34 I tak i Nie. Tak jestem zadowolona, że mieszkam w pobliżu zbiornika ponieważ zwiększyło się 

zainteresowanie (na początku) moją miejscowością, poza tym mieszkańcy będą mieć bliżej do jeziora, 

zamiast jechać do Żywca czy innego kąpieliska. Nie, nie jestem zadowolona, że mieszkam w pobliżu 

zbiornika ponieważ na samym początku mieszkańcy myśleli, że bardziej skorzystamy z tego, że 

mieszkamy w pobliżu pod względem agroturystyki itp. Jednak niestety nie mamy u siebie w 

Zembrzycach dostępu do jeziora, zejścia, mamy tylko możliwość aby pójść nad rzekę ale najlepsze jest 

jedno miejsce miejsce połączenia Skawy i Paleczki. Jednak tam jest więcej osób z Dąbrówki, Stryszowa 

niż z Zembrzyc. Pod względem rozwoju widać duży rozwój i wszystko rozwija się bardzo dobrze. Mamy 

ośrodek rekreacyjny – boisko z bieżnią oraz boisko do siatkówki, do tenisa itp. Wreszcie budynek 

Garbarz wygląda porządnie. Jest także tężnia, przy której spotykają się mieszkańcy Zembrzyc. Co 

do atrakcji jakie powinny powstać natychmiast to przede wszystkim kąpielisko oraz ścieżki rowerowe, 

ścieżki spacerowe i ścieżki do biegania. Mnóstwo osób przyjeżdża do Zembrzyc aby pobiegać, przejść 

z kijkami w stronę Dąbrówki. Mamy także piękne trasy turystyczne – na Wierchy, Starowidz, 

Mioduszynę. Ważne byłoby zrobienie oznaczeń szlaków zwiększyłoby to aktywność wśród młodych 

mieszkańców. Punkt informacyjny dla osób które przyjeżdżają na weekend, broszura ze szlakami 

turystycznymi to jest coś co gmina powinna zrobić natychmiast aby zwiększyć atrakcyjność. O 

ile będą Włodarze gminy którym będzie zależało na rozwoju to bardzo dobrze będzie ten teren się 
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rozwijał i za to 5 czy 10 lat będzie tutaj widać znaczący rozwój zarówno związany z zagospodarowaniem 

turystycznym ale również rozwojem różnych zakładów i usługowych punktów. Gdybym miała 

miliony to przede wszystkim zadbałabym o strefę rekreacyjną. Największy idiotyzm to brak ścieżek 

rowerowych. Przepraszam za określenie ale każdy tak mówi kto przyjeżdża do Zembrzyc pobiegać, 

pojeździć na rowerze. Powinna być zrobiona ścieżka rowerowa, ścieżka dla biegaczy, miłośników 

spacerów. Mnóstwo ludzi od Zembrzyc biega, chodzi w stronę Dąbrówki. Powinno powstać również 

kąpielisko w Zembrzycach, kosze na śmieci, są ale jest ich mało. Ławki, oświetlenie, monitoring na 

trasie Zembrzyce Dąbrówka gdyż są to miejsca wyścigów, rajdów na motocyklach, samochodami. Są 

to oczywiście rajdy nielegalne, poza tym w gminie pali się gumy co okropnie śmierdzi i zatruwa 

powietrze. 

35 Jestem zadowolona, że mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego. Od 1978 roku kiedy w 

Zembrzycach zaczęło się mówić o nowej, wielkiej inwestycji odczucia wśród mieszkańców były różne. 

U niektórych pełne obaw z powodu wielkich zmian, które nastąpią. Inni mieli nadzieję na poprawę 

infrastruktury w okolicy i nowe miejsca pracy. Budowa zbiornika była historycznie długa bo odbywała 

się z długimi przerwami. Trwałą ok. 40 lat. Ten zastój powodował, że chyba nikt nie był zadowolony. 

Aktualnie zadowolona jestem z nowej drogi, Sucha Wadowice oraz obwodnicy Zembrzyc wraz z 

mostem na Skawie. W znaczny sposób usprawnia ona ruch wokół wsi. Regulacja Skawy sprawiła, że 

Zembrzyce nie są zagrożone powodzią podczas dużych opadów. Jednak regulacja Skawy sprawiła, że 

praktycznie nie ma wzdłuż rzeki miejsc rekreacyjno-plażowych. Takich miejsc było wiele przed 

rozpoczęciem inwestycji. Chodzi mi o dostęp do Skawy w celu kąpieli oraz łąki do plażowania. W 

związku z budową zbiornika zbudowano wokół Zembrzyc obwodnicę i nową drogę Sucha-Wadowice 

oraz drugą drogę do Stryszowa. Przejazd wokół miejscowości jest bardziej komfortowy z pięknymi 

widokami, ponieważ droga jest usytuowana wyżej niż stara. Jednak to nie spowodowało w żadnym 

punkcie powstania nowej restauracji lub jakiegoś punktu widokowego z małą gastronomią lub jakąś 

atrakcją dla mieszkańców i turystów. Jakiś czas temu powstałą w Zembrzycach oczyszczalnia ścieków, 

co ma duży związek z powstaniem zapory. Nie mam wiedzy w co inwestują władze gminy w związku z 

budową zbiornika. Remont boiska sportowego i jego otoczenia raczej nie ma związku z budową 

zbiornika. A wokół zbiornika nie widzę żadnych wielkich inwestycji więc pewno póki co się nic 

wielkiego atrakcyjnego do turystów nie dzieje. Na pewno należy wykorzystać zmianę krajobrazu 

wokół zbiornika na bardziej atrakcyjny. Nie mam wiedzy w co konkretnie władza gminy powinna 

zainwestować, bo nie znam źródła finansowania. Jednak myślę, że podstawą powinna być rozbudowa 

ścieżek rowerowych oraz infrastruktury wokół jeziora szczególnie przystani, wypożyczalni sprzętu 

wodnego oraz punktów widokowych. To jest takie minimum, które musi powstać aby terenem tym 

interesowali się turyści z jednej strony i wracali tutaj często zostawiając trochę pieniędzy. Bez 

infrastruktury turystycznej ciężko będzie ten teren utrzymać na poziomie, którym będą interesowali 

się przyjezdni. Musi coś powstać aby tutaj przyjeżdżali turyści powinny też powstać miejsca gdzie 

można coś zjeść lub odpocząć np. pola namiotowe, agroturystyka ale to będzie powstawało jeśli 

wpierw gmina zainwestuje w zadbanie aby ten teren był zagospodarowany, czysty i zadbany. Gdy 

zmiany i inwestycje będą zachodziły w takim tempie jak budowa zapory i zbiornika to za 5 czy 10 lat 

nie ma nadziei, że coś się zmieni i będą duże zmiany. Status zbiornika jest wyznacznikiem zmian, które 

będą zachodzić w jego otoczeniu. Jeżeli pozostanie zbiornikiem wody pitnej dla okolicy to jego brzegi 

muszą pozostać zamknięte dla szerokiej turystyki. W innym wypadku możliwe są zmiany i inwestycje 

jak np. ścieżki rowerowe, ścieżki spacerowe, wieże widokowe, place zabaw, boiska do gry w piłkę, 

korty tenisowe. Nieograniczona kwota pieniędzy tj. kilkanaście milionów złotych stwarza duże 

możliwości inwestycji. Moje propozycje to ścieżka rowerowa wokół jeziora, przystań żeglarska, 

campingi, wieża widokowa ze ścieżką w chmurach, place zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna w 

miejscach z ładnym widokiem, gastronomia, pizzerie, restauracje, miejsca do grillowania. 
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36 Nie jestem zadowolona z faktu, że zamieszkuje w pobliżu zbiornika Świnna Poręba. Jedynym 

walorem tego jeziora jest widok. Jako mieszkanka na co dzień od lat borykam z problemami, które 

powstały w czasie intensywnych prac związanych z budową nasypu kolejowego na odcinku 

Zembrzyce-Dąbrówka. W następstwie wykonanych odwiertów w naszym terenie doszło do powstania 

czynnych osuwisk zagrażających naszemu osiedlu. Ponadto w trakcie kilkuletnich prac przy dnie jeziora 

nastąpiło obniżenie poziomu wód gruntowych w wyniku czego jako mieszkańcy zostaliśmy zmuszeni 

do kopania indywidualnie studni głębinowych celem pozyskania wody pitnej. Nasze źródła, które 

dotychczas funkcjonowały niestety obniżyły się a dotychczasowe studnie wypełniała jedynie 

deszczówka. Niestety gmina nie podjęła żadnych czynności w tym kierunku aby zapewnić 

mieszkańcom osiedla dostępu do wody pitnej. Jako mieszkańcy terenu bezpośrednio przylegającego 

do jeziora jesteśmy pozbawieni dostępu do kanalizacji mimo, że gmina posiada oczyszczalnię ścieków. 

 Gmina nie podejmuje żadnych działań w kierunku inwestycji związanych z jeziorem. Nie mamy 

bezpośrednio dostępu do wód jeziora.  Priorytetem, który powinien zostać podjęty  w najbliższych 

latach to inwestycja w infrastrukturę. Gmina koniecznie powinna rozbudować w pierwszej kolejności 

drogę do osiedla bezpośrednio położonego nad jeziorem ze względu na wzmagający się ruch 

turystyczny. Konieczna jest także budowa ścieżek rowerowych, deptaków, plaży do wypoczynku oraz 

przygotowanie zajazdów dla celów rekreacyjnych oraz gastronomicznych.  Jeśli gmina nie 

zacznie inwestować to teren wokół jeziora za 5-10 lat po prostu zarośnie drzewami/krzakami i nie 

będzie miał żadnych walorów turystycznych.  Gdybym rządziła gminą w pierwszej kolejności 

postawiłabym na budowę dróg dojazdowych oraz kanalizacji na osiedlach, które nie zostały nią objęte 

a bezpośrednio przylegają do jeziora. 

37 Jestem kobietą w wieku 50 lat. Jestem mieszkanką gminy Zembrzyce. Mieszkam na osiedle 

Zarębki, które jest położone nad jeziorem Mucharskim. Nie jestem zadowolona z powstania jeziora. 

Może są piękne widoki, ale chyba tylko latem i jak jest piękna pogoda. Natomiast gdy pada jest zimno, 

mgła, w zimie jest bardzo zimno, wilgotno. Gmina wogle nie dba o nasze osiedle . Nie mamy kanalizacji. 

Brakowało nam wody pitnej. Mieszkańcy musieli wykopać studnie głębinowe. Droga dojazdowa do 

osiedla jest w opłakanym stanie. Od kilku lat po obfitych opadach na drodze dojazdowej powstało 

osuwisko. Gmina tylko postawiła barierki i pachołki nad urwiskiem. A my tak nad tym przejeżdżamy. 

Władze gminy nas informowały, że w nasze osiedle nie będą inwestować gdyż im się to nie opłaca.

 Nie wiem. Obawiam się, że za 10-20 lat nasze osiedle nasza góra Zarębki może zjechać 

do jeziora, jak gmina nic nie będzie działać w tym kierunku. Nie wiem. Gdybym ja rządziła 

gminą to na pewno zainwestowałabym w drogę dojazdowa do osiedla Zarębki, do działek których jest 

bardzo dużo na Zarębkach. Ponadto zabezpieczyłabym całe osiedle przed osuwiskami. 

38 Tak, jestem bardzo zadowolony, że tutaj mieszkam. Mam piękne widoki, jezioro, blisko do 

Wadowi, do Zawoi. Z jednej strony jest możliwość uprawiania sportów zimowych, bo są blisko wyciągi 

narciarskie w Zawoi, a z drugiej strony jest jezioro, z którego można korzystać w lecie. Nie jest to obszar 

zatłoczony, bo nie ma tutaj dużo turystów więc to też jest plusem. Jest spokojnie a pięknie. Blisko też 

jest do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie można pochodzić po dróżkach. Ponadto jest też 

Sucha Beskidzka z karczmą Rzym. Samo jezioro jest super. Pięknie z tym jeziorem jest. Ciekawie się 

zrobiło. Może kiedyś będą tutaj stateczki, łódeczki to jeszcze dojdzie do większego urozmaicenia tego 

terenu. Ale i tak jest bardzo ładnie. Można na rowerze pojeździć, można się przejść na grzyby do lasu, 

można posiedzieć i popatrzyć na jezioro. Jak znajomi przyjechali i wziąłem ich nad jezioro to byli 

zachwycenia tym terenem. Piękne widoki. Dużo przestrzeni. Piękne góry, doliny, cisza, spokój. To jest 

miejsce gdzie jest mi najlepiej. Nie chciałbym mieszkać gdzie indziej. Ponadto stąd jest blisko do 

Zakopanego, do Krakowa. Oby tutaj tylko nie zjechało się dużo ludzi, turystów gdyż nie lubię 

zatłoczonych terenów. Wtedy byłby hałas i zamieszanie teraz jest przyjemnie. Gmina wpłynęła na 

budowę tego Zbiornika. Na pewno dużo ich kosztowało aby wywalczyć taki Zbiornik. To wielka zasługa 
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lokalnej władzy. Na razie rozwinął się system dróg, mamy super połączenia drogowe nad Zbiornikiem. 

Wszędzie można dojechać. Zrobili również dodatkowe busy do Kalwarii, wcześniej ich nie było. Dlatego 

widać, że teren się rozwija. Jeszcze nie ma plaży przy jeziorze ale powoli wszystko powstanie. Będą 

plaże, boiska. Myślę, że dojdzie do rozwoju restauracji nad Zbiornikiem. Na razie jeszcze nie ma ale nie 

można mieć wszystkiego już. Musimy poczekać. Gmina zdobędzie nowe środki to będą coś działać. Nie 

wiem jakie są plany ale przy tak dużych inwestycjach zawsze coś się dzieje i rozwija. Dotychczas 

powstały drogi i połączenia. Lepsze połączenia między miejscowościami i to się chwali. Wybudowali 

też nową sieć kolejową. Piękne tory nad jeziorem. Piękny widok, wprost na jezioro. Widać, że teren 

się powoli ale rozwija. Różne inwestycje są pewno zaplanowane ale potrzeba czasu, pieniędzy. 

Ogromnym plusem są te widoki na jezioro, z różnych terenów naszej gminy inaczej to wygląda. Ale 

można się zachwycać. Jest pięknie. Nie myślałem, że tak pięknie będzie to wyglądało. Oby tylko nie 

doszło do zaśmiecenia tego terenu, bo to równie bywa jak turyści przyjadą. Hmmm, może te 

restauracje. Dobrze byłoby aby coś powstało. Ale teraz koronawirus to pewno ciężko byłoby nawet 

tam chodzić i się z ludźmi spotykać. Myślę, że dobrze aby powstała plaża nad jeziorem. Aby był taki 

teren zagospodarowany, z możliwością odpoczynku. Aby były ławeczki nad jeziorem. Na początku byli 

ratownicy, teraz ich nie ma. Było loku z ratownikami, teraz nie ma nie wiadomo dlaczego. Warto aby 

gmina o tym pomyślała, muszą być ratownicy. Jeśli ludzie mają tutaj się kąpać to musi być bezpiecznie. 

Bez ratowników trudno aby wydzielić teren pod kąpielisko. A przecież w lecie dużo dzieci mogłoby 

korzystać z tego terenu. Jednak dno jezioro jest zdradliwe. Dlatego musi być teren ogrodzony i 

udostępniony dla ludzi jednak teren pod nadzorem ratowników. Ponadto warto aby pomyśleć o 

parkingu. Dużo samochodów tutaj przyjeżdża i tak parkują po tych trawach. Rozjeżdzają ten teren i w 

czasie opadów robi się błoto, trudno czasami wyjechać z tego terenu nad jeziorem. Była tutaj taka 

sytuacja, że ktoś wjechać przy małym poziomie wody nieco dalej. Przyjechał na ryby. Połowić, potem 

był lekki opad i trudno było wyjechać, a wręcz strach jechać tak blisko linii brzegowej. Dlatego też 

trzeba ogrodzić teren przy małym poziomie wody aby nikt nie jechał za daleko. Zresztą gdyby był 

parking z prawdziwego zdarzenia to każdy zostawiłby samochód na parkingu i nie miałby pomysłu 

wjeżdżać dalej. Jednak jak nie ma żadnej informacji dokąd wolno jechać to każdy robi co chce. Myślę, 

że gmina powinna też zaplanować więcej ławeczek wokół zbiornika, aby każdy mógł odpocząć 

popatrzeć na jezioro. Może warto aby też zrobić punkt z jedzeniem przy jeziorze mogłoby to 

przyciągnąć mieszkańców, np. zrobić pizzerię. Dobrze aby też zrobić informację przy drodze zjazd na 

jezioro. Gdyż teraz jak ktoś nie zna tych terenów to nawet jak chce na chwilę podjechać to nie wie 

gdzie najlepiej, albo wogle czy da się dojechać nad samo jezioro. Wystarczy aby gmina dała znać zjazd 

nad jezioro np. jeden. W drugim miejscu zjazd nad jezioro dwa. Zrobić kilka takich punktów i już każdy 

może wjechać. Czasami to nawet sam jak jadę to zastanawiam się czy to jest legalne tak wjeżdżać, bo 

droga prowadzi przez krzaki i wyboje. Za kilka lat będzie parking, pięknie zagospodarowane brzegi, 

punkty widokowe i przede wszystkich przytulna pizzeria. Tak sobie to wyobrażam. Można byłoby 

wtedy podjechać i zawsze coś skorzystać z tych terenów więcej. Może do tego czasu powstanie też 

kilka nowych knajpek aby w lecie móc usiąść. Tak jak kiedyś była knajpka nad Skawą i dużo ludzi się 

tam zatrzymywało, na obiad, na kawę. Mogli zjeść, a przy okazji przejść się nad rzeką pooglądać piękne 

widoki. Jednak restauracja ta została zniszczona w czasie powodzi. Jednak myślę, też dobrze aby coś 

takiego powstało. Wiele osób mogłoby skorzystać wtedy z tych widoków. Może też dojdzie do 

ulepszenia dróg dojazdowych do samego jeziora. Będą wtedy dobrze oznakowane i każdy będzie mógł 

dojechać wprost nad jezioro z drogi głównej prowadzącej do Wadowic czy Suchej. Może też powstanie 

jakaś przystań. Wtedy zrobiło by się bardziej turystycznie. Tak kameralnie. No nie wiem, trudno 

powiedzieć jakie gmina ma plany. Co mają zamiar robić, jak to zaplanowali. Na pewno coś się zmieni, 

zawsze coś ulega zmianie coś się poprawia, coś ulepsza. Najważniejsze, że teren jest ładny i do tego 

wkomponowane jezioro. Może powstaną takie klimatyczne kawiarenki z widokiem na jezioro, gdzie 

można byłoby wypić kawę zjeść ciastko, porozmawiać. Wprawdzie 5 lat to niedługo ale za 10 lat to już 
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będą znaczne zmiany. Na wszystko trzeba czasu powoli zacznie się tutaj robić turystycznie ale tylko 

niech będzie spokojnie, bo jeśli przyjedzie dużo turystów to będą zaśmiecenia i hałas. A to odstrasza 

nawet lokalnych, wtedy nie ma przyjemności odpoczywać na takim obszarze. Gdybym to ja rządził 

gminą to zaplanowałabym kilka parkingów z widokiem na jezioro. Informacje gdzie można zjechać aby 

odpocząć nad jeziorem. Zagospodarowałbym teren przy jeziorze. Na pewno wynająłbym ratowników 

na okres letni i to na kilku plażach, aby rozłożyć trochę ludzi w przestrzeni. Zrobiłbym wypożyczalnię 

łódek dla osób, które umieją pływać. Wygospodarowałbym kilka miejsc do odpoczynku z ławkami i 

widokami pięknymi. Może też wybudowałbym restaurację z tarasem i parasolkami tak aby była 

przestrzeń. Aby ludzie mogli zjeść i patrzeć na jezioro. Na pewno zaplanowałbym takie strefy gdzie 

ludzie mogą na ręcznikach odpoczywać w lecie, plaże z dojściem do jeziora. Może dobrze byłoby 

pomyśleć o specjalnych strefach dla wędkarzy tak aby w spokoju mogli łowić ryby. Dużo takich 

przyjeżdża, przyjeżdżają ze Śląska tak po rejestracjach samochodowych można sądzić. Dobrze aby też 

mili taki obszar,  gdzie mogą skorzystać z tego terenu. Może dobrze byłoby zrobić przystań z jachtami 

wtedy byłoby co oglądać. A może warto zastanowić się nad takimi rejsami wokół jeziora dla kilku osób. 

Można byłoby kupić jachcik i za pewną opłatą pływać, może byłaby to duża atrakcja nawet dla lokalnej 

ludności. Tak sobie myślę o skuterach one też ładnie wyglądają ale to z kolei niebezpieczne może być 

przy wypożyczaniu. Zastanawiam się czy nie warto za te kilka milionów zrobić coś wspólnego z 

miejscowościami okolicznymi np. coś w stylu szlaku jeziora Mucharskiego. Wtedy okoliczni mieszkańcy 

mogliby wynajmować pokoje gościnne. Może rozwinęłaby się agroturystyka. Myślę, że warto 

zastanowić się nad wypożyczalnią rowerów wodnych. Takie wypożyczalnie są często nad jeziorami i o 

ile mi wiadomo cieszą się wielką popularnością. Może zrobiłbym jakieś boisko do piłki nożnej nad 

jeziorem, na takich boiskach często są mecze jakby były z widokiem na jezioro to więcej ludzi mogłoby 

przyjechać i skorzystać z tego terenu. Najważniejsze, że jest gdzie inwestować, bo teren piękny. 

39 Szczerze powiedziawszy to nie jestem zadowolony z tego, że mieszkam w okolicach Zbiornika 

Świnnej Porębie tzw, Jeziora Mucharskiego z wielu powodów ponieważ byłem jakby to powiedzieć 

przesiedleńcem i mieszkałem kiedyś na dnie Zbiornika Świnna Poręba w starej wsi Skawce. Jeśli każda 

tak inwestycja w naszym kraju ma teoretycznie polepszać jakieś warunki życiowe mieszkańców 

okolicznych, bądź mieszkańców napływowych to jeśli ta inwestycja ciągnie się tyle lat to ta inwestycja 

nie poprawiła wręcz pogorszyła warunki życiowe dwóch pokoleń ludzi, nie mówię o ludziach starszych 

ale o młodych ludziach, ponieważ miały być inwestycje, miały być nowe miejsca pracy i nie ma nowych 

miejsc pracy, infrastruktura jest w dalszym ciągu zerowa. Właściciel obiektu czyli obecne Wody Polskie 

nie robi nic z tym, również  włodarze pobliskich gmin, którzy przekładają swój interes, swoich gmin 

nad wspólny interes wszystkich gmin dookoła. I dlatego nie sądzę, że jestem zadowolony z tego, co 

jest. Władze gminy, w której obecnie mieszkam już którąś kadencje, a byłem dwie takie kadencje 

radnym nie inwestują w żaden możliwy sposób w infrastrukturę związaną ze zbiornikiem. Nie 

podpisano żadnych umów przez obecną Panią wójt z Wodami Polskimi na budowę centrum 

rekreacyjno-rozrywkowego Jaszczurówka. Nie dzieje się kompletnie nic. Jest to w ogóle żenujące i tyle. 

Jedyny zysk dla gminy i w ogóle szczerze powiedziawszy jeśli gmina ma mieć zysk z okolicznych 

mieszkańców a dla mnie jest to niesamowita strata to jest to podrożenie działek budowalnych, rolnych 

i ogólnie cen ziemi do niesamowitych cen powiedzmy krakowskich co jest powiedzmy w naszym 

regionie chore ponieważ za ar ziemi tutaj w Skawcach gdzie mieszkam muszę zapłacić przykładowo 20 

tysięcy złotych gdzie w mieście  Wadowicach za taki sam ar kupię za około 12 tys. złotych co jest rzeczą 

troszeczkę dziwną. Jeśli w nic się nie inwestuje w naszej gminie to trudno powiedzieć w co gmina 

inwestuje. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest dogadanie się władz naszej gminy z 

Wodami Polskimi na temat terenów wokół Zbiornika i wydzierżawienie jak największej liczby gruntów 

wokół Zbiornika. Zbudowanie z funduszy gminy ale te na pewno przepadły, lub z funduszy Unii 

przystani jakiejkolwiek z porządnego zdarzenia. Zrobienie dojazdów i dróg dojazdowych to tego 
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Zbiornika to tych wydzierżawionych gruntów. Budowa tzw. Ścieżek rowerowych jakichkolwiek dróżek, 

które nie są dla ruchu kołowego tylko są przeznaczone dla pieszych lub nordic-walking, bądź rowery. 

Budowa przystani to jest priorytet w tej chwili. Kolejną rzeczą jest nawet nie budowa tylko 

rozmieszczenie wokół zbiornika nawet na nie terenach gminnych przy każdej drodze gminnej koszy na 

śmieci, ponieważ turyści, którzy przyjeżdżają tutaj przybywają na dziko palą ogniska, robią biby i 

bardzo zaśmiecają okoliczny teren. Budowa parkingów to jest kolejna bardzo istotna rzecz. Brak 

parkingów to jest w dzisiejszych naszych czasach zmora naszych czasów. Nawet jak mamy odcinek 

starej drogi krajowej numer 28, który prowadzi praktycznie do samego jeziora zmieści się na nim 

praktycznie 15 samochodów i w weekend gdy mamy ładną pogodę stoi na tej drodze 40 samochodów 

i praktycznie jest brak przejazdu dla lokalnych mieszkańców, którzy chcą na przykład dojechać tam bo 

mają swoje działki i gdzie mogliby sobie zaparkować. Druga rzecz, że przyjezdni parkują na terenach 

prywatnych co rodzi konflikty itd. Patrząc z tej trudnej perspektywy koronawirusa nie zmieni się 

nic. Teren będzie użytkowany na dziko, dalej będzie brak żadnych większych inwestycji może jedną 

inwestycją będą działania w gminie Stryszów, bo tylko ta gmina podpisała umowę z wodami Polskimi 

na dzierżawę i budowę centrum rekreacyjno-rozrywkowego w Dąbrówce. Jako jedyna gmina 

wykorzysta fundusze unijne do budowy takiego centrum rekreacyjnego. Gmina Zembrzyce 

teoretycznie, praktycznie nie ma dostępu do wody, a jedyne które ma to są przy ujściu Paleczki do 

Skawy więc tam może coś powstać, może szczerze powiedziawszy to jednak trudno powiedzieć. 

Natomiast gmina, która ma największą linię brzegową bo przecież gmina Zembrzyce i Stryszów mają 

obetonowane wejście do Zbiornika czyli wał kolejowy, najbardziej niesłuszną inwestycję w budowie 

tego Zbiornika. Nie zmieni się nic, będzie dalej na dziko użytkowana, dalej prywatni ludzi którzy 

teoretycznie mogliby legalnie będą budować na dziko jakieś pomosty, bo już tak się dzieje, budują 

różne zjazdy do tego jeziora za własne pieniądze. Osobiście nie widzę żadnej perspektywy aby to się 

rozwinęło tak jak w przypadku Jeziora Żywieckiego gdzie są jakieś knajpki, restauracje, jakieś fajne 

mariny u nas nie ma takiej opcji. Osobiście tak sądzę. W najbliższych 10 latach nie powstaną żadne 

ścieżki rowerowe. Ja bym poświęcił na budowę zjazdów, dróg dojazdowych, marin o ile to będzie 

możliwe zrobiłbym wykup gruntów lub dzierżawę wieloletnią wokół Zbiornika od Wód Polskich. 

Budowa dróg dojazdowych, pomostów, ścieżek rowerowych, nordic-walkingowe, budowę 

wspomnianego wcześniej centrum rekreacyjnego w Jaszczurowej gdzie można umieścić jakieś 

restauracje, jakieś miejsca parkingowe. Przede wszystkim inwestowałbym w duże parkingi, bo to 

jednak jest bardzo istotne gdy człowiek chce przyjechać to musi gdzieś zaparkować samochód. I tyle 

bym zainwestował. Co jeszcze bym zrobił szczerze powiedziawszy gmina Mucharz ma długi więc 

wątpię aby inwestowała. Aby pozyskać jakieś środki gmina musi mieć wkład własny a to dla gminy jest 

nie wykonalne. Drogi, parkingi, centrum rozrywkowe, co jeszcze mogłoby powstać…Najbardziej bym 

zainwestował w wykup gruntów szczerze powiedziawszy, bo to jest priorytet. A na tych gruntach 

zrobiłbym parkingi. Gdyż znając prawo gmina nie może tak sobie wybudować lokalu usługowego, 

musiała by go potem dzierżawić. Koszt takiej mariny to jest 15 do 10 milionów złotych oczywiście o 

takiej jak ja myślę porządnej marinie. Kiedyś widziałem projekt porządnej mariny i chciałbym taką 

sobie zrobić porządną marinę. Bez podstawowej infrastruktury jaką są drogi, parkingi, i kosze, których 

brakuje jak nie wiem co nie ma sensu dalszego inwestowania bo jak zainwestujesz w jakikolwiek teren 

nie mając do niego dojazdu, nie mając do niego dzierżawę. Dzierżawę Wody Polskie dają na 10 lat nie 

dają na 99 lat jak to jest zwyczajowo przyjęte. A oni sami nie wiedzą co z tym zrobić. Prawo wodne w 

naszym kraju zdąża w stronę totalnego kapitalizmu i być może niedługo Wody Polskie stwierdzą, że 

coś zrobią a przyjdzie milioner i powie ja dam więcej na inwestycje za ten grunt i sobie go kupię i 

ogrodzę i do tego zmierza nasze prawo wodne. Dlatego ja postawiam wszystkie pieniądze na 

infrastrukturę dojazdową, parkingi i co jeszcze bardzo ważna rzecz uporządkowanie terenu. Bo wody 

Polskie zostawiły brzegów tego jeziora w stanie krytycznym pozalewana lasy, chaszcze i inne rzeczy i 

nikt nie ma pieniędzy aby to uporządkować. Wody Polskie nie mają pieniędzy, gminy też nie mają 
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pieniędzy na wysprzątanie tego terenu i urządzenie tak jak on powinien wyglądać. Czyste rzeczki i 

ławeczki jak wygląda w cywilizowanym terenie. 

40 Ja jestem zadowolona przede wszystkim biorąc pod uwagę środowisko geograficzne wokół, 

jest dużo zieleni, stała woda to też super sprawa tak nawet wizualnie, krajobrazowo. Dużo osób tutaj 

przejeżdża chociażby tą drogą 28, na odcinku Wadowice – Sucha Beskidzka to nawet wizualnie to jest 

super sprawa. Mimo tego, że ja jestem przesiedleńcem to jako tako nie narzekam na tą zmianę. Trochę 

się zmieniło, myślę, że minął ten czas kiedy ludzie tak dużo mówili o swoich korzeniach. Ogólnie patrząc 

jest pięknie i jest szansa, że też będą tutaj pozytywne zmiany, które nastąpią w związku z budową 

Zbiornika. Położenie jest rewelacyjne wśród gór Beskidu Małego, Zbiornik jest super wkomponowany 

w przestrzeń. Pomimo, że budowa miała się rozpocząć jak miałam się urodzić to cieszę się, że 

zakończyła się jak jeszcze żyję a nie dalej się ciągnie, generalnie dobrze, że doczekałam tego czasu jak 

powstał zbiornik, bo budowa mogłaby trwać jeszcze bardzo długo biorąc pod uwagę  ten okres od 

powstania planów. Dla mnie super chociażby ze względu na takie kwestie krajobrazowe. Co do kwestii 

takiego zagospodarowania to tutaj można byłoby dużej mówić zwłaszcza, że budowa trwała długo. Tak 

na szybko, na świeżo to dla mnie, na ten moment to jest ok, moje radości z tym związane to są takie, 

że ja to widzę i ta woda w końcu jest. Może też ludzie w przyszłości znajdą zatrudnienie przy 

inwestycjach, które by tu powstały. Ja mieszkam w gminie Mucharz, jedynym takim moim 

spostrzeżeniem, no to trudno jest czasem stwierdzić, które inwestycje były finansowane z tego 

funduszu związanego ze Zbiornikiem. Tak na szybko to nie przychodzi mi nic to głowy. Na ten moment 

to ja nie wiem w co gmina inwestuje, co powstało nic za bardzo nie widać, żadnych inwestycji 

związanych z budową Zbiornika. Trudno powiedzieć, może pojawia się dużo takich drobnych 

przedsiębiorstw np. noclegów. Gdzieś tam się pojawiają kajaki i rowerki wodne ale to raczej prywatne 

osoby mają. Nie wszyscy mają punkty stacjonarne tak aby ktoś mógł sobie wypożyczyć np. kajak. 

Szczerze powiedziawszy na ten moment to nie wiem. Jednak pojawiają się w lecie takie punkty. Trudno 

powiedzieć w co gmina inwestuje w związku z budową Zbiornika. Pojawia się trochę pomysłów z 

wypożyczaniem łódek, kajaków, rowerków wodnych. Brakuje podstawowej bazy. Co wkoło zaczyna 

się powoli dziać jakieś drobne inwestycje, jakiś hotel gdzieś niedaleko powstaje. Jednak w moim 

odczuciu wszystkie drobne zmiany nie kojarzę aby były związane z konkretnie inwestycjami gminnymi, 

są to raczej prywatni właściciele, którzy mają działki i chcą postawić jakiś obiekt. Warto też podkreślić, 

że na razie jest tak, że rozkłada się koc nad wodą jest błoto, bo wcześniej była woda, plaże są błotniste 

nie zagospodarowane. My tutaj w Skawcach mamy jeszcze dobry dostęp do jeziora, ale już osoby z 

Tarnawy to kompletnie nie mają dojścia do wody, do Zbiornika. Tak trzeba małą rzeczką przechodzić 

na jezioro. Mam też takie wspomnienie jak była budowa to tereny gdzie zaczynało się wysiedlenie to 

rodzice nazywali, że to jest Kaskada i często mówili jedziemy do Kaskady a myśmy z moją siostrą nie 

wiedziały nigdy gdzie oni jadą czy to jakiś sklep czy co. A oni jeździli na te tereny gdzie zaczęło się 

wysiedlanie. I to pokazuje jak to się wlecze przez tyle lat. Dopiero jak w 2010 inwestycja przestałą być 

finansowana z budżetu Państwa tylko z funduszy ochrony środowiska po tej powodzi co zalała prawie 

Kraków, niektórzy zdali sobie sprawę, że może być to potrzebna inwestycja. I wtedy tak naprawdę coś 

naprawdę ruszyło od 2010 do 2018 zrobiono więcej pracy niż wcześniej wokół zbiornika. Mnie bardziej 

ciekawi jakby ta inwestycja wyglądała jakby szybciej powstała, i projekt nie byłby tak 

zdezaktualizowała i można byłoby wtedy jakieś inne plany przestrzenne wziąć pod uwagę na nieść. 

Pierwotnie miała być to woda dla Śląska, gdyby to teraz ktoś projektował to może bardziej byłby to 

Zbiornik przyjazny dla otoczenia wzięto by wtedy w większym stopniu te różne aspekty związane z 

rekreacją.  A teraz to wydaje mi się, że ta funkcja rekreacyjna jest trochę na doczepkę, teraz trzeba 

kombinować kwestie tego dogadania się. Gdyż ciągle było nie można pływać , a jednak można. Można 

takimi łodziami motorowymi, potem nie można. To mogę wejść do wody czy nie. Tu niby plac budowy 

tu już zakończyli, 3 razy oddawali zbiornik do użytku. Ludzie lokalni się już tymi kwestiami znudzili. A 
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od strony innej to zawsze miałam takie wrażenie, że nikt się za to nie będzie brał dopóki nie będzie 

końcowej decyzji, stanowiska na temat warunków, które określą działania wokół Zbiornika. A w ciepłe 

ludzie chcą tutaj przyjeżdżać. Myślę, że z takich bardzo ważnych spraw to przede wszystkim 

zagospodarowanie miejsc brzegowych w tych miejscach gdzie przyjeżdżają ludzie, które mają być 

przeznaczone dla rekreacji. W moim odczuciu na razie te miejsca są niezagospodarowane i takie trochę 

na dziko. Widać taką samowolkę każdy znajdzie jakieś miejsce to się rozłoży, nie wiadomo gdzie są 

miejsca bezpieczne, gdzie są miejsca przeznaczone dla rekreacji. Widać, że teren wokół zbiornika jest 

użytkowany przez wielu ludzi ale oni tak siedzą w różnych miejscach, szukają miejsc gdzie mogą się 

rozłożyć, nie ma zaplanowanych wyznaczonych plaż, które byłyby zagospodarowane. Był posterunek 

WOPR też podobno nielegalnie więc widać, że coś ktoś próbuje robić ale bez zezwoleń, trochę taki 

nieład wokół zbiornika panuje. Nie wiadomo co można co nie można, panuje taka samowolka, dużo 

kwestii jest nieuregulowanych. Nie wiadomo gdzie są najlepsze miejsca aby nawet pooglądać zbiornik. 

Jest jeden punkt widokowy i tyle. Jednak nie ma punku informacji turystycznej, gdzie można byłoby 

się dowiedzieć gdzie są fajne miejsca wokół Zbiornika. Powinno to być wszystko uregulowane, 

wszystkie sprawy ze Zbiornikiem. W moim odczuciu powinno być to wszystko zagospodarowane. Są 

jakieś wystawy związane ze Zbiornikiem, wystawy pokazujące jak był on budowany ale nikt z 

przyjezdnych o tym nie wie, bo to wszystko jest rozproszone. Gdzieś jest wystawa, gdzieś jest punkt 

widokowy, gdzieś jest fajna plaża. Dużo osób chciałoby tutaj coś robić inwestować ale nie bardzo 

wiedzą jak gdzie, co. Brak jest dróg dojazdowych, gmina powinna o to zadbać aby coś mogło się 

rozwijać, aby prywatni właściciele mogli inwestować i zwiększać atrakcyjność tych terenów wokół 

Zbiornika. Brakuje na pewno miejsc gdzie można odpocząć pobyć, brakuje takich zorganizowanych 

miejsc, z parkingami, koszami, barierkami, punktami widokowymi. Taka inwestycja drogowa wokół 

jest ok, teraz można objechać Zbiornik wokoło i dotrzeć w różne miejsca. Nie tylko samochodem ale 

również rowerem. Nawet pieszo pchając wózek z dzieckiem też to jest łatwe. To jest ok, ale takie 

ostatnie momenty kontaktu z wodą są utrudnione chodzi tutaj o ten teren bezpośrednio przy wodzie, 

to tutaj nie ma nic. Chodzi mi o taką pierwszą linię kontaktu z wodą. Dlatego o tym należałoby 

pomyśleć, bo to jest taka wizytówka tego jeziora a teren ten jest jak na razie w tych bezpośrednich 

terenach nie zagospodarowany. Teraz lepiej to jezioro podziwiać z daleka bo z daleka ono dobrze 

wygląda, jest piękny widok, przestrzeń. Natomiast jak już człowiek przyjdzie nad samą wodę to już nie 

jest tak ciekawie. Jest to teren zaśmiecony i nie zagospodarowany. Dlatego pierwsza rzecz należy 

zagospodarować teren przy brzegach, w bliskim najbliższym obszarze przy wodzie. No i też teren ten 

jest zaśmiecony. W okresach gdy jest duża woda i mniejsza woda często to śmieci w czasie wysokiego 

stanu trafiają do jeziora i jest brudno, gdyż nikt wokół jeziora nie sprząta. Należałoby jeszcze wziąć pod 

uwagę sprzątanie tego terenu, nie tylko w czasie akcji organizowanych czasowych, tylko sprzątać 

systematycznie ten teren. W tych miejscach gdzie ludzie już eksplorują teren można zorganizować 

śmietniki tak aby ludzie mogli sprzątać za sobą. Zawsze zostaje mnóstwo śmieci. Ludzie często zbierają 

śmieci w wory ale zostawiają je w danym miejscu i należałoby wywozić te śmieci, bo ja nie to znowu 

przychodzi wyższa woda i te śmieci zabiera i potem wszystko pływa po jeziorze. W moim odczucie 

takie zagospodarowanie tych terenów jest niezwykle potrzebne szczególnie tak gdzie są ludzie trzeba 

wywozić śmieci i je kontrolować. Czyli chodzi o dbanie o czystość wokół jeziora. Następnie ważna 

byłaby infrastruktura przy jeziorze wypożyczalnie kajaków, sprzętu wodnego. I tak jak wspominałam 

nie ma rzetelnego punktu informacji turystycznej ale z drugiej strony nie wiadomo co ten punkt miałby 

obsługiwać bo ta infrastruktura wokół typowa Zbiornikowa nie jest obszerna. Na pewno taki będzie, 

bo są takie wymogi aby w każdej gminie się znajdował, może nawet nie punk informacji turystycznej 

co punkt informacji o jeziorze, zbiorniku. Z tego co się orientuję to są tak bardzo rozdrobnione takie 

miejsca jest wystawa w Skawcach, w szkole jakieś wykopaliska. Coś jest ale nie ma zebranego tego w 

całość. Dużo ludzi tędy jeździ, dużo jest osób ze śląska, takie są tablice rejestracyjne. Dużo osób 

wybiera te miejsca, jeżdżą tędy natomiast jest tylko jeden punkt widokowy. Fajnie jakby był taki punkt 
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miejsca gdzie można się dowiedzieć jak eksplorować ten cały teren, gdzie pojechać, co zobaczyć, co 

jest ciekawe wokół zbiornika. Tego w moim odczuciu brakuje. Wiem, że były takie plany, rozbudowania 

takiego punktu po stronie Dąbrówki ten odbudowany Dworek, który wcześniej był blisko kaplicy i, że 

tam miał być ten punkt o którym mówiłam czyli takie miejsce informacyjne. Ale ostatnio widziałam, 

że można tam wynająć nocleg było ogłoszenie. Nie wiem czy to brak pomysłu, czy znowu nie dogadanie 

się Wód Polskich z władzami gminy. Bo to zawsze może być przeszkoda. Z takich dużych obiektów to 

to powiedziałam, jeśli to będzie wdrożone to już jeśli wszyscy będą wiedzieć, że jest takie fajne miejsce 

to będzie się dalej ten teren rozwijać. Jeszcze chciałam się odnieść do jednej sprawy. Brakuje takiej 

zachęty dla młodego pokolenia, mieliśmy tutaj góry cały czas i nagle pojawiła się woda, wcześniej była 

rzeka chodziło się nad Skawę i połowę dzieciństwa może jakieś 85% osób do 15 roku życia potrafiła 

pływać. Teraz rzekę mamy można tak powiedzieć „pod wodą” i patrząc na tych młodych, a mam 

kontakt z takimi 5-6-klasistami teraz w rodzinie to jest taki paradoks, że oni z tą wodą mają bardzo 

mało kontaktu. Myślę, odnosząc się do tego o jakichś kursach, może nie koniecznie od razu na sternika, 

ale jakieś patenty. Dobrze jakby powstało coś od strony edukacyjnej, brakuje takiego przybliżenia tej 

wody tym dzieciom chodzi mi o jakieś kursy związane np. z pływaniem. Nie wiem czy dobrze powiem 

ale będzie tak, że ktoś ma pod nosem stok narciarski, bo miałam znajomych, którzy mieszkali w Zawoi 

i sprzedawali swoje karnety nam za bardzo małe pieniądze, a my musieliśmy do tego stoku dojechać z 

30 minut ale z niego korzystaliśmy. Chodzi mi o to, aby nie było tak jest Zbiornik, jest infrastruktura 

mówi się o nim ale lokalni z niego nie korzystają. Jeśli nie postawi się na tą formę to będzie jak w tym 

zdaniu „cudze chwalicie swojego nie znacie”. Obawiam się, że tutaj też tak może być. Dobrze aby tych 

młodych pociągnąć w jakiś sposób do tej wody aby kiedyś za kilka lat oni ciągle kolejne osoby, bo jeśli 

mówimy o 10 latach to oni będą mieli wtedy ok. 25 lat. Wtedy te osoby będą miały własne pomysły 

na biznesy i jeśli ich nie będzie ciągło do tego co się dzieje tutaj to pójdą inwestować gdzie indziej. Na 

pewno się znajdzie ktoś kto będzie chciał tutaj działać jeśli będzie to dobry grunt. Warto o tym 

pomyśleć, z kolei jeśli takie osoby zostaną będą otwierały tutaj swoje formy to będą płacili tutaj 

podatki i wszystko się będzie kręciło. Chodzi o to aby to młode pokolenie zaangażować. To jest 

nawiązanie do pytania wcześniej, bo jeśli tutaj się nic nie zmieni to nie będzie wiele istotnych zmian 

poza tymi zmianami geomorfologicznymi związanymi z tym, że coś gdzieś się osunie, las ulegnie 

zniszczeniu albo zrobi się jakaś większa plaża. Ale to są takie zmiany na które człowiek nie ma wpływu. 

Natomiast jeśli chodzi o cały Zbiornika jako taki obiekt, infrastrukturę dla społeczeństwa. To jeśli to 

pójdzie w tym kierunku jak teraz to będzie taki jeden ciągły chaos. Przybędzie takich dziwnych miejsc, 

które będą takie bardzo tymczasowe. Bo mam takie odczucie, że co sezon to takich miejsc przybywa. 

Teren się zmieniał, bo była woda spuszczana bo był remont tych powstałych osuwisk. Jednak 

generalnie nie ma takie odczucia, że rok po roku wraca się do tego samego miejsca. Dopiero w zeszłym 

roku się to zdarzyło był statek gdzie można było opłynąć jezioro i ta atrakcja pojawiła się również w 

tym roku. Patrząc na to teraz to wszystko co się dzieje to za kilka lat wszystko może być dalej takie 

rozdrobnione. Wydaje mi się, że może powstać trochę więcej miejsc noclegowych, bo jest tutaj dobre 

miejsce do tego typu bazy. Wydaje mi się, że powstanie trochę domów, bo tak patrząc to dużo osób 

szuka tutaj działek. Na pewno zagęści się od domków jednorodzinnych, bo widać z roku na rok, że 

każde miejsce gdzieś tam się zabudowuje. Oprócz tego w trudno dostępnych miejscach powstaną 

domki wakacyjne. Są one już na topie to widać już po wykupie ziem od prywatnych osób. Więc pod 

tym kątem na pewno zagęści się taka zabudowa. Gdyż nie brakuje osób, które chcą tutaj mieszkać, 

oraz osób które chcą tutaj przyjeżdżać. Wydaje mi się również, że więcej takich prywatnych kwater 

powstanie, bo też bliskość Zbiornika raz ale też położenie w Beskidzie Małym jest atrakcją. Dużo osób 

tutaj przyjeżdża też na Leskowiec, czy po lokalnych górkach pochodzić więc to jest też dodatkowy plus 

aby tutaj przyjechać i zostać. Natomiast jeśli chodzi o całą resztę to wszystko w rękach góry czyli jaka 

będzie wiedza i możliwości i kierunek rozwoju to od tego zależy co będzie się działo. Jeśli ten kierunek 

będzie dobry to teren teren wokół Zbiornika będzie lepiej zagospodarowany. Biorąc pod uwagę inne 
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płaszczyzny to jeśli to pójdzie w dobrym kierunku to na pewno będzie więcej miejsc pracy. W skrócie 

myślę, o zabudowie jednorodzinnej, domkach letniskowych lepszym zagospodarowaniu. Najpierw 

skupiłabym się na tym czego brakuje i co byłoby najlepsze myślę, że skupiłabym się na takich planach 

i celach rekreacyjnych. Przede wszystkim byłoby to zagospodarowanie brzegów jeziora, brakuje też 

takiej gastronomii na razie wszystko kuluje i to też jest pytanie dlaczego tak jest. Jak ktoś już tutaj 

przyjeżdża to musi sobie wziąć cały ekwipunek grilla, koce, jedzenie i kajak. Dlatego warto byłoby 

zainwestować w obiekty , które pozwolą lepiej spędzić tutaj czas czyli w gastronomię, może hotel. 

Wypożyczalnię sprzętu wodnego. Kilka takich miejsc gdzie można coś wypożyczyć. Warto byłoby 

zainwestować w liczne miejsca do rekreacji tak aby umożliwić i ułatwić ludziom korzystanie z tego 

terenu.  Nie mam wiedzy dokładnie na ile przekłada się to kilkanaście milionów co za to można zrobić. 

Jednak na pewno zainwestowałabym w infrastrukturę, gastronomię i kwestie czystości wokół 

zbiornika, bo to jest kluczowa kwestia. Wiem, że są 3 gminy wokół Zbiornika jednak można byłoby 

wypracować jakąś wspólną politykę użytkowania tego terenu. Tak aby to było spójne aby była 

współpraca. Tylko dzięki takiej współpracy teren ten może się dobrze rozwijać ale też rozwijać w takiej 

harmonii z przyrodą. Aby nie było chaosu i takiego nieładu. Ważne aby tak uatrakcyjnić ten teren aby 

była możliwość takiego dziennego wypoczynku, rekreacji w tym terenie gdyż tego brakuje 

jakichkolwiek atrakcji turystycznych. Kiedyś ludzie rządzący tym teren chodzi mi o sołtysa miał wielki 

zapał do zmian a teraz widzę, że ten zapał mu opadł. Zdaję sobie sprawę, że sołtys nie ma wielkiej 

mocy ale nie wiem dlaczego tak ten entuzjazm w nim zgasł. Zmienił się wójt ona coś kombinuje coś 

próbuje rozpoczęła się jakaś polityka śmieciowa. Porobiły się nowe układy jednym coś nie pasuje, 

drugim pasowało wcześniej. Jest jeden krok do przodu, wójtowa próbuje te kwestie wyprosić. Nie 

wszystkim pewne kwestie pasują. Jak to w małych miejscowościach. 

41 Tak jestem zadowolony z tego że mieszkam na Mucharzu. W sumie to jestem mieszkańcem 

od niedawna to nie wiem czy mogę się za dużo wypowiedzieć. Kupiłem tutaj dom, bo miałem dobra 

okazję. Lokalizacja jest świetna a widok jeszcze piękniejszy. Mam tutaj widok na całe jezioro, znajomi 

jak im pokazuję zdjęcia to myślą że w Norwegii jestem. Bo naprawdę są miejsca że skały wyglądają jak 

fiordy, coś pięknego. Na Mucharzu jest cisza i spokój. Cenię to sobie bardzo. Wcześniej mieszkałem w 

Zawoi i Kętach. Stąd jednak mam lepszy dojazd do pracy, co cenię bardzo. Dopiero odkrywam tą 

miejscowość razem z partnerką i jesteśmy nią zachwyceni, poznajemy historie tego miejsca. A 

naprawdę jest niezwykła. Ciekawostką jest że kościół w Mucharzu pamięta czasy Świętego Wojciecha. 

Wówczas w okolicy istniał on i jeszcze klasztor w Tyńcu. Jest starszy niż kościół w Suchej beskidzkiej. 

Mało ludzi o tym wie. Jest tu wiele kapliczek, bardzo pięknych.  Co do rozwoju gminy Mucharz i 

inwestycji gminnych to wstyd. Uważam że ta miejscowość, zresztą jezioro Mucharskie się nazywa 

miała i ma największy potencjał z okolicznych wiosek a najmniej go wykorzystuje. Uważam że trochę 

za lekko przyszły gminie pieniądze na inwestycje i tego nie docenili, zmarnowali. Ogólnie mówiąc 

efekty rozwoju gminy są słabo widoczne. Bo gmina na pewno gdzieś wykorzystała nakłady finansowe 

jakie otrzymała w związku z budową Jeziora Mucharskiego.  Jednak tego nie widać. Są dość dobre 

drogi, w to gmina po części zainwestowała. Zbudowano piękny stadion, ale miejsce wokół stadionu 

jest niewykorzystane. W gminie Mucharz kompletnie brak miejsc dla ludzi, restauracji, hoteli. 

 Gmina przede wszystkim powinna postawić na rozwój sieci gazowej. W obecnej chwili koszta 

przyłącza są barierą dla mieszkańców. To z kolei przekłada się na jakość powietrza, bo ludzie palą byle 

czym w piecach. Nie sprzyja to rozwojowi gminy jako miejsca turystycznego. W pierwszej kolejności 

gmina powinna wydzielić miejsca na wypoczynek nad jeziorem wraz z wykonaniem najpotrzebniejszej 

infrastruktury. Mam tu na myśli miejsca parkingowe, kosze na śmieci, ławeczki.  Gmina powinna 

sporządzić dokumentację zagospodarowania dla „Przystani” bo takie były plany sprzed 10 lat, że 

powstanie kilka przystani, czyli miejsc rozwoju ściśle związanych z Jeziorem Mucharskim, wówczas 

Zbiornikiem Świnna Poręba. Mucharz ma piękne miejsce z klifami rejon wsyp, gmina powinna zrobić 
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tam punkt widokowy żeby w ogóle zachęcić turystów. Uważam że gmina powinna podjąć partnerstwo 

publiczno-prywatne. Zorganizować przetarg na zagospodarowanie terenu, wówczas pozyskała by 

inwestorów którzy daliby nakład na rozwój miejscowości a gmina by na tym zyskała czerpiąc zyski z 

użyczenia terenów.  Mam nadzieję że za kilka lat będą przygotowane miejsca do zorganizowanego 

wypoczynku, odpowiadające obecnym standardom , jak opisałem powyżej. Myślę że dzięki współpracy 

prywatnych inwestorów z gminą powstanie dużo miejsc atrakcyjnych dla przyjeżdżających turystów, a 

gmina wzbogaci się. Myślę że za kilka lat zostanie doceniony widok z Mucharza na jezioro i tym samym 

będzie to główna wizytówka Jeziora Mucharskiego. Na pocztówce znajdą się „fiordy” mucharskie oraz 

rejon wysp. Będą tam pływały statki i łódki. Powstanie przystań i rozbuduje się nadbrzeże.

 Zainwestowałbym w infrastrukturę techniczna niezbędną do rozwoju regiony i  bytu 

mieszkańców. Mam tu na myśli sieć gazową, dobre drogi i chodniki. Zrobiłbym coś z miejsce za 

boiskiem sportowym. Tam właśnie nie ma dojścia do najpiękniejszego widoku na Mucharzu. Zrobiłbym 

tam taras widokowy. Może jakąś restaurację, żeby turyści mogli zjeść i podziwiać widoki. Gdybym był 

włodarzem, wywiązałbym się z planów i projektów jakie przedkładano kilkanaście lat temu na temat 

rozwoju regionu. Użyczyłbym tereny dla inwestorów prywatnych, oni zainwestowaliby w hotele, 

restauracje, punkty wynajmu sprzętu wodnego. 

42 Jestem zadowolona, ponieważ jest to piękna okolica. Można odpocząć,  zrelaksować się. A 

ponadto budowa zbiornika przyczyniła się do  większego zainteresowania regionem i napływem wielu 

turystów. Daje to możliwości zarobkowe dla mieszkańców  i przyczynia się do reklamy naszej  

miejscowości. Niestety rozwój gminy jest minimalny. Oprócz infrastruktury dróg, sieci wodociągów i 

kanalizacji  nie powstają żadne inwestycje związane z budową zbiornika. Pomimo, ze zbiornik leży na 

terenie gminy Mucharz, ziemie przyległe do niego są w zarządzie Wód Polskich. Gmina nie posiada 

ziem na, których by mogła  inwestować. Stąd  na dzień dzisiejszy gmina nie ma zysków ze zbiornika 

wodnego. W pierwszej kolejności zakup ziem bądź dzierżawa pod ośrodki turystyczne , które 

powinny powstać wokół zbiornika (plaże, wypożyczalnie kajaków, rowerków wodnych itp.). Ścieżki 

rowerowe. Inwestowanie w ekologiczne  paliwa. Jeżeli sytuacja się nie zmieni za kilka lat 

zbiornik będzie służył tylko i wyłącznie  jako ujęcie wody, ochrona przed powodziami. W pierwszej 

kolejności: zakup ziem wokół zbiornika, rozwój turystyki: plaże, punkty wypożyczania sprzętu 

wodnego, restauracje, ośrodki noclegowe, ścieżki rowerowe wokół zbiornika, inwestycja w 

ekologiczne paliwa i odnawialne źródła energii, pomoc mieszkańcom w rozwój agroturystyki. 

43 Nie jestem  zadowolona, że mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego. Na obecną chwilę 

zbiornik nie jest przystosowany do rekreacji. Władze gminy ostrzegają mieszkańców i turystów o 

zakazie kąpieli w zbiorniku. Korona zapory nadal nie jest udostępniona zwiedzającym. Budowa 

Zbiornika Mucharskiego trwała bardzo wiele lat. Wiem ,że przez te lata w Świnnej Porębie została 

wybudowana nowa szkoła podstawowa . Powstało wiele nowych dróg, oświetleń, przystanków 

autobusowych. Budowa zbiornika była miejscem pracy dla wielu mieszkańców .Nie posiadam 

informacji  w co inwestują władze gminy w związku z budową Zbiornika. Należy zaplanować 

inwestycje w infrastrukturę ze szczególną troską, tak aby nie zniszczyć charakteru regionu i uniknąć 

tego, aby okolice zbiornika nie stały się miejscem hałaśliwym, nieprzyjaznym dla mieszkańców. 

Zabezpieczyć stan czystości wody w zbiorniku. "Tereny wokół zbiornika nie będą oddane do celów 

rekreacyjnych, dopóki nie zostaną rozpoznane wszystkie zjawiska związane z osuwaniem się ziemi. 

Najprawdopodobniej trzy gminy leżące nad zbiornikiem dostaną umowę użyczenia brzegów do celów 

rekreacyjno–turystycznych. Według propozycji gmin, ma być to najpierw okres 10 lat z możliwością 

przedłużenia. Zbiornikiem teraz zarządza Państwowe Gospodarstwo Wodne ""Wody Polskie""."

 Zaplanowałabym wycięcie porastających drzew i zarośli, chaszczy oraz oczyszczenie linii 

brzegowej wokół całego Jeziora Mucharskiego oraz oczyszczenie dna zbiornika. Zaplanowałabym 

uruchomienie elektrowni wodnej  na Jeziorze Mucharskim. 
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44 Tak,  jestem zadowolona, aczkolwiek nie  do końca. Gdy się rodziłam, a było to ponad 50 lat 

temu wszelkie inwestycje a chociażby budowa domu były na naszym terenie zabronione, ze względu 

na zaporę.  Zablokowano możliwości rozwoju nic w zamian nie dając. Moi rodzice budowali dom poza 

terenem gminy. Dzisiaj  jezioro niby jest, ale możemy nacieszyć  tylko oko, gdy jest ładna pogoda. Poza 

tym nic nie ma. Odkąd pamiętam, to tematem przewodnim w gminie Mucharz jest brak pieniędzy na 

cokolwiek. Zapora „wybudowała”: szkoły, gminę, ośrodek zdrowia w ramach zmian infrastruktury 

przestrzennej. Czy wszystkie inwestycje były  przemyślane dziś wszyscy mają wątpliwości, bo brakuje 

pieniędzy na utrzymanie. Obecnie jakieś pojedyncze inwestycje typu chodnik, droga czy oświetlenie w 

niektórych miejscach gminy. Budowa infrastruktury turystycznej, tak by ci którzy chcą korzystać z 

jeziora mogli to robić w sposób bezpieczny. Wobec tego co powiedziałem wcześniej  nie mam 

zbytnich oczekiwań Wyczyścić czaszę jeziora, zadbać o bezpieczeństwo, wyznaczyć kąpieliska, 

miejsca do rekreacji, wędkowania, przystanie zrobić wszystko by mogli z niego korzystać  wszyscy. 

45 Jestem zadowolona, że mieszkam w pobliżu Jeziora Mucharskiego. Ładne widoki sprawiają, iż 

jest to miejsce częstych moich przyjazdów, spacerów. Relaks w tak pięknym otoczeniu, blisko natury 

jest niebywałą wartością wzmacniającą i uspakajającą fizycznie i duchowo.  Jestem osobą o wysokiej 

wrażliwości estetycznej więc doceniam potencjał tego miejsca a zarazem z przykrością obserwuję rok 

za rokiem, jak inne regiony czerpią „całymi garściami” z takiego potencjału a tutejsza gmina nie. Nie 

mam gruntownej wiedzy w tym temacie. Nie da się ukryć jednak, że pobliscy mieszkańcy i okoliczni 

przedsiębiorcy mocno liczyli na dynamiczny rozwój w związku z „otwarciem” zapory. Co jednak się nie 

stało. Nieliczni  przedsiębiorcy wypożyczają kajaki, pojawił się statek wycieczkowy. Amatorzy sportów 

wodnych pływają na żaglówkach czy motorówkach. Coś się dzieje ale stanowczo za mało. Czas mija i 

szkoda go efektywnie nie wykorzystywać. Teraz nadszedł czas pandemii, który źle wpływa na ogólny 

rozwój gospodarki, dlatego też z niepokojem myślę o dalszym rozwoju ekonomicznym w  gminie 

Mucharz. Tak jak powiedziałam wcześniej nie mam wiedzy z zakresu planów  zagospodarowania 

przestrzennego gminy wokół zapory. Myślę, że na pewno powinno się działać turystycznie. Realizować 

działanie w zakresie pomocy tutejszej ludności w obszarze wynajmu pokoi,  kwater, otwieraniu małych 

rodzinnych pensjonatów, w prowadzeniu  agroturystyki. Pozyskiwać i  realizować  projekty, które 

pozwoliłyby okolicznej ludności w uzyskaniu gruntownej wiedzy a może i wsparcia finansowego w tym 

temacie. Na pewno również działania w zakresie rozwoju zaplecza gastronomicznego. Przyjemnie jest 

posiedzieć nad zaporą z lemoniadą czy kawką w ręku.  Oczywistym działaniem powinno być stworzenie 

gminnego ośrodka rekreacyjnego, który przyciągał by turystów z pobliskich okolic a może i nawet z 

dalszych stron, co wsparło by lokalna gospodarkę. Chciałabym aby wyglądał chociaż 

przynajmniej tak jak powiedziałam we wcześniejszych odpowiedziach na  Pani pytanie. Można by  było 

dodać trochę więcej o infrastrukturze, czyli o pięknych hotelach i luksusowych  pensjonatach. Warto 

wspomnieć o rozwoju wodnych rozrywek rekreacyjnych i sportowych. Należy też pomyśleć o 

wesparciu lokalnej kultury i tradycji z nią związanej, poprzez organizowanie plenerowych wystaw 

gminnych na zaporą czy organizowanie lokalnych festiwali rozrywkowych. Działania w kierunku 

rozwoju tematu turystycznego są potencjalnie najważniejszą alternatywą w lepszym „bycie” tutejszej 

ludności. Okoliczni mieszkańcy pragną się rozwijać i korzystać z potencjału ich regionu. Jak już 

wcześniej powiedziałam infrastuktura czyli  hotele i pensjonaty. Również rozwój rekreacji i sportu czyli 

wodne ośrodki sportowe. Kolejne działania w zakresie promowania lokalnej kultury, przez 

organizowanie przy zaporze imprez kulturalnych, wystaw plenerowych. A nade wszystko wspieranie 

tutejszej ludności w pozyskiwaniu funduszy  mających na celu  kierowanie własnym rozwojem w 

zakresie wykorzystania potencjału okolicy. Okoliczni mieszkańcy bardzo liczą i pokrywają nadzieję w 

rychłym i dynamicznym rozwoju gospodarki przy zaporze, która jest ich lokalną ”żyłą złota”. 

46 Jestem zadowolonym, że mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego ponieważ uważam, że 

Zbiornik Mucharski uważam, że cały czas jest ogromną szansą na rozwój gminy Mucharz. Sama 
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budowa Zbiornika była ogromną szansą gdyż wiele ludzi otrzymało pracę przy budowie tej inwestycji, 

wielu ludzi oprócz tego, że pracowało to poprawił się ich stan bytowy. Nawet Ci ludzie, którzy zostali 

przesiedleni z tych wiosek zalanych myślę, że ich sytuacja materialna się znacznie poprawiła. Mimo 

wszystkich oporów związanych z tym, że ktoś tam miał swoją ziemię rodzinną itd. i nie chciał opuszczać 

swoich domów rodzinnych. To uważam, że ich taka ogólna sytuacja uległa poprawie, bo to były 

wszystko biedne wioski. A oprócz tego tak jak mówię ludzie pracowali przy budowie tego, we 

wszystkich tych firmach za wieloma tymi przedsiębiorstwami ludzie pojechali do pracy gdzie była nowa 

inwestycja. Oprócz tego wielu pozakładało własne działalności gospodarcze, mnóstwo z nich do dzisiaj 

prosperuje np. firmy budowalne, kierowcy samochodów transportowych. Oprócz tego gmina cały czas 

soi przed kolejnymi myślę, że szansami związanymi z tym, że tutaj cały czas jakieś inwestycje będą się 

pojawiać w związku z budową tego jeziora. Ogólnie jestem zadowolony. To jest nawiązanie do 

pierwszego pytania, bo tak naprawdę gdyby nie zapora to gmina nie byłaby skanalizowana a takie były 

oczywiście wymogi podstawowe. Przy okazji tej inwestycji pomogło to gminie przeprowadzić tak 

wielką inwestycję, zarówno tutaj jak i w okolicach. W tej chwili gmina próbuje się zgazyfikować gdyż 

jest duży problem z czystym powietrzem w gminie. I to widać. A ogólnie jeśli chodzi o jakąś turystykę 

i jej rozwój związany ze zbiornikiem to chyba nic się nie dzieje, gdyż nic nie widać aby coś miało 

powstawać. Jak się wpisze w mapach gogle jakiejś rekreacji nad jeziorem to się pojawia plaża Mucharz 

jednak tam nic nie ma, nie ma żadnej plaży tylko jest żwir i błoto nad jeziorem. Takich rzeczy 

związanych z rozwojem turystyki to nic nie ma nic nadal nie widać. Ja się nie orientuję czy jakieś 

inwestycje były realizowane w związku z powstaniem zbiornika. Nic nie zauważyłem aby coś 

powstawało. Podobno w gminie Stryszów podobno mają już jakieś plany na inwestycje i jest podobno 

jakaś wielka inwestycja zaplanowana. Jednak w gminie Mucharz nic nie słyszę aby miało coś powstać, 

ruszyć. Nie słyszę aby miało coś powstać w związku z turystyką i rekreacją. Uważam, że gmina 

powinna się zdecydowanie skupić na likwidacji dzikich wysypisk śmieci, które masowo powstają na jej 

terenie i wokół Zbiornika. Jest na przykład kamieniołom w Starych Skawcach gdzie jest miejsce bardzo 

atrakcyjne dla młodzieży bo tam jest piękny widok, ludzie tam chodzą na ogniska jednak jest tam taki 

bałagan, śmieci. Śmieci jest mnóstwo wokół jeziora. Cały czas są jakieś akcje organizowane 

spontanicznie przez Straż Rybacką przez Ochotniczą Straż Pożarną gdyż gigantycznie dużo śmieci 

wpływa rzekami do jeziora, wpada z brzegów do jeziora. Uważam, że to jest pierwszy krok, który należy 

podjąć ponieważ na pierwszy rzut oka widać, że to jest wszystko zaniedbane. Wpierw należy się tym 

zająć aby zaczęło to wyglądać jakoś porządnie. Wygląda ten teren wokół zbiornika jakby się nim nikt 

nie zajmował. To mi się najbardziej rzuca w oczy. Tym należy się zająć w pierwszej kolejności. No i dla 

mnie szczerze mówiąc atrakcyjność tego terenu, gdyż jestem tutaj od urodzenia, nie wiąże się z tym, 

że będzie tutaj coraz więcej ludzi przyjeżdżało. Gdyż Ci ludzie się tutaj pojawiają jednak ja raczej nie 

chciałbym aby tutaj było tak jak nad Soliną, że są tłumy ludzi. Gdyż ja nie lubię takich atrakcji. 

Wolałbym aby tutaj było po prostu cicho i spokojnie niż aby tutaj cały czas jeździły samochody i aby 

dodatkowo przybywało tutaj śmieci. To jest moja opinia. Dla mnie to jezioro będzie atrakcyjne jeśli 

tutaj będzie cicho i spokojnie. Jeśli to wszystko będzie szło w takim kierunku czyli będzie degradacja 

tego terenu, zaśmiecanie to będą cały czas niezagospodarowane te miejsca gdzie ludzie mogą się 

położyć z ręcznikiem nad wodą. Ludzie będą leżeć w takim błocie, będą się walać puszki, butelki jeśli 

to pójdzie w tym samym kierunku jak teraz. A może być też tak, że jeśli będzie się to potęgowało to 

ludzie przestaną tutaj w ogóle przyjeżdżać, bo teren ten nie będzie wyglądał atrakcyjnie. Myślę, że 

będzie postępowała degradacja wokół Zbiornika. Przybędzie śmieci i takiego towarzystwa z głośnikami 

na brzegach, z głośno puszczoną muzyką. Niestety taką mam pesymistyczną wizję rozwoju tego terenu.

 Mi się ta pierwsza myśl narzuca, że brakuje dla mnie ścieżek rowerowych i to bardzo. Nie wiem 

jakie to mogą być kwoty i czy kilkanaście milionów pokryłoby taką inwestycję ale zdecydowanie 

próbowałbym się połączyć, jest taka ścieżka rowerowa z Mucharza i próbowałbym jakoś taką 

infrastrukturę zrobić związaną ze ścieżkami rowerowymi. Tak aby można było pojeździć wokół 
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Zbiornika na rowerze, gdyż jest fajnie widokowo. Dopóki jeszcze wody nie było w Zaporze można było 

pojeździć po tych starych wioskach po dnie, można było zrobić sobie taką pętlę przez Zembrzyce 

naokoło i naprawdę ludzie z tego korzystali. A teraz jak jest jezioro to za bardzo nie ma gdzie na 

rowerze jeździć, nie ma tras rowerowych w okolicy. I chyba bym najbardziej w te ścieżki rowerowe 

poszedł. Jeżeli byłaby taka kwota do dyspozycji. Jeśli miałbym jeszcze kilka milionów do dyspozycji to 

uważam, że powinny na tym jeziorze w końcu zapanować jakieś zasady. Jest ogólny regulamin 

korzystania  wprowadzony przez Wody Polskie. Jednak tak naprawdę nie widomo co można. W soboty 

i niedziele wakacyjne pojawiają się ludzie z głośnym sprzętem wodnym ze skuterami, które 

przekraczają wyraźnie dopuszczalną ilość mocy. Przez to też postępuje degradacja brzegów jeziora 

gdyż oni robią fale, jak to jezioro faluje wskutek sztucznych fal to brzegi są rozmaczane i dochodzi do 

ich niszczenia. Uważam, że powinna być jakaś służba, która będzie doglądała, kontrolowała to 

wszystko szczególnie czym ludzie pływają i szczególnie co robią nad jeziorem. Tutaj ludzie mają jakiś 

sprzęt wodny ale nie wygląda to jak w jakiś cywilizowanych krajach, że obowiązuje jakieś prawo wodne 

i zasady poruszania się i bezpieczeństwa. Tutaj jest wolna amerykanka. I niestety tak będzie dopóki nie 

stanie się tutaj coś strasznego, bo kilka razy już tutaj służby ratunkowe musiały reagować na tym 

jeziorze. I powinna powstać jakaś przystań, jakaś WOPR-ówka i jakaś Policja Wodna. Służby, które będą 

nadzorowały jakieś zasady tutaj. A na to potrzeba mnóstwo pieniędzy. Chciałbym jeszcze dodać, że 

cała idea zapory powstała bardzo dawno temu a potem w trakcie jej realizacji coś się ciągle zmieniało, 

że Zapora była cały czas przeprojektowywana. Jej konstrukcja zmieniała się w miarę upływu czasu a 

mimo wszystko cały czas nie jest to zaplanowane od porządku do końca należycie. Gdyż np. miała 

powstać elektrownia która turbinami miała generować prąd  i okazuje się na dzień dzisiejszy, że ta 

elektrownia nie działa chociaż kosztowała mnóstwo ciężkie miliony podatników. Jednak niestety nie 

działa, bo ktoś się pomylił w obliczeniach. Takie Polskie piekiełko widać, jak to miało funkcjonować a 

nie do końca dobrze funkcjonuje. Taką mam refleksję. Tęsknię za tą rzeką, która opływała kiedyś te 

nasze wioski za Skawą. Wychowałem się nad tą Skawą i teraz dochodzę do wniosku, że jednak ta Skawa 

była fajniejsza niż to, że powstało tutaj jezioro. Jak widzę co tutaj się dzieje w weekendy jak powstają 

śmietniki wokół Zbiornika, jakie są rejestracje skąd ludzie tutaj przyjeżdżają to ogólnie tęskni mi się za 

Skawą i rzeką. Gdyż ja wspaniale moje dzieciństwo wspominam nad Skawą. Mam wrażenie, że nikt nie 

myślał w takim aspekcie aby ten Zbiornik był dla ludzi tylko każdy już chciał zakończyć tą budowę, 

każdy rząd. Wody Polskie wykupiły cały teren pod tamę a teraz gmina Mucharz nie ma dostępu 

bezpośredniego do tych terenów nad jeziorem. Wszystko zagarnęło Państwo i teraz gmina Mucharz, 

Stryszów czy Zembrzyce mają nie wiele do powiedzenia co może sobie nad tym jeziorem zrobić, bo 

wszystko należy do Wód Polskich. Mieszkańcy powinni mieć prawo do decydowania o tym co tutaj 

będzie dalej. 

47 Raczej tak, z tego względu, że ten Zbiornik na pewno będzie jakąś atrakcją turystyczną. Będzie 

można nad nim miło spędzać czas. Jest to zawsze jakieś urozmaicenie. Myślę, że nowe perspektywy 

będą dla mieszkańców oraz dla gminy. Dlatego myślę, że w ja osobiście jestem zadowolony. Na pewno 

jest to też dobry punkt turystyczny, na pewno przyciągnie ta Zapora wielu turystów. Raczej pozytywne 

będą zmiany, które związane będą z tym Zbiornikiem. Sama gmina  jako urząd nie za bardzo 

wykorzystuje te perspektywy związane ze Zbiornikiem. Wiem to z doświadczenia i z tego co widziałem, 

bo przecież został porzucony projekt ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem i uważam, że to nie jest 

zbyt dobre dla gminy. Ale jeśli mowa o rozwoju to myślę, że jacyś prywatni inwestorzy będą 

inwestować. Powstaje jakiś hotel, powstają wypożyczalnie sprzętu więc jeśli chodzi o prywatny sektor 

to jest w porządku. A jeśli chodzi o gminę to przecież gmina i tak nie ma za bardzo pieniędzy na jakieś 

inwestycje w takie rzeczy. Ponadto jako urząd to nie sądzę, że w pełni korzystają z tych możliwości 

związanych z powstaniem jeziora i z tych perspektyw. Jeśli chodzi o inwestycje publiczne to powstały 

drogi komunalne, które zostały zbudowane dla mieszkańców. Jednak jeśli chodzi o turystyczne rzeczy, 
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użytkowe wokół Zbiornika to raczej nic takiego nie powstało. Myślę, że powinny być plany budowy 

jakiegoś miejsca nad tym jeziorem, plany zagospodarowania brzegów. Powinna powstać plaża, 

ośrodek z wypożyczalnią jakiegoś sprzętu lub jakaś infrastruktura z tym związana. Gdyż na razie nic 

takiego nie powstaje. I nie wiem czy są jakieś plany przez urząd podejmowane. Można byłoby utworzyć 

jakiś ośrodek związany z tym aby się miło spędzało czas nad tym jeziorem. Pewno jakąś wypożyczalnię 

sprzętu wodnego, rowerków wodnych. Ewentualnie jakieś przejazdy motorówką coś w tym stylu, jeśli 

byłoby to przez gminę tworzone to myślę, byłoby fajnie. Jednak prawdopodobnie się to nie stanie.

 Myślę, że będzie zagospodarowany ten teren i będzie się coś działo powstaną wypożyczalnie 

i jakieś atrakcje związane z tą wodą z tym jeziorem. Jednak uważam, że nie będą to atrakcje publiczne 

z funduszy gminy tylko to raczej będą atrakcje z funduszów prywatnych, sektora prywatnego. 

Przedsiębiorcy prywatni przejmą kontrolę nad tym terenem, będą zarządzać tym terenem. I to oni 

będą z tego czerpać korzyści. Będą pewno prywatne plaże, powstaną prywatne ośrodki coś w tym 

stylu. Będzie ten teren funkcjonował będzie się coś działo, będzie infrastruktura na pewno ale raczej 

będzie to zasilało prywatnych inwestorów a nie budżet gminy. Na pewno przeznaczyłbym je na 

uregulowanie brzegów, bo w każdym miejscu powinny być brzegi uregulowane. I przede wszystkim 

zainwestowałbym te pieniądze w ośrodek dla turystów i mieszkańców, w którym można byłoby 

spędzić czas nad tym jeziorem. Gdzie można byłoby wynająć kajak, popływać, przyjechać na piknik. 

Zainwestowałbym w pola namiotowe co w tym stylu. Coś do sportów, narty wodne coś w takim stylu. 

Na pewno też wędkarstwo bo też pewno dużo osób wędkuje i chciałoby na takim jeziorze złapać jakąś 

rybę, więc pewno też w tym kierunku współpracowałbym pewno z związkiem  wędkarskim aby to też 

w tym kierunku się rozwijało. Na pewno bym to turystycznie rozwijał ścieżki rowerowe dookoła jeziora, 

szlaki turystyczne dookoła Leskowca. W sumie są ale można nowe wytyczyć ścieżki rowerowe, piesze. 

Gdyż tego tutaj zawsze brakuje. Jakieś różne atrakcje dla turystów. 

48 I tak i nie. Tak z tego względu, że na pewno zmienił się krajobraz i infrastruktura pod względem, 

po prostu myślę, że takiej małej gminy nie stać byłoby na wybudowanie nowych dróg i takich rzeczy. 

Ponadto nie byłoby stać aby ludzie przenieśli się na Mucharz-Skawce i aby mogli postawić nowe domy, 

aby się to jakoś rozwijało. Pewnie by się to rozwijało ale nie aż tak. Pod takim względem to myślę, że 

jest ok. A z drugiej strony nie, pod takim względem, że tak naprawdę teraz to tutaj mało co się dzieje. 

Jak na to co jest zrobione to turystyki nie ma żadnej praktycznie. Do tej pory nic nie powstaje. Jeśli 

chodzi o gminę Mucharz to ten teren się nie rozwija w ogóle pod tym względem. Zaprzepaścili sobie 

tą okazję z tą Jaszczurówką. Mieli tam dotację jakąś coś im tam nie pasowało ale moim zdaniem to jest 

zaprzepaszczone. Teraz to ja nie wiem czy będzie jakikolwiek teren aby gmina dostała jak wezmą to 

prywatni ludzie to nic już gmina nie będzie miała. Generalnie powstały drogi i jakieś większe inwestycje 

ale to nie jest działanie gminy to jest związane z zaporą i to są obiekty powstałe przy okazji zapory ale 

nie budowane przez gminę. Wybudowano nową szkołę ale to są inwestycje wynikające z powstania 

zapory nie są to inwestycje planowane przez gminę i finansowane przez nią. Gmina powinna 

ukierunkować swoje działania na turystykę. Tak jak był ten plan Jaszczurówki, że miała powstać plaża 

i infrastruktura typowo turystyczna. Tam miała być plaża, miała być o ile dobrze pamiętam plany 

muszla koncertowa. Miało powstać zaplecze dla służb WOPR, straży, policji. Tego teraz w ogóle nie 

będzie, bo nasza gmina zrezygnowała pod takim względem, że tam pewno było jakieś ryzyko. 

Generalnie ryzyko było takie, że gmina nasza stwierdziła, że nie opłaca im się to pod takim względem, 

że oni mają to wynajęte na jakiś określony czas i potem był taki zapis, że umowa może być rozwiązana 

ale za pozwoleniem obydwu stron. A moim zdaniem gmina to odebrała, że to jest taki kruczek, że 

Zapora może ich w każdej chwili może w tamtego terenu wywalić. Dlatego im się nie opłaca 

inwestować w takie obiekty, bo za chwilę mogą nie mieć dostępu to tego terenu. Teraz też, wiem, bo 

kolega pracuje na zaporze, że teraz to nawet zaplecza policja nie ma gdziekolwiek aby mogła 

kontrolować te tereny, swoją łódką. Wiem, że mają im wygospodarować jakiś teren. Teraz jeśli chodzi 
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o gminę to nic tam nie powstanie. To jest teren Wód Polskich. Większość tych terenów teraz pójdzie 

w dzierżawę do raczej prywatnych ludzi już są wyznaczone stawki. Szczerze mówiąc to takie trochę 

śmieszne te stawki za dzierżawę tych terenów. Gmina zaprzepaściła sobie taką okazję. Wszystko tak 

mi się wydaje pójdzie do prywatnych inwestorów. Tam miała mieć służba zaplecze, miały być budynki, 

plaża zagospodarowana a teraz w sumie gmina nic nie zrobi, bo za własną kasę to nic nie zrobią. Jak 

nasza gmina ma ledwo jak szary człowiek od pierwszego do pierwszego aby przeżyć to co zrobią nic.

 W sumie to co powiedziałem wcześniej powinni takie okazje wykorzystywać aby zrobić plażę 

i zagospodarować teren. Aby te tereny nie były tak na dziko. Z drugiej strony akurat w naszej gminie 

mamy najwięcej terenów wokół Zbiornika. Gdyż Zembrzyce czy Stryszów mają szczerze taki słaby ten 

dostęp. A u nas w gminie jest dość dobry ten dostęp do jeziora i mogliby chociaż jakąś plażę 

zagospodarować. Pomijając już budynki i inne atrakcje. Dobrze jakby jakąś plażę strzeżoną zrobili. 

Może aby jeszcze ale to pewno nie gmina tylko prywatni inwestorzy aby zrobili zaplecze 

gastronomiczne aby coś takiego było. Powinno powstać to co zostało zaprzepaszczone, był projekt. 

Szczególnie miejsca dla służb, bo też nie mają miejsca. Państwowa Straż przykładowo jak się coś dzieje 

na jeziorze musi dojechać z Wadowic pozbierać się i przyjechać tutaj z łódką i ze wszystkim. A jak 

mieliby tutaj zaplecze to mogłoby dwóch strażaków lub ratowników z WOPR-u funkcjonować.  Była 

budka dla ratowników na dziko, było to postawione bez zgody. Ale jest to teren Wód Polskich było to 

nielegalnie postawione. To było miejsca tak postawione tam ratowników nie było. Szczerze to było 

chyba tak zrobione aby sobie popływać, móc na legalu pływać łódką. To tak jak też mówiłem, 

myślę że jak teraz gmina tego nie wzięła jak większość przejmie to prywatnych inwestorów, najemców 

i może coś się w końcu będzie tutaj działo. Nawet może szczerze to nawet lepiej jak przejmie to ktoś 

prywatny aby był też taki dostęp ogólny. Myślę, że jak to prywatni przejmą to chyba będzie ok, będzie 

chciał czerpać korzyści. Od strony Zbiornika tam bliżej czaszy ten teren jest wynajmowany przez 

prywatną osobę bodajże nie wiem czy bezpośrednio ale już tam się coś dzieje. To jest jak się jedzie od 

Mucharza minie się wiadukt tam jest zjazd i tam widać, że się coś dzieje, coś powstaje. Koparki są, 

działają. Robią jakiś teren dla turystów, może też jakaś plaża coś takiego. Większość pewno w 

prywatnych rękach będzie dookoła. A jak będzie teren wyglądał to ciężko powiedzieć. Na pewno 

bym zaryzykował w dzierżawę tego terenu. Aby powstały jakieś budynki, plaże, zaplecze dla służb. 

Zrobiłbym zaplecze gastronomiczne. Place zabaw dobrze aby powstały przy wodzie. Przede wszystkim 

zainwestowałbym też w jakieś parkingi, bo jak jest ładna pogoda to dużo ludzi przyjeżdża. Aby się coś 

działo w tej okolicy aby samochodami parkować można na parkingach a nie byle gdzie, na dziko 

wszędzie. Jeszcze gdybym miał pieniądze to zainwestowałbym w imprezy promujące ten teren. 

Koncerty, spotkania przy zaporze, przy wodzie. Kolejne fundusze przeznaczyłbym na uporządkowanie 

terenu wokół zbiornika. Gdyż z tymi porządkami jest trochę problemu. Chodzi mi tutaj o sprzątanie po 

ludziach, po turystach. Ponadto w czasie powodzi też nie ma kto sprzątać tego co tutaj napłynie, a 

będzie się tak działo będą podniesione stany wód. Gdy będzie przybierała woda w górze to też będą 

tutaj śmieci spływały i ktoś to musi sprzątać. Dlatego na pewno należałoby przeznaczyć środki na 

sprzątanie tego terenu. 

49 Odpowiedz na to pytanie nie jest dla mnie jednoznaczna. Z jednej strony jestem zadowolony, 

że ten zbiornik w końcu powstał ale widzę też negatywne skutki powstania Zbiornika Mucharskiego. 

Na plus na pewno zaliczyłbym zwiększenie atrakcyjności turystycznej okolicznych miejscowości, 

wzrost wartości nieruchomości, rozwój infrastruktury. Niestety są też minusy i im bliżej zbiornika 

wodnego są one bardziej widoczne. Zacząć należałoby od tego, że niewłaściwie zostało przygotowane 

dno zbiornika. Nie wszystkie drzewa zostały wycięte, część drzew stała w wodzie i zostały wycięte po 

dwóch latach na wysokość aktualnego poziomu wody, zostały w wodzie pnie o wysokości 1 m – 1.5 m, 

pnie te bardzo zwiększają niebezpieczeństwo dla osób korzystających ze zbiornika. O zalanych 

szambach i ogrodzeniach głośno było nawet w mediach. Każda większa woda przynosi ogromne ilości 
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śmieci, a spacer brzegami jeziora pozwala ocenić poziom świadomości ekologicznej, a raczej jej braku. 

Niektóre miejsca nad zbiornikiem stały się modne wśród młodzieży i młodych osób już 

zmotoryzowanych organizujących tam imprezy wieczorno-nocne lub bardziej intymne spotkania na 

łonie natury. Rozmiar pozostawionych tam śmieci przeraża. Budowa Zbiornika Mucharskiego na 

pewno przyczyniła się w dużym stopniu do rozwoju gminy Mucharz ale czy władze gminy wykorzystały 

wystarczająco możliwości pojawiające się przy okazji tak dużej inwestycji jak budowa zapory i zbiornika 

wodnego, to nie wiem. Uważam, że nie do końca. Rozwój sieci dróg, budowa szkół i obiektów 

sportowych to na pewno pozytywny kierunek w rozwoju gminy ale słabe zaangażowanie w 

dofinansowanie programów proekologicznych w porównaniu do nieodległych gmin, jest jednak 

widoczna. Obserwując przez wiele lat budowę zbiornika można odnieść wrażenie że dużo lepiej od 

władz gminy odnaleźli się lokalni przedsiębiorcy świadczący usługi budowlane i transportowe na 

terenie budowy zapory. Zarządcą Zbiornika Mucharskiego są Wody Polskie i dlatego problem słabego 

rozwoju obszarów wokół zbiornika leży raczej po ich stronie a nie po stronie gmin na obszarach których 

ten zbiornik się znajduje. Według mnie podstawą dalszego rozwoju tych okolic jest wspólne 

wypracowanie stanowiska przez Wody Polskie i gminy wokół zbiornika. Co do natychmiastowych 

działań  władz gminy Mucharz aby zwiększyć atrakcyjność obszarów wokół Jeziora Mucharskiego 

wymieniłbym: wydzielenie i zwiększenie miejsc parkingowych, rozlokowanie koszy na śmieci w 

miejscach najczęściej odwiedzanych. Ponadto należałoby objąć monitoringiem najbardziej popularne 

miejsca nad wodą oraz powinno się dążyć do zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z 

Jeziora Mucharskiego. Jest niby regulamin ale nikt go nie przestrzega. Mam nadzieję, że się mylę 

ale wydaje mi się że potencjał tego zbiornika jak i wszystkich chcących zrobić coś fajnego wokół Jeziora 

Mucharskiego zostanie zmarnowany. Może się okazać za 5-10 lat, że będziemy dalej w tym samym 

punkcie a tereny stracą na świeżości i atrakcyjności. Co do terenów leżących w bezpośrednim 

sąsiedztwie wody to wydaje mi się, że dynamika budownictwa jednorodzinnego nie zmniejszy się, a 

co za tym idzie zwiększy się poziom ludności na terenie gminy Mucharz. Zwiększy się liczba dzieci w 

szkołach co powinno mieć pozytywny długofalowy efekt dla rozwoju gminy. Myślę, że inwestycje 

wokół Zbiornika Mucharskiego należy rozpatrywać całościowo – nie mogą być one dublowane w 

każdej gminie. Powinny też uwzględniać każdą zainteresowaną grupę jak: wędkarzy, żeglarzy, 

motorowodniaków, kąpiących się , spacerujących itd. Inwestycje, które powinny powstać według mnie 

to kąpieliska z plażami, przystań i port jachtowy, ścieżki rowerowe najlepiej aby powstały wokół 

Zbiornika. Ponadto dobrze aby powstał monitoring wokół Zbiornika, park linowy, pomosty dla 

wędkarzy, baza hotelowo-turystyczna oraz wypożyczalnia sprzętu wodnego. 

50 Mieszkam w Mucharzu od 1972 roku czyli jeszcze przed rozpoczęciem budowy zapory. Mam 

do jej powstania stosunek ambiwalentny. Zamieszkałem w Mucharzu nie tylko dla tego, że los mnie 

tak rzucił ale przede wszystkim ze względu na urodę miejsca. Urokliwy przełom Skawy, piękny widok 

z Prejsówki i od kościoła, zrównoważona przyroda, ładne i jeszcze zdrowe lasy, rzeka górska o czystej 

wodzie to wszystko sprawiło, że to miejsce było bardzo urokliwe. Widziałem zaporę w Czorsztynie kilka 

lat po powstaniu i utwierdziłam się w przekonaniu, że szkoda tego terenu. Zrozumiała również 

oczekiwania mieszkańców zwłaszcza Skawiec, na polepszenie bytu, odbudowę przez lata nie 

remontowanych domów, nadzieję na nowe miejsca pracy. Zalew miał być również rezerwuarem wody 

dla Huty Katowice i ochronę okolicznych terenów i Krakowa przed ewentualną powodzią. Historia 

zapory ciągnie się jeszcze od początku XX wieku, a budowa rozpoczęła się w 1986 kiedy wpisano ją na 

listę inwestycji centralnych. Mieszkańcy na tę decyzję najbardziej czekali. Zaczął się koszmar 

wysiedleni i likwidacji, pożegnanie z dotychczasowym życiem, ale i nadzieja na nowe i lepsze. Na 

terenie gminy odtworzeniowo wybudowano trzy nowe szkoły, budynek mieszczący siedzibę urzędu 

gminy, pocztę, ośrodek zdrowia, ochotniczą straż pożarną, świetlicę gminną i bibliotekę. Wybudowano 

również stadion sportowy, Są to obiekty o wiele bardziej nowoczesne od poprzednich i z lepszą 
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lokalizacją. Jednak ich standard związany jest z odległością czasową między powstaniem projektów a 

wykonaniem. Niektóre projekty powstawały w latach 70-tych a budowane były w latach 90-tych, w 

czasach przełomu ustrojowego ale także technologicznego. Z tego często powodu potrzebne są ze 

strony gminy nakłady na modernizację, remonty, dostosowanie do współczesnych standardów.

 Teren wokół Zbiornika należy do Przedsiębiorstwa Państwowego Wody Polskie lub 

prywatnych właścicieli, którzy wykupili większe lub mniejsze skrawki ziemi od mieszkańców. Gmina 

jest w sporze Z Wodami Polskimi w sprawie dzierżawy terenu na rekreację. Teren jest całkowicie 

niezagospodarowany. Powstają dzikie plaże, brak przystani dla kajaków, żaglówek. W zbiorniku 

rozkładają się setki pni drzew, brzegi są w okropny sposób zaśmiecane. Stwarza to zagrożenie 

bezpieczeństwa dla użytkowników Jeziora kiedy spada poziom wody. Jestem umiarkowaną 

optymistką. Uważam, że napływ turystów chętnych do wykorzystania rekreacyjnego Jeziora 

Mucharskiego wymusi na Wodach Polskich zagospodarowanie obrzeży tego Zbiornika. Okoliczne 

gminy nie są właścicielami gruntów przybrzeżnych i nie mogą ich dzierżawić bez poważnego ryzyka, 

jak to pokazała próba realizacji projektu Jaszczurówka – Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Gmina ma 

nie duże wpływy do swojego budżetu za to ogromne wydatki na utrzymanie budżeto-chłonnych szkół, 

na które nie wystarcza subwencji oświatowej, utrzymanie lokalnych dróg, gazyfikację itp.Myślę, że 

teren wokół Jeziora Mucharskiego będzie wspaniale zagospodarowany, przyjazny dla przyrody i ludzi. 

Postawiłabym na utrzymanie kilku strzeżonych kąpielisk z szerokimi plażami, przystanią kajakową, na 

rozwój wypożyczalnie sprzętu wodnego. W pobliżu zainwestowałabym w rozwój gospodarstw 

agroturystycznych, zaplecza gastronomicznego, niewielkich placów zabaw dla dzieci młodych i 

starszych, park linowy, teren do uprawiania sportów plażowych, a także w miejsca do gry w różne gry 

planszowe na powietrzu w fajnie urządzonym terenie. Postawiłabym również w rozwój urządzeń 

sportowych na świeżym powietrzu itp. Postawiłabym również na edukację ekologiczną i dużą walkę ze 

śmieciami i hałaśliwymi pojazdami itp. Trasę rowerową od Zbywaczówki przedłużyłabym do Zembrzyc 

a może nawet do Suchej Beskidzkiej z możliwością okrążenia Jeziora Mucharskiego. Marzeniem jest a 

żeby można było zobaczyć nie spotykany tutaj wcześniej przelot czarnych bocianów, przyjrzeć się parze 

czapli, poobserwować bobry budujące żeremia, Ot takie marzenia. 

51 Właśnie to trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Z jednej strony jestem zadowolona ponieważ 

mieszkam w pięknej okolicy atrakcyjnej widokowo. Zbiornik wodny miał temu miejscu dodawać urody 

co na swój sposób robi. Krajobraz okolicy jest jeszcze bardziej urokliwy. Występują tu różne gatunki 

roślin i zwierząt, również takie których wcześniej nie było. Zbiornik Mucharski wzbogacił florę i faunę 

okolicy. Obecność zbiornika wpłynęła nie tylko na zmiany krajobrazu ale również na mieszkańców. W 

dużej mierze rozwinęła się infrastruktura gminy – pojawiają się nowe osiedla mieszkaniowe, domki 

jednorodzinne. W minimalnym stopniu nastąpiła poprawa jakości dróg czy zostały zbudowane 

chodniki dla pieszych. Mieszkam w okolicy, która nie była dotknięta problemem wysiedleni ale dla 

mieszkańców najbliższych Skawiec Zbiornik Mucharski przyczynił się do straty domów rodzinnych, 

wielopokoleniowych. Dla mnie pojawienie się zbiornika wodnego miało być lepszą perspektywą dla 

gminy – miał nastąpić rozwój gminy – rozwój przyrodniczy, turystyczny i ekonomiczny. Miała nastąpić 

promocja gminy na całe województwo, a nawet Polskę. Zła gospodarka terenami pod zalanie – 

zaniedbanie prac związanych z oczyszczaniem dna zbiornika, przyczyniły się do tego, że jezioro nie jest 

atrakcyjnym po bliższym rozpoznaniu. Jest wręcz niebezpieczne. Przyciąga młodzież na wieczorne 

spotkania, która zostawia po sobie mnóstwo śmieci, bardzo różnorodnych. Przykro jest patrzeć 

każdego dnia na wystające pnie z wody ok. 1 m, brzegi wiecznie zaśmiecone i zarośnięte – wręcz 

niedostępne. To jak być zadowolonym. Perspektywa pojawienia się zbiornika wodnego oraz procesy 

wysiedleńcze przyczyniły się do powstania nowej zabudowy w gminie. Powstały trzy nowe szkoły w 

Gminie (Mucharz, Jaszczurowa, Świnna Poręba), Urząd Gminy, Ośrodek zdrowia, biblioteka, świetlica, 

Ochotnicza straż pożarna, apteka oraz duży obiekt sportowy – stadion oraz kort tenisowy. Na stadionie 
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prócz meczy odbywały się Dni Ziemi Mucharskiej, które były chętnie odwiedzane przez mieszkańców 

i przyjezdnych z okolicy. W związku z tym, że plany budowy były jeszcze według starych zasad to te 

budynki na pozór nowe wszystkie są do modernizacji. Gmina jest zadłużona bardzo poważnie więc 

odbywają się tylko te prace inwestycyjne, które są koniczne tj. remont dróg, budowa chodników dla 

pieszych. Obecnie trwają pracę nad gazyfikacją części wsi Mucharz (wzdłuż głównej drogi przez wieś 

rozpoczęto budowę gazociągu. Nie można powiedzieć, że gmina się nie rozwija ale ten rozwój jest 

bardzo powolny w związku z zadłużeniem Gminy. Gmina jest w sporze z Wodami Polskimi 

tereny wokół zbiornika należą do Przedsiębiorstwa Państwowego – Wody Polskie więc trudno mówić 

tu o jakichkolwiek inwestycjach wokół zbiornika. Gmina jest w posiadaniu planów na 

zagospodarowanie terenów wokół zbiornika ale żadne prace inwestycyjne nie ruszą póki spór nie 

zostanie rozstrzygnięty na korzyść gminy. Tereny wokół zbiornika są bardzo zaniedbane i niedostępne 

w większości dla ludzi. W niektórych miejscach bardziej dostępnych występują dzikie kąpieliska, plaże. 

Użytkownicy łodzi mają problem z ich wodowaniem. Brak przystani czy miejsc gdzie można by 

przycumować łódź. W pobliżu brzegów nie jest zbyt bezpiecznie z wody wystają pnie drzew, przy 

niskim poziomie, a przy wyższym ich nie widać i stwarzają niebezpieczeństwo. Same brzegi są 

zaśmiecane tym co naniosła woda i tym co pozostawili ludzie. Były prowadzone akcje na terenie gminy 

– sprzątanie zbiornika Mucharskiego ale to stanowczo za mało. Gmina powinna się zająć konkretnym 

oczyszczaniem zbiornika – a taki sposób aby był bezpieczny dla użytkowników. Szczególnie poprzez 

usunięcie pni, wyrównanie brzegów przeznaczonych dla plażowiczów. To w pierwszej kolejności. 

Powinna przygotować odpowiednie zaplecze dla turystów, właścicieli łodzi czy kajaków oraz dla 

plażowiczów. Jeśli gmina i Wody Polskie nie dojdą do porozumienia to myślę, że za 5 lat będzie tak 

samo- nic nie ulegnie zmianie. Dalej będzie samowolka – dzikie plaże, śmieci, mnóstwo komarów. 

Zbiornik wodny stanie się uciążliwy, nie będzie przynosił korzyści finansowych dla gminu a będzie 

trzeba w jakiś sposób po kątach utrzymywać go w jako takim stanie. Tereny wokół zbiornika 

mogą być bardzo atrakcyjne dla użytkowników. Jeśli bym miała jakiś wpływ na poprawę atrakcyjności 

Jeziora Mucharskiego to w pierwszej kolejności oczyściłabym brzegi oraz dno zbiornika z pni i śmieci. 

Tak aby nie stanowił zagrożenia dla użytkowników. Włączyłabym również do działań edukację 

ekologiczną i przyrodniczą. W związku z tym, że tereny wokół Jeziora są atrakcyjne widokowo to 

wprowadziłabym w życie użyteczność ścieżek rowerowych oraz spacerowych z punktami widokowymi 

oraz zorganizowałabym miejsca z ławeczkami, z opisami obrazów roślinnych, tablice informacyjne. 

Wprowadziłabym ścieżki przyrodnicze i edukacyjne. Również zainwestowałabym w plaże i kąpieliska, 

siłownie na powietrzu, place zabaw z parkami linowymi w lesie, przystanie dla łodzi, możliwość 

wypożyczenia sprzętu wodnego, kajaków rowerków wodnych. Dla przyjezdnych zorganizowałabym 

miejsca biwakowe z zapleczem gastronomicznym, mieszkańcy mieliby możliwość na otwieranie miejsc 

noclegowych czy na rozwój gospodarstw agroturystycznych. Dla wielbicieli łowienia ryb 

wyznaczyłabym miejsca do połowów z możliwością robienia połowów wędkarskich z zapleczem 

gastronomicznym i wypożyczalnią sprzętu wędkarskiego. 

52 Jestem zadowolony dlatego, że zbiornik wodny to są ogromne perspektywy dla mojego 

regionu i dochodzi do różnych inwestycji szczególnie w ciągu ostatnich lat widać, że dużo się dzieje. 

Ponadto zmienił się dojść przyjemnie krajobraz, jesteśmy w obszarze Natura 2000, teren się rozwija. 

Jednak są pewne wątpliwości z tym że zbiornik powstał  powinna być lepsza strategii związana z 

rozwojem tego terenu. Nadzieje i perspektywy są ogromne ale na razie nie zbyt dobrze to wygląda 

gdyż nie widać rozwoju. Ale samo to, że mamy tutaj przestrzeń, piękną przestrzeń, której ludzie nam 

zazdroszczą więc to jest jeden największy plus tego, że powstał zbiornik i całego tego przedsięwzięcia.

 Dla mnie to jest tutaj totalny regres, budowa chodników czy dróg to nie jest odpowiednie 

wykorzystanie funduszy. Najlepszym przykładem to jest dom dziecka, który został wybudowany i nigdy 

nie został ukończony i nie został użytkowany przez dzieci z domu dziecka. Wymiana nawierzchni dróg 
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czy te chodniki ma się nijak do całego zbiornika to nie są inwestycje związane z budową zbiornika. Te 

inwestycje i tak byłyby zrealizowane nawet bez tej inwestycji czyli bez zbiornika, to są takie rzeczy, 

które zawsze w gminie należy robić. To, że zbiornik był otwierany i budowa była kilkakrotnie 

zakańczana to pokazuje, że nikt nigdy nie liczył się z naszą gminą i budowa zbiornika to jest coś całkiem 

odrębnego nikt z rządzących nie liczy się z gminami, na terenie których powstał zbiornik. Należałoby 

stworzyć małą strefę ekonomiczną z zastrzeżeniem, że jest to teren Natury 2000, należałoby stworzyć 

miejsca pracy dla lokalnych ludzi i w taki sposób rozwijać ten teren. Lokalni ludzie nie oczekują wielkich 

inwestycji w tym terenie. Nie oczekują, że nagle powstaną tutaj wielkie parki i wielkie inwestycje i 

super ciekawe rzeczy. Tylko aby żyło się tutaj przyjemnie i nie trzeba było zawsze za jakąś pracą jeździć 

nawet za granicę. Myślę, że należałoby zagospodarować te teren, które są jeszcze puste, a są we 

władaniu gminy. Nawet wydzierżawić takie tereny. W naszych terenach główne inwestycje to małe 

sklepy spożywcze, nie mówię już o małych zakładach usługowych są jakieś zakłady mechaniczne, ale 

nic wielkiego nie jest w stanie się na dłuższą metę rozwinąć to to jest bardzo przykre i nie wiem z czego 

to wynika. Mamy tutaj obszar z wielkim potencjałem ale niestety totalnie nie wykorzystany.

 Podstawą jest wyznaczenie miejsc dla ruchu samochodowego i miejsc gdzie mogą parkować 

samochody. Należy coś zrobić aby pokazać co jest publiczne co jest prywatne z czego mogą korzystać, 

gdzie nie muszą się przejmować że naruszają czyjąś własność. Ponadto co bardzo ważne należy ustalić 

jaki to jest zbiornik jakie są jego funkcje, znaczenie jakie są możliwości korzystania z niego bo tego też 

tak naprawdę wszyscy nie wiedzą. Patrząc na to, że policja w lecie w trzech najbardziej popularnych 

miejscach pojawia się ciągle to znaczy, że naruszane są jakieś prawe ale one nie są określone więc 

może ludzie nie wiedzą co wolno a co nie wolno. Należałoby to uregulować. Kolejny problem to to że 

wszystkie te obszary tutaj mają nadal problem z geodezją jeśli chodzi o podziały działek o ich 

dostępność. Dostępy do dróg wiele niewykorzystanych terenów. Wiele pięknych działek nie ma 

dostępu do dróg. A są to super terenu gdzie można byłoby zbudować choćby restaurację z pięknym 

widokiem. Należałoby też pomyśleć o tym, jak te wszystkie działki udostępnić aby móc tam coś 

wybudować. Zwłaszcza, że są ludzie którzy mogliby tutaj zainwestować swój kapitał. Kolejna rzecz to 

są rozmowy z przedsiębiorcami, z okolicy którzy chcieliby tutaj zainwestować. Należałoby wypracować 

jakieś partnerstwo publiczno-prywatne zorganizować. Poprzez coś takiego ewentualnie pchać 

wszystko do przodu i rozwijać ten teren. Szczególnie należałoby rozbudowywać jakaś infrastrukturę 

wokół zbiornika. Nie wszystko musi być realizowane przez obligacje samorządowe, można wejść w 

jakieś konsorcja i można ten teren rozwijać bez zapożyczania się dodatkowych pieniędzy.

 Myślę, że dokładnie tak samo będzie ten teren wyglądał jak teraz. Jeśli chodzi o estetykę 

krajobrazu, widoki to to jest na plus natomiast jeśli chodzi o jakiekolwiek gospodarcze i ekonomiczne 

inwestycje i rozwijanie w tym zakresie tego terenu to to jest mocno zagrożone, że nic się nie zmieni. 

Nie trafiają nam się jakieś osoby, przedsiębiorcy, ludzi którzy wiedzą jak wykorzystać ten teren 

ekonomicznie. Nie trafiają się ludzie z zacięciem ekonomicznym aby wiedzieli jak wykorzystać ten 

teren i jak połączyć ze sobą klocki związane z jednej strony z pięknym krajobrazem, zbiornikiem a z 

drugiej strony z rozwojem gospodarczym. Są to osoby, które gdzie tam pracowały na etacie, mają 

jakieś prawnicze wykształcenie jak przykładowo poprzedni wójt co nie ma nic wspólnego z 

zarządzeniem taką jednostką jak gmina. Mamy tutaj 4 tysiące mieszkańców sporo osób, które pracują 

w samym urzędzie i jakieś jednostki, które są podrzędne urzędowi. Nie widzę na razie perspektyw aby 

mogło się tutaj coś zmienić. Ewentualnie jeśli nastąpiła by zmiana władzy w gminie przyszliby 

przedsiębiorcy to może wtedy mogłoby się coś ruszyć. To chyba już wszystko powiedziałem co 

powinno być wydzielenie poszczególnych obszarów, posiłkowanie się poprzez założenie konsorcjum. 

Utworzenie hoteli i inwestycji, które będą mogły być wykorzystane przez turystów i przyciągną 

turystów i pozwolą wykorzystać te tereny wokół jeziora. Należałoby wybudować przystań gdzie będzie 

można wypożyczyć łódki, kajaki. Ewentualnie wybudować należałoby restauracje, bazę noclegową. 

Aczkolwiek niedaleko znajdujący się Młyn Jacka jest chyba wystarczający aby przyjąć turystów. Gdyż 



61 
 

tutaj i tak dużo ludzi nie przyjedzie bo tutaj tak naprawdę nie ma co robić, oprócz pójścia nad wodę i 

na krótki spacer. Jednak ta woda to nie morze więc też nie ma tam gdzie chodzić za dużo. Nie przykuwa 

ta woda znowu tak bardzo uwagi. A Wadowice czy Sucha Beskidzka to nie są jakieś super turystyczne 

miejscowości i nie ma tam zbytnio dużo obiektów do zwiedzania.  Ewentualnie ktoś przyjedzie na 5 

godzin to góra. Na pewno skupiłbym się na tym aby zbudować jakąś atrakcję, które przyciągnęłaby 

turystów. Ewentualnie to co mi przyszło do głowy to można byłoby wykorzystać ten budynek 

niewykorzystany na dom dziecka. Można byłoby tam zrobić jakąś szkołę średnią lub nawet zespół 

prywatnych szkół aby zachęcić ludzi do nauki. Aby przyciągnąć tutaj ludzi, którzy chcieliby w przyszłości 

tworzyć tutaj jakieś działalności. Kolejna sprawa to należałoby uregulować kwestie dostępności do 

działek to jest kluczowe. Wtedy ludzie mogliby stawiać tutaj domy, należałoby tutaj skupić się na 

wykorzystaniu działek. Gdyż póki co jest wiele działek, które są wielkim nieużytkiem bo nie ma dostępu 

do działek i nic się nie rozwija te kwestie nie są uregulowane. Ludzie z dziada pradziada przekazują te 

działki a one stoją nie wykorzystane gdyż nie ma dostępu do nich. 

53 Tak, ponieważ mamy możliwość wypoczynku na tym terenie i podziwiania wspaniałych 

widoków. Z obecnych obserwacji wynika że brakuje jakichkolwiek działań, które by uatrakcyjniły 

teren wokół zbiornika i gmina raczej nie rozwija się pod tym względem.  Budowa ścieżki rowerowej 

byłaby wskazana, wycieczki wokół zbiornika byłyby z pewnością bardziej atrakcyjne. Jeżeli nie 

zostaną podjęte żadne działania mające na celu rozwój turystyki i rekreacji na terenie Zbiornika, 

zostanie on zaniedbany, co jest przykre, bo widoki są bardzo urzekające i zapewne niejeden z nas 

chętnie udałby się nad jezioro odpocząć w wolnym czasie. Gdybym dysponowała taką kwotą, 

starałabym się przyciągnąć mieszkańców i turystów. Zostałaby zbudowana ścieżka rowerowa, 

ponieważ teren cieszy się dużą ilością rowerzystów, którzy korzystają z drogi głównej a ścieżka 

ułatwiłaby ruch i byłaby bezpieczniejsza. Fajne byłoby również utworzenie miejsca gdzie można by 

było odpocząć z dziećmi, a które byłoby dla nich atrakcją. Obecnie odpoczynek jest możliwy, z własnym 

jedzeniem, co nie jest złe ale jakieś konkretne miejsca z małą gastronomią też uprzyjemniłyby wolny 

czas. Najważniejszą jednak rzeczą byłby chyba konkretny rozwój na terenie samego zbiornika, 

możliwość przejazdu łódkami, stateczkami, motorówkami w celu zwiedzenia krajobrazu a dla 

odwiedzających nasz teren z daleka, może domki letniskowe. 

54 Jestem zadowolona, że mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego. W związku z budową 

Zbiornika Mucharskiego władze gminy inwestują, (przynajmniej tyle zauważyłam) w nowe, asfaltowe 

nawierzchnie i budowy chodników w poszczególnych wsiach.  Budowa jednej przystani dla 

wszelkiego rodzaju motorówek i łódek, baza noclegowa dla turystów, baza gastronomiczna, ścieżki 

rowerowe, park zabaw dla dzieci, być może w jednym, wyznaczonym miejscu plaża. Należy zadbać o 

czystość jeziora, ponieważ widać, że w wielu miejscach jest zaśmiecone, ten teren powinien być 

monitorowany. Mam nadzieję, że będzie w lepszym stanie niż jest teraz.  Rozwój bazy noclegowej i 

gastronomicznej, przystań dla motorówek i wypożyczalnia sprzętu wodnego. 

55 Tak, jestem zadowolona, że mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego. Wokół mnie 

znajduje się piękny teren godny uwagi. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zostanie tak 

zagospodarowany, że stanie się ogromną atrakcją turystyczną.  Niestety, ale na bieżąco nie jestem 

informowana o tym w co inwestują władze gminy w związku z budową zbiornika. Słyszałam o akcji 

„Sprzątanie śmieci wokół zbiornika”, która bardzo przypadła mi do gustu. Aby teren był 

atrakcyjniejszy potrzebne jest przede wszystkim oczyszczenie jeziora z drzew. Stworzenie 

odpowiedniej bazy rekreacyjnej (kajaki, rowerki wodne, restauracje, hotel itp.) dzięki, której pobliscy 

mieszkańcy znajdą pracę, oraz inni ludzie będą mogli odpocząć i spędzić miło i przyjemnie czas.  

Mam nadzieję, że za 10 lat doczekamy się zbiornika, który będzie przyciągał dużą ilość turystów. Wokół 

zbiornika znajdować się będę odpowiednie atrakcje, które zadowolą zarówno małych jak i dużych.



62 
 

 Wybudowałabym hotel z ogromnym basenem i Aquaparkiem, który przyciągałby turystów. 

Dla dzieci wybudowałabym ogromny plac zabaw oraz boisko sportowe. 

56 Wszystko ma swoje zalety i wady. Zacznę może od tego że Zbiornik w okresie wakacyjnym był 

pozbawiony większej ilości wody. Można było jedynie spacerować chodnikiem wzdłuż drogi. Nie ma 

bezpośredniego dostępu do wody. Od ulicy oddziela go tor kolejowy. Na betonowej skarpie młodzi 

ludzie spędzają czas, co jest bardzo niebezpieczne. Sąsiedztwo zbiornika spowodowało większy ruch 

na ulicy a co za tym idzie zanieczyszczenia spalinami, hałas, niszczenie drogi, po której poruszają się 

samochody. Nie widzę aby mieszkańcy zarabiali korzystając z tego miejsca. W związku z budową 

zbiornika na terenie mojej gminy powstała oczyszczalnia ścieżków. Jednak z przykrością muszę 

stwierdzić, że nie podłączono do niej wszystkich budynków. Została wybudowana droga, prowadząca 

wzdłuż zbiornika oraz chodnik, po którym ludzie spacerują, młodzież biega, jeździ na rolkach. To jedyna 

atrakcja. Należałoby stworzyć infrastrukturę wokół zbiornika, która pozwalałaby z niego 

korzystać. Należałoby zbudować trasę dla rowerzystów, osób jeżdżących na rolkach, biegających. 

Trudno jest biegać po betonowym chodniku. Należałoby stworzyć bezpośredni dostęp do wody. 

Zadbać o porządek gdyż widać leżące butelki, papiery, reklamówki.  Trudno powiedzieć co 

będzie za 10, 15 lat skoro budowa trwała tak długo i nadal prowadzone są prace z powodu osuwisk.

 Gdybym miała odpowiednie środki stworzyłabym warunki do korzystania ze zbiornika. 

Zbudowałabym przystań, przy której byłaby wypożyczalnia motorówek, kajaków, rowerków wodnych. 

Stworzyłabym plaże, z której można byłoby wejść bezpośrednio do wody i skorzystać z kąpieli. Można 

byłoby poleżeć na leżaku, kocu. Miejsce byłoby dostępne dla wszystkich także dla matek z dziećmi, 

osób niepełnosprawnych. Zatrudniałabym ratownika aby dbał o bezpieczeństwo nad wodą. 

Powstałyby punkty gastronomiczne więc młodzież nie przywoziłaby ze sobą jedzenia w paczkach, które 

potem porzucają i zaśmiecają środowisko. Powstałby plac biwakowy, Zbudowałabym parkingi i 

sanitariaty. 

57 "Jestem zadowolona że mieszkam w pobliżu Zbiornika Mucharskiego, ponieważ myślę że 

miejsce zwiększyło swoja atrakcyjność rekreacyjną oraz turystyczną. Chętnie uprawiam sporty 

;biegam, jeżdżę na rowerze w tych rejonach. Podziwiam piękny krajobraz. Obecnie jakość drogi 

polepszyła komunikacje na odcinku Stryszów- Sucha Beskidzka."  Myślę ze gmina dobrze rozwija się w 

związku z rozbudową Zbiornika Wodnego. Wprowadzona została ochrona przeciwpowodziowa co 

zwiększa bezpieczeństwo, udostępniona została plaża dzięki czemu w okresie letnim można miło 

spędzić czas, ważne jest też wykorzystywanie wody ze zbiornika dla celów komunalnych i 

przemysłowych oraz produkcja energii energetycznej.  Władze gminy powinny podjąć działania 

mające na celu stworzenie jak największej ilości stref rekreacyjnych. Mam tutaj na myśli powstanie 

przybrzeżnych plaż, kąpielisk, wypożyczalni różnego rodzaju sprzętu wodnego, rowerów, gokartów itp. 

Niezbędne byłyby inwestycje związane ze sferą gastronomiczną i hotelową. Powstanie sklepów, 

restauracji, przydrożnych kawiarni a także pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych na pewno 

pozytywnie wpłynie na uatrakcyjnienie naszego regionu. Myślę, że władze gminy zadbają o to, by 

teren wokół Jeziora Mucharskiego stał się atrakcyjny i przyjazny dla turystów. Wszystkie inwestycje 

prowadzone wokół jeziora wpłyną pozytywnie na rozwój gospodarczy i ekonomiczny naszej gminy. 

Mam nadzieję, że obszar ten będzie chętnie odwiedzany przez turystów z całej Polski, którzy będą 

podziwiać piękno tego regionu. Dysponując takimi pieniędzmi pomyślałabym o stworzeniu miejsc 

pracy wkoło jeziora. Chciałbym aby funkcjonowały wypożyczalnie sprzętów wodnych, kursy i 

nauczyciele od pływania , sklepy przydrożne , wypożyczalnie rowerowe, gokartowe. Uważam ze 

powinna być też plaża i restauracje. Powinny być także osoby wyznaczone do sprzątania przy Jeziorze 

oraz zwiększenie liczby koszy na śmieci. Wprowadzić należało by też monitoring w miejscach 

najbardziej uczęszczanych przez ludzi. 
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58 Tak, jestem zadowolona. Każda inwestycja tego typu poprawia warunki i jakość życia w naszej 

Gminie.  Gmina Stryszów pozyskała dzięki budowie zapory w Świnnej Porębie nowoczesną 

infrastrukturę. Wybudowano nowe drogi. Przebudowana została linia kolejowa, dzięki temu na linii 

Kraków- Zakopane można będzie wprowadzić nowoczesny tabór kolejowy. Wyremontowano oraz 

rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Zabezpieczono tereny osuwiskowe w 

bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Mucharskiego. Sztuczne jezioro wkomponowało się w krajobraz 

Dąbrówki. "Działania, które powinny być podjęte natychmiast to: Wyznaczenie piaszczystej plaży 

dla mieszkańców gminy oraz osób przyjezdnych, zainteresowanych wypoczynkiem, organizacja bazy 

zawierającej obiekty gastronomiczne oraz bazę hotelową, wyznaczenie terenów na których można 

uprawiać sport, wytyczenie zatoki z przystanią dla potrzeb jachtów, kajaków, łódek; wytyczenie miejsc 

biwakowych: pola namiotowe z pełną bazą, promocja miejsca jako atrakcyjnego turystycznie; 

regularne sprzątanie terenów wokół jeziora, edukowanie mieszkańców w jaki sposób mogą 

inwestować w tereny wokół jeziora; zatrudnienie sezonowe pracowników, którzy dbają o 

bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieliska, przygotowanie bezpiecznych obszarów do pływania: 

bezpieczne zejście z plaży, odpowiednia głębokość, bezpieczne dno; nabycie prawa własności do 

gruntów, na których lokalizowana jest infrastruktura wypoczynkowo-rekreacyjna; wytyczenie ścieżek 

rowerowych wokół Jeziora Mucharskiego, edukowanie dzieci i młodzieży na temat bezpiecznego 

użytkowania zbiornika wodnego, organizowanie kursów pływackich, oraz kursów nadających 

uprawnienia do posiadania karty pływackiej a także patentów żeglarskich (również dla osób 

dorosłych), pozyskiwanie funduszy zewnętrznych celowanych na rozwój Gminy pod kątem turystyki, 

wypoczynku i rekreacji; zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, gdyż czyste powietrze zachęca do 

spędzania wolnego czasu na łonie natury; zaplanowanie miejsc parkingowych; budowa molo; budowa 

enklawy dla wędkarzy; zaplanowanie tras spacerowych oraz wytyczenie punktów odpoczynku dla 

miłośników przyrody i wędrowców przemierzających okoliczne pagórki. " Zakładam, że 

inwestycje poczynione przez Gminę Stryszów, oraz pozostałe gminy położone nad Jeziorem 

Mucharskim a także środki inwestorów prywatnych przyczynią się do powstania atrakcyjnego obiektu 

wypoczynkowego. Położenie Jeziora Mucharskiego czyni je miejscem, w którym można spędzać wolny 

czas. Dodatkowo wybudowanie bazy noclegowej, może powodować że będzie to odpowiedni 

kompleks przyjmujący np. uczniów na zielone szkoły, białe szkoły- w pobliżu jest stok narciarski. Ścieżki 

rowerowe, pole namiotowe, parkingi, obiekty gastronomiczne- sprzyjają wypoczynkowi. Warto 

pamiętać, by okolicy Jeziora Mucharskiego nie uczynić betową pustynią. Planowanie 

zagospodarowania terenu powinno uwzględnić potrzeby naturalne tego środowiska i zabezpieczyć 

lokalną florę i faunę. Człowiek, użytkownik tej przestrzeni musi mieć świadomość, że żyje w symbiozie 

z naturą. Wyobrażenie? Nowoczesny, ekologiczny kompleks wypoczynkowy z którego my, mieszkańcy 

oraz goście z zewnątrz chętnie korzystamy. Inwestycje wokół zbiornika, które bym poczynił 

mając miliony: budowa plaży w Dąbrówce, plac zabaw dla dzieci w pobliżu zbiornika, siłownia na 

świeżym powietrzu, park linowy, boisko sportowe, ścieżka rowerowa wokół zbiornika, pole 

namiotowe, pole campingowe, mała gastronomia: budki z napojami, lodami, jedzeniem, przystań ze 

sprzętem wodnym, wypożyczalnia sprzętu wodnego, zagospodarowanie drewnianego budynku w 

Dąbrówce – zajazd, karczma, restauracja, sala weselna, parking, przystań, zatrudnienie kadry. 


