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Z przyjemnością i nieukrywaną satysfakcją
przedstawiam Państwu kolejne wydanie
Magazynu metropolitalnego - magazynu społe-
czności metropolitalnej. Na bazie wspólnych
projektów, gminy Metropolii Krakowskiej
utworzyły silne więzi wynikające ze wspólnych
interesów i potrzeb, ale też poczucie przyna-
leżności do wspólnoty. 
Podkreśleniem ponadlokalnych więzów jest
niewątpliwie opracowanie Strategii Metropolia
Krakowska 2030, która określa kierunki działania
Stowarzyszenia na najbliższą dekadę. O etapie
zaangażowania prac nad dokumentem, możecie
Państwo przeczytać w artykule Postępy w przy-
gotowaniu strategii ponadlokalnej. 
Wspólne działanie to także projekty międzyna-
rodowe, takie jak Interlace czy SmartEdge. Dają
one możliwość wymiany doświadczeń, czerpania
pomysłów, ale też opcję współpracy w ramach
działań pilotażowych. Za przykład może posłużyć
pilotaż inwentaryzacji budynków publicznych na
terenie gmin Metropolii Krakowskiej, którego
wyniki będą stanowić podstawę do stworzenia
rekomendacji dotyczących efektywności i ekono-
micznego użytkowania mediów. Łącznie zinwen-

Społeczność
metropolitalna

Słowo wstępne
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Roman Ptak
członek Zarządu 

Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

taryzowanych zostało 132 budynki użyteczności
publicznej. Ścisła współpraca widoczna jest także
w działaniach na rzecz poprawy jakości
powietrza. W tym wydaniu poznajemy bliżej
ekodoradców działających w ramach projektu
EKOTEAM. Z ich perspektywy poznajemy
wyzwania z jakimi spotykają się w pracy z mie-
szkańcami - zwłaszcza w kontekście zbliżającego
się terminu całkowitej likwidacji kotłów
bezklasowych. 
Kolejnym wyzwaniem, przed którym stoją gminy
Metropolii Krakowskiej są: opracowanie systemu
zintegrowanego transportu zbiorowego, a także
zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pasa-
żerów.  Działania w tym zakresie opisane zostały
m.in. w artykule Komfort i bezpieczeństwo przede
wszystkim. 
Społeczność metropolitalna to także
współtworzenie Magazynu. Dzięki Państwa
zaangażowaniu m.in. powstał artykuł dot. bazy
oświatowej w gminie Zielonki, możemy bliżej
poznać skarby ukryte w okolicy Pałacu
Wodzickich w Igołomii oraz podziwiać
Metropolię w wiosennej odsłonie. 
Przyjemnej lektury!
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Jak powstaje Strategia Metropolia Krakowska 2030? 
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Wiązki projektów na podstawie celów

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska intensyfikuje prace nad przygotowaniem wspólnej
strategii do 2030 r. W opracowaniu znajduje się model struktury funkcjonalno-przestrzennej,
a także określane są wskaźniki, które w przyszłości pozwolą na bieżąco monitorować oraz
prowadzić ewaluację działań. Wyznaczane są także kluczowe wiązki projektów.

W kwietniu rozpoczęto intensywne prace nad
modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej,
który stanowić będzie integralną część Strategii
Metropolia Krakowska 2030. Wykonawcą mode-
lu jest firma P.A. NOVA S.A. Model,  przedstawia-
jący w sposób obrazowy długookresową, strate-
giczną wizję rozwoju Metropolii, będzie  miał
kluczowe znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do
tych inwestycji, których zasięg i oddziaływanie
wykracza poza terytorium jednej gminy. 
W maju, podczas Forum Gospodarki Przestrzen-
nej, pracownicy gminni zapoznali się z harmono-
gramem prac oraz zakresem danych, jakie będą
pozyskiwane i przetwarzane. Współpraca oraz
zaangażowanie pracowników urzędów gmin są
niezbędne, by model stał się  narzędziem, z które-
go będzie można korzystać planując i wdrażając
wspólne projekty oraz przedsięwzięcia. 

POJEDYNCZE
PROJEKTY

GMINNE

WIĄZKI
PROJEKTÓW

PONADLOKALNE
PROJEKTY

PARTNERSKIE

TYPY PROJEKTÓW  W STRATEGII 
METROPOLIA KRAKOWSKA 2030

Przestrzeń jako baza 

Postępy w przygotowaniu
strategii ponadlokalnej 

Projekt Strategii Metropolia Krakowska 2030
nabiera kształtu.  Matryca operacyjna, która
określa główne i szczegółowe cele oraz kierunki
działania, została zaktualizowana w wyniku
wewnętrznych konsultacji.  Daje to podstawę
do wyznaczenia kluczowych wiązek projektów. 

Wśród nich znajdą się pojedyncze projekty gmin-
ne o oddziaływaniu ponadlokalnym, wiązki proje-
któw (projekty gminne składające się na wspólny
efekt) oraz ponadlokalne projekty partnerskie,
które realizowane będą przez wszystkie lub
część gmin, przy wsparciu Biura Stowarzyszenia.



Jak zmierzyć sukces?
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Nieodłącznym elementem planów działań jest
zdefiniowanie odpowiednich miar dla oceny
stopnia realizacji celów. - Katalog wskaźników
służy pomiarowi postępu w realizacji przyjętych
celów. Wskaźniki dotyczą najważniejszych
z....ahrt

NAJWAŻNIEJSZE KRYTERIA DOBORU WSKAŹNIKÓW

zagadnień, zarówno wynikających bezpośrednio
z działań administracji samorządowej, jak rów-
nież tych, które są od niej niezależne - wyjaśnia
Piotr Wierzchosławski Zastępca Dyrektora
Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania
Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.  

ODPOWIADA UŻYTECZNOŚCI,
ISTOTNOŚCI I ADEKWATNOŚCI

WSKAŹNIKA
DO POMIARU OSIĄGNIĘĆ CELU

STRATEGICZNEGO

ODPOWIADA JAKOŚCI 
I WIARYGODNOŚCI DANYCH

WYKORZYSTYWANYCH 
DO OBLICZENIA WARTOŚCI

WSKAŹNIKA

W PRZYPADKU TRUDNOŚCI INTERPRETACYJNYCH LUB IDENTYFIKACJI ZBYT DUŻEJ LICZBY
WSKAŹNIKÓW, W CELU ICH SELEKCJI  MOŻNA ZASTOSOWAĆ DODATKOWE KRYTERIA, STANOWIĄCE

DOPRECYZOWANIE WW. DWÓCH KRYTERIÓW PODSTAWOWYCH

SPOŚRÓD MOŻLIWYCH WSKAŹNIKÓW NALEŻY
WYBRAĆ TE, KTÓRE MAJĄ „OKREŚLONĄ

FUNKCJĘ PREFERENCJI”, TZN. MOŻNA DLA
NICH WSKAZAĆ JAKIE ZMIANY WARTOŚCI

WSKAŹNIKA BĘDĄ OCENIANE POZYTYWNIE

NALEŻY PREFEROWAĆ WSKAŹNIKI, CO DO
KTÓRYCH MOŻNA ZAKŁADAĆ, ŻE ICH

WARTOŚĆ BĘDZIE ZMIENIAŁA SIĘ W CZASIE

WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW POWINNY BYĆ
PORÓWNYWALNE ZARÓWNO W CZASIE, 

JAK I PRZESTRZENI, CO UMOŻLIWI
PORÓWNYWANIE ICH WARTOŚCI MIĘDZY

RÓŻNYMI GMINAMI, METROPOLIAMI

NALEŻY PREFEROWAĆ WSKAŹNIKI, DLA
KTÓRYCH MOŻNA OKREŚLIĆ ŹRÓDŁA

DANYCH I POZYSKAĆ JE W ODPOWIEDNIM
CZASIE, BY OBLICZYĆ WARTOŚCI

WSKAŹNIKÓW



Inteligentne zarządzanie 6

W procesie przygotowania projektu Strategii
Rozwoju Metropolia Krakowska 2030 przykła-
dana jest duża waga do powstawania wskaź-
ników pozwalających na bieżąco monitorować
skuteczność wdrażania strategii oraz prowadzić
jej ewaluację. - Przy doborze wskaźników
proponowanych do pomiaru postępu w realizacji
przyjętych celów Strategii Rozwoju Metropolia
Krakowska 2030 powinno kierować się jasnymi
kryteriami doboru. Najważniejsze są dwa
kryteria: trafności wskaźnika i rzetelności
wskaźnika.  Trafność i rzetelność wskaźników
muszą być potwierdzone opisami w Kartach
wskaźników. Trafność, jako istotność i użyte-
czność wskaźnika powinna wynikać z jego defini-
cji, udzielając jasnej odpowiedzi na pytania „po
co?” lub „w jakim celu?” będziemy wykorzysty-
wać wskaźnik. Potwierdzeniem rzetelności jest
opis źródeł danych, opis mierników (zmiennych
wskaźnika), sposobu obliczania, a także opis
sposobu jego interpretacji - wyjaśnia Piotr
Wierzchosławski.

STRATEGIA METROPOLIA KRAKOWSKA 2030 

Prace nad opracowaniem Planem Rozwoju Metropolii Krakowskiej  do 2030 roku
(aktualnie Strategia Metropolia Krakowska 2030) rozpoczęły się w 2020 r.  Powstający
dokument będzie określał kierunki dalszej współpracy w ramach stowarzyszenia oraz
przygotuje do wdrażania kolejnych projektów w ramach nowej perspektywy środków
europejskich na lata 2021-2027.  W wyniku dotychczasowych prac, wyróżniono 7 obszarów
tematycznych, wokół których koncentrować się będzie współpraca gmin Metropolii
Krakowskiej: edukacja, gospodarka, inteligentne zarządzanie, kultura czasu wolnego,
mobilność, środowisko i przestrzeń oraz usługi społeczne. 

Wskaźniki realizacji celów obrazują, jakie
zmiany zaszły w danej organizacji w związku
z realizowanym projektem. Wskazują bezpo-
średnie efekty, jak i oddziaływanie na naj-
bliższe otoczenie.

Planowanie na poziomie lokalnym

Odpowiednie dobranie wskaźników jest ważne
także dla rozumienia rezultatów i doboru właści-
wych działań dla ich osiągnięcia. To istotne,  by
dokumenty wykonawcze do strategii stanowiły
żywy, adaptujący się do zmian w otoczeniu,
dokument. Co więcej, istotne jest, by wskaźniki
monitorowane przez gminy były użyteczne dla
nich samych np. podczas monitorowania
rozwoju na poziomie lokalnym oraz zasilania
Raportów o stanie gminy i innych analiz. 

Procesy opracowania lokalnych strategii rozwoju
prowadzone są także w gminach członkowskich
Metropolii Krakowskiej. Wiele z nich jako priory-
tetowe działania wskazuje adaptację i zapobieg-
anie dalszym zmianom klimatu. Troska o środo-
wisko naturalne, poprawa jakości powietrza,
ochrona i tworzenie nowych terenów zielonych,
organizacja gospodarki wodno-ściekowej, rozwa-
żne zarządzanie energią – to niektóre z obsza-
rów działalności planowanych do realizacji w per-
spektywie kolejnej dekady. W strategiach
gminnych znalazły się ponadto działania
wzmacniające lokalną społeczność oraz
gospodarkę. Jako priorytetowe wskazywane są
także zadania związane z mobilnością. 

https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/edukacja-w-metropolii-krakowskiej
https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/kultura-w-metropolii-krakowskiej


Czy nowa Stategia będzie kontynuacją
dotychczasowych działań gminy? 
Projekt Strategii nie jest aktualizacją dotych-
czasowego dokumentu tylko nowym opraco-
waniem. W procesie tworzenia dokumentu
wykorzystano szereg metod oraz narzędzi
badawczych. W porównaniu do poprzedniego
dokumentu ma nową strukturę i układ oraz
"świeże" nazewnictwo. Większość działań
strategicznych Gminy jest kontynuowana, ale
inaczej rozłożone są akcenty.
a

Jakie nowe obszary pojawiły się w Strategii?
Jako odpowiedź na nowe problemy, pojawiły
się zupełnie nowe zagadnienia. Wśród nich
podkreślić należy m.in.: racjonalne zarządzanie
wodą, e-urząd, rozwój integracji cyfrowej oraz
efektywnego zarządzania danymi lokalnymi,
działania na rzecz skutecznego informowania
mieszkańców, współpraca międzygminna w ra-
mach Metropolii Krakowskiej, budowa ponad-
lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania pro-
blemów czy działania na rzecz wzmocnienia
aktywności społecznej dzieci i młodzieży.
a

3 najważniejsze priorytety działań to...?
...środowisko, dostępność i komunikacja oraz
zapewnienie komfortowej przestrzeni do nauki,
wypoczynku i rozwijania pasji. W zadaniach fla-
gowych pojawił się m.in. program wymiany
pieców czy budowa żłobka.
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KILKA PYTAŃ DO...
 

BARTŁOMIEJA STAWARZA
Zastępcy Wójta 
Gminy Zabierzów

Zabierzów - strategiczne
planowanie na finiszu

Proces opracowania Strategii Rozwoju
gminy Zabierzów do 2030 r. właśnie dobiega
końca. Aktualnie nanoszone są poprawki
zgodnie z uwagami zgłoszonymi w toku
konsultacji społecznych.  Ponad dwa lata
pracy nad dokumentem, z wykorzystaniem
metod partycypacyjnych, przyniosły wymie-
rny efekt w postaci planu na rozwój gminy.

W ramach prac nad projektem Strategii koordy-
nowanych przez zespół Centrum Doradztwa
Strategicznego wykorzystano szereg komple-
mentarnych metod takich jak: prace analityczne,
eksperckie i partycypacyjne. -  Warto podkreślić,
że proces opracowania Strategii przypadł na czas
zagrożenia epidemicznego COVID-19. W związku
z tą sytuacją wszelkie działania, spotkania czy
warsztaty organizowane w latach 2020-2021
musiały być poddane ogólnym ograniczeniom
oraz organizacji w rygorze sanitarnym - mówi
Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy
Zabierzów. - Niemniej jednak dołożono wszelkiej
staranności, żeby w poszczególnych etapach prac
nad Strategią brała udział reprezentatywna
grupa przedstawicieli lokalnego samorządu,
organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Ostatecznie projekt Strategii został poddany
szerokim konsultacjom społecznym w okresie od
31 marca do 13 maja 2021 r. - dodaje.

Środowisko przede wszystkim;
Stąd wszędzie blisko;
Inspirujące miejsce do życia.

W Strategii Rozwoju Gminy Zabierzów do 2030
wyznaczono kluczowe obszary rozwoju w po-
staci trzech domen:

Partycypacja w czasach pandemii



Każdy z partnerów projektu, w tym Metropolia
Krakowska, otrzyma w Interlace Hub swoje
miejsce, które będzie mógł wypełnić treścią
dobraną do lokalnej specyfiki oraz wyzwań
charakterystycznych dla obszaru.

Priorytetem działań w ramach projektu
Interlace jest zaangażowanie jak najszerszej
grupy odbiorców wokół idei ochrony
ekosystemów i rozwoju błękitno-zielonej
infrastruktury. Platformą, która ma służyć
współpracy i wymianie informacji między nimi
będzie Interlace Hub. Będzie to przestrzeń
online, w której gromadzone i udostępnione
zostaną wszystkie narzędzia i zasoby
stworzone w projekcie. Hub ma pełnić funkcję
internetowej społeczności, która na bieżąco
będzie dzielić się wiedzą, pomysłami oraz
praktykami, związanymi z przywracaniem
przyrody na terenach zurbanizowanych. 

Środowisko i przestrzeń

www.interlace-hub.com

 -   Współpraca i wymiana doświadczeń to
zawsze cenne źródło inspiracji do podej-
mowania nowych wyzwań. Dodatkowo zna-
czące jest uczestnictwo w projekcie instytucji
naukowych, które wnoszą nową jakość i po-
mysły - mówi Aleksandra Piegza z Urzędu
Miasta

Więcej informacji dotyczących działań w ramach projektu Interlace:
www.metropoliakrakowska.pl/sektory/interlace, fot. Interlace Hub

Projektowanie działań na rzecz klimatu w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska rozwija się
między innymi dzięki patrycypacji w dwóch projektach międzynarodowych: Interlace i Smart Edge.
W ramach projektu Interlace formuje się nowa internetowa społeczność skupiona wokół tematu
ochrony ekosystemów. Z kolei w projekcie Smart Edge przyszedł czas na wnioski z pilotażu w za-
kresie zarządzania energią w gminach.

Społeczność Interlace Hub to nie tylko członko-
wie Metropolitalnej Grupy Działania Interlace,
ale także wszystkie osoby zainteresowane
poprawą jakości życia na terenie Metropolii
Krakowskiej poprzez ochronę oraz tworzenie
przyjaznych, zielonych, odpornych na zmiany
klimatu inwestycji i przestrzeni. Dołączenie do
platformy Interlace Hub jest bezpłatne i umożli-
wia dostęp do specjalnych funkcji m.in.
dzielenie się własnymi treściami oraz ich pro-
mowanie, uczestnictwa w dyskusji, otrzymy-
wania aktualizacji dot. projektu i innych proje-
któw powiązanych tematycznie z Interlace. 
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INTERLACE HUB - społeczność
skupiona wokół wspólnego celu 

Sieci współpracy 
na rzecz klimatu

Hub to platforma dająca możliwość współ-
pracy i wzajemnego uczenia się. 

Czego oczekują gminy?

Ty też możesz dołączyć!

Miasta i Gminy Świątniki Górne. - Mamy
nadzieję, że pozyskana wiedza oraz wsparcie
innych uczestników projektu pozwoli nam na
podejmowanie innowacyjnych działań związa-
nych z przywracaniem oraz utrzymywaniem
naturalnych ekosystemów - dodaje. 

https://interlace-hub.com/
http://metropoliakrakowska.pl/sektory/interlace


Więcej informacji dotyczących działań w ramach projektu SmartEdge:
www.metropoliakrakowska.pl/sektory/smartedge        fot. UG Zielonki 

W ramach pilotażu opracowana została
wstępna metodyka wyliczania wskaźników
zużycia mediów, których rolą jest umożliwienie
określenia wysokości zużycia mediów w danym
budynku. Mają one także stanowić podstawę do
stworzenia rekomendacji dotyczących efekty-
wności i ekonomicznego użytkowania mediów
(w tym energii elektrycznej). 
- W celu wykonania analizy zużycia energii, należy
brać do porównania budynki o takich samych
źródłach ogrzewania. Najlepszym wskaźnikiem
będzie zużycie gazu w m³/m² oraz energii
elektrycznej w kWh/m² powierzchni budynku.
Analizując zużycie wody sugerujemy wyrażanie jej
zużycia w m³, a ceny w zł/m³ - wyjaśnia Tadeusz
Ślusarczyk z Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice. 
- Dokonując analizy zużycia energii i oceny
budynków, należy brać pod uwagę fakt, że
budynki użyteczności publicznej spełniają różne
funkcje. Należy to uwzględnić w ocenie, aby
formułować prawidłowe wnioski i podejmować
trafne decyzje - dodaje.

ZINWENTARYZOWANYCH
BUDYNKÓW O RÓŻNYCH

FUNKCJACH

Przez kilka miesięcy przedstawiciele urzędów
gmin we współpracy z zarządcami obiektów
zbierali szczegółowe dane o ich stanie
technicznym, źródłach ogrzewania oraz
zużyciu mediów. Dane zostały zweryfikowane
i przeanalizowane w podziale na różne grupy
budynków - podobne ze względu na źródło
ogrzewania oraz pełnioną funkcję.

GAZOWEPOMPY CIEPŁA

POZOSTAŁE

Zebrane dane pozwalają na zidentyfikowanie
budynków, w których zużycie mediów
odbiega od normy oraz wymagają pilnej
interwencji w zakresie termomodernizacji,
wymiany źródła ciepła czy przeprowadzenia
innych działań naprawczych. 

Pełna informacja o budynkach w gminach
Metropolii Krakowskiej będzie podstawą do
opracowania międzygminnej analizy porów-
nawczej w zakresie cen gazu oraz energii
elektrycznej, a jej wyniki mogą posłużyć jako
dane niezbędne do przyszłej rozmowy o np.
wspólnych zakupach energii.

Zakończył się pilotaż inwentaryzacji budynków
publicznych na terenie gmin Metropolii
Krakowskiej. W pilotażu udział wzięło pięć gmin:
Michałowice, Niepołomice, Skawina, Świątniki
Górne oraz Zielonki. Łącznie zinwentaryzowano
132 budynki o różnych funkcjach.

Środowisko i przestrzeń

Smart Edge – inteligentne zarządzanie
energią w budynkach publicznych

Wskaźniki zużycia mediów 

Kotły gazowe głównym źródeł ciepła

ELEKTRYCZNE
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http://metropoliakrakowska.pl/sektory/smartedge
http://metropoliakrakowska.pl/sektory/interlace
http://metropoliakrakowska.pl/sektory/interlace
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fot. Urząd Gminy Zabierzów Skawina, fot. SMK

Skawina, fot. SMK

fot. Fotopstryki Grzegorz Jania
Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

fot. Urząd Gminy Michałowice

fot. Urząd Gminy Zielonki



         Skuteczna komunikacja 
W kwietniu 2021 r. zorganizowano „Warsztaty
skutecznej komunikacji z mieszkańcem”, dzięki
którym ekodoradcy zapoznali się z podstawami
skutecznej komunikacji w zależności od grup
odbiorców, a także z efektywnymi metodami
pracy z mieszkańcami. Głównym celem
warsztatów było wypracowanie umiejętności
skutecznej argumentacji, a także możliwości
zastosowania jej w codziennej pracy.

Biskupice

Pracowity rok w ramach projektu Eko Team - już za nami! Pomimo obostrzeń związanych
z sytuacją epidemiologiczną i elastyczną formą pracy, efekty działań są zadawalające.
Wyniki działań zostały przekazane w złożonych sprawozdaniach do Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. 

Środowisko i przestrzeń

Co słychać w EKO TEAM?
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ZATRUDNIONYCH
EKODORADCÓW

WIZYT I KONTAKTÓW
Z MIESZKAŃCAMI

WYKONANYCH INSTALACJI

ŁĄCZNA KWOTA 
INWESTYCJI

ZREALIZOWANYCH
PRZEZ MIESZKAŃCÓW

KORZYSTAJĄCYCH
ZE WSPARCIA EKODORADCÓW 

         

         Stop Smog - zasady aplikacji
Ponadto ekodoradcy mieli możliwość wzięcia
udziału w szkoleniu w zakresie programu Stop
Smog, zorganizowanego przez Krajową Agencję
Poszanowania Energii. Program daje możliwość
wsparcia realizacji inwestycji w gospodarstwach
ubogich energetycznie. W ramach szkolenia
ekodoradcy zapoznali się z zasadami aplikacji do
programu i możliwości udzielenia wsparcia
mieszkańcom.
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udział w akcji charytatywno-ekologicznej;
organizacja konkursów ekologicznych;
udział w filmie antysmogowym;
akcja edukacyjna „Wymień odpad na
sadzonkę”;
prezentacja nowoczesnych technologii OZE
w EKO-BUSie;
opracowanie artykułów do lokalnej prasy;
dyżury w sołectwach;
„Kino rowerowe” - z filmem o tematyce
ochrony środowiska.

        „Wymień odpad na sadzonkę” i nie tylko
Działania ekodoradców wychodzą znacznie
dalej niż podstawowy zakres ich obowiązków.
Podejmują różnego rodzaju działania mające na
celu zachęcenie mieszkańców do realizacji
inwestycji poprawiających jakość powietrza.
Były nimi m.in.:

Jestem ekodoradcą, czyli…?
...czuję się ekodoradcą. Staram się być eko nie
tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym.
Uważam, że przykład więcej jest wart od tysiąca
słów. Dlatego sam ogrzewam dom kotłem
gazowym, zainstalowałem fotowoltaikę i często
jeżdżę z rodziną na rowerze. Na co dzień
rozmawiam z mieszkańcami, rozpoznaję ich
potrzeby i staram się dopasować najlepsze
rozwiązania w postaci np. dotacji do nowego
systemu ogrzewania czy termomodernizacji
budynku.

Największe trudności w pracy ekodoradcy…?
...są związane z nieuregulowanym stanem
prawnym nieruchomości, często poświęcamy
czas aby pomóc mieszkańcowi i dochodzimy do
braków formalnych. Często jednak jest to impuls,
aby uregulować te sprawy.

W ostatnim roku pracy jako ekodoradcy..? 
...zmieniło się dużo. Zaangażowałem się w nowe
projekty i pracę z zespołem ekodoradców.
Poszerzamy także kontakty z innymi organiza-
cjami. Coraz częściej wychodzimy w teren, aby
poznawać naszą gminę i naszych mieszkańców.

Stworzenie sieci ekodoradców w gminach
Metropolii Krakowskiej to…
...ułatwienie współpracy między gminami, posze-
rzenie naszych działań, możliwość wymiany
doświadczeń, choć także dodatkowe obowiązki
m.in. sprawozdawcze. Uważam jednak, że w te-
macie ochrony środowiska musimy działać w szer-
szym gronie.

KILKA PYTAŃ DO:

KRZYSZTOFA SACHA
Głównego ekodoradcy
Gminy Wieliczka

         Czyste Powietrze - zmiany w programie
W związku z wprowadzeniem zmian w zakresie
Programu Czyste Powietrze, planowany jest
kolejny cykl spotkań. Dzięki porozumieniu
podpisanym pomiędzy Stowarzyszeniem
Metropolia Krakowska a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie, ekodoradcy mogą
uczestniczyć w wielu szkoleniach i warsztatach.

        W walce o czyste powietrze
W marcu zakończyła się kampania promocyjna
„Bądźmy razem w walce o czyste powietrze”
realizowana na terenie gmin Metropolii
Krakowskiej. Kampania prowadzona była
między innymi w radiu oraz telewizji. Oprócz
tego na terenie gmin zostały rozwieszone
plakaty zachęcające do realizacji inwestycji
mających na celu poprawę jakości powietrza. 



Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego do  końca 2022
roku należy wymienić wszystkie kotły bezklasowe, czyli popularne kopciuchy. Poniższe
infografiki zawierają najważniejsze informacje dotyczące terminów, zasad wymiany oraz
możliwości uzyskania informacji o programach dotacyjnych. 
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Kotły bezklasowe 
tylko do końca 2022!

W uproszczeniu można założyć, że wszystkie
kotły sprzed 2012 r. to kotły bezklasowe
(klasę kotła określa norma PN-EN 303-
5:2012). Natomiast te, które zostały
wyprodukowane w latach 2012-2017,  mogą,
a nie muszą spełniać warunków przytoczonej
normy. W tych latach ww. norma już
obowiązywała, jednak producenci nie mieli
obowiązku określać klasy kotłów.  Od 2017 r.
wszystkie kotły powinny posiadać certyfikat
lub świadectwo.

Kocioł bezklasowy czy nie? 

ETAPY LIKWIDACJI KOTŁÓW BEZKLASOWYCH DO 2022

konsultacjeempatia diagnoza
 potrzeb

generowanie 
pomysłów

projekt 
strategii

PODJĘCIE DZIAŁAŃ W CELU
WYMIANY KOTŁA

BEZKLASOWEGO, W TYM
POZYSKANIE INFORMACJI 

O MOŻLIWOŚCI
DOFINANSOWANIA

UZYSKANIE
DOFINANSOWANIA

DO WYMIANY
ŹRÓDŁA CIEPŁA

OSTATECZNY TERMIN
CAŁKOWITEJ

LIKWIDACJI KOTŁÓW
BEZKLASOWYCH

ZA UŻYTKOWANIE
KOTŁÓW BEZKLASOWYCH

NAKŁADANY MANDAT 
LUB KIEROWANY 

WNIOSEK DO SĄDU

XII 2022 r.2021 r. I 2023 r.

instrukcji użytkowania;
katalogu producenta;
świadectwie z badań emisyjności.

OBECNIE INFORMACJE O KLASIE KOTŁA
MOŻNA ZNALEŹĆ M.IN. W:

Kontrole od stycznia 2023 r.

Od 2023 r. podczas kontroli prowadzonych
przez pracowników gminy/straż gminną/policję,
zgodnie z uchwałą antysmogową, mieszkaniec,
który użytkuje kocioł bezklasowy, może zostać
ukarany mandatem do 500 zł. Dodatkowo może
zostać skierowany wniosek do sądu o ukaranie
karą grzywny do 5 tys. zł.

Ogrzewacze powietrza 
W odniesieniu do miejscowych ogrzewaczy
powietrza, m.in. kominków norma nie przewid-
uje klasyfikacji takiej, jaką stosuje się w przy-
padku kotłów centralnego ogrzewania. W tym
przypadku, od stycznia 2023, kominki, które nie
spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub
sprawności cieplnej na poziomie co najmniej
80%, muszą zostać wymienione lub wyposażone
w urządzenie redukujące emisję pyłu do pozio-
mu zgodnego z wymaganiami ekoprojektu.



INFORMACJE W ZAKRESIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA ORAZ MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA
DOFINANSOWANIA, MIESZKAŃCY MOGĄ UZYSKAĆ U EKODORADCÓW.

KONTAKT: KLIKNIJ TUTAJ
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KOCIOŁ BEZKLASOWY CZY NIE?

O WYMIANIE PIECÓW BEZKLASOWYCH W GMINIE... 

WYMIANA PIECÓW BEZKLASOWYCH W GMINIE NIEPOŁOMICE...
…szła dość sprawnie. Do tej pory dokonywana była w ramach programu gminnego. Podpisano 678 na
678 możliwych do zawarcia umów. Do końca kwietnia 2021 rozliczono 487 z nich.

POMAGAMY W ZAKRESIE...
...doboru dofinansowania do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku oraz montażu
odnawialnych źródeł energii. Podejmujemy również działania w zakresie podnoszenia świadomości
ekologicznej, spotykając się zarówno ze starszymi, jak i młodszymi mieszkańcami gminy.

...NIEPOŁOMICE OPOWIADA:  KONRAD LEMBAS GŁÓWNY EKODORADCA 

NAJWIĘKSZE TRUDNOŚCI JAKIE NAPOTYKAJĄ MIESZKAŃCY TO...
...skomplikowane procedury oraz znaczny stopień formalizacji i elektronizacji programu Czyste
Powietrze, aktualnie umożliwiającego otrzymanie dofinansowania. Osoby starsze, które wymianę
pieców mają jeszcze przed sobą, często nie posiadają koniecznych do złożenia wniosku adresów e-mail
ani kont bankowych.

WYPRODUKOWANE 
W LATACH 2012-2017 –

NIE WSZYSTKIE
SPEŁNIAJĄ WARUNKI

NORMY

WILGOTNOŚĆ
DREWNA, JAKOŚĆ

PALIWA -  MNIEJSZA
NIŻ 20%.

WSZELKIE INFORMACJE 
O KLASIE KOTŁA
DOSTĘPNE SĄ 

U PRODUCENTA PIECA

KOTŁY
WYPRODUKOWANE

DO 2012 ROKU MOŻNA
UZNAĆ ZA KOTŁY

BEZKLASOWE

WYPRODUKOWANE PO
2017 ROKU - POWINNY

MIEĆ CERTYFIKAT
ZGODNY Z NORMĄ 
PN-EN 303-5:2012

http://metropoliakrakowska.pl/sektory/eko-team/ekodoradcy
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fot. Sandra Długajczyk Fotografia (Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce)

fot. SMKfot. Urząd Gminy Mogilany

fot. Urząd Gminy Mogilany fot. Urząd Gminy Biskupice

fot. Urząd Gminy Biskupice



Korytarz to ciąg komunikacyjny/linia komunikacyjna
obsługiwana przez określonego organizatora
transportu publicznego - w relacji do docelowego
węzła komunikacyjnego.

Mobilność 16

Koncepcyjne postępy – czyli
co nowego w Porozumieniu?

Pierwszy kamień milowy osiągnięty. Sfinalizowany został pierwszy etap działań w ramach
Porozumienia w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie tworzenia systemu
zintegrowanego transportu zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej do 2023 r.
Opracowane zostały Założenia organizacji systemu transportu zbiorowego. Zaplanowano
także kolejne działania rozszerzające współpracę w ramach prac Grupy Roboczej i Komitetu
Sterującego.

Organizacja systemu transportu zbiorowego

tu
jesteśmy

PROJEKT ZAŁOŻEŃ
ORGANIZACJI SYSTEMU

TRANSPORTU
ZBIOROWEGO
METROPOLII

KRAKOWSKIEJ 

ZINTEGROWANA OFERTA
TARYFOWO-BILETOWA
JAKO KONSEKWENCJA

WCZEŚNIEJSZEGO
UZGODNIENIA WARIANTU
INTEGRACJI TARYFOWEJ

UZGODNIENIE ZAŁOŻEŃ
ORGANIZACJI
TRANSPORTU
ZBIOROWEGO

ZASADY GROMADZENIA 
I AKTUALIZACJI DANYCH

NIEZBĘDNYCH DO
ZARZĄDZANIA
TRANSPORTEM

ZBIOROWYM

ZASADY AKTUALIZACJI
ROZKŁADÓW JAZDY,

OBOWIĄZUJĄCYCH NA
TERENIE METROPOLII

KRAKOWSKIEJ

SYSTEM BAZODANOWY
UMOŻLIWIAJĄCY

ZBIERANIE,
UDOSTĘPNIANIE 

I ANALIZĘ DANYCH 

KAMIENIE MILOWE PROWADZĄCE DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ POROZUMIENIA

korytarze oraz węzły komunikacyjne 

korytarze i węzły komunikacyjne 

wnioski w zakresie podejścia do podziału
odpowiedzialności za organizację, funkcjono-
wanie i finansowanie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Metropolii Krakowskiej.

o charakterze wojewódzkim, 

o charakterze miejskim,

docelową pożądaną częstotliwość Szybkiej 

Pierwszym kamieniem milowym wieloetapowego
procesu prowadzącego do opracowania propozycji
docelowego kształtu systemu zintegrowanego
transportu zbiorowego na terenie Metropolii
Krakowskiej jest przygotowanie projektu założeń
organizacji transportu zbiorowego. W ramach
projektu Założeń zidentyfikowano:

Kolei Aglomeracyjnej, 



Podpisane w dniu 18 listopada 2020 r.
porozumienie pomiędzy Województwem
Małopolskim a Miastem Kraków jest ważnym
krokiem zmierzającym do stworzenia spójnego
systemu transportu zbiorowego na terenie
Metropolii Krakowskiej. Najważniejszym celem
jest zintegrowanie systemów transportowych –
regionalnego i lokalnego, zarówno w obszarze
przestrzennym, funkcjonalnym jak i taryfowym.
Uzyskanie wysokiego stopnia zintegrowania
systemu przełoży się na jeszcze większywzrost
atrakcyjności publicznego transportu zbioro-
wego wśród mieszkańców Województwa, a je-
dnocześnie przyczyni się do poprawy komfortu
podróżowania.

W ramach dotychczasowych prac analizowano
plany w zakresie częstotliwości kursowania
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, korytarze o cha-
rakterze wojewódzkim, węzły przesiadkowe na
obszarze miasta odbierające ruch zewnętrzny
oraz korytarze transportowe zarządzane przez
Miasto. Rozpoczęto również prace nad
propozycją podziału odpowiedzialności za
organizację, funkcjonowanie i finansowanie
publicznego transportu zbiorowego na terenie
Metropolii Krakowskiej.

Bieżące współdziałanie i koordynacja prac
między kluczowymi podmiotami odpowiedzial-
nymi za organizację publicznego transportu
zbiorowego tworzą jasne ramy współpracy,
prowadzącej do rozwoju oferty przewozowej
oraz usług publicznego transportu zbiorowego
dostępnych dla mieszkańców Małopolski oraz
osób odwiedzających nasze województwo.

Łukasz Smółka
Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego
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GŁÓWNE PLANOWANE OBSZARY
POROZUMIENIA

integracja taryfowa 
w ramach publicznego

transportu zbiorowego na
Obszarze Metropolii

Krakowskiej

ustalenie zasad finansowania
przewozów 

w ramach publicznego
transportu zbiorowego na

Obszarze Metropolii
Krakowskiej

ustalenie zasad organizacji linii
komunikacyjnych 

w ramach publicznego
transportu zbiorowego na

Obszarze Metropolii
Krakowskiej

Analizując kwestię podejścia do podziału odpo-
wiedzialności za organizację, funkcjonowanie i fi-
nansowanie transportu publicznego, wyciągnięto
wnioski, które przekładają się na dążenie do za-
warcia rozszerzonej wersji Porozumienia. Obejmo-
wałoby ono szerokie spektrum podmiotów pełnią-
cych funkcję Organizatorów publicznego trans-
portu zbiorowego. Jako główny cel rozszerzonej
wersji Porozumienia wskazano zapewnienie
warunków do sprawnego funkcjonowania trans-
portu zbiorowego poprzez wdrożenie systemu
koordynacji działań związanych z organizacją
transportu zbiorowego poprzez określenie zasad
współpracy w zakresie podziału odpowiedzial-
ności oraz organizacji i finansowania publicznego
transportu zbiorowego pomiędzy Organizato-
rami transportu na terenie jednostek samorządu
terytorialnego będących Stronami Porozumienia
oraz przystępujących w późniejszym terminie.

Porozumienie w wersji rozszerzonej



Warsztatowo w Skawinie Podczas majowego warsztatu uczestnicy
zdiagnozowali szanse oraz zagrożenia stojące
przed Skawińskim Centrum Komunikacyjnym
wraz z otoczeniem. Rozmowy dotyczyły także
zmian tego obszaru dokonanych na przestrzeni
ostatnich lat. Natomiast czerwcowy warsztat
pozwolił w partycypacyjny sposób wypracować
pomysły działań i projektów dla SCK, które
zostaną uwzględnione w dokumencie Zintegro-
wanego Planu Działań. Rezultaty odbytych
spotkań warsztatowych zostaną zaprezento-
wane na międzynarodowym spotkaniu -
Planning the metropolis początkiem lipca.
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Przemyśleć na nowo
ekosystem miejski

Ostatnie miesiące były okresem owocnej i intensywnej pracy w ramach projektu RiConnect.
Odbyły się trzy warsztaty z Lokalną Grupą Urbact oraz międzynarodowe spotkanie w Sa-
lonikach poświęcone tematyce przywracania funkcji ekosystemowych – Rethinking for adding
ecosystem functions.

Dworzec w Skawinie przed remontem... ...i po                                                fot. UMiG w Skawinie, SMK

Kwietniowy warsztat prowadzony z Lokalną
Grupą URBACT poświęcony był wizji, misji oraz
celom określonym w Zintegrowanym Planie
Działań stanowiącym podstawę do dalszych prac
w ramach projektu obejmującego działania
wokół Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego.  

Projekt pilotażowy

W ramach projektu pilotażowego na terenie
gminy Skawina przeprowadzony zostanie
proces konsultacyjno-projektowy obejmują-
cy realizację warsztatów metodą Charrette
lub równoważną, którego efektem będzie
opracowanie  koncepcji funkcjonalno-prze-
strzennej Skawińskiego Centrum Komunika-
cyjnego wraz z otoczeniem.

ŚRODOWISKO 
I 

PRZESTRZEŃ

WIELOFUNKCYJNY I ATRAKCYJNY Z PUNKTU WIDZENIA
MIESZKAŃCÓW I PASAŻERÓW I WSPÓŁTWORZONY PRZEZ NICH
KOMPAKTOWY OBSZAR MIASTA STANOWIĄCY CZĘŚĆ NOWEGO

CENTRUM ORAZ ŁĄCZNIK POMIĘDZY RYNKIEM W SKAWINIE, 
A ZINTEGROWANYM WĘZŁEM PRZESIADKOWYM

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ

WSPÓŁTWORZENIE LOKALNA
TOŻSAMOŚĆ

SKAWIŃSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE

WIZJA

FILARY DZIAŁAŃ

PRIORYTETY INTERWENCJI

INFORMACJA 
I PROMOCJA 

ORAZ DZIAŁANIA
PROSPOŁECZNE

TRANSPORT
ZBIOROWY



Zielone Saloniki – obóz wojskowy Kodra 
projekt Nieuwezijds Voorburgwal Zuid -
zwiększenie ilości ścieżek rowerowych,
budowa przystanków tramwajowych,
zmniejszenie dopuszczalnej prędkości ruchu
na danym odcinku do 30 km/h;
program publiczno-prywatny dotyczący
wykorzystania wody deszczowej –
Amsterdam Rainproof.

AMSTERDAM

Po zakończeniu każdego międzynarodowego
spotkania zaprezentowana zostanie kronika
relacjonująca przebieg wydarzenia. Zapraszamy
do zapoznania się z materiałem:
https://bit.ly/3cbsPWn. 
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Głównym tematem międzynarodowego spotka-
nia było przywracanie funkcji ekosystemowych –
Rethinking for adding ecosystem functions.
Podczas spotkania zaprezentowano liczne
przykłady dobrych praktyk:

program Protegim les Escoles, w ramach
którego w latach 2020 i 2021 planowane jest
stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci
w 78 placówkach szkolnych i centrach
edukacyjnych 

BARCELONA 

Ciekawym elementem spotkania była
prezentacja holenderskiego socjologa i filmowca
Gertjana Hulstera, który zaprezentował swoje
filmy na temat genezy, rozwoju i wpływu kultury
rowerowej.

 Amsterdam - przykład wykorzystania wody deszczowej 

Gospodarzem kwietniowego międzynarodowe-
go spotkania był Obszar Metropolitalny Saloniki,
który zabrał gości na wizytę po miejscu realizacji
Zintegrowanego Planu Działań – obozie wojsko-
wym Kodra stanowiący jeden z miejskich nieuży-
tków, które są częścią miejskiego krajobrazu
Salonik i codziennego życia wielu mieszkańców
miasta. Obszar posiada potencjał, aby stać się
miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym, jednak
zmaga się brakiem kompleksowej, dobrze
zaprojektowanej przestrzeni rekreacyjno-wypo-
czynkowej. Jak zaznacza Paraskevi Tarani, urba-
nistka - W Salonikach, celem projektu jest zbada-
nie sposobu w jaki duże „pustki miejskie”, w tym
rezerwaty ziemi, przyrody i zabytków, mogą być
rewitalizowane i połączone z miastem, a także jak
nadać im nowe funkcje zarówno na poziomie
lokalnym, jak i metropolitarnym. 

Dobre praktyki

zielony pierścień (THE GREENBELT VIENNA
2021)
ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki
(WIENTALRADWEG)
platforma rekreacyjno-rozrywkowa nad
metro (Wiental- Terrasse)
zielono-niebieska infrastruktura (SEESTADT
ASPERN),
zielone fasady budynków, przystanki autobu-
sowe i  torowiska dla tramwajów (Munich)

WIEDEŃ 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2020/10/201020-NOTA-Protegim-escoles-actuacions-2021.pdf


P+R jako element upłynniający komunikację
Jedną z głównych idei realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych polegających na budowie P+R
jest ograniczenie liczby samochodów osobowych i zachęta ich użytkowników do przesiadki na transport
zbiorowy. Niezbędnym elementem jest jednak zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków
pozostawienia samochodu lub roweru. Jednym z możliwych narzędzi do zastosowania jest budowa
zintegrowanych węzłów przesiadkowych łączących transport indywidualny samochodowy z autobuso-
wą komunikacją miejską/aglomeracyjną, transportem kolejowym oraz rowerowym. 

P R O J E K T
z r e a l i z o w a n y

w  r a m a c h

S T R A T E G I I
Z I T

Dobiegają końca prace związane z realizacją parkingu P+R Rząska – Mydlniki-Wapiennik.
Projekt obejmuje zarówno infrastrukturę dot. parkingu o charakterze przesiadkowym
powiązanego z przystankiem SKA, jak i integrację systemu kolejowego i autobusowego poprzez
budowę pętli autobusowej. Jest to przykład realizacji infrastruktury służącej zrównoważonej
mobilności na styku Miasta Krakowa oraz gmin Metropolii Krakowskiej.

Integracja na granicy 
P+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik
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Z Mydlnik na Dworzec Główny w 11 minut
Nowopowstały P+R Rząska – Mydlniki-Wapiennik jest atrakcyjnym punktem przesiadkowym pod
kątem czasu przejazdu dla pasażerów. Podróż pociągiem z przystanku Kraków Mydlniki-Wapiennik
zajmuje 4 min do stacji Kraków Bronowice i 11 min do Krakowa Głównego. Zintegrowany węzeł
przesiadkowy jakim jest P+R Rząska – Mydlniki-Wapiennik obejmuje 87 miejsc parkingowych oraz
24 stanowiska rowerowe. - Przygotowaliśmy infrastrukturę, na której znalazła się pętla autobusowa,
parking P+R oraz miejsce dla rowerów. Węzeł przesiadkowy jest monitorowany, oświetlony,
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Skorzystaliśmy z dofinansowania unijnego. Teraz
nasi koledzy z Zarządu Transportu Publicznego przeanalizują jego wykorzystanie - mówi Marcin
Hanczakowski, dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa. 

TYTUŁ: 
Budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego P+R/B+R 
Rząska-Mydlniki-Wapiennik
DOFINANSOWANIE:  
5 944 041, 25 PLN
EFEKT:  
zintegrowany węzeł przesiadkowy
87 miejsc P+R
24 miejsca B+R
przebudowana ul. Brzezińskiego

O PROJEKCIE

    fot.: Zarząd Dróg Miasta Krakowa 



Komfort i bezpieczeństwo
przede wszystkim 

Na popularność transportu publicznego oprócz
ceny i częstotliwości kursów duży wpływ ma
również komfort dojścia i oczekiwania na
przystanku. Gminy nie dysponowały dotychczas
kompletną wiedzą na temat ilości oraz stanu
przystanków i ich otoczenia na swoim terenie.
W związku z tym podjęto decyzję o realizacji
inwentaryzacji przystanków i ich otoczenia na
swoim terenie na podstawie dokumentu
„Rekomendacje dotyczące przystanków
kominkac

27 kwietnia na Walnym Zebraniu Członków SMK został zaprezentowany „Raport
podsumowujący inwentaryzację przystanków i ich otocznia w gminach Metropolii
Krakowskiej”. Na podstawie zebranych danych członkowie Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska planują zwrócić się do zarządów dróg o objęcie gmin inwestycjami poprawiającymi
komfort i bezpieczeństwo pasażerów komunikacji zbiorowej.

Po pierwsze – inwentaryzacja przystanków 
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Raport podsumowujący inwentaryzację 

Zrealizowana inwentaryzacja pozwoliła na osza-
cowanie zakresu i kosztów prac niezbędnych do
zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzy-
stania z przystanków na terenie gmin. Powstała
także aktualna mapa przystanków na terenie
gmin. 

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI

PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH
ZIDENTYFIKOWANYCH

W GMINACH METROPOLII

OGÓLNY SZACOWANY KOSZT
DOSTOSOWANIA

PRZYSTANKÓW DO
WYMOGÓW REKOMENDACJI OGÓLNY SZACOWANY KOSZT

ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ DROGI
DOJŚCIA DO PRZYSTANKÓW 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB
KORZYSTAJĄCYCH Z PRZYSTANKÓW NA TERENIE

GMIN WYMAGA M.IN. WYBUDOWANIA PRAWIE 

 CHODNIKÓW I CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH  
 

 NOWYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
 

komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na
terenie Metropolii Krakowskiej”, za którą
odpowiedzialni byli pracownicy poszczególnych
gmin.  

 ORAZ WYZNACZENIA 
 



Pozostałe elementy wyposażenia obejmują:
zadaszenie, najczęściej w formie wiaty, ławki,
tablice informacyjne, najlepiej dynamiczne, czyli
informujące pasażerów o najbliższych przyjaz-
dach czy utrudnieniach w ruchu, automat
biletowy oraz kosze na śmieci.

utworzenie wspólnego planu działań na
rzecz poprawy komfortu i bezpieczeństwa
użytkowników transportu zbiorowego;
wspólne działania w celu pozyskania
zewnętrznego finansowania inwestycji;
wspólny apel do zarządców dróg o uwzglę-
dnienie inwestycji wskazanych w Raporcie,
w tym do GDDKiA o objęcie „Programem
Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata
2021-2024”;
bieżąca aktualizacja danych dot.
przystanków. 

Oprócz wskazania inwestycji niezbędnych do
wykonania, w raporcie wskazano zalecenie w ce-
lu ich realizacji. Są to m.in.:

Projekt i realizacja wzorcowego przystanku to
nie lada wyzwanie. Jak wskazuje Roman Gdula
oficer pieszo-rowerowy Gminy Skawina pod-
stawą powinno być zapewnienie bezpieczeń-
stwa dla podróżnych, w tym swobodne dojście
do przystanku - także dla osób starszych, niepeł-
nosprawnych oraz dojazd wózków dziecięcych. 

Wzorcowy przystanek - czyli jaki? 

INWENTARYZACJA PRZYSTANKÓW...
…pozwoliła na weryfikację ilości i stanu przystanków - czy jest bezpieczne dojście do przystanku, czy jest
odpowiednio wyposażony (m.in. w ławki czy wiaty), oznaczony i oświetlony. Ważne dla nas było też
skontrolowanie dostępności przystanków dla osób niepełnosprawnych i starszych oraz wózków dziecięcych.
Skupiamy się też na bezpieczeństwie i komforcie dojścia do przystanków przy drogach krajowych. 

PO PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI PLANUJEMY...
...poprawę komfortu i bezpieczeństwa przystanków, a co za tym idzie  upowszechnienie i poprawę jakości
korzystania z komunikacji miejskiej. Zależy nam, by przystanki były zgodne z nowymi standardami. W naszej
gminie mamy już kilka takich przystanków wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych. Myślę też, że warto byłoby
ponawiać taką inwentaryzację oraz na bieżąco aktualizować dokumentację inwentaryzacyjną. 

Z PERSPEKTYWY  OFICERA PIESZO-ROWEROWEGO
O INWENTARYZACJI  PRZYSTANKÓW OPOWIADA:  

ROMAN GDULA OFICER PIESZO-ROWEROWY GMINY SKAWINA
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Zalecenia poinwentaryzacyjne

Przystanek autobusowy Wola Batorska Ruskie w Gminie Niepołomice         fot.: UMiG w Niepołomicach

Przystanek wiedeński to rodzaj przystanku,
którego konstrukcja polega na podniesieniu
jezdni w rejonie przystanka do poziomu
chodnika. Rozwiązanie umożliwia łatwiejsze
wsiadanie oraz spowalnia ruch i zwiększa
bezpieczeństwo pieszych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przystanek_tramwajowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezdnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chodnik_(droga)


METROPOLIA W WIOSENNEJ SCENERII
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Metropolia w obiektywie 23   

fot. Urząd Gminy Zabierzów

fot. Urząd Gminy Michałowicefot. Urząd Gminy Biskupice

fot. Urząd Gminy w Zielonkach Skawina, fot. SMK

fot. Urząd Gminy Michałowice



Obszar Metropolii Krakowskiej jest terenem
znacznej koncentracji firm, co stanowi pole do
współpracy i rozwoju na wielu płaszczyznach.
Jedną z form aktywizacji przedsiębiorczości są
spotkania informacyjne, podczas których przed-
stawiciele firm mogą dowiedzieć się o dostęp-
nych środkach krajowych i europejskich na roz-
wój działalności, wsparciu oferowanych w związ-
ku z epidemią COVID-19 czy o zmianach w pra-
wie. Celem organizacji tego typu wydarzeń jest
nawiązanie kontaktu z przedsiębiorcami oraz
wspólne budowanie w budowaniu potencjału
gospodarczego obszaru. Organizacja spotkań
pomaga również tworzyć sieci współpracy
samorządów z wiodącymi instytucjami otoczenia
biznesu w regionie.

KMA4Business: 
spotkania ludzi biznesu

Współpraca na linii samorząd - instytucje otoczenia biznesu - firmy jest niezbędna do
budowania potencjału gospodarczego Małopolski. Wychodząc z tego założenia
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz
Centrum Business in Małopolska wspólnie podjęły decyzję o organizacji spotkań online dla
przedsiębiorców z obszaru Metropolii, podczas których prezentowana jest aktualna oferta
regionalnych instytucji otoczenia biznesu dla firm. 

Gospodarka 24

Instytucja Otoczenia Biznesu (IOB) to podmiot
prowadzący działalność na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałający dla
zysku lub przeznaczający zysk na cele statutowe.

Gminy przyjazne przedsiębiorcom

4
SPOTKANIA 

Z PRZEDSIĘBIORCAMI W:
SKAWINIE, NIEPOŁOMICACH,
WIELKIEJ WSI, ZABIERZOWIE

120
UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ

PONAD

Spotkania ludzi biznesu

Ponad 120 przedstawicieli firm działających na
terenie gmin Metropolii Krakowskiej wzięło
udział w spotkaniach w Niepołomicach,
Skawinie, Wielkiej Wsi oraz w Zabierzowie.
Spotkania umożliwiły przedsiębiorcom uzyska-
nie kompleksowej informacji o formach
wsparcia oferowanych przez regionalne IOB,
w Wielkiej Wsi i Zabierzowie firmom zaprezen-
towała się Jurajska Izba Gospodarcza.
Dodatkowo, w Wielkiej Wsi dużym
zainteresowaniem cieszyła się także prezen-
tacja przygotowana przez przedstawiciela
firmy działającej na terenie Metropolii
Krakowskiej. Przedstawiając swój przykład,
wyjaśnił dlaczego firma zdecydowała się na
inwestycję w tej lokalizacji, co było
największym wyzwaniem oraz jakie korzyści
wynikają z podjętych działań.



Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)
jest jednostką organizacyjną Samorządu Woje-
wództwa Małopolskiego. Instytucja została
powołana 29 października 2007 r. MCP realizuje
zadania dotyczące m.in. wdrażania Małopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
W związku z aktualną sytuacją przedsiębiorstw,
MCP powołało Zespół wsparcia przedsiębiorstw
w czasie pandemii. Zespół pomaga zaintereso-
wanym przedsiębiorom, których działalności
ucierpiały w wyniku pandemii. Konsultacje na
temat dostępnych instrumentów pomocowych
udzielane są za pośrednictwem infolinii, maili
oraz webinariów i szkoleń. Ponadto MCP opra-
cowało „Vademecum na czas pandemii”, czyli
praktyczny poradnik zawierający opis obecnie
dostępnych poszczególnych instrumentów
pomocowych na szczeblu rządowym i samorzą-
pomoc

CENTRUM BUSINESS IN MAŁOPOLSKA

Centrum Business in Małopolska to regionalna
instytucja biznesu, która działa w obecnej
formule od maja 2020 r. Jej działalność skupia
się wokół współpracy z przedsiębiorcami, którzy
myślą o inwestycji w regionie oraz chcą
promować swoje produkty i usługi zagranicą.
Instytucja działa jako punkt one-stop-shop
zapewniający kompletną ofertę wsparcia dla
biznesu w Małopolsce. Prezentuje potencjał
gospodarczy regionu, m.in. poprzez stale
aktualizowaną bazę terenów inwestycyjnych czy
organizację spotkań biznesowych oraz wizyt
lokalizacyjnych dla inwestorów. Więcej informacji: https://businessinmalopolska.pl/

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podczas spotkań dla przedsiębiorców eksperci
CEBIM prezentują trwające obecnie nabory, w
których małopolskie firmy otrzymać mogą
konkretną pomoc finansową na rozwój swoich
przedsiębiorstw. Uczestnicy spotkania mogą
usłyszeć m.in. o bonach na innowacje, przemyśle
4.0, bonach sukcesu czy projekcie Lider HR.
Prezentowana jest również aktualna informacja
o zagranicznych targach branżowych czy misjach
gospodarczych, które organizuje CEBIM. 
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-dowym, z których mogą korzystać przedsiębior-
cy i pracownicy małopolskich firm. Vademecum
jest cały czas dostępne na stronie internetowej
MCP oraz na bieżąco aktualizowane.

VADEMECUM NA CZAS PANDEMII 
PORADNIK ONLINE

Zespół  pomaga  także w rozwiązywaniu proble-
mów z realizacją projektów unijnych, tworzeniu
m.in. Profilu Zaufanego i konta ePUAP.  W ra-
mach dotychczasowych działań zorganizowane
zostały 4 webinaria, które są dostępne na profilu
MCP na Facebooku. Poszerzeniem działalności
Zespołu było niewątpliwie dotarcie bezpośre-
dnio do przedsiębiorców z terenu Gmin Wielka
Wieś oraz Zabierzów poprzez udział w spotka-
niach organizowanych przez Stowarzyszenie
Metropolia Krakowska wraz z partnerami.
Spotkania te pozwoliły na dotarcie z ofertą
opisaną w Vademecum, do grupy potencjalnie
najbardziej zainteresowanej tym wsparciem.

https://www.mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/wsparcie-przedsiebiorstw-w-czasie-pandemii
https://www.mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/wsparcie-przedsiebiorstw-w-czasie-pandemii
https://www.mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/wsparcie-przedsiebiorstw-w-czasie-pandemii


KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Krakowski Park Technologiczny od początku
swojej działalności, skupia się na wsparciu
rozwoju przedsiębiorstw w regionie. Realizują
szereg projektów nakierowanych nie tylko na
sam proces inwestycyjny, ale również na
akceleracje start-upów, nowoczesny przemysł
czy eksport. KPT informuje także o instrumencie
wsparcia jakim jest Polska Strefa Inwestycji,
który umożliwia w związku z działalnością
inwestycyjną zwolnienia w podatku dochodo-
wym, który kształtuje się w zależności od
wielkości przedsiębiorstwa od 35% do 55%.
Zwolnienie można uzyskać nawet na 15 lat. 
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WYDANYCH DECYZJI
NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ

NOWYCH 
MIEJSC PRACY

WNIOSEK
DNI OCZEKIWANIA

NA DECYZJĘ O WSPARCIU

KRAKOWSKI PARK
TECHNOLOGICZNY W LICZBACH 

LATA DZIAŁALNOŚCI

BY UZYSKAĆ WSPARCIE WYSTARCZY...

W 2020...

WYDANYCH DECYZJI TO DECYZJE 

DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
 

Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw  
korzysta ze wsparcia w ramach Polskiej Stefy
inwestycji.  Skąd ta zależność?
Po pierwsze nad Strefą przestało ciążyć prze-
świadczenie, że zwolnienia podatkowe są jedynie
dla wielkich firm. Jest to skutkiem licznych działań
informacyjnych. Kolejnym powodem jest zmiana
przepisów: przedsiębiorcy, by  starać się o zwol-
nienie podatkowe, nie muszą działać na specjalnie
wyznaczonych terenach. Wpłynęło to na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw w dotychczas-
owym miejscu ich działalności m.in. poprzez do-
budowę hali czy zakup nowoczesnego wyposaże-
nia. Aktualnie wydano ponad 100 decyzji i spodzie-
wamy się, że będzie ich znacznie więcej. Co więcej
nakłady inwestycyjne przekroczyły już 1 mld zł. 

Jak wyglądają działania promocyjne Polskiej
Strefy Inwestycji?  
Od początku działalności KPT jeździmy po
Małopolsce, spotykamy się z przedsiębiorcami
informując o możliwości zwolnienia w podatku
dochodowym. Teraz, ze względu na pandemię te
spotkania ograniczone są głównie do spotkań
online. Wspólnie z gminami realizujemy liczne
projekty, w ramach których informujemy przed-
siębiorców o tym, że program Polskiej Strefy
Inwestycyjnej jest przeznaczony dla każdego. 

Przedsiębiorcy jakich branż najczęściej sięgają
po wsparcie n? 
Na obszarze Metropolii Krakowskiej są to m.in.
przedsiębiorstwa działające w branżach:  usług,
motoryzacyjnej, meblarskiej oraz wielu innych. 

KILKA PYTAŃ DO:

KRYSTYNY SADOWSKIEJ
Dyrektor Działu Obsługi Inwestora 
Krakowski Park Technologiczny



- Celem polityki Kraków Culture jest dostrzeżenie,
jak fascynujący ekosystem kultury wypracowaliśmy
w ciągu dwóch dekad od zaszczytnego tytułu
Europejskiego Miasta Kultury 2000. Od tamtej pory
powstały rozliczne plany długookresowe, innowacje,
agencje rozwijające poszczególne sektory kultury,
wzrasta rola sektora kreatywnego, a także
współdziałanie wielu podmiotów w celu tworzenia
określonego wizerunku i reputacji Krakowa –
tłumaczy powody powstania polityki Kraków
Culture Robert Piaskowski, Pełnomocnik
Prezydenta Krakowa ds. Kultury

Bogactwo oferty kulturalnej Krakowa tworzone przez kilkaset małych i dużych centrów kultury,
ponad 100 oddziałów muzealnych i kilkadziesiąt festiwali to potężny rozwojowy zasób, także dla
miasta głęboko doświadczonego przez kryzys czasu pandemii. Odbudowa turystyki przyjazdowej
do miasta będzie możliwa także dzięki bliższej współpracy sektora kultury i turystyki. Kraków
Culture to projekt mający na celu wzmocnienie rozpoznawalności Krakowa jako miasta
kosmopolitycznego o szczególnie bogatej i różnorodnej ofercie kultury i czasu wolnego, a także
miasta silnej aktywności środowisk kreatywnych.

Od 6 do 29 sierpnia w parku im. Henryka Jordana  
odbędzie się Kraków Culture Summer, w ramach
którego odbędą się liczne spektakle teatralne
oraz koncerty - od muzyki klasycznej, przez pop,
jazz, po elektronikę i muzykę filmową. Więcej
informacji: www.krakowculturesummer.pl.

W polityce Kraków Culture nacisk kładzie się przede
wszystkim na tworzenie nowoczesnych narzędzi
integrujących sektory, w tym powstanie wspólnego
portalu dla muzeów Krakowa, wspólnego sklepu dla
kultury, współpracy wszystkich festiwali finansowa-
nych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie współ-
tworzenia energii miasta festiwalowego, ale też
miasta zrównoważonego, współdziałanie na rzecz
budowania atmosfery i pielęgnowania tożsamości
miasta.  - W polityce Kraków Culture niezwykle ważną
rolę pełnią nowe technologie. Idziemy z duchem czasu -
działamy zgodnie z oczekiwaniami odbiorców. Sami
przecież przeszliśmy technologiczną rewolucję i w no-
wy sposób konsumujemy treści. W tym także te
kulturalne. Dlatego też wdrażanie cyfrowych
rozwiązań 

Kultura czasu wolnego

Kultura na wyciągnięcie ręki
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Nowoczesne narzędzia

rozwiązań w obszarze informacji turystycznej, spójny
przekaz w komunikacji marketingowej zarówno
fizycznie w mieście, jak i w kanałach typu „digital”
oraz świadome przekazywanie informacji o przygoto-
wanej ofercie między lokalnymi usługodawcami oraz
mieszańcami jest dla nas obecnie priorytetem – mówi
Izabela Błaszczyk, dyrektorka Krakowskiego Biura
Festiwalowego - instytucji koordynującej najwa-
żniejsze elementy polityki Kraków Culture.

Sezonowość

Założeniem projektu jest porządkowanie różnoro-
dności oferty kultury według klucza jakości i dostęp-
ności, także dla osób nie mówiących po polsku.
Temu celowi służy stworzenie reprezentatywnej
listy kluczowych krakowskich wydarzeń programo-
wanych i komunikowanych z wyprzedzeniem oraz
prezentowanie ich jako sezony kultury: wiosna, lato,
jesień, zima.

Dwujęzyczność 

Kraków Culture to także nazwa dwujęzycznego por-
talu prezentującego najważniejsze sektory i zjawiska
kultury. Pod adresem  www.krakowculture.pl znaj-
dziemy liczne treści prezentujące bogactwo kultural-
ne Krakowa. Równocześnie na rynku wydawniczym
pojawia się nowy bezpłatny tytuł kwartalnik „Kraków
Culture”, który jest dwujęzycznym przewodnikiem po
najważniejszych zjawiskach kultury.

http://www.krakowculturesummer.pl/
http://www.krakowculture.pl/
http://www.krakowculture.pl/
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Na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielami
majątku ziemskiego Igołomi została rodzina
Wodzickich. Byli oni fundatorami i inicjatorami
budowy pałacu wraz z zespołem parkowym. Pałac,
mający pełnić rolę wiejskiej rezydencji, został
zaprojektowany przez jednego z najwybitniejszych
twórców architektury klasycystycznej w Polsce –
Piotra Christiana Aignera. Później właścicielami
dóbr była rodzina Skorupków, za czasów których
pałac i dobra igołomskie zaliczane były do jednych z
najlepiej prosperujących na ziemi miechowskiej.
Pałac kilkukrotnie zmieniał właścicieli: w 1870 r.
wieś kupił Wilhelm Homolacz,  od początku XX w.
zamieszkiwali w Igołomi Morstinowie, ostatnimi
właścicielami była Karolina z Mycielskich Morstino-
wa i jej córka Teresa Morstin. 
Po zakończeniu II wojny światowej, zespół pałacowo
– parkowy został przejęty przez władze państwowe
i rozparcelowany.  W latach 60. XX wieku, pałac w
Igołomi przeszedł gruntowny remont i renowację.
Od tego okresu, pałac jest siedzibą użytkową
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie. 
Pałac ulokowany jest w parku o kompozycji
wykonanej w stylu angielskim, o powierzchni ok. 8
hektarów. W parku tym, znajduje się wiele
unikatowych i wiekowych okazów drzew: dęby, lipy,
buki i kasztanowce. Cały zespół pałacowy: pałac,
kuźnia, park z aleją dojazdową wpisane są do rejestru
zabytków.

Historia pałacu

Skarby Pałacu Wodzickich
Większość z nas w dzieciństwie uwielbiało bawić się w poszukiwaczy skarbów.
Niejednokrotnie wydobywało się z ziemi zwykłą blaszkę, której nadawane było znaczenie
bezcennej zdobyczy. Są ludzie, u których ta zabawa przerodziła się w pasję i sposób na
życie. Pasjonaci poszukiwania pamiątek z dawnych lat zaglądają także w okolice Pałacu
Wodzickich w Igołomi. Skąd tyle skarbów wokół Pałacu?

igołomia
wawrzeńczyce

Na przełomie lat ziemie wokół Pałacu wielokrotnie
„wyrzucały” z siebie przedmioty, które zadziwiały
znawców historii.  Zarówno zespół parkowo-
pałacowy, jak i cała gmina Igołomia-Wawrzeńczyce
są wyjątkowo bogate w znaleziska archeologiczne.
W tej okolicy są urodzajne ziemie. Wiedzieli to
ludzie już przed tysiącami lat. Na skraju trasy
wiślanej zawsze były osady oraz trakty - kolejne
prace archeologiczne odkrywają coraz nowsze
skarby.

W gminie Igołomia-Wawrzeńczyce odkryto ślady
życia z VI tysiąclecia przed naszą erą, czyli
czasów, w których w Egipcie jeszcze nie było
piramid. 

Mieszkańcy Igołomi z dumą opowiadają o skarbach
ukrytych w ziemi, które skrywają wiele prawd
historycznych swojego regionu. 

fot. Sandra Długajczyk Fotografia (Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce)

Gmina bogata archeologicznie

Artykuł na podstawie materiałów otrzymanych 
od Kadry CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach.



Czy mieszkańcy uczestniczyli w procesie
decyzyjnym dot. rozbudowy bazy oświatowej?
Inwestycje, o których rozmawiamy poprzedzone były
szerokimi konsultacjami społecznymi z mieszkań-
cami. 6 lat temu przeprowadzona została ankieta
oświatowa, w której widząc konieczność rozbudowy
bazy oświatowej, mieszkańcy jednoznacznie
opowiedzielie  

W gminie Zielonki w ostatnim czasie zrealizowa-
no liczne inwestycje. Czy mógłby Pan o nich
opowiedzieć?
Z uwagi na znaczny wzrost liczby uczniów w naszych
placówkach oświatowych niespełna 6 lat temu pod-
jęliśmy decyzję o przygotowaniu rozbudowy o do-
datkowe segmenty dydaktyczne szkół w Zielonkach
(8 sal lekcyjnych, basen, sala teatralna) i w Bibicach
bib

1. miejsce w Małopolsce w wynikach egzaminu ośmioklasisty, doskonale wyposażona baza
oświatowa, stale wzrastająca liczba uczniów - tak kształtuje się sytuacja w gminie Zielonki.
O inwestycjach, wyzwaniach z nimi związanych oraz planach na przyszłość opowiada
Bogusław Król - wójt gminy Zielonki. 

Oświata jest ważnym elementem działań w gminie
Zielonki, prawda?
Od 1992 r., gdy gmina podjęła pierwsze inwestycje,
sprawy oświatowe były głównym obszarem  troski
władz samorządowych. Ostatni czas wyjątkowo wy-
maga od nas zaangażowania w ten obszar. Zielonki
mają jedno z największych sald migracji i należą do
gmin w kraju, które Polacy najchętniej wybierają do
zamieszkania. Jednym z elementów przyciągającym
nowych mieszkańców jest bardzo dobra baza oświa-
towa, na którą kładziemy nacisk. Staramy się, by
poziom nauczania był wysoki. W każdej szkole zatru-
dniony jest psycholog, pedagog i logopeda, a wszy-
scy potrzebujący uczniowie mogą korzystać ze
świetlicy od 7.00 do 17.00. Dużym zainteresowaniem
cieszą się także organizowane dodatkowe zajęcia np.
nasze sławne szachy i warcaby.
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Rozwój bazy oświatowej 
w gminie Zielonki

(10 sal lekcyjnych, basen,  sala teatralna) oraz z uwa-
gi na zły stan techniczny szkoły w Korzkwi, budowę
nowego obiektu szkolno-przedszkolnego na spe-
cjalnie zakupionej działce w Przybysławicach.

Szkoła Podstawowa w Bibicach, fot. Urząd Gminy Zielonki

Obiekt szkolno-przedszkolny w Przybysławicach, fot. Urząd Gminy Zielonki

Zarówno modernizacja, jak i budowa nowych
obiektów wymagają sporych środków. Z jakich
źródeł finansowane są inwestycje? 
Wszystkie trzy inwestycje to około 70 mln złotych.
W przypadku szkół w Bibicach i Zielonkach
otrzymaliśmy dofinansowanie na pierwsze
wyposażenie szkół. Na obiekt w Przybysławicach
otrzymaliśmy 5 120 078 zł w ramach Funduszu
Inwestycji Samorządowych. Jednak generalnie
ponad 90% łącznych kosztów realizowanych
inwestycji pochodzi z podatków mieszkańców
gminy wspieranych zaciągniętymi kredytami, które
spłaca gmina.  



Jeżeli chodzi o baseny, to decyzja o ich budowie
zapadła po analizie, że nie stać nas na budowę
pełnego kompleksu basenowego, a basen w budynku
szkoły, który powstaje jest znacznie dogodniejszym
rozwiązaniem. Dzięki temu dzieci mające zajęcia
basenowe nie muszą wychodzić na zewnątrz, odpada
organizacja wyjazdu na naukę pływania (wcześniej
dowoziliśmy dzieci na basen). Jak wiadomo, jest wiele
dzieci z wadami postawy, a nie ma lepszej formy
ćwiczeń niż zajęcia na basenie. Niewątpliwie aktualna
sytuacja związana z pandemią Covid-19 nie sprzyja
aktywności fizycznej, dlatego jestem przekonany, że
powrót zajęć basenowych będzie doskonałą formą
akty
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opowiedzieli się za przekazaniem znacznych środków
na ten cel. Wyrazili także zgodę na zaciągnięcie
kredytów na realizację inwestycji.  W toku konsultacji
społecznych z mieszkańcami wynikła także potrzeba
budowy basenów. Po dokładnej analizie, baseny
powstały we wszystkich 3 inwestycjach. 

Niewątpliwym atutem budynków szkolnych są
baseny i ścianka wspinaczkowa w Przybysławicach.
Skąd pomysł na takie zagospodarowanie?
Szkoła w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach (taką
nazwę w konsultacjach wskazali mieszkańcy) za
swojego patrona obrała Jerzego Kukuczkę, więc
ścianka wspinaczkowa była naturalnym wyborem.
Dodatkowo znajdujemy się w otulinie Jury
Krakowsko-Częstochowskiej. Ścianka nie zajmuje
miejsca, a jest dodatkową atrakcją. Może kiedyś w tej
szkole powstanie klub wspinaczkowy? 

ćwiczeń. Co więcej, baseny po godzinach pracy szkół
cieszą się dużym zainteresowaniem – mieszkańcy
korzystają z nich aż do zamknięcia. Baseny wynajmo-
wane są przez grupy zorganizowane (mieszkańców,
firmy), dzięki czemu można skorzystać z zorganizo-
wanych zajęć fitness w wodzie czy nauki pływania. 

Jakie plany rozwoju oświaty ma gmina Zielonki? 
Procedujemy strategię rozwoju gminy Zielonki –
aktualnie jesteśmy po konsultacjach społecznych. Ze
względu na wzrost liczby uczniów średnio o 140
rocznie i zapełnienie placówek już istniejących, nie-
uchronnym krokiem jest podjęcie działań w celu dal-
szej rozbudowy bazy oświatowej, m.in. poszukiwanie
działek pod budowę. Aktualnie w pięciu szkołach
podstawowych mamy ok. 2 250 uczniów, a co roku ich
przybywa, np. w Bibicach w nowym roku szkolnym
będzie aż siedem klas pierwszych. 

Jakie elementy działań w obszarze oświaty uważa
Pan za najistotniejsze – zarówno jako wójt, 
jak i doświadczony pedagog?
Najistotniejsze dwa równoważne to dobry standard
bazy oświatowej oraz wykwalifikowana kadra nauczy-
cielska - jak najwięcej nauczycieli, którzy w profesjo-
nalny sposób umieją poszerzać horyzonty uczniów. Ja
ze swojej perspektywy nauczyciela, a zacząłem praco-
wać w 1982 r., do dziś obserwuję, że największym pro-
blemem są zmiany organizacyjne - reformy oświa-
towe, rosnąca biurokracja przy wykonywaniu przez
nauczycieli zadań, problemy wychowawcze, rosnąca
liczba dzieci i młodzieży, które wymagają opieki
psychologicznej i pedagogicznej. Aktualnie szczegól-
nie niebezpieczeństwo widzę w przeniesieniu życia
dzieci do świata wirtualnego – dlatego kultura
fizyczna jest ważnym zadaniem dla placówek oświa-
towych. Być może, baseny, których budowa była zna-
cznym wyzwaniem dla samorządu, okażą się ważnym
elementem dbałości o zdrowie i sylwetki uczniów. 

Szkoła Podstawowa w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, fot. UG Zielonki

Bogusław Król
wójt gminy Zielonki od 1998 r.

nieprzerwanie od początku działalności samorządowej
kładzie nacisk na modernizację i budowę nowych obiektów

oświatowych, jak również wysoki poziom kształcenia 



Praca zdalna stała się codziennością w wielu przedsiębiorstwach. Jednak wyzwaniem
zarówno dla pracodawców, jak i pracowników jest sposób jej organizacji. Jak wydajnie
pracować zdalnie, kontaktować się z zespołem i nadal mieć kontrolę nad wykonywanymi
zadaniami? Przed tą decyzją stanęło także Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
Ostatecznie cały zespół pracuje za pomocą program MSOffice365. Dlaczego?

Wirtualne biuro 
MSOffice365

Wewnątrz MSOffice365 można uruchomić aplikację
Twittera, która odebrane tweety wysyła jako
wiadomości czatu w oknie komunikatora MS Teams.
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Praca zdalna może być owocna, pełna
wirtualnych spotkań, burz mózgów i odkrywania
nowych możliwości narzędzi, a sprzyjają temu
takie narzędzia jak MSOffice365.

      Łatwa komunikacja 

      Udostępnianie plików 

      Przeglądarka czy aplikacja? To i to!

      Planowanie podstawą działania

      Synchronizacja 

Jedna z funkcji pozwala zasygnalizować chęć
zabrania głosu bez potrzeby przerywania prezen-tacji
lub wchodzenia komuś w słowo. Wystarczy kliknąć
ikonę dłoni na pasku funkcji rozmowy. 

MSOffice365 posiada wiele funkcji ułatwiają-
cych komunikację. Można zadzwonić do współ-
pracowników, utworzyć grupę czy zorganizować
telekonferencję. Jeśli podczas rozmowy ktoś
nie chce prezentować swojej prywatnej prze-
strzeni, pomocna staje się funkcja rozmycia tła.
Dzięki możliwej opcji „nie przeszkadzać”, można
zasygnalizować współpracownikom, by skonta-
ktowali się z nami w późniejszym terminie. 

Tu niezwykle przydatny jest Planner - kolejna
funkcja MSOffice365. Pozwala  wskazywać za-
dania do wykonania, określać priorytety oraz
termin ich realizacji. Wszyscy członkowie
zespołu, mając dostęp do kart plannera, mogą
kontrolować stan realizacji zadań. Program jest
w pełni zintegrowany z Outlookiem - co za tym
idzie - także z kalendarzem. Dzięki temu można
planować zadania i spotkania oraz udostępnić
kalendarz najbliższym współpracownikom. 

Podstawą działania MSOffice365 jest dedykow-
ana aplikacja. Jej instalacja na komputerze lub
smartfonie pozwala w pełni korzystać z funkcji
programu. Jednak jeśli współpracownicy nie
zainstalowali narzędzia MSOffice365, mogą go
używać za pomocą przeglądarki internetowej.  

Mimo znacznego rozbudowania programu,
istnieje możliwość dalszego dostosowania go
do potrzeb pracownika. Można do niego pod-
łączyć zewnętrzne aplikacje, które działaniem
przypominają wtyczki do przeglądarki. 

Piętrząca się sterta papierowych dokumentów?
Nieaktualne! W MSOffice365 wszystkie pliki
można udo-stępniać wybranym osobom i
wspólnie nad nimi pracować. - Działania
projektowe jakie w głównej mierze prowadzi
Biuro SMK wymagają wymiany dużej ilości
dokumentów. Funkcja udostępniania plików,
pozwala na szybki i swobodny dostęp wszystkich
pracowników do dokumentów - mówi Anna
Jeleń, główny specjalista w zespole ds.
administracyjnych i organizacyjnych. - Co więcej,
znacznemu ograniczeniu uległa ilość dokumentów
w wersji papierowej - a oszczędzając papier,
chronimy środowisko - dodaje. 



Szanowni Państwo, 
ten numer Magazynu powstał w dużej mierze dzięki
Waszemu zaangażowaniu - serdecznie dziękujemy! Jeżeli
chcecie wspólnie z nami tworzyć ten magazyn, zachęcamy
do zgłoszenia tematu do wrześniowego wydania za
pomocą formularza: KLIKNIJ TUTAJ. 

Do zobaczenia we wrześniu! 

fot. Urząd Gminy Zielonki

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc76RIPdirn9DtBhKrBVjACWicfXSW6ZAmPdAB6CQW70HUidw/viewform?usp=sf_link

