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Metropolii Krakowskiej, bo o niej mowa, stanowi
plan działania w zakresie celu pierwszego
Strategii i pełni rolę kompasu, który wskazuje
kierunki rozwoju komunikacji organizacji oraz
wyznacza ramy dla wspólnych, spójnych i efekty-
wnych działań.
Tematem, który wciąż skupia uwagę wszystkich
członków Metropolii Krakowskiej są działania na
rzecz ochrony powietrza. W tym wydaniu
Magazynu prezentujemy wspólne, przemyślane
stanowisko gmin w kontekście planowanych
zmian terminów obowiązywania założeń
uchwały antysmogowej. 
Dzięki różnorodności zakresu tematycznego
Magazynu, coś dla siebie znajdą zarówno zainte-
resowani tematem działań w zakresie zrówno-
ważonej mobilności miejskiej, jak i kultury czy
usług społecznych. Zachęcam także do za-
poznania się z artykułem poświęconym wspólnej
ofercie czasu wolnego, która stała się możliwa
dzięki współpracy z Krakowskim Biurem
Festiwalowym. 

Przyjemnej lektury!

Łączymy 
w przemyślanym

działaniu
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Marek Jamborski
 Członek Zarządu 

Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

mam przyjemność przedstawić Państwu kolejny
numer Magazynu metropolitalnego. Jest to
wydanie wyjątkowe, bogate w dobre praktyki
oraz inspiracje, którymi dzielą się poszczególne
gminy Metropolii Krakowskiej. Niezmiernie
cieszy mnie fakt, że nie tylko podejmujemy
wspaniałe inicjatywy, ale dzielimy się swoimi
doświadczeniami nabytymi podczas ich realizacji.
Na łamach tego numeru Magazynu poznajemy
aplikację mobilną działającą w gminie Biskupice,
przyglądamy się inwestycji w Krakowie
realizowanej w ramach partnerstwa publiczno-
prywatego, a także podziwiamy rozwiązania,
które zastosowała gmina Niepołomice na nowo-
otwartych Błoniach. 
Wszelkie podejmowane przez gminy Metropolii
działania realizowane są zgodnie z założeniami
Strategii Metropolia Krakowska 2030. Aby
skutecznie ją wdrażać, poczyniliśmy kolejne
kroki. Jednym z nich jest reorganizacja komisji
tematycznych. Aktualna struktura umożliwia
przekrojowy wgląd w działania realizowane we
wszystkich 7 obszarach współpracy, a także
sprawne opracowanie i wdrożenie planów
działań. 
Z dumą mogę potwierdzić, że pierwszy z planów
działań SMK2030 został już przyjęty przez Walne
Zebranie Członków SMK. Strategia komunikacji
Metropolii Krakowskiej 

Szanowni Państwo, 



Głównym zadaniem komisji tematycznych
składających się z przedstawicieli Walnego
Zebrania Członków jest nadzór nad opra-
cowaniem i sprawną realizacją Planów Działania.
W zakres zadań Komisji wchodzi także nadzór
nad merytoryczną pracą forów tematycznych. 
– Reorganizacja Komisji tematycznych, w ramach
których działamy, była niezbędnym krokiem ku 
 spra
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Przyjęta w grudniu 2021 r. Strategia Metropolia Krakowska 2030 zobligowała Stowarzyszenie
do podjęcia kroków, które pozwolą na jej sprawną realizację. Pierwszym z nich była wdrożona
w styczniu 2022 r. reorganizacja struktury organizacyjnej biura Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska. Kolejnym krokiem w ramach przygotowania do wdrażania Strategii jest
reorganizacja Komisji tematycznych. Aktualna struktura odpowiada zadaniom określonym w 7
dziedzinach współpracy, określonych w SMK2030.  

SMK 2030: zmiany 
w komisjach tematycznych

sprawnemu wdrażaniu Strategii Metropolia
Krakowska 2030. Dzięki aktualnie obowią-
zującej strukturze mamy możliwość uzyskania
przekrojowego wglądu w każdą z 7 dziedzin
współpracy i monitoringu działań w ramach
każdej z nich – mówi Marek Jamborski,
Członek Zarządu SMK, Wójt Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca.

Z A R Z Ą D
I N T E L I G E N T N E  Z A R Z Ą D Z A N I E

KOMISJA DS. EDUKACJI, KULTURY, GOSPODARKI 
I USŁUG SPOŁECZNYCH

KOMISJA 
DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI

Przewodniczący komisji

Zastępca  ds. zadań zw. z realizacją celu 2.1 Sprawny system
gospodarowania przestrzenią

Zastępca ds. zadań zw. z realizacją celu 2.2 Efektywna
gospodarka energetyczna i wysoka jakość powietrza 

Zastępca ds. zadań zw. z realizacją celu 2.3 Racjonalna
gospodarka odpadami i efektywne wykorzystanie surowców  

Członek komisji

KOMISJA 
DS. MOBILNOŚCI

Przewodniczący komisji

Zastępca ds. Planu Zrównoważonej Mobilności MK

Zastępca ds. Systemu Integracji Transportu

Zastępca ds. badań komunikacji aglomeracyjnej

Przewodniczący komisji

Zastępca  ds. gospodarki

Zastępca ds. kultury czasu wolnego

Zastępca ds. edukacji

Zastępca ds. usług społecznych

Prezes zarządu

2 wiceprezesów zarządu

2 członków zarządu



ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne);
IIT (Inne Instrumenty Terytorialne);
RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność).

W marcu tego roku do Komisji Europejskiej
został przekazany projekt programu FEM
(Fundusze Europejskie dla Małopolski) celem
jego weryfikacji i otwarcia ewentualnych nego-
cjacji. Zgodnie z aktualną treścią projektu,
podział alokacji przeznaczonej dla regionu
zostanie dokonany m.in. pomiędzy trzema
instrumentami terytorialnymi:

Metropolia Krakowska będzie mogła pozyskać
środki finansowe na realizację szeregu
projektów, w szczególności w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Planowana wysokość środków wynosi obecnie
ok. 140 mln euro.
Tym samym w ramach FEM Metropolia
Krakowska może pozyskać środki na działania
zaplanowane do realizacji w ramach Strategii
Metropolia Krakowska 2030. Priorytetowymi
zadaniami będą projekty w obszarze mobilności,
tj. budowa ścieżek rowerowych, węzłów
przesiadkowych, parkingów P+R czy zakup
autobusów) oraz środowiska i przestrzeni,
bodnnd

Inteligentne zarządzanie

Trwają prace nad ustaleniem ostatecznych zapisów dokumentów, które umożliwią przekazanie
środków finansowych z nowego okresu programowania Unii Europejskiej do wnioskodawców.
Aktualnie Komisja Europejska konsultuje projekty programów regionalnych, a w ramach
programów krajowych trwają prace przygotowawcze. W jakim zakresie fundusze te mogą trafić
do gmin Metropolii Krakowskiej? 
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Czas na nowy rozdział:
 perspektywa finansowa 

na lata 2021-2027 

Fundusze Europejskie dla Małopolski w tym np. budowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, rozwój odnawialnych źródeł
energii oraz terenów zielonych. Realizacja tych
przedsięwzięć pozwoli na znaczną poprawę
jakości życia mieszkańców Metropolii. 

FEnIKS – trwają prace! 

Trwają prace przygotowawcze oraz konsultacje
Programu Fundusze Europejskie na Infrastru-
kturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027
(FEnIKS). Zgodnie z szacunkami, środki, które
mogą trafić do Metropolii w ramach tego
programu to ok. 140 mln euro. Zostaną one
przeznaczone na realizację zintegrowanych
projektów w obszarze mobilności.

Projekty zaplanowane do realizacji w ramach
FEM będą realizować cele określone w Europej-
skim Zielonym Ładzie, które odpowiadają kie-
runkowi Strategii ZIT Krakowa i oczekiwaniom
gmin MK.  Będą się również wpisywać w kierunki
Strategii Metropolia Krakowska 2030.

Oprócz gwarantowanej puli środków dostępnej
dla Metropolii Krakowskiej w ramach pro-
gramów FEM i FEnIKS, możliwe jest apliko-
wanie w konkursach, których budżet wynosi
odpowiednio 2,5 mln euro (FEM) i 25 mld euro
(FEnIKS).



Liczne inwestycje, zarówno w gminach Metropolii
Krakowskiej, jak i na terenie całego województwa,
są na zaawansowanym poziomie przygotowania
projektowego. Możliwość ich realizacji jest
związana z pozyskaniem finansowania w ramach
programów regionalnych czy krajowych.
Zakładamy, że już niedługo uzyskają one
akceptację i środki na ich realizację zostaną
uruchomione. Jest to dla nas niezwykle ważne,
ponieważ projekty zostały przygotowane w taki
sposób, by znacząco poprawić jakość życia
mieszkańców. Co równie istotne, nastawienie na
rozwój błękitno-zielonej infrastruktury,
zmniejszenie emisji, oszczędność zasobów oraz
wykorzystanie alternatywnych źródeł energii
umożliwi spełnienie wymogów klimatycznych. 

Z niecierpliwością oczekujemy także na
uruchomienie programu KPO, który pozwoli
zrealizować nowe inwestycje i przyspieszyć
wzrost gospodarczy. Skorzystamy na tym wszyscy.
Dzięki niemu w dłuższej perspektywie czasowej
wzrośnie nie tylko konkurencyjność gospodarki,
ale przede wszystkim odczujemy podniesienie
poziomu życia.

Witold Kozłowski
Marszałek 
Województwa
Małopolskiego
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Dodatkowo, w ramach konkursów możliwe
będzie aplikowanie o środki na realizację
projektów dotyczących m.in. zwiększenia
efektywności energetycznej, przystosowania do
zmian klimatu czy podniesienia jakości oraz
skuteczności usług zdrowotnych.

W prace nad programem zaangażowani są
przedstawiciele Unii Metropolii Polskich, którzy
m.in. opracowali wspólne stanowisko w zakresie
podziału alokacji programu FEnIKS dedykowanej
ZIT. Wypracowane stanowisko zostanie przed-
stawione Ministerstwu Funduszy i Polityki
Regionalnej. 

6 maja 2022 r. przyjęta została ustawa o za-
sadach realizacji zadań finansowanych ze
środków europejskich w perspektywie finanso-
wej 2021-2027, tzw. ustawa wdrożeniowa. Jest
to główny dokument regulujący kwestie
rozliczania programów regionalnych i krajowych. 

Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji
oraz określa zasady i podstawowe dokumenty
służące wdrażaniu funduszy strukturalnych,
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
oraz Funduszu Spójności.  Wskazuje podsta-
wowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane
w ten proces, a także zadania i tryb współpracy
między nimi. W ustawie wprowadza się także
szczegółowe przepisy dotyczące Krajowego
Planu Odbudowy.

Jak rozliczać programy regionalne i krajowe?

Komisja Europejska zaakceptowała polski
Krajowy Plan Odbudowy (KPO). KPO stanowi
propozycję odbudowy gospodarki po pandemii
i przygotowanie jej na przyszłe ewentualne
kryzysy. KPO ma być realizowany w ramach
Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, z które-
go Polska ma otrzymać do wykorzystania na
określone przedsięwzięcia ok. 76 mld euro.

Szczególnie ważny dla Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska jest art. 34 ustawy, który
reguluje pracę Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych oraz zakres Strategii ZIT.

Art. 34 pkt. 8 ustawy wskazuje, że strategia ZIT
jest spójna z przyjętą strategią rozwoju
ponadlokalnego (Strategia Metropolia
Krakowska 2030). 
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31 maja 2022 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska została przyjęta Strategia komunikacji Metropolii Krakowskiej 2022-2030. Dokument
precyzujący założenia komunikacji stanowi Plan Działania stworzony w odniesieniu do
ponadlokalnej Strategii Metropolia Krakowska 2030.

O komunikacji spójnej,
przemyślanej, efektywnej… 

Wspólnie od początku

Proces opracowania Strategii komunikacji rozpo-
czął się w październiku 2021 r. Wtedy też, przy
aktywnej współpracy z przedstawicielami nowo
powołanego Forum Komunikacji i Promocji,
rozpoczęło się przygotowanie dokumentu.
Trwało ono ponad 6 miesięcy i zwieńczone
zostało konsultacjami. 

Pierwszym krokiem na drodze do powstania
dokumentu była dokładna diagnoza. Analiza
warunków, w jakich funkcjonuje marka, jej
odbiorców oraz aktualnych trendów pozwoliła
zrozumieć obecną sytuację marki Metropolia
Krakowska i wytyczyć dla niej ścieżkę rozwoju.

Kolejnym krokiem było opracowanie tożsamości
marki stanowiącej fundament i zarazem
kierunkowskaz dla realizowanych przez nią
działań komunikacyjnych. W toku prac
wyłoniono m.in. wartości jakimi kieruje się
marka, jej głównych odbiorców, korzyści wynika-
jące z kontaktu z nią, wyróżnik marki, a także
esencję marki, czyli istotę jej istnienia. 

Baza wiedzy o marce 

W efekcie prac warsztatowych oraz analizy
przeprowadzonych badań i dokumentów
odkryta została także tzw. Big Idea, czyli
nadrzędna, długofalowa inspiracja oraz
kierunek działań komunikacyjnych. Niezależnie
od skali, wszystkie działania komunikacyjne
realizowane będą zgodnie z myślą przewodnią:

W toku konsultacji do projektu strategii
zgłoszono 215 uwag, które miały zarówno
charakter merytoryczny (odnoszący się do
założeń strategii), jak i korekcyjny (drobne
korekty do zapisów, niewpływające na
założenia Strategii). 

Głównym wyróżnikiem marki Metropolia
Krakowska jest jej nieterytorialność. Metropolia
nie stanowi klasycznej marki terytorialnej, lecz
markę komunikującą ideę współpracy na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

cele komunikacji

GŁÓWNE ELEMENTY STRATEGII KOMUNIKACJI
METROPOLII KRAKOWSKIEJ

założenia komunikacji z odbiorcami

linie narracyjne, czyli kluczowe obszary tematyczne

kanały komunikacji

działania wspierające komunikację marki

METROPOLIA KRAKOWSKA ŁĄCZY 
W PRZEMYŚLANYM DZIAŁANIU 
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU I DOBROSTANU
MIESZKAŃCÓW. 
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Silna marka = mocna pozycja 

pozyskanie środków finansowych;
realizację projektów pilotażowych;
pozyskanie wiedzy i umiejętności kadr
pracowniczych;
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Zaplanowane w Strategii komunikacji spójne
działania komunikacyjne przyniosą efekt w po-
staci znacznego zwiększenia świadomości marki
Metropolia Krakowska. Pozwoli to na wzmoc-
nienie głosu Metropolii, a zarazem jej pozycji na
arenie regionalnej, krajowej czy między-
narodowej. – Strategia komunikacji Metropolii
Krakowskiej na lata 2022-2030 jest dokumentem
będącym wynikiem prac szerokiego grona
praktyków z gmin zrzeszonych w Metropolii.
Strategia i przewidziane w niej zadania będą
miały ogromny wpływ na budowanie wśród
mieszkańców wizerunku Metropolii Krakowskiej
oraz pozwolą na zwiększenie zasięgu przekazywa-
nych treści, co w konsekwencji będzie istotnym
wzmocnieniem marki Metropolii, jako niezwykle
cennego zrzeszenia kilkunastu współpracujących
ze sobą gmin – mówi Michał Hebda, Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 

Skuteczne dotarcie do odbiorców komunikacji
Metropolii daje także możliwość zaprezentowa-
nia korzyści wynikających ze współpracy
członków Stowarzyszenia. Dzięki budowie wize-
runku Metropolii jako solidnego, godnego zaufa-
nia partnera do realizacji przedsięwzięć, możliwe
jest nawiązywanie kolejnych działań w par-
tnerstwie projektowym. Umożliwiają one m.in.: 

Gminy Metropolii dzięki wspólnym, spójnym
działaniom mają możliwość wypracowania
efektów o zasięgu ponadlokalnym, odpowia-
dającym na potrzeby mieszkańców całej
Metropolii. Jednocześnie warto podkreślić, że
działania komunikacyjne są planowane oraz
realizowane z uwzględnieniem różnorodności
potencjałów poszczególnych gmin. – Wspólna
strategia komunikacji Metropolii Krakowskiej to
cenny dokument, którego realizacja założeń
pozwoli na zwiększenie rozpoznawalności marki
Metropolii Krakowskiej i da narzędzia do
szerokiego rozpropagowania jej działań – mówi
Małgorzata Kmita-Fugiel, Kierownik Działu
Promocji, Informacji i Współpracy Centrum
Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach  –
Równocześnie wypracowane razem przez gminy
wspólne, spójne działania komunikacyjne
Metropolii będą wsparciem polityki
komunikacyjnej poszczególnych gmin – dodaje. 

Dokument zawiera ramowy harmonogram
działań i precyzuje zadania, które zostaną
podjęte do 2030 r. Ich zaplanowanie pozwoli na
realizację działań komunikacyjnych w sposób
przemyślany, przynoszący zamierzone efekty. 

Siła w różnorodności 



Aplikacja w bardzo prosty sposób pozwala na
zgłaszanie różnych problemów czy usterek. –
Może to być np. niebezpieczne miejsce, awaria
oświetlenia ulicznego, problem z wywozem
odpadów czy dzikie wysypisko śmieci. Mieszkaniec
wybiera kategorię zgłoszenia, robi zdjęcie, naciska
przycisk lokalizowania i wysyła zgłoszenie.
Aplikacja umożliwia także przesłanie stanu
wodomierza oraz podliczników – wyjaśnia
Marzena Derewicka, Kierownik Referatu Bezpie-
czeństwa, Sportu, Zdrowia i Promocji w Urzędzie
Gminy Biskupice.

Aplikacja mobilna Gmina Biskupice działa od
stycznia 2022 r. i oferuje błyskawiczny dostęp
do gminnych aktualności i wydarzeń. Za
pomocą aplikacji wszyscy mieszkańcy Gminy
Biskupice mogą być na bieżąco z działaniami
administracji. Aplikacja jest dostępna bez
żadnych opłat, a jedynym warunkiem jej
instalacji jest posiadanie telefonu z systemem
Android lub iOS. – Korzystając z aplikacji można
dowiedzieć się o wszystkich istotnych
wydarzeniach, jakie miały miejsce lub dopiero
wydarzą się w naszej gminie. Dzięki niej nasi
mieszkańcy otrzymują powiadomienia o ważnych
wydarzeniach, ostrzeżeniach meteorologicznych,
a nawet o terminach wywozu odpadów – mówi
Renata Gawlik, Wójt Gminy Biskupice.

Inteligentne zarządzanie

Aplikacja mobilna to coraz popularniejsza, nowoczesna forma kontaktu z mieszkańcami. Gminy
coraz częściej sięgają po to rozwiązanie – zarówno w celu szybkiego i efektywnego
przekazywania informacji, jak i umożliwienia mieszkańcom zgłaszania problemów czy usterek. 
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Dobre praktyki: aplikacja
mobilna Gmina Biskupice

Informacje zgodnie z preferencjami 

Zgłoś problem!

Dzięki możliwości samodzielnego wskazania
preferencji co do otrzymywanych informacji, do
mieszkańców dotrą tylko wiadomości z za-kresu
tematycznego, który ich interesuje. Informacje
są kierowane zarówno do mieszkańców całej
gminy, jak i do wybranych miejscowości.

Aplikacja przypomni też o terminie odbioru
odpadów, poinformuje o zasadach prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów, a także powia-
domi o aktualnościach związanych z tą tematyką. 

miejscowości. Co istotne, w jednej aplikacji
można otrzymywać informacje skierowane do
wielu wskazanych przez użytkownika lokalizacji. 

aktualności
wydarzenia
zgłaszanie problemów
odczyt wodomierza
powiadomienia push
ulubione treści
kalendarz wywozu odpadów z powiadomieniami
integracja z Regionalnym Systemem Ostrzegania

MODUŁY DOSTĘPNE W APLIKACJI: 
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Metropolia w obiektywie

Gospodarka
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fot. Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach fot. Urząd Gminy Zielonki

fot. Urząd Gminy Wielka Wieś

fot. J. Karasiński, Centrum Kultury i Sportu w Skawiniefot. Urząd Gminy Mogilany

fot. Urząd Gminy Michałowice

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6f40396b3b8ae4ea3b60ccf4910259a8969fa04730a377ee2d1864ba16aa72bfJmltdHM9MTY1NjU3OTQzOSZpZ3VpZD1jZThlNTEwMS05Njc2LTRlNWQtOWQ1Ni04OGM4MzQ3NTY1YjYmaW5zaWQ9NTE1Mw&ptn=3&fclid=a56ab547-f852-11ec-977a-5d47263095b2&u=a1aHR0cDovL2NraXAuaWd3YS5wbC8&ntb=1


Idea miękkiego planowania stanowi relatywnie nowe narzędzie wdrażania działań z zakresu
planowania przestrzennego na poziomie ponadlokalnym. Pracę w ramach jego wykorzystania
rozpoczęto w ramach opracowania Planu Działania w zakresie gospodarki przestrzennej
Metropolii Krakowskiej. Dlaczego warto wykorzystać tę ideę w projektowanych działaniach? 

Wspólnie 
poukładajmy przestrzeń
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Istota miękkiego planowania przestrzennego 

Miękkie planowanie przestrzenne dotyczy
przede wszystkim przestrzeni, w których granice
administracyjne rozmywają się w wyniku
występowania procesów społeczno-gospodar-
czych i przestrzennych oraz tworzą między sobą
wyraźne powiązania funkcjonalne. Tzw. miękkie
przestrzenie stanowią obszary, względem których
warto celowo zastosować nowe i innowacyjne
sposoby myślenia. Miękkie planowanie prze-
strzenne umożliwia podejmowanie wspólnych
decyzji bez potrzeby wdrażania oficjalnych
procedur.

Idea miękkiego planowania przestrzennego to
rodzaj planowania nieformalnego, które nie
opiera się na instrumentach prawnych lub
finansowych, a wspólnej wizji w zakresie podej-
mowania działań związanych z przestrzenią
metropolitarną. Jedną z głównych zalet tego
podejścia jest unikanie lub łagodzenie potencjal-
nych konfliktów poprzez procesy współpracy,
jeszcze przed wykonaniem prawnie wiążących
opracowań planistycznych. Zastosowanie idei
miękkiego planowania przestrzennego możliwe
jest także w sytuacji braku instrumentów
prawnych do realizacji zadań na poziomie
metropolitarnym, związanych z kształtowaniem
przestrzeni. 

Miękkie przestrzenie

Przykładem pokazania wspólnej przestrzeni,
z rozmyciem granic administracyjnych jest
model struktury funkcjonalno-przestrzennej
Metropolii Krakowskiej. 

Dobre praktyki

Przykładem efektu nieformalnego procesu pla-
nowania przestrzennego są dokumenty takie jak
np. niemieckie koncepcje rozwoju przestrzen-
nego (Städtebauliche Konzepte, Städtebauliche
Entwürfe). Liderem w zakresie miękkiego
planowania przestrzennego na poziomie metro-
politarnym w Polsce jest niewątpliwie Metropolia
Poznańska, której koncepcja rozwoju przestrzen-
nego stanowi efekt współpracy środowiska
naukowego, planistów przestrzennych oraz
przedstawicieli samorządów lokalnych.

A co na to Metropolia Krakowska?

Pierwszym krokiem do tworzenia sprawnego sy-
stemu zagospodarowania przestrzennego było
opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzen-
nego. Obecnie prace nad operacjonalizacją dzia-
łań związanych z kształtowaniem systemu
gospodarowania przestrzenią to jedno z zadań
Zespołu ds. Środowiska i Przestrzeni. Czerpanie
inspiracji w zakresie planowania przestrzennego,
w tym miękkiego planowania, z krajowych oraz
zagranicznych dobrych praktyk na obszarach
metropolitarnych stanowi punkt odniesienia do
pracy nad powstającym Planem Działania. 



Uchwała antysmogowa dla woj. małopolskiego
obowiązuje od 2017 r. Gminy Metropolii
Krakowskiej starały się wykorzystać ten czas jak
najbardziej efektywnie i zrealizowały liczne
działania przygotowujące do wejścia w życie
zapisów uchwały. Na działania mające na celu
poprawę jakości powietrza – głównie na likwi-
dację pieców węglowych – gminy MK w latach
2016 - 2021 przeznaczyły łącznie ponad 132 mln
zł. Dodatkowe 10 mln zł będzie jeszcze do
wykorzystania w 2022 r. Do tej pory
zlikwidowano ponad 9 tys. nieekologicznych
źródeł ciepła. W gminach intensywnie działają
ekodoradcy pomagający mieszkańcom w indy-
widualnym doborze najefektywniejszego źródła
ogrzewania oraz pozyskaniu i rozliczeniu dotacji
na ten cel. 

Środowisko i przestrzeń

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla woj. małopolskiego, 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie
przepisy wprowadzające całkowity zakaz użytkowania kotłów bezklasowych. Z uwagi na
zbliżający się termin wejścia w życie obostrzeń pojawiła się propozycja odsunięcia ich w czasie.
Gminy Metropolii Krakowskiej wystosowały stanowczy apel do Marszałka Województwa
Małopolskiego o utrzymanie obowiązujących przepisów. 
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Jakie działania podjęły gminy Metropolii?

Metropolia jednogłośnie
„za” utrzymaniem terminów 

Miasto Kraków wspiera sąsiednie gminy w działa-
niach mających zachęcić mieszkańców do wymia-
ny starych pieców. W związku z wejściem w życie
przepisów uchwały antysmogowej dla Małopol-
ski, na przełomie 2021 i 2022 r. Miasto Kraków
przekazało gminom ościennym ponad 400 tys. zł
na działania informacyjne mające na celu podno-
szenie świadomości mieszkańców w temacie
zbliżającego się zakazu użytkowania kotłów
bezklasowych od 1 stycznia 2023 r. W 2021 r.
samorządy Metropolii Krakowskiej wspólnie
podjęły decyzję o prowadzeniu aktywnej
kampanii informacyjnej wśród mieszkańców oraz
realizacji dodatkowych przedsięwzięć zmierza-
jących do likwidacji bezklasowych źródeł ciepła
(tzw. Inicjatywa 600).

Wspólnie w trosce o jakość powietrza

Warto podkreślić, że tylko w 2021 r. w ramach
różnych programów dotacyjnych mieszkańcy
Metropolii złożyli ponad 5 tys. wniosków na
wymianę starych pieców. Powiat Krakowski
jest liderem w Małopolsce w liczbie wniosków
złożonych do Programu Czyste Powietrze. 

Prowadzone są także przedsięwzięcia
informacyjno-edukacyjne dotyczące korzyści
wynikających z wymiany źródła ciepła oraz
terminu wejścia w życie uchwały antysmogowej.

KAMPANIA INFORMACYJNA W RAMACH
PROJEKTU „INICJATYWA 600”  OBEJMUJE:

kluczowe kwestie związane z wejściem w życie
uchwały antysmogowej;

konsekwencje niedostosowania się do wymogów
uchwały antysmogowej.

informacje o możliwościach uzyskania dotacji na
wymianę starego źródła ciepła 
i termomodernizację domu;
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W związku z aktualną sytuacją pojawiła się
propozycja wydłużenia czasu obowiązywania
obecnych regulacji związanych z uchwałą anty-
smogową dla Małopolski. Propozycja ta spotkała
się ze zdecydowanym stanowiskiem członków
Stowarzyszenia. Władze gmin Metropolii
Krakowskiej zwróciły się z apelem do Zarządu
Województwa Małopolskiego o utrzymanie
aktualnie obowiązujących terminów.

Gminy Metropolii obawiają się, że ewentualne
odsunięcie terminu wejścia w życie niektórych
zapisów uchwały antysmogowej w znacznym
stopniu obniży tempo wymiany bezklasowych
kotłów węglowych oraz nadwyręży zaufanie do
władz publicznych. W konsekwencji spowoduje
to jeszcze większy spadek zainteresowania
mieszkańców skorzystaniem z programów
wspierających likwidację kotłów węglowych
wdrażanych przez administrację centralną (np.
Program Czyste Powietrze) i samorządową
(projekty finansowane z funduszy europejskich
oraz gminnych).  

Apel o utrzymanie aktualnie obowiązujących
terminów wybrzmiał podczas wspólnej
konferencji prasowej.  – Doświadczenia w zakresie
poprawy jakości powietrza pokazują, jak ważna
jest konsekwencja w działaniach administracji
publicznej. To dzięki konsekwentnym działaniom
władz samorządowych różnych szczebli doprowa-
dziliśmy do uchwalenia pierwszych w Polsce
uchwał antysmogowych. Liczymy na konsekwencję
Zarządu Województwa i utrzymanie aktualnego
brzmienia uchwały antysmogowej – zaapelowała
Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów,
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia
Krakowska.

„Ostatnia prosta”

fot. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Ostatnie miesiące na wymianę pieców bezkla-
sowych to czas intensywnych działań prowa-
dzonych przez gminy Metropolii Krakowskiej.
Dzięki usilnym działaniom Stowarzyszenia
pozyskano dodatkowe 10 mln zł na likwidację
nieekologicznych źródeł ciepła w ramach
projektów ZIT. W kwietniu br., podczas
konferencji prasowej, gminy Metropolii
Krakowskiej zaprezentowały efekty wspólnie
podjętych działań.

– Należy podkreślić, że proces likwidacji pieców
zbiegł się z trudnymi warunkami. Ograniczenia
związane z pandemią, inflacja, szczególnie
wzrost cen mediów czy niestabilna sytuacja
międzynarodowa nie mogą jednak stanowić
przeszkody czy zniechęcać władz samorządo-
wych do prowadzonych działań – mówił Jerzy
Muzyk, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska.

Pomimo trudności widać coraz większe
zainteresowanie wymianą pieców. Wspólne
działania wszystkich gmin Metropolii
Krakowskiej przynoszą efekty.

Stanowcze NIE dla zmiany zapisów



Zakończyła się kolejna aktualizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozytywna opinia Zarządu Województwa
Małopolskiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie modyfikacji
projektów ZIT umożliwiła przekazanie dodatkowych 10 mln na dofinansowanie wymiany
nieekologicznych źródeł ciepła. 

Dodatkowe środki na
wymianę „kopciuchów” 
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Mając na uwadze zbliżający się termin
obowiązywania regulacji wynikających z uchwały
antysmogowej, gminy Metropolii Krakowskiej
dokonały oszacowania swojego zapotrzebowania
na środki finansowe na wymianę pieców
bezklasowych. Zgodnie z obliczeniami łączna
suma niezbędna na realizację tego zadania to 25
mln zł. Warto podkreślić, że w kolejnej
perspektywie finansowej 2021-2027 nie przewi-
duje się możliwości finansowania wymiany
pieców węglowych. Dlatego też podjęto decyzję,
aby wszystkie pojawiające się oszczędności
przeznaczyć na działania związane z likwidacją
nieekologicznych źródeł ciepła.    

Do których gmin trafią środki 

Jak udało się wygospodarować środki 

Wdrażanie projektów finansowanych z funduszy
europejskich w ramach RPO WM 2014-2020
wchodzi w ostatnią fazę. Na tym etapie nowe
zadania muszą zakończyć się najpóźniej wczesną
jesienią 2023 r. Brak wydatkowania zaoszczę-
dzonych środków, jakie pojawiają się w wyniku
rozliczenia zakończonych projektów, może
skutkować zwrotem funduszy. Dlatego tak
ważne jest ich sprawne zagospodarowanie. 

W 2021 r. zostało wdrożonych 97 projektów
(niektóre zrealizowano niższym nakładem finan-
sowym niż zakładano). Co więcej, aby powiększyć
pulę dodatkowych środków, skorzystano z możli-
wości zastosowania zaktualizowanego kursu
euro do wyliczania dostępnej alokacji. Dzięki
temu udało się wygospodarować dodatkowe 10
mln zł, które przeznaczono na wymianę pieców.

Za wygospodarowane 10 mln zł uda się wymie-
nić dodatkowe 1 400 kotłów. Łączna liczba zlikwi-
dowanych pieców na terenie Metropolii osiągnie
w 2023 r. ponad 11 tys. Nowe wymiany będą
możliwe w gminach: Czernichów, Igołomia-
Wawrzeńczyce, Mogilany, Kocmyrzów-Luborzyca,
Michałowice, Niepołomice,  Świątniki Górne,
Wieliczka, Wielka Wieś oraz Zielonki. – Gmina
Wielka Wieś od lat aktywnie włącza się w proces
wymiany kotłów angażując liczne środki unijne.
Cieszy fakt, że udało się wygospodarować
dodatkowe 10 mln złotych, które pozwolą
dofinansować kolejne urządzenia grzewcze. Ponad
800 tys. złotych, które trafi do naszej gminy,
zostanie z pewnością szybko rozdysponowane ze
względu na ogromne zainteresowanie
mieszkańców. Cel jest jeden i wspólny – poprawa
jakości powietrza, a dodatkowe wsparcie na
pewno zbliża nas do jego realizacji – mówi
Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś. 

Dofinansowanie na wyminę nieekologicznego
źródła ciepła realizowane jest w ramach
poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej
emisji – ZIT w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 (RPO WM).    



Jednym z celów projektu Interlace jest stworze-
nie przestrzeni do wymiany wiedzy i prezentacji
dobrych praktyk w dziedzinie ochrony oraz
odbudowy ekosystemów i rozwiązań z zakresu
błękitno-zielonej infrastruktury. 

Na początku kwietnia w Niepołomicach odbyła się wizyta studyjna, w której udział wzięli
członkowie Metropolitalnej Grupy Działania Interlace. Od podszewki poznali Błonia
Niepołomickie – inwestycję stanowiącą zielone płuca miasta i świetny przykład rozwiązań
opartych na przyrodzie.

Niepołomickie Błonia:
nowy wymiar zieleni

    Źródło: UMiG w Niepołomicach, Joanna Rytter

Zachęcamy do obejrzenia relacji wideo z wizyty
na Niepołomickich Błoniach: (link).
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PRZESTRZEŃ BŁOŃ SKŁADA SIĘ 
Z CZTERECH STREF: 

„Małych Błoń”, które  tworzą alejki spacerowe 
w pobliżu infrastruktury dla koni;

obszaru rekreacji z psim parkiem, placem
naukowym, układem słonecznym i ogrodem
deszczowym;

otwartej rekreacyjnej części centralnej, która
zachowuje w dużej mierze charakter łąki; 

skansenu z sadem owocowym i warzywniakiem
wraz aleją różano-grabową.

Podczas zwiedzania Błoń Niepołomickich,
członkowie grupy mogli poznać założenia
inwestycji, plany jej rozwoju oraz na własne oczy
zobaczyć efekty wielomiesięcznych prac.
Zebrana wiedza oraz inspiracje mogą zostać
wykorzystane w projektowaniu podobnych
przestrzeni w pozostałych gminach Metropolii
Krakowskiej.

Błonia Niepołomickie jako inspiracja

– Błonia Niepołomickie to prawie 6-hektarowy
rozległy i atrakcyjny teren zieleni miejskiej czynny
oraz różnorodny biologicznie, utworzony w daw-
nym starorzeczu rzeki Wisły. Nowe tereny zieleni
miejskiej pełniące funkcje publiczne pozwoliły
zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną dzięki
wykonaniu nasadzeń warstwowych: drzew (107
drzew), krzewów, bylin (ok. 75 000), łąk oraz tra-
wników. Dopasowane gatunki rodzime, przystoso-
wane do funkcjonowania i rozwoju w klimacie
Polski południowej, tworzą doskonałe środowisko
do zamieszkiwania przez rodzime ptaki, małe ssaki
oraz owady – opowiada Maciej Maderak,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolni-
ctwa Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

https://youtu.be/bgDtAsfeU1A
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Podczas wizyty w Niepołomicach, członkowie
Metropolitalnej Grupy Działania zwiedzili także
woonerf w Podłężu. Jest to fragment
przestrzeni publicznej sąsiadującej z parkingiem
park&ride, w którym zastosowano szereg
rozwiązań mających na celu uspokojenie ruchu
samochodowego, zapewnienie bezpieczeństwa
przechodniom oraz podniesienie atrakcyjności
przestrzeni publicznej. Woonerf w Podłężu,
dzięki zastosowanym rozwiązaniom pełni
zarówno funkcje ulicy i parkingu, jak i deptaka
oraz miejsca spotkań mieszkańców. 

Woonerf stanowi kolejny przykład zrównowa-
żonego planowania przestrzennego, które
efektywnie realizowane jest w Niepołomicach.
Jak podkreśla Maciej Maderak: – Gmina
Niepołomice główny nacisk kładzie na zrówno-
ważony rozwój – znalezienie kompromisu
pomiędzy dynamicznym rozwojem a zapewnie-
niem zielonej przestrzeni dla mieszkańców,
turystów i miłośników przyrody.   fot. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

Oficjalne otwarcie Błoń Niepołomickich odbyło
się 5 czerwca 2022 r. Zachęcamy do obejrzenia
relacji z wizyty w Niepołomicach, dostępnej pod
adresem: www.niepolomice.eu. 

OTWARCIE BŁOŃ
NIEPOŁOMICKICH

 fot. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

– Nie zapomniano przy tym wszystkim o błękitnej
infrastrukturze. Poprzez uformowanie ogrodów
deszczowych z nasadzeniami roślin gromadzących
wodę, zmniejszono spływ powierzchniowy z mia-
sta i zwiększono ogólną retencję. To wszystko
podkreślone niezbędną i estetyczną infrastrukturą
umożliwiającą dostęp do terenów zieleni – dodaje
Maciej Maderak.

Zrównoważone planowanie przestrzenne

https://www.niepolomice.eu/inne/niepolomickie-blonia-oddane-mieszkancom/
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Minęły dwa lata projektu EKO TEAM realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia
Krakowska. Jego celem jest świadczenie doradztwa i pomocy mieszkańcom w wykonaniu
inwestycji służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu
odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza. 

Co słychać w EKO TEAM?

2 LATA REALIZACJI
PROJEKTU EKO TEAM: 

39 ekodoradców działających w gminach
Metropolii Krakowskiej;

4,5 tys. zlikwidowanych pieców węglowych
starego typu;

prawie 164 tys. bezpośrednich kontaktów 
z mieszkańcami;

582 budynków, w których przeprowadzono prace
termomodernizacyjne;

instalacja 2 587 odnawialnych źródeł energii.

Jestem ekodoradcą, czyli..
...zajmuję się na co dzień obsługą mieszkańca,
doradztwem i pomocą w doborze ekologicznych,
a równocześnie ekonomicznych, zgodnych z prze-
pisami prawa rozwiązań. Pomagam w przygoto-
waniu oraz rozliczeniu wniosków do programów
rządowych oraz gminnych.  Ważnym elementem
działań ekodoradcy jest edukacja dzieci, młodzie-
ży, osób dorosłych oraz organizacja imprez
terenowych: pikników, stoisk ekodoradców, a tak-
że konkursów o tematyce ekologicznej. 

Największe wyzwania w pracy ekodoradcy to…
...duża ilość obowiązków wynikająca z zaintereso-
wania wymianą kotłów. Najtrudniejsze są rozmo-
wy z osobami ubogimi, starszymi, samotnymi,
niezaradnymi życiowo - trudno proponować jakie-
kolwiek rozwiązania, które wiązałyby się z nakła-
dem finansowym nie tylko na wymianę źródła, ale
także na ekologiczne paliwo w przyszłości.

Wsparciem pracy ekodoradcy... 
...byłoby dostosowanie regulacji prawnych i zasad
finansowania kotłów, które pozwoliłyby na uzy-
skanie dofinansowania osobom starszym z niskim
dochodem czy osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji. Często to właśnie w ich gospodarstwach
źródłem ciepła są szkodliwe „kopciuchy”.

KILKA PYTAŃ DO:

AGNIESZKI SMAGI
Głównego ekodoracy
w gminie Czernichów

W ramach projektu EKO TEAM intensywne dzia-
łania prowadzi 39 ekodoradców, którzy poma-
gają mieszkańcom w doborze najbardziej efekty-
wnego źródła ogrzewania oraz pozyskaniu i rozli-
czeniu dotacji na ten cel. Ekodoradcy z zapałem
organizują spotkania oraz biorą udział w lokal-
nych wydarzeniach, podczas których przekazują
informacje o możliwościach wymiany pieca.
Nieocenionym elementem działań są bezpośre-
dnie wizyty w domach mieszkańców, podczas
których wykonywane są kontrole jakości paliwa.
Ostatni rok realizacji projektu EKO TEAM zbiega
się z wejściem w życie zapisów uchwały o zakazie
użytkowania użytkowania tzw. „kopciuchów”, co
stanowi wyjątkowe wyzwanie dla ekodoradców,
by przekonać do słuszności wymiany starego
pieca i instalacji ekologicznego źródła ciepła. 
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fot. Urząd Gminy Michałowice

fot. Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycachfot. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

fot. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce fot. Urząd Gminy Biskupice

fot. Urząd Gminy Zabierzów
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Czym jest Pakiet Działań?
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Czas na pakietowanie działań
Plan Zrównoważonej Mobilności (SUMP)

Proces przygotowania założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej (SUMP)
wkroczył w etap opracowywania pakietów działań wdrożeniowych realizujących założenia planu.
Opracowano 5 pakietów działań przyporządkowanych do celów głównych SUMP. 

Pakiet działań stanowi połączenie uzupełniają-
cych się, dobrze skoordynowanych działań.
Umożliwia on skuteczniejsze rozwiązywanie
konkretnych problemów niż pojedyncze, samo-
dzielne działania, a także pozwala na sprawne
pokonywanie przeszkód w ich wdrażaniu. 

Pakiety działań przygotowywane są dla każdego
z 5 celów dokumentu, a każdy poszczególny
pakiet obejmuje 5 działań, które najlepiej
realizują ich założenia. Pakiety działań na ten
moment należy traktować jako propozycję,
która będzie podlegać dalszym pracom. 

5 celów - 5 pakietów - 5 działań 

Przykładem pakietu działań zachęcających do
korzystania z komunikacji zbiorowej może być
połączenie opłat parkingowych ze środkami
promującymi rozwiązania alternatywne, tj.:
ulepszone usługi autobusowe.

PAKIET 1: ORGANIZACJA I PROMOCJA

Kampanie i działania promocyjne

Informacja o planach inwestycyjnych i organizacyjnych

Optymalizacja funkcjonowania linii autobusowych

Pomiary ruchu i badania zachowań komunikacyjnych

Współpraca organizatorów transportu i integracja

taryfowo-biletowa

PAKIET 2: EFEKTYWNOŚĆ

Budowa P+R oraz węzłów przesiadkowych

Rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej

Tworzenie spójnej sieci infrastruktury rowerowej

Modernizacja transportu szynowego

Rozwój projektów STARS i Rowerem do pracy

PAKIET 3: BEZPIECZEŃSTWO

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy szkół

Strefa Czystego Transportu oraz strefy Tempo 30

Stosowanie rozwiązań BRD

Eliminacja barier infrastrukturalnych

PAKIET 4: JAKOŚĆ ŻYCIA I PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Atrakcyjne przestrzenie publiczne i uporządkowane

parkowanie

Usługi uzupełniające w otoczeni przystanków i węzłów

Tworzenie lub rewitalizacja lokalnych centrów

Rozwój terenów zielonych powiązanych z mobilnością

Działania planistyczne wspierające relacje mobilności 

i zagospodarowania przestrzennego

PAKIET 5: LOGISTYKA

System cargo bike

Ograniczenia dla pojazdów ciężarowych

Koncepcja obsługi logistycznej 

Realizacja obwodnic oraz układu komunikacyjnego

obszarów inwestycyjnych

Tworzenie lokalnych centrów przeładunkowych

– W naszych pracach w dużym stopniu wspieramy
się generatorem opcji działań KonSULT. To
narzędzie online pozwala użytkownikom na
identyfikację tych działań, które pasują do danej
sytuacji. Poprzez definiowanie celów czy też
problemów zidentyfikowanych na obszarze
Metropolii, narzucamy pewne ramy, a generator
stara się jak najlepiej zasugerować możliwe
działania

Generowanie pakietów
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Proces przygotowywania i akceptacji założeń
Zintegrowanego Planu Działań w ramach proje-
ktu RiConnect wkracza w decydującą fazę.
Projekt ZPD został przygotowany oraz skonsul-
towany z partnerami projektowymi i członkami
Lokalnej Grupy URBACT. Przedstawia główne
kierunki rozwoju i poprawy jakości Skawińskiego
Centrum Komunikacyjnego. Załącznikiem ZPD
jest Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
Skawińskiego  Centrum  Komunikacyjnego  wraz
z otoczeniem. – Już kilka lat temu podjęliśmy
decyzję, że dworzec w Skawinie nie może być
zwykłą poczekalnią, lecz ma stać się centrum
kulturalno-rozrywkowym, do którego chętnie się
wraca. To już się dzieje, swoją siedzibę ma tutaj
biblioteka, kawiarnia oraz czytelnia. W znaczący
sposób zostało także przekształcone otoczenie
Dworca, powstała pętla autobusowa, parking dla
rowerów i hulajnóg oraz parking w systemie P&R
dla osób korzystających z transportu kolejowego.
Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna pozwala
nam określić plany na kolejne lata w perspe-
ktywie 2030 r., jak dalej zmieniać okolicę, by teren
wokół dworca stale się rozwijał i był atrakcyjnym
miejscem dla przedsiębiorców do prowadzenia
biznesu, by pasażerom i podróżnym zapewniał
wysoki standard korzystania z infrastruktury
transportu publicznego, a mieszkańcom atra-
kcyjne zielone przestrzenie publiczne o wysokiej
jakości życia – mówi Tomasz Ożóg, Zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

RICONNECT: ZINTEGROWANY PLAN
DZIAŁAŃ NA OSTATNIEJ PROSTEJ

 fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Opracowanie pakietów działań realizowane jest
w ramach działań grupy roboczej przy zaanga-
żowaniu kluczowych interesariuszy. – Wybór
konkretnych pakietów działań powinien opierać
się na dyskusji z kluczowymi interesariuszami,
przejrzystej ocenie działań pod kątem realności
ich wdrożenia, a jednocześnie wkładu w reali-
zację założonych celów – podkreśla Tomasz
Zwoliński. – Powinno się także uwzględniać
doświadczenia z innych miast czy obszarów
metropolitalnych. Te dyskusje, w połączeniu, jak
mamy nadzieję, z dogłębną analizą „świeżych”
wyników kompleksowych badań ruchu, wciąż
przed nami – dodaje. W efekcie realizowanych
prac opracowane zostaną pakiety działań do
realizacji, wpisujące się w założenia SUMP, a na-
stępnie projekty w zakresie zrównoważonej
mobilności, które mogą uzyskać finansowanie
w ramach nowej perspektywy finansowej. 

Kolejne kroki 

Jak zauważa Tomasz Zwoliński, obecne wytyczne
dot. tworzenia SUMP przywołują w ramach
pakietowania działań przykład Krakowa, który
traktuje politykę zarządzania parkowaniem jako
środek przyczyniający się do realizacji niektórych
szerszych celów – takich jak poprawa jakości
powietrza i zmniejszenie zatorów komunika-
cyjnych, a nie tylko jako odpowiedź na kwestie
związane z parkowaniem.  Miasto Kraków łączy
wdrażanie działań związanych z parkowaniem (np.
ograniczanie liczby miejsc parkingowych) z dzia-
łaniami mającymi zmniejszyć natężenie ruchu (np.
strefa ograniczonego ruchu) i rozwojem
transportu publicznego (np. integracja usług
transportu publicznego).

Przykład Miasta Krakowa

działania i właśnie ich pakiety – mówi Tomasz
Zwoliński, Główny Specjalista w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK.



W jaki sposób przygotowywane powinny być węzły przesiadkowe? Jak zapewnić ich
dostępność pieszą? W ramach projektu „Integracja transportu zbiorowego z transportem
indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF” stworzona została atrakcyjna dla
przemieszczających się pieszo przestrzeń wokół czterech węzłów przesiadkowych. 

Dobre praktyki: atrakcyjne
węzły przesiadkowe

NAZWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
SZACUNKOWY PROCENTOWY UDZIAŁ

LICZBY MIESZKAŃCÓW GMINY W STREFIE
DOSTĘPNOŚCI 800 M

Dobrze zaprojektowane zintegrowane węzły
przesiadkowe powinny cechować się wysoką
dostępnością pieszą przyciągającą jak największą
liczbę osób zamieszkałych w ich otoczeniu. Na
terenie gminy Niepołomice zrealizowano dwa
węzły kolejowe (stacja Podłęże i przystanek
Staniątki) i dwa węzły autobusowe (Niepołomice
Dworzec i Wola Batorska Ruskie). W ramach
budowy węzłów zostały zmodernizowane istnie-
jące przestrzenie ruchu pieszego i przygotowane
nowe ciągi komunikacyjne. 
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Dla organizowanych na terenie gminy
Niepołomice węzłów przesiadkowych oszacowa-
no procentowy udział liczby mieszkańców gminy
mających dobry dostęp do stacji i przystanków.

Dostępność piesza przede wszystkim

Dane podstawą działania

 fot. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

Działania te zwiększyły dostępność do węzłów
transportowych oraz bezpieczeństwo ruchu
pieszego. – Zależało nam na stworzeniu
fragmentu miasta/wsi, który jest zrobiony dla ludzi.
Miejsca, które oprócz funkcji komunikacyjnej, gdzie
podstawową usługą jest możliwość bezpiecznego
pozostawienia pojazdu i szybka przesiadka na
transport publiczny, będzie też przestrzenią
przyjazną, zieloną, przeznaczoną do spotkań
społecznych. Przestrzenią, która kreuje mini centra
tych miejscowości, zachęca do przebywania, krótko
mówiąc żyje… – mówi Adam Twardowski,
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 

Stacja kolejowa Podłęże

Przystanek kolejowy Staniątki

Przystanek autobusowy Niepołomice Dworzec

Przystanek autobusowy Wola Batorska Ruskie

SUMA

3,1%

2,6%

4,7%

2,1%

12,5%

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności
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Analiza pokazała, że duży odsetek mieszkańców
gminy zamieszkuje wokół zrealizowanych w gmi-
nie inwestycji infrastrukturalnych. Wynosi on
około 12,5%, co wskazuje na uzasadniony
wybór lokalizacji wymienionych węzłów
przesiadkowych. Wymieniona metoda analizy nie
tylko wskazuje drogi i zasięg optymalnego dojścia
pieszego do stacji i przystanków transportu
publicznego. Pozwala  też zidentyfikować
naturalne i sztuczne bariery terenowe
utrudniające ruch pieszy oraz tereny pozbawione
pieszej dostępności. Dzięki jej zastosowaniu
możliwe jest zlokalizowanie potrzeb w zakresie
inwestycji w infrastrukturę pieszą.

Wymieniony potencjał ludnościowy zlokalizo-
wano w odległości 800 m od peronów
przystankowych (czas ruchu pieszego wynoszący
10 minut), wskazywanej w literaturze jako
odległość akceptowalna przez mieszkańców
(Kotuła Ł., 2020, Rola i dostępność Szybkiej Kolei
Aglomeracyjnej w terenach objętych suburba-
nizacją na przykładzie połączenia kolejowego
Kraków – Miechów, Urban Development Issues,
66, 59–68. https://doi.org/10.2478/udi-2020-
0011). Dla podanej odległości wyznaczono strefy
rzeczywistej dostępności pieszej na bazie analizy
sieciowej dróg dojścia pieszego, z wyko-
rzystaniem oprogramowania Quantum GIS .

Analiza dostępności pieszej do zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Niepołomice
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych przestrzennych – OpenStreetMap, Geoportal krajowy

https://doi.org/10.2478/udi-2020-0011


Dobre praktyki: rowerem
wzdłuż Kanału Łączańskiego 
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Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej na Kanale Łączańskim w gminie Skawina. Długi, bo
mający prawie 11 kilometrów szlak biegnie wzdłuż cieku wodnego łączącego się z Wisłą.
Rowerzyści mogą przejechać na nowym asfalcie z pięknym widokiem na panoramę gminy
Skawina i zieleń. Przy odrobinie szczęścia na trasie można spotkać łabędzie lub kaczki.

fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Ścieżka rowerowa pełni także inną bardzo ważną
rolę dla mieszkańców gminy. Pozwala w łatwy
oraz bezpieczny sposób dojechać z zachodnich
sołectw do Skawińskiego Obszaru Gospodar-
czego oraz dotrzeć do stacji przesiadkowych
Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Ścieżka wiedzie od centrum Skawiny, a kończy się
w Jaśkowicach. Po drodze rowerzyści mogą prze-
dostać się na drugą stronę Kanału Łączańskiego,
przejeżdżając jednym z kilku mostów, zaporą
wodną znajdującą się na końcu trasy lub
przeprawiając się promem. 

Nowa ścieżka stała się idealnym miejscem do
rodzinnych spacerów, wycieczek oraz uprawiania
sportów na świeżym powietrzu. 11-kilometrowy
szlak łączy się z innymi trasami w ramach Skarbów
Blisko Krakowa oraz stał się kontynuacją sieci
Velo Małopolska.

fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

 – Przy projektowaniu całej inwestycji zależało nam
na tym, by ścieżka „żyła” przez cały tydzień. Na co
dzień pozwola bezpiecznie dotrzeć do miasta,
natomiast w dniach wolnych od pracy pełni funkcję
rekreacyjnej trasy dla rodzin – mówi burmistrz
Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko.

fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 -2020.
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fot. Urząd Gminy Liszki

fot. Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach

fot. Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

fot.  Urząd Gminy Wielka Wieś fot. J. Karasiński, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

fot.  Urząd Gminy Zabierzów

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6f40396b3b8ae4ea3b60ccf4910259a8969fa04730a377ee2d1864ba16aa72bfJmltdHM9MTY1NjU3OTQzOSZpZ3VpZD1jZThlNTEwMS05Njc2LTRlNWQtOWQ1Ni04OGM4MzQ3NTY1YjYmaW5zaWQ9NTE1Mw&ptn=3&fclid=a56ab547-f852-11ec-977a-5d47263095b2&u=a1aHR0cDovL2NraXAuaWd3YS5wbC8&ntb=1


Przedsiębiorczość 
na poziomie lokalnym

stabilność lokalnych regulacji prawnych;

INSTRUMENTY WSPARCIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

klarowność polityki i wizji rozwoju;

jakość infrastruktury technicznej;

uporządkowane kwestie związane 
z zagospodarowaniem terenu;

jakość oraz koszty środków produkcji;

perspektywy rozwoju gospodarczego;

promocja inwestycyjna.

jakość obsługi inwestora;

Pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności to jeden z głównych celów w dziedzinie
gospodarka, wynikający ze Strategii Metropolia Krakowska 2030. Zespół metropolitalny ds.
gospodarki, działający przy Forum Rozwoju Gospodarczego, przez ostatnie kilka miesięcy
pracował nad zdefiniowaniem działań, które mają doprowadzić do realizacji tego celu.
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Kwietniowe spotkanie Forum Rozwoju Gospo-
darczego było poświęcone działaniom mającym
na celu wsparcie przedsiębiorczości na poziomie
lokalnym. Uczestnicy spotkania wraz z eksper-
tem dr Marcinem Piątkowskim zastanawiali się
w jaki sposób kształtować przedsiębiorczość na
poziomie lokalnym i jakie instrumenty wsparcia
zastosować. 

Jak kształtować przedsiębiorczość lokalnie? Przedsiębiorczość Młodych Małopolan

Czerwcowe Forum Rozwoju Gospodarczego
poświęcone było analizom rekomendacji dla
samorządu terytorialnego w zakresie pobudza-
nia przedsiębiorczości, które wynikają z raportu
przygotowanego przez Małopolskie Obserwa-
torium Rozwoju Regionalnego.

Raport
„Przedsiębiorczość Młodych Małopolan”. 

Obecnie wkraczamy w ostatni etap prac nad
przygotowaniem Planu Działania dotyczącego
rozwoju współpracy i inwestycji w zakresie
rozwoju gospodarczego Metropolii Krakowskiej
oraz rozwoju działań na rzecz adaptacji kadr do
rynku pracy. Jednym z priorytetów, które
zostały postawione na początku prac jest
stworzenie konkretnych działań i narzędzi, które
umożliwią m.in. pobudzanie przedsiębiorczości
w gminach Metropolii. W dokumencie
przewidziany jest szereg propozycji, które będą
realizowane, by w 2030 roku Metropolia
Krakowska była ośrodkiem innowacyjnym i kon-
kurencyjnym, kreującym trwałe relacje w sieci
wiodących ośrodków gospodarczych Europy.

Metropolia Krakowska dla przedsiębiorczości

https://metropoliakrakowskapl.sharepoint.com/:b:/g/EZgvQtuL-Q1DpBOOVKDgwzgBgo6FX1cscfyFpGt4ChKtPA?e=zfszQa
https://metropoliakrakowskapl.sharepoint.com/:b:/g/EZgvQtuL-Q1DpBOOVKDgwzgBgo6FX1cscfyFpGt4ChKtPA?e=zfszQa
https://metropoliakrakowskapl.sharepoint.com/:b:/g/EZgvQtuL-Q1DpBOOVKDgwzgBgo6FX1cscfyFpGt4ChKtPA?e=zfszQa


Kraków, działając w formule PPP w ramach
inwestycji dot. budowy 4,5 km linii tramwajowej
do Mistrzejowic, wyłonił w toku postępowania
przetargowego konsorcjum firm PPP Solutions
Polska i Gülermak nggda Barei do rond

Polskie miasta intensywnie się rozwijają, a to
oznacza duże potrzeby inwestycyjne. Każdy
nowy projekt infrastrukturalny to obciążenie
dla budżetu. Dlatego, w konsekwencji
poszukiwania nowych możliwości, rośnie
zainteresowanie współpracą opartą na
partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). 

W takim modelu realizacja inwestycji
publicznej zakłada wieloletnią kooperację
podmiotu publicznego (np. gminy) i partnera
prywatnego (podmiotu komercyjnego). Jeśli
dany kontrakt spełnia wszystkie określone
prawem warunki, to jego finansowanie nie
jest wliczane do wskaźnika zadłużenia
samorządu. Partnerstwo jest kontrolowane
na każdym etapie przez podmioty zewnętrze
(np. banki), co zapewnia poczucie bezpie-
czeństwa obu stronom.

Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu.
Współpraca na kwotę ok. 1,3 mld zł została
zakontraktowana na okres 24 lat. W tym okresie
wybrany partner ma pozyskać finansowanie,
zaprojektować i wybudować nową trasę, a póź-
niej przez 20 lat dbać o jej utrzymanie. Pierwsza
transza finansowa dla partnera zostanie
zrealizowana w momencie uruchomienia linii.
ronda Barei do ronda

Dobre praktyki: 
budowa linii do Mistrzejowic 

Na formułę partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) postawił Kraków przy realizacji
nowej linii tramwajowej. Projektowanie trasy do Mistrzejowic dobiega końca. Z nowego
połączenia mieszkańcy skorzystają na przełomie 2024 i 2025 roku. Na bazie doświadczeń
krakowskiego samorządu przygotowane zostanie case study, z którego wiedzę będą mogły
czerpać inne miasta.
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Inwestycja PPP w Krakowie

Temat partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
przedstawiony został na łamach Magazynu
metropolitalnego, wyd. 1.2022. Zachęcamy do
lektury: link. 

Andrzej Kulig
I Zastępca Prezydenta 
Miasta Krakowa 
ds. Polityki Społecznej 
i Komunalnej

Rozwój transportu publicznego jest nieza-
przeczalnie jednym z najważniejszych elemen-
tów polityki Krakowa. Nowa linia tramwajowa
znacznie skróci czas dojazdu z Mistrzejowic do
centrum, o ok. 12 minut. Co więcej, zostanie
skoordynowana z planowaną budową
premetra. Planujemy także, że w przyszłości na
odcinku od ronda Barei do ronda Młyńskiego
trasy będą miały wspólny przebieg. Do
realizacji tego przedsięwzięcia zastosowaliśmy
formułę PPP, która nie tylko pozwoli
efektywnie zrealizować projekt, ale także
ograniczy znaczne zaangażowanie budżetu
miasta.

https://metropoliakrakowska.pl/wp-content/uploads/2022/03/Magazyn-metropolitalny-nr-1.2022.pdf
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CO NOWEGOCO NOWEGO
W PROJEKCIE?W PROJEKCIE?

Projekt adaptujący się do otoczenia

Miasto przy budowie tego połączenia za
priorytet stawia sobie maksymalną ochronę
istniejącej przyrody i zachowanie lokalnego
charakteru ulic. Wzdłuż linii tramwajowej
projektowana jest zieleń odporna na spaliny,
suszę i przemarzanie, np. dąb pospolity, grab
pospolity. Konstrukcja torowiska będzie
wygłuszona, zastosowane zostaną maty
antywibracyjne. Dodatkowo, wybudowanych
zostanie 10 par przystanków, w tym dwa
dwupoziomowe węzły przesiadkowe przy
rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu.
Najważniejszym elementem nowej trasy będzie
tunel (część otwarta i część zamknięta) o łącznej
długości ponad jednego kilometra. Stacja pod
Rondem Polsadu znajdzie się ok. 11 m pod
ziemią – to tyle, co trzypiętrowy budynek.

    Wizualizacje projektu architektoniczno-budowlanego
podziemnego przystanku rondo Polsadu, mat. Gülermak

Przy projektowaniu wyglądu przystanku Rondo
Polsadu punktem wyjściowym do rozważań nad
jego formą były materiały dominujące w archi-
tekturze Krakowa: kamień i cegła. Na ścianach
podziemnych kondygnacji pojawi się układ
okładzin, który – choć powtarzalny – zapewni
odmienny efekt w zależności od kąta patrzenia.
Pawilony wyjściowe będą nawiązywać do
ceglanych murów porośniętych pnączami –
elementu krajobrazu krakowskiej dzielnicy
Prądnik Czerwony. 

Do zlokalizowanych pod ziemią przystanków
będą prowadziły wejścia z każdej strony ronda,
wyposażone w windy i schody ruchome. To
rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo pieszych,
w tym osób starszych, o ograniczonej spra-
wności ruchowej czy rodziców z dziećmi w wóz-
kach. Na poziomie -1 znajdzie się też przystanek
na rondzie Młyńskim. Do niego będą prowadziły
dwie klatki schodowe, po północnej stronie
ronda za schodami tradycyjnymi oraz windami.
Podziemna przestrzeń obu rond będzie
dostosowana do przyszłej obsługi planowanej
linii premetra.

Co ważne, fragmenty torowiska linii do
Mistrzejowic będą zielone. To rozwiązanie
umożliwi filtrację zanieczyszczeń, m.in. wznie-
canych przez ruch samochodowy i w pewnym
zakresie – pochłaniając energię akustyczną –
ograniczy hałas. Obecnie analizowane są w pro-
jekcie zmiany, które obniżą uciążliwość
akustyczną na ul. Meissnera i Młyńskiej –
przestrzeń, w której miały znaleźć się ekrany
akustyczne w przyszłości zostanie wykorzystana
pod nowe rośliny, krzewy czy drzewa.

Wizualizacja projektu architektoniczno-budowlanego
przystanku rondo Młyńskie, mat. Gülermak

Artykuł powstał we współpracy
z Zarządem Dróg Miasta Krakowa



Przy kompleksie budynków szkolnych przy ul. K.
Bruchnalskiego 35 planowana jest budowa
budynku żłobka i przedszkola. 3-kondygnacyjny
budynek przeznaczony będzie dla 100
przedszkolaków (4 oddziały przedszkolne) i 60
maluchów (3-oddziałowy żłobek). 

Trwająca budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej we Wrząsowicach to priorytet dla
rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Świątniki.
Powstająca hala pomieści ok. 120 widzów. 

Strefa rekreacyjna w Ochojnie to kolejna ważna
inwestycja obejmująca modernizację placu zabaw
oraz montaż siłowni zewnętrznej. Dbając o tereny
zielone, rozpoczęto prace związane z zagospo-
darowaniem terenu parku w Świątnikach Górnych.
Ciekawą inwestycją jest budowa tężni solankowej
przy Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne.  
– Podejmowanie inwestycje mają na celu
udoskonalenie stref, mających wpływ na życie
codzienne. Rozbudowana infrastruktura to zarazem
zwiększone możliwości inwestycyjne,  pozytywnie
wpływające na rozwój gminy Świątniki Górne.
Zwiększają komfort życia, podnoszą atrakcyjność
regionu i stają się wizytówką zachęcającą do
zamieszkania i inwestowania w naszej gminie –
mówi  Małgorzata Duży, Burmistrz Miasta i Gminy
Świątniki Górne

Inwestycje w gminie
Świątniki Górne

Rok 2022 w gminie Świątniki Górne przebiega pod znakiem licznych realizowanych inwestycji.
Rozwój infrastruktury to zarówno poprawa jakości życia mieszkańców, jak i zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej i szansa na wzrost gospodarczy. Dostrzegając tę zależność, podjęto
w Świątnikach Górnych szereg inwestycji podnoszących atrakcyjność tego obszaru. 
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Inwestycje oświatowe

Artykuł powstał na podstawie materiałów 
Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych

Żródło: Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

W koncepcji budynku zostały zastosowane detale
architektoniczne inspirowane kutymi elementami
bramy wjazdowej do Szkoły Ślusarskiej. 

W trosce o obecną sytuację uchodźców z Ukrainy
w jednym z budynków zostaną utworzone miejsca
przedszkolne. Z oddziału przedszkolnego będą
mogły korzystać dzieci z Ukrainy oraz – w razie
wolnych miejsc – także dzieci z terenu gminy.

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej

Do jednych z najważniejszych planowanych do re-
alizacji inwestycji należy budowa punktu selekty-
wnej zbiórki odpadów komunalnych. Głównym
celem projektu jest stworzenie kompleksowego
systemu gospodarowania odpadami i zapewnienie
mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

W trosce o środowisko



W gminach Metropolii 
karnet.krakowculture.pl

Wychodzący przez dziesięciolecia drukowany
miesięcznik, a od pewnego czasu funkcjonujący
wyłącznie w sieci „Karnet” jest popularnym
źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych
Krakowa. Od czerwca można tu znaleźć ofertę
gmin Metropolii Krakowskiej. Założenia oraz
zakres publikacji wypracowano w ramach
spotkań Forum Oferty Czasu Wolnego. 

Różnorodne, bogate swoim potencjałem gminy Metropolii Krakowskiej oferują zarówno
mieszkańcom, jak i turystom interesujące możliwości spędzenia czasu wolnego. By
informacja o ofercie dotarła do szerokiego grona odbiorców, od czerwca 2022 r., dzięki
współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym (KBF), organizowane wydarzenia są
prezentowane na portalu kulturalnym Kraków Culture - Karnet.

Kultura czasu wolnego

Metropolia możliwości:
oferta na wyciągnięcie ręki

29

Na prowadzonych przez przedstawicieli KBF
spotkaniach uczestnicy Forum odkrywali atuty
gmin (a potencjał w różnorodności zasobów jest
ogromny!), doskonalili swoje umiejętności
przygotowania atrakcyjnej oferty i przyciąga-
jących uwagę informacji o wydarzeniach oraz
poznali nowe sposoby promocji produktów
kulturalnych i turystycznych. 

„W gminach Metropolii”

Dlaczego „Karnet”? Pierwsze rezultaty wspólnych działań widoczne
są już w zakładce „W gminach Metropolii”. 

Wieloaspektowa współpraca SMK – KBF

– Współpracę na linii SMK-KBF warto rozpatrywać
w kategoriach obopólnych korzyści – podkreśla
Magdalena Doksa-Tverberg, dyrektor Krako-
wskiego Biura Festiwalowego. – Na poziomie
merytorycznym cieszymy się, że dostarczymy miesz-
kańcom Krakowa precyzyjnej informacji o atra-
kcyjnych wydarzeniach – związanych z kulturą,
rekreacją czy turystyką – dziejących się często
ledwie kilkanaście kilometrów od Rynku Głównego.
Z drugiej strony wspólne źródło profesjonalnej
informacji, jakim jest portal Kraków Culture –
Karnet, z pewnością zachęci mieszkańców gmin
okalających Kraków do częstszego udziału w li-
cznych atrakcjach oferowanych przez tak bliskie
oraz łatwo dostępne Europejskie Miasto Kultury –
wyjaśnia Magdalena Doksa-Tverberg. 

Ostatecznie, współpraca w ramach portalu
Kraków Culture – Karnet zapewni mieszkańcom
gmin Metropolii Krakowskiej i turystom dostęp
do rzetelnej i jakościowej informacji o ofercie
czasu wolnego świadczonej na tym terenie.

http://karnet.krakowculture.pl/wydarzenia/w-gminach-metropolii,192
http://karnet.krakowculture.pl/wydarzenia/w-gminach-metropolii,192
http://karnet.krakowculture.pl/wydarzenia/w-gminach-metropolii,192


„Gmina Liszki. Jestem stąd!” zdecydowanie nie jest typowym filmem promocyjnym.
Malownicze krajobrazy gminy Liszki stanowią jedynie tło dla opowieści o przywiązaniu do
miejsca, urokliwych zakątków i wspomnień z nimi związanych. O wyjątkowości filmu
świadczyć może jego ogromny sukces na arenie międzynarodowej. 

„Gmina Liszki. Jestem stąd!”
międzynarodowy sukces filmu promocyjnego
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– Międzynarodowy sukces filmu promocyjnego
Gminy Liszki „Gmina Liszki. Jestem stąd!” jest dla
wszystkich wielkim zaskoczeniem. Nikt nie
spodziewał się, że spotka się on z aż z tak dobrym
przyjęciem krytyki – mówi Paweł Miś, wójt gminy
Liszki. Po raz pierwszy film został pokazany szer-
szej publiczności na XVI Festiwalu FilmAt w War-
szawie i szybko zyskał przychylność jury
zdobywając I miejsce w konkursie narodowym
oraz II w konkursie międzynarodowym. 

zakwalifikowało go do finału konkursu.
Konkurencja była duża – do festiwalu zgło-
szonych zostało ponad tysiąc filmów z całego
świata, dysponujących budżetem wielokrotnie
wyższym niż produkcja przygotowana przez
gminę Liszki.

To wyróżnienie otworzyło mu drogę na inne
międzynarodowe festiwale. – Konkurencja była
ogromna. Filmik z Liszek miał rywalizować z najle-
pszymi światowymi produkcjami. Udział w kolej-
nych konkursach był ogromną szansą promocji
naszej gminy poza granicami naszego kraju –
mówi Paweł Miś. Pierwsza wspaniała wiadomość
przyszła z francuskiego Cannes. Filmik z Liszek
został zauważony na najważniejszym światowym
festiwalu filmów promocyjnych i korporacyjnych
Cannes Corporate Media & TV Awards. Jury
zakwa

    Źródło: Urząd Gminy Liszki

Kolejna nagroda przyszła z greckiego Amorgos,
gdzie na festiwalu Amorgos Tourism Film
Festival 2021 filmik zdobył 3. miejsce. Ale to nie
koniec wyróżnień. W kwietniu nadeszła
informacja z festiwalu w Kapsztadzie (The
International Tourism Film Festival Africa 2022),
że filmik „Gmina Liszki. Jestem stąd” znalazł się
w gronie finalistów. 

– Ostatnio ponownie otrzymaliśmy wspaniałą
wiadomość o nagrodzie. Tym razem brązowy
medal na największym festiwalu New York
Festivals TV & Film Awards – z dumą informuje
Paweł Miś.  – Zachęcamy do obejrzenia! -– dodaje.

https://youtu.be/unGGJXSmUx4
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Przyjaźnie usposobione i wprost stworzone do
przytulania alpaki znakomicie sprawdzają się
jako terapeuci najmłodszych. Bliski kontakt daje
dzieciom nie tylko dużo radości, ale i poczucie
bezpieczeństwa, a co za tym idzie – możliwość
przeżywania przyjemnych emocji w łagodnym
otoczeniu. Interakcja z alpakami motywuje
maluchy do aktywności ruchowej i poznawczej,
ma też pozytywny wpływ na umiejętności komu-
nikacyjne i kompetencje społeczne. Wspoma-
gającą wszechstronny rozwój dziecka terapię
prowadzą doświadczeni alpakoterapeuci.
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Gospodarstwo Coniraya w Sieborowicach
prowadzi hodowlę alpak od 2013 roku.
Zwierzęta przyjechały do Małopolski z Niemiec,
Szwajcarii, USA i Chile. Po blisko 10 latach istnie-
nia hodowli gospodarstwo może pochwalić się
nie tylko pięknymi samicami i dorodnymi
samcami, ale też ponad osiemdziesiątką
potomstwa. 

Z alpaką na spacer

Relaks z alpakami
Łagodny charakter, miękkie futro i rozbrajający uśmiech – alpaka każdego wprawi w dobry
humor. Co więcej, alpakoterapia wspomaga wszechstronny rozwój najmłodszych. Do poznania
tych wyjątkowo przyjaznych czworonogów zaprasza gmina Michałowice. 

michałowice

Artykuł powstał na podstawie materiałów 
Urzędu Gminy Michałowice

Jedną z atrakcji Gospodarstwa Conoraya jest
możliwość wybrania się na przechadzkę w towa-
rzystwie alpak. Spacer rozpoczyna się od
zapoznania ze stadem – to czas na karmienie
oraz głaskanie. Następnie instruktor zakłada
zwierzętom smycze i grupa wyrusza na godzin-
ny spacer wśród łąk i pól. Spacer z alpaką
pozytywnie  wpływa na zdrowie: wycisza, obniża
ciśnienie oraz podnosi poziom endorfin. Same
plusy!

Alpakoterapia

fot. J. Ulicki, Urząd Gminy Michałowice

fot. J. Ulicki, Urząd Gminy Michałowice

W Gospodarstwie Coniraya swój dom mają
również lamy, kuce islandzkie, wielbłądy i konie. 



W METROPOLII
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fot. Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych

fot. Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce fot. Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

fot.  Urząd Gminy Liszki fot. Urząd Gminy Mogilany

fot.  Urząd Gminy Zielonki
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Działania gmin na rzecz 
obywateli Ukrainy

Sytuacja związana z napływem obywateli Ukrainy chroniących się w Polsce przed skutkami
działań wojennych w swym kraju postawiła przez samorządami lokalnymi wyzwania o niespo-
tykanej dotąd skali. Zadania związane z potrzebami wsparcia i adaptacji obywateli Ukrainy są
tym trudniejsze, iż nie miały oparcia w systemowych źródłach finansowania. Tym bardziej
należy doceniać ogrom zaangażowania gmin Metropolii Krakowskiej w niesienie pomocy
sąsiadom zza wschodniej granicy, zmagających się ze skutkami agresji na ich kraj.

Działania w zakresie pomocy humanitarnej
zostały podjęte przez samorządy Metropolii
Krakowskiej niezwłocznie, w momencie wybu-
chu konfliktu zbrojnego. Wszystkie gminy MK
organizowały zbiórki darów i ich dystrybucję
między potrzebującymi (jednostkami zaangażo-
wanymi w tym działaniu w największej mierze
były ochotnicze straże pożarne oraz jednostki
wychowawczo-oświatowe), w miarę możliwości
udostępniały infrastrukturę komunalną na
potrzeby zakwaterowania uchodźców, podej-
mowały też działania pośredniczące na rzecz
zakwaterowania uchodźców w podmiotach
prywatnych. Niektóre gminy wspierały relokację
uchodźców do innych krajów. 
Kolejną powszechną formą działania na rzecz
uchodźców są działania informacyjne. Gminy
uruchomiły poświęcone temu tematowi
zakładki na stronach internetowych oraz podjęły
się moderacji grup w mediach społeczno-
ściowych. Większość gmin organizowała
spotkania i punkty informacyjne. Co więcej,
gminy organizują, samodzielnie lub we
współpracy z partnerami społecznymi, różne
formy edukacji pozaformalnej, pomocy prawnej
oraz psychologicznej.

Szybka odpowiedź na realne potrzeby

Jednym z ważniejszych wyzwań w kontekście
prowadzenia systemowej pomocy dla obywateli
Ukrainy jest koordynacja wsparcia. Wszystkie
gminy Metropolii prowadziły działania
koordynacyjne, jednak w bardzo zróżnicowanym
stopniu (w formie np. zespołów zadaniowych
czy koordynatorów lokalnych w jednostkach
pomocniczych). Jako dobrą praktykę aktywności
w tym zakresie można przywołać działania
koordynacyjne podjęte przez Miasto i Gminę
Niepołomice. Polegały one na zaplanowaniu
oraz konsekwentnej realizacji kolejnych działań
w ścisłej współpracy z partnerami lokalnymi. 

Skoordynowany system wsparcia

Biorąc pod uwagę skalę obecnych wyzwań, niez-
będne jest kompleksowe, długofalowe wsparcie.
W związku z tym warto zastanowić się nad for-
mułą ponadlokalnej współpracy w zakresie ko-
ordynacji działań na rzecz uchodźców z Ukrainy,
np. w formie międzygminnych zespołów
zadaniowych.

Zespół ds. wsparcia uchodźców

Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat
ponadlokalnych instrumentów koordynacji wsparcia na
rzecz uchodźców drogą mailową na adres: 
anna.rychly-mierzwa@metropoliakrakowska.pl.



Akademia Aktywności Polsko-Ukraińskiej to…? 
M.K.: To spotkania warsztatowe i lekcje języka polskie-
go, które pomogą obywatelom Ukrainy choć na chwilę
zapomnieć o tym, co się dzieje w ich ojczyźnie oraz od-
naleźć się w nowej rzeczywistości. Uciekając z miejsc,
w których toczą się działania wojenne, wielu mieszkań-
ców Ukrainy przybyło także do gminy Biskupice.
Głównie są to kobiety z dziećmi, które z dnia na dzień
opuściły swoje domy. Potrzebują empatii i akceptacji.
Zwłaszcza najmłodsi, od których nie należy oczekiwać,
że będą entuzjastycznie nastawieni do nowego oto-
czenia. Wręcz przeciwnie, często są pełni obaw i lęku,
towarzyszy im strach przed odrzuceniem. Dlatego
razem z Panią Wójt zdecydowaliśmy się wyjść z inicja-
tywą i zorganizować wspólne spotkania integracyjne,
następnie uzupełnione o warsztaty edukacyjne.
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Akademia Aktywności 
Polsko-Ukraińskiej 

Wsparcie dla osób uchodźczych z Ukrainy przybiera różną formę: od pomocy finansowej,
zagwarantowania zakwaterowania, po pomoc psychologiczną i spotkania integracyjne. Szeroki
wachlarz działań wspierających adaptację obywateli Ukrainy oferuje Akademia Aktywności
Polsko-Ukraińskiej działająca w gminie Biskupice.

Kolejny krok w ramach Akademii to...
M.K.: ...pozyskanie finansowania na dalsze działania.
Widząc konieczność kontynuacji naszych działań,
wraz z grupą nieformalną Polsko-Ukraińska Strefa
Społeczna postanowiliśmy aplikować o środki.
Udało się! Projekt skierowany jest do obywateli
Ukrainy, którzy  znajdują się w sytuacji wymagającej
szeregu rozwiązań: od pomocy w integracji,
komunikacji oraz nabyciu podstawowych umie-
jętności niezbędnych do funkcjonowania w życiu
społecznym, aż do asymilacji i podjęcia zatrudnienia.
 

oni okazję nawiązać kontakt ze społecznością
ukraińską, która zamieszkała na terenie naszej gminy
oraz z osobami, które otworzyły swoje domy i serca.
Po spotkaniach integracyjnych dorośli i dzieci w wieku
szkolnym mogą wziąć udział w lekcjach języka polskie-
go, a w tym czasie najmłodsi pod opieką wolontariu-
szy uczestniczą w zajęciach m.in. sensoplastycznych,
dzięki którym umożliwiamy im szybszą adaptację. 

Wolontariat stanowi znaczące wsparcie działań...  
M.K.: Tak, to prawda. Bez niego nie moglibyśmy zreali-
zować tego, co zaplanowaliśmy. Cieszy fakt, że wolon-
tariusze postrzegają swoje działania jako ciągły rozwój
społeczny i możliwość samorealizacji na wielu polach.
Jak mówi nasza wolontariuszka Paulina Stopka:
„Wolontariat daje przestrzeń do działania, w której
można uwolnić swoje ambicje i odnaleźć nowe
możliwości. Bardzo wszechstronnie można działać
również w ramach zajęć m.in. sensoplastycznych,
które są organizowane dla mieszkańców z Ukrainy,
również dla dzieci z niepełnosprawnością. Są to war-
sztaty dające wolną przestrzeń oraz moc odkrywania
świata. Każdy może się w tym odnaleźć i na każdym
etapie zatrzymać”.

fot. Chór Mandora

Akademia Aktywności Polsko-Ukraińskiej oferuje
szeroki wachlarz działań na rzecz wsparcia obywateli
Ukrainy oraz ich adaptacji w środowisku. Akademia
powstała z inicjatywy Wójt Renaty Gawlik oraz Centrum
Kultury Gminy Biskupice.

O działalności Akademii Aktywności Polsko-Ukraińskiej
oraz kolejnych działaniach opowiada Małgorzata Kaleta
Dyrektor Centrum Kultury Gminy Biskupice. 

Kto bierze udział w spotkaniach integracyjnych? 
M.K.:  W spotkaniach biorą udział zarówno całe ro-
dziny z Ukrainy, jak również mieszkańcy gminy. Mają 
 ukraińską, 
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Rusza Forum Edukacji
Metropolii Krakowskiej 

8 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Forum Edukacji Metropolii Krakowskiej,
inaugurujące prace nowej platformy współpracy metropolitarnej. Rozmawiano m.in. o zasadach
pracy nad planem działań w obszarze edukacji oraz bieżących wyzwaniach związanych z inte-
gracją dzieci i młodzieży ukraińskiej w samorządowych placówkach oświatowych.

Do tej pory w ramach Stowarzyszenia Metro-
polia Krakowska działało 8 cyklicznych forów
tematycznych, których członkowie są zaangażo-
wani m.in. w tworzenie planów działań, bieżącą
wymianę informacji i dobrych praktyk, analizę
danych oraz wsparcie merytoryczne Komisji
tematycznych. W czerwcu dołączyła do nich
kolejna platforma współpracy dziedzinowej:
Forum Edukacji Metropolii Krakowskiej.

Zadania nowej platformy współpracy 

Prace Forum Edukacji zainaugurowało spotka-
nie 8 czerwca 2022 r., w którym wzięli udział
przedstawiciele wydziałów edukacji i centrów
obsługi instytucji oświatowo-wychowawczych
15 gmin Metropolii. Spotkanie otworzył Piotr
Piotrowski, Wójt Gminy Mogilany, Zastępca
Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji, Kultury,
Gospodarki i Usług Społecznych. – Forum w za-
łożeniu ma stanowić trzon metropolitarnej sieci
sieci 

Podczas spotkania ustalono, że pierwszym
zadaniem Forum będzie wypracowanie założeń
Planu podnoszenia jakości kształcenia i zarzą-
dzania oświatą w Metropolii Krakowskiej.
Wspólnym wysiłkiem określone zostaną w nim
działania, których celem będzie (zgodnie z za-
pisami Strategii Metropolia Krakowska 2030)
kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi
skutecznej, włączającej i opartej na twórczych
relacjach edukacji. 

fot. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

współpracy w obszarze edukacji. Do pracy w te-
matycznych grupach roboczych zostanie zapro-
szone szerokie grono osób, w tym m.in. przedsta-
wicieli instytucji oświatowo-wychowawczych,
jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie
edukacją, a także podmiotów lokalnych – mówił
Piotr Piotrowski, zakreślając wizję wspólnych
działań w ramach Forum Edukacji. – Tak
skonstruowana platforma współpracy będzie
przestrzenią do wymiany doświadczeń, wzajem-
nego uczenia się i inspiracji, a także instrumentem
opracowywania wspólnych stanowisk. Liczymy, że
w ten sposób osiągnięty zostanie efekt synergii,
który zaowocuje szeroką i dostosowaną do bieżą-
cych potrzeb ofertą edukacyjną dla mieszkańców
Metropolii, odpowiadającą wyzwaniom zarówno
współczesnego rynku pracy, jak i życia
społecznego – uzupełnił.



Dalszą część pierwszego spotkania Forum Edu-
kacji zdominowała dyskusja na temat wyzwań
stojących przed instytucjami oświatowymi w Me-
tropolii Krakowskiej w kontekście potrzeby
adaptacji dużej liczby uczniów ukraińskich.
Poszukiwano rozwiązań sprzyjających integracji
społecznej oraz tworzeniu przyjaznej atmosfery
w szkołach, z uwzględnieniem wymogów
funkcjonowania w warunkach wielokulturowej
społeczności. 
Inspiracją do dyskusji były przede wszystkim
doświadczenia Krakowa w realizacji Programu
„Otwarty Kraków”. – Program opiera się na założe-
niu, iż zjawisko wielokulturowości należy postrze-
gać w kategoriach szansy i nowych możliwości –
mówił Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej UMK. – Od początku
chodziło nam nie tyle o kreowanie przestrzeni dla
współistnienia mieszkańców Krakowa wywo-
dzących się z różnych kultur, co o tworzenie
możliwości dla rozwoju ich twórczych relacji.
Doświadczenia z realizacji działań w ramach
„Otwartego Krakowa”, zarówno w obszarze zarzą-
dzania kryzysem, współpracy z partnerami lokalny-
mi, jak też dotyczące konkretnych instrumentów
interwencji, okazały się bezcenne w obliczu sytuacji
powstałej w wyniku wybuchu wojny w Ukrainie –
dodał Mateusz Płoskonka.
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Przydatne doświadczenia na trudny czas

fot. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Dużym zainteresowaniem uczestników Forum
Edukacji cieszył się temat asystentury
międzykulturowej. W kontekście wyzwań
związanych z koniecznością integracji młodych
obywateli Ukrainy w ramach polskiego systemu
oświaty duże znaczenie mają krakowskie
doświadczenia związane z projektem „Asystenci
Międzykulturowi – Asy w Szkole. Akademia
Asystentów Międzykulturowych”. Pozwoliły one
na wypracowanie modelu przygotowania oraz
wdrożenia do pracy w szkołach asystentów
międzykulturowych.

Asystentura międzykulturowa 

Prawo do pomocy asystenta międzykulturo-
wego posiadają uczniowie niebędący obywate-
lami polskimi, którzy podlegają obowiązkowi
szkolnemu lub obowiązkowi nauki, a nie znają
języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki w pol-
skim systemie oświatowym. – Choć w stosunku
do osób zatrudnionych w roli asystentów między-
kulturowych nie są stawiane szczególne wymaga-
nia w zakresie specjalistycznego wykształcenia
czy stażu pracy, w praktyce w Krakowie często są
to osoby z wykształceniem wyższym. Co więcej
ich faktyczna rola w praktyce wykracza poza za-
kres zadań, przypisanych w ustawie – powiedziała
Anna Domańska, Dyrektor Wydziału Edukacji
UMK. – Doświadczenia krakowskie wskazują, że
asystentura międzykulturowa powinna być
rozumiana bardzo szeroko. Taką właśnie formułę
wsparcia integracyjnego możemy zarekomendo-
wać innym jednostkom samorządowym – dodała
za zakończenie spotkania.

Asystenci międzykulturowi to osoby zatrudnione
przez kierownika placówki oświatowej na
stanowisku pomocy nauczyciela. Stanowią wsparcie
dla nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia
edukacyjne w oddziale przygotowawczym. 



Dobre praktyki:
#zGRANAszkoła

Współcześnie najlepszymi zabawkami dla większości dzieci są: smartfon, tablet i komputer.
Wszyscy rodzice nie od dziś zastanawiają się co zrobić, aby dzieci oprócz elektronicznych
gadżetów wybierały także aktywność fizyczną. Próbując znaleźć odpowiedź na powyższe
pytanie w Skawinie powstał projekt #zGRANAszkoła, którego celem jest pokazanie
najmłodszym, że ruch to przede wszystkim świetna zabawa! 

W akcji wzięły udział wszystkie szkoły podsta-
wowe z terenu gminy Skawina, czyli aż 1332
uczniów najmłodszych klas.  – Staramy się, by
każdy uczestnik poprzez aktywność fizyczną
przede wszystkim dobrze się z nami bawił – mówi
Jakub Krasuski, Zastępca Dyrektora Centrum
Kultury i Sportu w Skawinie. W rozgrywkach nie
ma zwycięskiej drużyny, wygrywają wszyscy,
ważny jest sam fakt udziału w zabawie i oczy-
wiście mnóstwo ruchu. 

Sport to… zabawa
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Konkurencje zbudowane są w taki sposób, aby
oprócz rozwoju fizycznego wzmacniać u najmło-
dszych uczniów również zdolność koncentracji.
Dodatkowo poprzez zajęcia dzieci doskonalą
umiejętności związane z pracą zespołową.
Uczniowie klas 1-3 w ciągu 1,5 h zabawy muszą
stworzyć zgraną drużynę z zupełnie obcymi
dziećmi z różnych roczników. Wszyscy najpierw
poznają się nawzajem, by już za chwilę
wzajemnie dopingować się na torach. – Sport jest
doskonałą okazją do nawiązywania nowych
znajomości. Mamy nadzieję, że nasze pomysły
będą zaadaptowane do codziennej aktywności
fizycznej dzieci tak w szkołach, jak i na
przydomowych podwórkach – dodaje Jakub
Krasuski.

Sport to… nawiązywanie relacji

fot. Jarosław Karasiński , Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

Jak podkreśla Jakub Krasuski, realizacja tak
dużego projektu nie byłaby możliwa bez
wsparcia sponsorów: – Współpraca z firmą Grana
jak zawsze przebiegła modelowo. To kolejny
przykład, że gdy łączymy siły – lokalna instytucja
kultury z wielką, uznaną firmą z naszego miasta –
możemy w znakomity sposób dotrzeć do dzieci
oraz zrobić coś dla nich. Dzięki wzajemnemu
zrozumieniu co do potrzeb lokalnej społeczności,
powstał projekt mający na celu promowanie
aktywności fizycznej. Projekt, który wywołał
uśmiech na twarzach najmłodszych i pokazał, że
sport to dobra zabawa dla każdego.

Sport to… możliwość współpracy z biznesem

Artykuł powstał we współpracy 
z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie



Aktualnie w Biurze SMK pracę naprzemienną
wykonuje prawie 90% pracowników. Praca w try-
bie zdalnym umożliwia sprawne wykonywanie
obow

Pracownicy Biura SMK od ponad 2 lat wykonują
swoje obowiązki w trybie pracy hybrydowej. Aby
realizacja działań przebiegała efektywnie, wpro-
wadzono szereg usprawnień, które ułatwiają pla-
nowanie i weryfikację realizacji zadań oraz pozwa-
lają na szybką komunikację. Wszystko to
umożliwia zastosowanie środowiska informaty-
cznego MS 365 oraz elektronicznego obiegu
dokumentów. W międzyczasie opracowane
zostały szczegółowe procedury pracy w trybie
zdalnym. Działanie oraz zarządzanie w rozpro-
szonym zespole stanowi znaczące wyzwanie,
jednak sprawna koordynacja oraz zastosowanie
odpowiednich usprawnień pozwoliły na skuteczną
realizację wszystkich działań. 

Strefa biura 38

Choć praca zdalna istnieje od wielu lat, dopiero w ostatnim czasie stała się powszechna i do-
stępna dla szerokiej rzeszy osób zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym. Biuro SMK
idąc z duchem czasu umożliwiło swoim pracownikom wybór pracy zdalnej jako dominującej formy
pracy. Jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Dlaczego niektórzy się na nie decydują, a inni
preferują pracę stacjonarną?

Zdalnie vel. stacjonarnie

Działanie w rozproszonym zespole 

Praca zdalna: dlaczego warto?

Aktualnie w Biurze SMK realizowany jest model pracy
hybrydowej (naprzemiennej) - pracownicy w określone
dni pracują w biurze, natomiast pozostałe w domu.

obowiązków służbowych bez konieczności
dojazdu do biura. – To, co dla mnie jest największą
zaletą pracy zdalnej, to oszczędność czasu, który
zwykle spędzam na dojazdach czy szykowaniu się do
biura. W domowym zaciszu mogę stworzyć sobie
takie warunki pracy, jakie najbardziej mi
odpowiadają. Co więcej, po początkowym okresie
przystosowania się do takiej formuły pracy, teraz
widzę że w domu łatwiej jest mi się skoncentrować
– szum i zgiełk biura nie zawsze sprzyja skupieniu,
zwłaszcza na skomplikowanych zadaniach – mówi
Maria Piątkowska, koordynator Zespołu ds.
Inteligentnego zarządzania i kultury.  –
Jednocześnie, narzędzia informatyczne, jakie
wdrożyliśmy w SMK, pozwalają mi też na bieżącą
komunikację z zespołem – dodaje.

Praca „z biura”

Pomimo znaczącego zainteresowania możliwością
pracy zdalnej, część pracowników biura SMK
zdecydowała się na wybór pracy stacjonarnej.
Dlaczego pojęli taką decyzję? – Przede wszystkim
dlatego, że lubię czuć klarowny podział pomiędzy
miejscem do pracy a miejscem odpoczynku. Jako
domator muszę czuć, że dom jest miejscem na
odpoczynek, a biuro miejscem do pracy. Po drugie,
bardzo lubię kontakt z ludźmi, a praca stacjonarna
daje możliwość wspólnego wypicia kawy podczas
przerwy, porozmawiania, integracji. To zdecydo-
wanie wpływa na pozytywną atmosferę w zespole
oraz sprzyja budowaniu bliższych relacji – wyjaśnia
Natalia Sierpińska, specjalista w Zespole ds.
Środowiska i Przestrzeni. 



Szanowni Państwo, 
ten  numer Magazynu powstał dzięki Waszemu
zaangażowaniu – serdecznie za nie dziękujemy! Jeżeli
chcecie wspólnie z nami tworzyć Magazyn, zachęcamy do
zgłoszenia tematu do jesiennego wydania za pomocą
formularza: KLIKNIJ TUTAJ. 

Do zobaczenia! 

fot. Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
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