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Szanowni Państwo,

z dużą przyjemnością prezentujemy Państwu najnowszy
numer Biuletynu Metropolii Krakowskiej. Wsłuchaliśmy
się we wszystkie uwagi i przeanalizowaliśmy sugestie
płynące z ankiety, która towarzyszyła pilotażowemu
wydaniu. Za wszystkie głosy oraz życzliwość, z jaką
spotkała się nasza nowa inicjatywa serdecznie
dziękujemy. Będą one cenną wskazówką dla zespołu
przygotowującego Biuletyn, by – co kwartał – jego łamy
były źródłem przydatnych dla Państwa informacji
o działalności naszego stowarzyszenia, wspólnych
inicjatywach i perspektywach na przyszłość.
Najwięcej ankietowanych sugerowało, by dużo miejsca
poświęcić tematom środowiska i przestrzeni. Ten numer
powinien ich zatem satysfakcjonować, bo znalazły się
w nim m.in. materiały o naszej kampanii „Bądźmy razem
w walce o czyste powietrze”, która wpisuje się w
całościowe działania promocyjne związane z działalnością
gmin metropolii w zakresie ochrony czystego powietrza,
przy udziale ekodoradców. Temat jest ważny nie tylko
w kontekście rozpoczynającego się właśnie sezonu
grzewczego, ale także zbliżającego się nieuchronnie roku
2023, w którym na terenie gmin stowarzyszonych
wprowadzony zostanie zakaz używania kotłów
pozaklasowych.
W tym numerze jeszcze bardziej oddajemy głos praktykom
z różnych sektorów rynku, którzy swoją wiedzą
i doświadczeniem wspierają nas w działaniu
stowarzyszenia. Przeczytacie Państwo m.in. o czekających
nas zmianach ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
możliwości promowania ]rm z regionu, a także tym, jakie
wyzwania stoją przed nowym forum – Oferty Czasu
Wolnego.

Życzę miłej lektury,
Elżbieta Burtan

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
Metropolia Krakowska
Wójt Gminy Zabierzów

Przygotowanie Biuletynu: Zespół Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

tel. 12 34 18 512, biuro@metropoliakrakowska.pl
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SŁOWO
WSTĘPNE

spis treści

We wrześniu Senat RP przyjął ustawę, która umożliwi iden-
ty]kację palenisk węglowych w ramach Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB). Tym samym władze centralne
wsłuchały się w apel gmin Stowarzyszenia Metropolia Kra-
kowska z maja 2019 r. o uregulowanie tej kwestii.

– Wiemy, jak bardzo potrzebna jest aktualna informacja
o liczbie i stanie technicznym urządzeń grzewczych, dlatego
miasto Kraków wspiera gminy sąsiadujące w zabieganiu
o zmiany prawne, dające możliwość pozyskania tych informacji
– mówił wtedy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, prezes
zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

To jeszcze nie koniec ścieżki legislacyjnej, ale prawdopo-
dobnie za kilka miesięcy zarządca budynku będzie musiał złożyć
do władz gminy deklarację o urządzeniach grzewczych, któ-
rymi dysponuje.

CEEB pozwoli na integrację danych pochodzących od miesz-
kańców i jednocześnie na efektywniejsze zarządzanie procesem
lokacji środków publicznych w ramach działań mających na celu
poprawę jakości powietrza.

Usłyszany głos
Gmin Metropolii



Obecnie w Metropolii Krakowskiej przygotowywany jest
Plan Rozwoju Metropolii Krakowskiej 2030. Jeżeli zostanie
on przyjęty jako strategia ponadlokalna, będzie wymagał
opracowania obowiązkowego elementu jakim jest model
struktury funkcjonalno-przestrzennej. Model ten będzie miał
m.in. na celu uporządkowanie zasad planowania przestrzen-
nego na granicach stowarzyszonych gmin. Takie zasady po-
zwolą w przyszłości na świadome i harmonijne kształtowa-
nie przestrzeni na całym obszarze Metropolii Krakowskiej.

Nowość w planowaniu strategicznym
W lipcu 2020 r. znowelizowano prawo w zakresie zasad

prowadzenia polityki rozwoju – do ustawy wprowadzono de-
]nicję strategii ponadlokalnej. W przypadku miast wojewódz-
kich i gmin – powiązanych z nimi funkcjonalnie – narzędzie to
pozwoli na opracowanie wspólnej polityki rozwoju oraz być
może otworzy dostęp do środków unijnych w ramach ZIT w ko-
lejnym rozdaniu – na lata 2021-2027. Jednym z bardzo ważnych
elementów strategii regionalnej, ponadlokalnej, a także lokal-
nej, ma być model struktury funkcjonalno-przestrzennej.

Czym jest ten model?
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej to narzędzie

które, ma prezentować projektowane strategiczne kierunki
zmian rozwoju obszaru w odniesieniu do przestrzeni. Ma to
posłużyć integralnemu traktowaniu zagadnień społeczno-gos-
podarczych z przestrzennymi. Ideą twórców pomysłu jest, by mo-
del jako źródło i nośnik ustaleń w negocjacjach gmin kształtował
ich rzeczywistość rozwojową w układzie przestrzennym,
w długookresowej perspektywie. Przykładowo, może on obra-
zować strategiczne inwestycje celu publicznego, czy wytyczać
uzgodnione standardy urbanistyczne. Daje szansę stworzenia
podstawy do współpracy różnych podmiotów, funkcjonujących
w rzeczywistości lokalnej oraz wyposażenia samorządów
w większe możliwości oddziaływania, jakie daje możliwość
wspólnego przestrzennego zaplanowania działań rozwojowych.

Jakie są założenia modelu?
W obecnym systemie planowania możemy wyróżnić pla-

nowanie przestrzenne oraz społeczno-gospodarcze. Konsek-
wencją wprowadzenia modelu powinna stać się ich integracja,
a docelowo dalsze zmiany prawne związane z dokumentami
planistycznymi na poziomie kraju, województwa oraz gmin.
W aktualnej sytuacji model nie wpłynie wprost na obo-
wiązujące już dokumenty planistyczne gmin tj. miejscowe
plany, natomiast poprzez zawarte w nim ustalenia i rekomen-
dacje dla prowadzenia ponadlokalnej polityki przestrzennej,
mógłby ułatwić podejmowanie decyzji w sprawie realizacji
strategicznych inwestycji.

Korzyści z wprowadzenia modelu
Model wskazujący kierunki rozwoju przestrzennego dla

Metropolii Krakowskiej z pewnością uprościłby inteligentne za-
rządzanie całym obszarem, jednak jego stworzenie to nie lada

wyzwanie. Jest to zadanie szczególnie istotne w kontekście pla-
nowania inwestycji, tworzenia lokalnych specjalizacji gmin, czy
też zachowywania odpowiednich proporcji w planowaniu prze-
strzennym, szczególnie na stykach gmin. By mogła powstać
baza do modelu, konieczna zatem będzie integracja ist-
niejących gminnych baz danych, czy zaangażowanie wielu part-
nerów i ekspertów.

Bez wątpienia pozwoliłoby to wzmocnić współpracę oraz
wpłynąć na zmianę myślenia o rozwoju przez pryzmat potrzeb
nie tylko własnej gminy, ale także całego obszaru. Stanowiłoby
to odpowiedź na współczesne wyzwania i pojawiające się trendy
rozwojowe w Unii Europejskiej w odniesieniu do adresowania
różnego rodzaju wsparcia ]nansowego. Prace nad modelem
w formule negocjacji mogłyby ograniczyć skalę kon^iktów prze-

strzennych, związanych z przebiegiem lub przyszłą lokalizacją
strategicznych inwestycji ponadlokalnych, mogących się wza-
jemnie wykluczać. Wreszcie działania te mogłyby wpłynąć na
ujednolicenie zasad gospodarki przestrzennej oraz poprawę
ładu przestrzennego Metropolii Krakowskiej.

Gminne Portale Mapowe
Warto zwrócić tu też uwagę, że obecnie, choć nie ma jed-

nego zintegrowanego modelu, każda z gmin dysponuje włas-
nym systemem informacji przestrzennej, z których czerpać
można wiele przydatnych informacji. Składają się one z szeregu
kompozycji mapowych. Podstawą ich działania jest groma-
dzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych
oraz opisów tych elementów.

Główną cechą systemów informacji przestrzennej jest
możliwość prezentacji kartogra]cznej zawartych w nich da-
nych. Dzięki temu użytkownicy portalu mają dostęp do aktua-
lnych informacji z rejestrów publicznych online przez całą dobę.
Na stronie Kraków Metropolitan Area for Buissness ruszył cykl
artykułów dotyczących różnego rodzaju narzędzi cyfrowych.
Jeden z pierwszych artykułów opisuje możliwości gminnych
portali Systemów Informacji Przestrzennej – co znajduje się na
gminnych portalach mapowych, a także to, co oferują.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z artykułem:
Narzędzia dla inwestorów: Gminne Portale Mapowe.

Nowość w strategicznym
planowaniu przestrzeni
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fot. Pixabay

http://www.kma4business.metropoliakrakowska.pl/aktualnosci/gminne-portale-mapowe
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Kilka tygodni temu rozpoczął się nowy sezon grzew-
czy. Okres jesienno-zimowy i dbałość o dobrą jakość po-
wietrza to wyzwania nie tylko dla gmin Metropolii Kra-
kowskiej, ale i całego województwa. 1 kwietnia ruszył
nowy projekt – Eko Team w Metropolii Krakowskiej.
W piętnastu gminach stowarzyszonych mieszkańcy będą
mogli liczyć na wsparcie 44 ekodoradców, którzy udzielą
m.in. wszystkich informacji odnośnie uzyskania doSnan-
sowania na likwidację kotłów i montaż instalacji odna-
wialnych źródeł energii.

Misja ekodoradców
Głównym zadaniem ekodoradców będzie kontakt z miesz-

kańcami gmin, w celu udzielania porad i świadczenia do-
radztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej
budynku, zastosowania nowego źródła ciepła, inwestycji
w instalacje odnawialnych źródeł energii. Doradztwo będzie
świadczone telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną oraz
osobiście – w urzędzie, w domu mieszkańca, podczas spotkań
i wydarzeń, które będą organizowane w gminach (przy za-
chowaniu reżimu sanitarnego).

Najważniejsza dla mieszkańców gmin stowarzyszonych
będzie jednak pomoc w sporządzeniu wniosku aplikacyj-
nego i innej dokumentacji niezbędnej do otrzymania do]-
nansowania do inwestycji oraz jej przeprowadzenia i rozli-
czenia – to rozwiązanie sprawdziło się w ostatnich latach
w Krakowie. Ekodoradcy udzielą informacji w zakresie obo-
wiązujących programów do]nansowania do inwestycji
wchodzących w zakres projektu zarówno szczebla lokal-
nego, jak i regionalnego i krajowego.

Przypomnijmy, w marcu 2020 r. gminy Metropolii podpi-
sały umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na
90-procentowe do]nansowanie kosztów zwiększonego za-
trudnienia. Całkowity budżet tego zadania wynosi ponad
12 mln zł. Projekt będzie realizowany do 2023 r.

Kontakty do ekodoradców w poszczególnych gminach
są dostępne na stronie http://metropoliakrakowska.pl/sek-
tory/eko-team/ekodoradcy.

Jak działają ekodoradcy?
Przykładowo, pod koniec września w Wieliczce odbyła się

„EKO STREFA WIELICZKA”. – W czasie imprezy można było
skorzystać z porady ekodoradców dotyczącej wymiany sta-
rego kotła, ocieplenia budynku i OZE, a także uzyskać in-
formacje na temat możliwości do]nansowania do po-
wyższych inwestycji. Podczas wydarzenia była też możliwość
zobaczenia działającej pompy ciepła, instalacji fotowolta-
icznej i kotła gazowego. Prezentowane były również ekolo-
giczne kotły na pellet. Przeprowadzono ekoquizy dla dzieci
oraz zabawy plastyczne i ruchowe – mówi Krzysztof Sacha,
– główny ekodoradca w Wieliczce.

Bądźmy razem w walce o czyste powietrze
Eko Team to nie jedyne działania realizowane przez Gminy

Metropolii Krakowskiej. W listopadzie 2020 r. gminy stowa-
rzyszone wspólnie z Krakowem rozpoczną kampanię informa-
cyjno-promocyjną, która będzie trwać przez cały sezon grzew-
czy. Wspólna akcja realizowana jest po raz czwarty i funkcjonuje
pod hasłem „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze”.

Każdego roku, w sezonie jesienno-zimowym gminy sto-
warzyszone w Metropolii realizują działania dotyczące efek-
tywnych metod dbania o czyste powietrze oraz podnoszenia
świadomości ekologicznej swoich mieszkańców.

W ramach akcji powstał główny wizerunek kampanii,
który został wykorzystany w materiałach radiowych, tele-
wizyjnych, stronach internetowych i drukowanych. Powstała
strona www.wymienpiec.info, która stanowić ma źródło in-
formacji o wymogach uchwały antysmogowej i konieczności
wymiany starych kotłów węglowych.

Obecna kampania wpisuje się w całościowe działania
promocyjne związane z działalnością gmin metropolii w za-
kresie ochrony czystego powietrza przy udziale ekodorad-
ców zatrudnionych w ramach projektu Eko Team.

Nowe cele w nowym
sezonie grzewczym

fot. Pixabay

www.wymienpiec.info
http://metropoliakrakowska.pl/sektory/eko-team/ekodoradcy
http://metropoliakrakowska.pl/sektory/eko-team/ekodoradcy
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– W gminach Metropolii Krakowskiej ruszył projekt
Eko Team. Jakie korzyści niesie dla mieszkańców gminy
Wielka Wieś ten projekt?

– Przede wszystkim dzięki niemu mogliśmy utworzyć
w naszym urzędzie gminy w ramach referatu Ochrony Śro-
dowiska zespół specjalistów – ekodoradców, którzy będą
udzielać fachowej pomocy wszystkim mieszkańcom w za-
kresie realizacji inwestycji związanych z wymianą źródeł
ciepła czy poprawy energetycznej swoich budynków miesz-
kalnych. Zainteresowanie poprawą jakości powietrza w na-
szej gminie jest ogromne i takie fachowe doradztwo dla
mieszkańców jest bardzo potrzebne.

– Ilu ekodoradców będzie wspomagało
mieszkańców? I jakich informacji będzie
się można od nich dowiedzieć?

– W gminie Wielka Wieś od maja tego
roku pracuje trzech ekodoradców Eko Team,
którzy ambitnie rozpoczęli swoją działalność
i już widać pierwsze efekty ich pracy. Dzie-
siątki mieszkańców tygodniowo w rozmo-
wach telefonicznych i mailowych, otrzymują fachowe porady
dotyczące możliwości do]nansowania wymiany pieca węg-
lowego, dostępności programów ]nansujących Odnawialne
Źródła Energii, czy uzyskują pomoc w napisaniu wniosków
lub złożeniu deklaracji przystąpienia do naszych programów
ekologicznych.

– No właśnie, z których programów doSnanso-
wujących zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
(rządowych, samorządowych) można skorzystać w pań-
stwa gminie?

– Obecnie nasi mieszkańcy mogą skorzystać z programu
na do]nansowanie wymiany pieca węglowego na piec ga-
zowy lub pellet w wysokości do 7 tys. zł. Środki te pozyska-
liśmy w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego. Ponadto, mieszkańcy korzystają z do]nan-
sowania do odnawialnych źródeł energii takich jak panele fo-
towoltaiczne, panele solarne, pompy ciepła – w ramach „Part-

nerskiego projektu budowy instalacji
odnawialnych źródeł energii dla Gmin Wo-
jewództwa Małopolskiego”, do którego
przystąpiliśmy razem z 40 innymi gminami
z naszego województwa.

– Czy mieszkańcy mogą skorzystać
z innych programów, doSnansowujących
wymianę paleniska na ekologiczne?

– Od 1 października prowadzimy też, w ramach współpracy
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, punkt obsługi programu „Czyste Powietrze”
w naszym urzędzie. Teraz mieszkańcy mogą na miejscu uzyskać
wszelkie informacje, przygotować wniosek aplikacyjny czy inną
dokumentację niezbędną do uzyskania do]nansowania.

Ekodoradcy udzielają
fachowej pomocy
Rozmowa z Krzysztofem Wołosem, wójtem gminy Wielka Wieś
na temat korzyści płynących z uruchomienia projektu Eko Team.

„Dziesiątki mieszkańców
tygodniowo w rozmowach
telefonicznych i mailo-
wych, otrzymują fachowe
porady dotyczące możli-
wości doSnansowania wy-
miany pieca węglowego.”

Zwiększyć świadomość ekologiczną
Celem obecnej kampanii jest podniesienie poziomu świa-

domości mieszkańców nt. konieczności podejmowania in-
dywidualnych działań i decyzji dotyczących poprawy jakości
powietrza, zachęcenie do likwidacji kotłów węglowych sta-
rego typu.

Przypomnijmy, zgodnie z uchwałą antysmogową, do
końca 2022 r. konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub
drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.
Mieszkańcy mają więc czas do końca 2022 na wymianę po-
zaklasowych kotłów.

Każdy, kto myśli o wymianie starego źródła ogrzewa-
nia na nowe może uzyskać od ekodoradców informacje
i porady dotyczące możliwości w zakresie uzyskania do-
tacji na ten cel. W przyszłości – po zakończeniu progra-
mów dofinansowania – inwestycje będzie trzeba sfinan-
sować we własnym zakresie.

W Małopolsce istnieje kilka źródeł ]nansowania na in-
westycje związane z wymianą kotłów węglowych, termo-
modernizacją oraz odnawialne źródła energii.

Bądźmy razem w walce o
czyste powietrze! Jeżeli na-
dal ogrzewasz dom starym
kotłem węglowym pamiętaj:
– Od stycznia 2023 roku będzie obowiązywał zakaz

używania kotłów pozaklasowych!
– Ekodoradca w twojej gminie pomoże w uzyskaniu
dotacji na wymianę pieca
– Więcej na www.wymienpiec.info.
Kampania skierowana do mieszkańców Metropolii,
Snansowana przez gminy Metropolii.

Spoty radiowe będzie
można usłyszeć w Ra-
diu Kraków, Radiu Po-
goda, Radiu WAWA
i Plus.



Mobilność 6

Do końca października potrwa inwentaryzacja przystan-
ków, którą prowadzą na swoim terenie wszystkie gminy
Metropolii Krakowskiej. Pozwoli to na dokładną i całoś-
ciową ocenę ich stanu i ewentualnych potrzeb inwestycyj-
nych.

Gotowe Rekomendacje dotyczące przystanków
Na popularność transportu publicznego, oprócz ceny i częs-

totliwości kursów, wpływa również komfort dojścia i oczekiwa-
nia na przystanku. Dlatego też już w roku 2018 na zlecenie Sto-
warzyszenia Metropolia Krakowska zostały opracowane
Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej
i ich otoczenia. Celem dokumentu było określenie kierunków
działań gmin tworzących Metropolię Krakowską w zakresie
zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z przy-
stanków komunikacji zbiorowej oraz podniesienie atrakcyjności
transportu publicznego na terenie Metropolii Krakowskiej. Re-
komendacje wyznaczają minimalny standard infrastruktury
przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Metropolii Kra-
kowskiej zapewniający dogodny dostęp i bezpieczeństwo dla
użytkowników.

Inwentaryzacja w toku
Na podstawie Bazy Danych Obiektów Topogra]cznych osza-

cowano, że na terenie Metropolii Krakowskiej znajduje się 1799
przystanków (dane te nie obejmują Krakowa). Jednak gminy nie
dysponują kompletną wiedzą na temat liczby oraz stanu przy-
stanków i ich otoczenia na swoim terenie. W związku z tym
wszystkie gminy Metropolii podjęły w lipcu 2020 r. decyzję
o przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji przystanków. Pozwoli
ona na oszacowanie zakresu i kosztów prac niezbędnych do
zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu korzystania z przy-
stanków na terenie gmin. Dodatkowym efektem będzie rów-
nież aktualna mapa przystanków na terenie gmin.

Przystanki w centrum uwagi

1799
Tyle przystanków znajduje
się na terenie Metropolii
Krakowskiej (informacje
z Bazy Danych Obiektów
TopograScznych, bez przy-
stanków na terenie GMK)

Zgodnie z harmonogramem
Piotr Piotrowski, wójt gminy Mogilany

Do 10 września zinwentaryzowaliśmy
20 z 75 przystanków znajdujących się
na naszym terenie i pracujemy dalej.
Przystanki są obmierzane, fotografo-
wane i opisywane m.in. pod kątem
materiałów, z jakich są wykonane. Sta-
ramy się na bieżąco usuwać wszystkie
usterki na przystankach, m.in. zbite
szyby, dbamy o opróżnianie ustawio-

nych przy nich koszy na śmieci, a w czasie epidemii także
o dezynfekcję. To działania niezbędne, bo mieszkańcy na-
szej gminy bardzo chętnie wybierają komunikację pub-
liczną jako sposób na dojazd do pracy czy szkoły. Gdyby
w przyszłości udało się zyskać środki na nowe przystanki
i je ujednolicić, byłoby to korzystne z punktu widzenia
identy]kacji wizualnej Metropolii Krakowskiej.

Dzięki zebraniu zbiorczych danych powstanie
również baza dająca podstawy do określenia
potrzeb inwestycyjnych, a w dalszej perspektywie
starania się o pozyskanie środków na modernizację
przystanków i ich otoczenia. Środki te mogą
pochodzić z programów krajowych, funduszy
unijnych w nowym okresie programowania
lub w ramach współpracy z Srmami zajmującymi się
reklamą zewnętrzną.

Przystanki gmin Metropolii Krakowskiej



Ruszyła druga faza projektu Riconnect. Metropolia
Krakowska i interesariusze Lokalnej Grupy URBACT, będą
pracować nad zagadnieniami dotyczącymi m.in. optyma-
lizacji funkcjonowania systemu transportu oraz wymia-
rem przestrzennym. Tematem przewodnim jest prze-
myślenie na nowo infrastruktury pod kątem reorganizacji
sposobu przemieszczania się mieszkańców, dla osiągnię-
cia efektywnej mobilności.

Spotkanie inaugurujące drugą fazę projektu Riconnect
odbyło się w czerwcu. Ambitnym założeniem projektu bę-
dzie opracowanie i realizacja Zintegrowanego Planu Działań
oraz wymiana doświadczeń na poziomie międzynarodowym
z siedmioma europejskimi metropoliami.

Na początek: Skawińskie Centrum Komunikacyjne
Jako reprezentatywny przykład zmian w mobilności i in-

frastrukturze publicznej wybrano obszar zlokalizowany
w gminie Skawina. Pilotażowy Plan Działania opracowany zo-
stanie dla Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego (SCK),
gdzie zakończyła się rewitalizacja budynku dworca.

Koncepcja tego węzła komunikacyjnego zakłada inte-
grację różnych środków transportu, w tym kolei, linii auto-
busowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, zlokalizowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego w Skawi-
nie. SCK umożliwi szybką zmianę formy przemieszczania się
– z samochodu na pociąg lub rower.

Do Krakowa w 20 minut
– Żeby zachęcić mieszkańców do skorzystania z kolei po-

trzebne są nie tylko szybkie połączenia, ale też dobra infra-
struktura. Dlatego zadbaliśmy o to, by mieszkańcy mogli

wygodnie dotrzeć pieszo, na rowerze, autobusem lub sa-
mochodem na dworzec. Zwolenników ekologicznych środ-
ków transportu doprowadzą do niego ciągi pieszo-rowe-
rowe, których 7-kilometrowa sieć oplata Skawinę i kończy się
przy dworcu. Tutaj można przypiąć rower do stojaków, które
pomieszczą 60 jednośladów i pojechać dalej pociągiem
– mówi Małgorzata Lamot-Migo z wydziału gospodarki ko-
munalnej Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

Po uruchomieniu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej pociąg
stanie się dla mieszkańców Skawiny szybkim “tramwajem”
do i z Krakowa. W godzinach szczytu podróż samochodem do
stolicy Małopolski zajmuje ponad godzinę. Koleją trwa to
około 20 minut. – Udrożni to ruch w Skawinie i zmniejszy
emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych – dodaje Lamot-Migo.

Nowe funkcje przestrzeni publicznych
Analiza zachodzących zmian dotyczyć będzie głównie

trzech aspektów. Jednym z nich będzie przemyślenie na
nowo funkcji przestrzeni publicznych w otoczeniu SCK oraz
kwartału pomiędzy ulicami Niepodległości, Kolejową,
Spółdzielczą i Krakowską w Skawinie.

Kolejnym elementem będzie ścieżka optymalizacji funk-
cjonowania transportu publicznego po zmianach wyni-
kających z trwających inwestycji. Do wypracowania w kolej-
nych miesiącach jest podejście do sposobu informowania
mieszkańców o zmianach w systemie transportowym oraz
nowych dostępnych opcjach codziennych podróży.

Współpraca dla lepszej komunikacji
Realizując projekt współpracujemy z przedstawicielami

Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz Zarządem Transportu
Publicznego w Krakowie. Efekty projektu posłużą natomiast
wszystkim gminom Metropolii Krakowskiej.

Najbliższym działaniem, do którego zaproszeni zostaną
wszyscy przedstawiciele gmin będzie wirtualna wizyta stu-
dyjna, która odbędzie się od 22 do 23 października, i którego
gospodarzem będzie Metropolia Krakowska. Relacja w na-
stępnym numerze biuletynu.

Postępy projektu można śledzić w specjalnie przygo-
towanej zakładce: Riconnect

Rozmawiamy z europejskimi metropoliami

o wyzwaniach transportowych

Mobilność 7

Skawińskie Centrum Komunikacyjne to:

500 miejsc parkingowych

60 stojaków dla rowerów

7 km ścieżek rowerowych

prowadzących do SCK

Do inwestycji można dotrzeć:

Partnerzy projektu Riconnect

http://metropoliakrakowska.pl/sektory/riconnect/aktualnosci


Zintegrowanie poszczególnych środków transportu (sa-
mochodu, kolei, autobusów i rowerów) i stworzenie warun-
ków do przesiadania się z aut i jednośladów do pojazdów ko-
munikacji zbiorowej to cel nadrzędny, który towarzyszy
realizacji parkingów typu „parkuj i jedź”. W ramach Strategii
ZIT aż pięć tego typu miejsc powstanie w gminie Kocmyrzów-
Luborzyca, a wójt Marek Jamborski twierdzi, że te inwestycje
jeszcze nie wyczerpują potrzeb na tego typu infrastrukturę.

Cztery P+R już gotowe
Budowa parkingów „parkuj i jedź” zlokalizowanych przy sta-

cjach kolejowych wzdłuż linii Kraków-Miechów-Warszawa oraz
w centrum Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jest realizowana
w ramach ZIT-u. Docelowo projekt obejmuje powstanie pięciu
parkingów P+R. – Trzy mamy już gotowe od jakiegoś czasu.
Chodzi o P+R w Baranówce i Łuczycach – przy linii kolejowej nr
8 oraz w centrum Kocmyrzowa – przy pętli autobusowej. Prace
przy czwartym – w miejscowości Goszcza właśnie s]nalizowa-
liśmy. Zostaje nam parking przy stacji kolejowej w Zastowie. Jest
w fazie projektowania i uzgodnień z PKP, które realizują w tym
samym czasie modernizację peronu. Do połowy przyszłego
roku i ten parking będzie już służył mieszkańcom. Łącznie – po
wybudowaniu parkingu w Zastowie będziemy mieć do dyspo-
zycji 275 miejsc parkingowych – cieszy się gospodarz gminy.

Nie tylko miejsca parkingowe
Każdy parking oprócz miejsc dla samochodów osobowych

(w tym także dla aut osób z niepełnosprawnościami), jest wy-
posażony w zadaszone miejsca dla pojazdów jednośladowych

(rowerów/ skuterów), których jest
łącznie ponad 80. Miejsca te są od-
wodnione, oświetlone, wyposażone w
kosze na śmieci i zorganizowaną zie-
leń. Każdy parking zapewnia wygodne
dojście na peron. Zamontowano też
tablice z regulaminem i informacją o
przeznaczeniu parkingu wyłącznie dla osób przesiadających się
na komunikację zbiorową oraz zastosowano oznakowanie po-
ziome i pionowe spójne dla tego typu inwestycji realizowanych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Koszt realizacji pięciu parkingów zamknie się kwotą ok.
7 217 029 zł, z czego kwota do]nansowania to ok. 6 106 825
zł. Realizacja projektu potrwa do lipca przyszłego roku. Pla-
nowana rozbudowa parkingu w Łuczycach szacowana jest na
około 1 661 000 zł, w tym do]nansowanie około 913 089 zł.

Mobilność 8

Bezpłatne parkowanie
i bardziej ekologiczne dojazdy

P+R Łuczyce
fot. arch. gminy

P+R Baranówka
fot. arch. gminy

Wyzwania na przyszłość
Marek Jamborski, wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dzięki oszczędnościom w ramach
ZIT-u chcemy o 50 miejsc powiększyć
jeszcze parking w Łuczycach wraz
z wybudowaniem pętli autobusowej.
Zainteresowanie tą infrastrukturą
jest bardzo duże i nawet dodatkowe
50 miejsc nie wyczerpuje do końca
tematu i potrzeb na przyszłość. Już
wiemy, że chcielibyśmy powiększyć

np. parking w Baranówce, ale brak tam już terenów ko-
lejowych, dlatego rozmawiamy z osobami prywatnymi.
Osobiście bardzo mnie cieszy, że z tego rozwiązania chęt-
nie korzystają ludzie młodzi, którzy szybko zrozumieli, że
pozostawienie swojego samochodu na parkingu i konty-
nuowanie podróży pociągiem jest tańsze i szybsze.
W tej chwili Z Baranówki do Krakowa pociąg dojeżdża
w 13 minut, 20 minut zajmuje mu to z Goszczy. Miesz-
kańcy chcą podróżować w ten sposób, a naszym celem
jest to, by im to umożliwić .

PROJEKT
zrealizowany

w ramach
STRATEGII ZIT
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Innowacyjne podejście
do opracowania Planu Rozwoju

Metropolii Krakowskiej

Ponad 6 lat współpracy i realizacja Strategii ZIT pozwoliły
gminom Metropolii Krakowskiej wypracować nowe podejście
do planowania dalszego rozwoju. Kolejna strategia ma w pełni
odpowiadać na różne potrzeby i aspiracje członków Stowa-
rzyszenia, a fundusze dostępne w różnych instrumentach ]-
nansowych stanowić środek do realizacji wspólnych celów.

Plan jako strategia rozwoju ponadlokalnego
Wprowadzone latem tego roku zmiany w ustawie o zasa-

dach prowadzenia polityki rozwoju otworzyły przed stowarzy-
szeniem możliwość sporządzenia Planu Rozwoju Metropolii
Krakowskiej 2030 jako strategii rozwoju ponadlokalnego. Usta-
wodawca przewidział możliwość opracowania takiej strategii
przez gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie,
które chcą planować działania rozwojowe wykraczające, lub od-
działujące poza swoje granice administracyjne. Obecnie
dokładane są starania, by stworzyć Plan Rozwoju zgodnie z wy-
tycznymi dotyczącymi strategii ponadlokalnych i tym samym
wpisać się w aktualną politykę krajową w zakresie planowania.

W procesie projektowania strategii, która angażuje tak
wielu partnerów niezwykle istotne są metody wykorzysty-
wane przy projektowaniu kierunków rozwoju. Dlatego zespół
odpowiedzialny za przygotowanie strategii sięgnął m. in. po
Design Thinking – metodę rozwiązywania problemów, wy-
wodzącą się z branży kreatywnej, której punktem odniesie-
nia jest głębokie zrozumienie potrzeb. Częścią procesu jest
ciągłe wery]kowanie założeń i testowanie różnych propo-
zycji. Kluczem jest jak najlepsze zde]niowanie problemu,
który chcemy rozwiązać.

Trwają wywiady z ekspertami
Elementem prowadzonego procesu jest przeprowadze-

nie ponad stu wywiadów z ekspertami, przedstawicielami or-

ganizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu,
urzędnikami oraz włodarzami gmin Metropolii Krakowskiej.
Wywiady zawierają w sobie elementy „foresight” – metody
polegającej na przewidywaniu trendów i zjawisk w skali
makro, które mogą stać się znaczące w przyszłości i na które
powinniśmy się przygotować.

Wnioski z wywiadów pozwalają zwery]kować i zasilić
o nowe dane jakościowe dotychczasową diagnozę wyni-
kającą z raportów. Wywiady rozpoczynają też proces iden-
ty]kacji realnych pomysłów i rozwiązań, które zostaną pod-
dane dalszej pracy i wery]kacji, aby ostatecznie znaleźć się
w Planie Rozwoju.

Strategia jako dokument realny,
nie wirtualny

O tym dlaczego
w planowaniu strategii
ponadlokalnej najważniejsze
jest zrozumienie specySki
gmin mówi Renata Gawlik,
wójt gminy Biskupice

Specy]ka gmin – ich różno-
rodność oraz wzajemne podo-
bieństwa – wydają się kluczowe
w przygotowywaniu strategii
ponadlokalnych. To one warunkują bowiem zakres, wiel-
kość i kierunki działań, które projektowane są w ramach
strategii. Są ważne w kontekście doboru narzędzi i in-
strumentów niezbędnych do realizacji założeń strategii.
Co do zasady ma ona być dokumentem scalającym dane
obszary działalności gmin, prowadzącym do ich ujedno-
licenia i nakreślania ram współpracy. Jednakże, o ile
każdy samorząd działa w oparciu o jednakowe przepisy
prawa, to jednak każda z gmin ma inny charakter (rolni-
czy, przemysłowy, turystyczny, „sypialniany”), uwarun-
kowania, ]nanse, jest na innym etapie rozwoju. Zadania,
które dla jednej gminy wydają się bezproblemowe do
realizacji w przypadku innej gminy wymagają większego
nakładu sił, środków, pracy. Strategia ponadlokalna przy-
nosi korzyści mieszkańcom poszczególnych gmin, umożli-
wiając wyjście z wieloma działaniami poza obszar własnej
gminy. Poszanowanie i uwzględnienie specy]ki każdej
z gmin pozwala na zaprojektowanie takiej strategii po-
nadlokalnej, która nie będzie tylko wirtualnym doku-
mentem, ale realnym i możliwym do wykonania progra-
mem wzajemnej współpracy w wybranych obszarach na
kolejne lata.

fot. arch. Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
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Od niemal trzech lat w ramach Stowarzyszenia działa Fo-
rum Zamówień Publicznych Metropolii Krakowskiej. Cy-
kliczne, comiesięczne spotkania gromadzą zarówno doś-
wiadczonych zamówieniowców, jak i osoby dopiero
rozpoczynjące swoją drogę w świecie zamówień. Biorąc pod
uwagę nową ustawę prawo zamówień publicznych, która
zacznie obowiązywać w przyszłym roku, tematów dla tego
gremium z pewnością nie zabraknie.

Po co nam Forum?
Forum powstało, by stać się platformą do merytorycznej wy-

miany wiedzy, pogłębiania relacji i wspólnego rozwiązywania
problemów. Ekspercką opiekę nad forum pełni Maciej Gnela
– człowiek z niesłabnącą energią i pasją do rozwiązywania coraz
to nowych kazusów, zapewniający wkład naukowy. – To pierw-
sza znana mi inicjatywa w Polsce, która w jednym czasie
i miejscu gromadzi przedstawicieli parających się zamówie-
niami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego. Za-
zwyczaj polityka zakupowa w JST oparta jest na jednej osobie
co sprawia, że jest ona pod bardzo dużą presją. I choć przema-
wia za nią nierzadko ogromne doświadczenie i kompetencje,
aby ustrzec się błędów, które zdarzają się przecież każdemu, po-
trzebuje wsparcia. Na takie właśnie może liczyć dzięki wytwo-
rzonym w ramach Forum synapsom, pomiędzy różnymi jed-
nostkami a co za tym idzie fachowcami w swojej branży –
tłumaczy potrzebę funkcjonowania Forum Maciej Gnela.

W nowy rok z nową ustawą
Warto podkreślić, iż w świecie zamówień publicznych rok

2021 r. przyniesie bardzo istotne zmiany – obowiązywać za-
cznie nowa ustawa. Jedną z istotniejszych zmian jakie przynie-
sie ma być wprowadzenie tzw. zasady efektywności – wymusi
to na zamawiających przywiązywanie uwagi nie tylko do naj-
niższej ceny, ale również jakości towarów i usług, czy – co nie-
mniej istotne – ich znaczeniu dla środowiska. Ma wpłynąć także
na rozwój mikro i małych ]rm, którzy oferują dobre usługi, ale
nie są w stanie konkurować niską ceną. – Nowa ustawa to re-

medium na grzechy pierwotne systemu zamówień publicznych,
do których należy zaliczyć „zwyczaj” przenoszenia odpowie-
dzialności za wykonanie umów o zamówienie publiczne
wyłącznie na konto wykonawców, jak również kupowanie
przysłowiowego „kota w worku”, co było możliwe ze względu
na znaczące braki informacyjne po stronie zamawiającego or-
ganizującego zakup – wyjaśnia nasz ekspert i dodaje, że nowa
ustawa przenosi punkt ciężkości działania z procedury udziela-
nia zamówienia publicznego, na etap jego realizacji czyli wyko-
nania umowy o zamówienie publiczne.

Partnerstwo w zamówieniach
– Nowe prawo buduje potrzebę współdziałania podmiotu

zamawiającego z wykonawcą, kończąc z fatalną praktyką zrzu-
cania na niego wszelakich obowiązków i obwarowywania tychże
surowymi karami umownymi, co prowadziło do zaburzenia z jed-
nej strony struktury wynagrodzeń na rynku zamówień publicz-
nych, jak również zmniejszonego zainteresowania wykonaniem
zamówień publicznych (szczególnie w obszarze robót budow-
lanych). Nowa ustawa to powrót do gospodarowania racjonal-
nego, przy czym przestaje już chodzić jedynie o to, by zama-
wiający wydał jak najmniej, ale aby dokonywał tego
z rozmysłem, w sposób mocno zakorzeniony w realiach rynko-
wych – tłumaczy Gnela. Jego zdaniem to nie sama ustawa się
zmienia, ale postrzeganie współpracy z wykonawcą, która ma
być bardziej kooperacyjna, partnerska, oparta na zrozumieniu
i identy]kacji usprawiedliwionych potrzeb zamówienia pub-
licznego. – Oczywiście nowa ustawa wymaga zbudowania od
nowa pewnych procedur, a jej rezultatem będą rozległe treści
umów, ale ostatecznie z pewnością zadziała ożywczo na wszyst-
kich uczestników zamówień publicznych – przewiduje.

Choć sama idea zmian niesie za sobą wiele korzyści to jej
wdrożenie łatwe nie będzie. Naszych forumowiczów czeka
więc nie lada wyzwanie. W odpowiedzi na tę potrzebę
na każdym spotkaniu Forum omawiane są zapisy nowej ustawy,
a w przyszłości planowane jest wspólne tworzenie wzorcowych
dokumentów.

Na horyzoncie zmiany
w zamówieniach publicznych

fot. Freepik
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W ramach Metropolii Krakowskiej rozpoczęło funk-
cjonowanie Forum Oferty Czasu Wolnego. Nowe forum
stanowi arenę współpracy i wymiany informacji między
przedstawicielami sektora kultury, rekreacji i sportu
z gmin stowarzyszonych.

Jest to już szóste gremium, które w ramach Metropolii
zrzesza pracowników gmin i ich jednostek. Powstanie forum
poprzedził warsztat, który odbył się jesienią 2019 r., i w wy-
niku którego pojawiła się duża potrzeba zapewnienia pola
do stałej interakcji między jego uczestnikami. – Wspólna
praca przedstawicieli gmin ma pomóc przełożyć ambicje
Metropolii Krakowskiej w dziedzinie kultury i czasu wol-
nego na katalog wyzwań rozwojowych i dedykowanych im
działań tak, by wspólnie stworzyć spójną koncepcję polityki
kulturalnej w Metropolii Krakowskiej – na miarę aspiracji
organizmu miejskiego, który rozpoznaje swój ogromny po-
tencjał, ale także identy]kuje kluczowe wyzwania i strate-
gicznie do nich się odnosi. Współpraca gmin daje większe
możliwości rozwoju, współpracy, wzajemnego poznania się
– zaznacza Olga Brzezińska, moderatorka Forum.

Nowe wyzwania podkrakowskich gmin
Przed forum stoi szereg wyzwań, które będą przedmio-

tem ich dalszej pracy. Wśród nich znajdują się m.in. problemy
infrastrukturalne gmin stowarzyszonych. Dotychczasowa in-
frastruktura czasu wolnego nie nadąża za rozwojem bu-
downictwa mieszkaniowego, przyrostem liczby mieszkań-
ców i rosnącym zapotrzebowaniem na ofertę czasu wolnego.

Kluczowe jest tworzenie czy rozbudowa nie tylko trady-
cyjnie rozumianych placówek (jak gminne ośrodki kultury),
ale także małych, lokalnych centrów kulturalno-rozrywko-
wych, pozwalających na tworzenie dodatkowych miejsc
spotkań w postaci kawiarni czy klubów.

Konieczna szeroka współpraca
Widoczna jest też potrzeba współpracy i integracji mię-

dzy gminami Metropolii Krakowskiej, w tym stała, wielo-
stronna komunikacja i wspólne planowanie rozwoju kultury.
Ważnym wyzwaniem będzie np. stworzenie zintegrowanych

szlaków turystycznych (pieszych i rowerowych) czy wza-
jemnie uzupełniających się obiektów kulturalnych,
tworzących wokół Krakowa „obwodnicę kultury”.

W tym roku, we współpracy z członkami forum powstała
„Baza wiedzy o ofercie czasu wolnego”. Zinwentaryzowano
w niej obiekty gminne, w których są lub mogą być świad-
czone usługi czasu wolnego oraz duże wydarzenia kulturalne
i sportowe, odbywające się cyklicznie. – Baza to nie tylko
podsumowanie stanu obecnego – infrastuktury czasu wol-
nego, czy lista cyklicznych wydarzeń o charakterze kultural-
nym, rozrywkowym i sportowym – to żywy dokument, który
pozwala na nieustanną aktualizację o imprezy wspólne, or-
ganizowane na terenie kilku gmin, lub dzięki ich współpracy
– w tym tej zainicjowanej przez spotkania w ramach Forum –
mówi Brzezińska. Baza może stać się podstawą do stworzenia
kalendarza wydarzeń oraz dalszego planowania rozwoju
oferty kulturalnej na terenie Metropolii.

Potrzebny katalog dobrych praktyk
W sierpniu odbyło się kolejne spotkanie forum, podczas

którego omówiono wyzwania dotyczące zbierania i prze-
twarzania danych w ramach sektora kultury. W trakcie dys-
kusji uczestnicy podkreślali, że zbieranie danych i informa-
cji jest jak najbardziej zasadne, a bazę informacji powinien
uzupełniać katalog dobrych praktyk, z których będą mogły
korzystać wszystkie gminy, przezwyciężając potrzebę kon-
kurencji na rzecz komplementarności i uzupełniania działań.

Druga część spotkania została poświęcona wymianie in-
formacji nt. działań zrealizowanych w gminach Metropolii
w czasie pandemii COVID-19 jako alternatywa względem
klasycznej działalności. Wśród wymienianych działań wska-
zano na takie jak: przeniesienie zajęć do sieci, doszkalanie
pracowników, czy przygotowanie voucherów do wykorzys-
tania po zakończeniu pandemii.

Kolejne spotkanie Forum Oferty Czasu Wolnego zapla-
nowano na czwarty kwartał 2020 r. Co ważne, w międzycza-
sie, członkowie forum włączani będą w prace nad projekto-
waniem działań do Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do
2030 r.

Czas na kulturę

fot. Pixabay



Czy w przyszłości przy ul. Jedynaka w Wieliczce po-
wstanie Centrum Opieki Geriatrycznej? Artur Kozioł, bur-
mistrz miasta i gminy Wieliczka przyznaje, że chciałby zrea-
lizować ten plan i będzie do tego gorąco wszystkich
przekonywał.

Do 2050 roku, osoby powyżej 65. roku życia będą stanowiły
w Polsce niemal 1/3 społeczeństwa. Ta cywilizacyjna przemiana
widoczna jest w całej Unii Europejskiej i nazywana jest „siwie-
niem kontynentu”. Proces starzenia się społeczeństw trudno bę-
dzie zatrzymać, można jednak odpowiednio się do niego przy-
gotować. Starości i często związanych z nią ograniczeń oraz
dolegliwości nie jesteśmy w stanie uniknąć, ale można postarać
się, by była ona godna, względnie niezależna i gwarantowała
dalszą aktywność nie tylko ]zyczną, ale i społeczną.

Wyzwanie dla samorządów
Niewątpliwie, najważniejszym wyzwaniem dla samorządu

terytorialnego jest zapewnienie osobom powyżej 65. roku
życia odpowiedniej opieki i wsparcia. Aby dobrze się do tego
przygotować, konieczne jest m.in. tworzenie miejsc opieki nad
osobami starszymi – zarówno w trybie dziennym, jak i całodo-
bowym. Standardowa opieka medyczna nie zdaje egzaminu
w opiece nad seniorami, u których często występują tzw. zespoły
geriatryczne, czyli zaburzenia związane ze współistnieniem wielu
chorób. Liczba geriatrów w Polsce rośnie, jednak nie jest to

wciąż wzrost wystarczający. Obecnie, na milion mieszkańców
kraju przypada dwóch lekarzy geriatrów, a średnia liczba łóżek
przeznaczonych dla osób, które kwali]kują się do opieki długo-
terminowej, znacznie odbiega od europejskiej średniej.

Projekt Centrum Opieki Geriatrycznej w Wieliczce
Również na terenie Metropolii Krakowskiej brakuje obecnie

jednostek, które mogłyby świadczyć kompleksową opiekę nad
osobami starszymi, zmagającymi się z wieloma chorobami
i dolegliwościami. Na to wyzwanie chce odpowiedzieć Miasto
i Gmina Wieliczka, która przygotowała projekt utworzenia Cen-
trum Opieki Geriatrycznej. Ma ono być nowoczesnym ośrod-
kiem kompleksowej, zintegrowanej opieki nad osobami star-
szymi, odpowiadającym na potrzeby lokalnej społeczności.

Centrum mogłoby funkcjonować jako oddział jednego
z krakowskich szpitali miejskich. W skład ośrodka weszłyby
oddziały całodobowe i dzienne, w tym stacjonarny oddział ge-
riatryczny, oddział rehabilitacji stacjonarnej, dzienny oddział ge-
riatryczny oraz psychogeriatryczny. Dodatkowo, w ramach
Centrum miałaby powstać poradnia geriatryczna, pracownia to-
mogra]i komputerowej oraz pracownia rentgenodiagnostyki
ogólnej. Tak zaplanowane Centrum mogłoby świadczyć kom-
pleksowe usługi zarówno dla samodzielnych osób starszych, jak
i tych seniorów, którzy wymagają całodobowej opieki.

Dodatkowo, w ramach projektu, przewidziano stworzenie
systemu teleopieki, dzięki któremu możliwe będzie prowa-
dzenie telefonicznych konsultacji lekarskich, co niewątpliwie
podniesie poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego seniorów.
Oferta centrum obejmować będzie również działania skiero-
wane do rodzin pacjentów w postaci szkoleń, realizowanych
przez specjalnie stworzony w tym celu Punkt Edukacyjny.

Naczelnym celem całego przedsięwzięcia jest stworzenie
dla seniorów zamieszkujących gminę Wieliczka oferty najbar-
dziej adekwatnej do ich sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej,
zdrowotnej oraz ich potrzeb i możliwości.

Usługi społeczne 12

W trosce o seniorów

1 000 000 =
Na 1 mln pacjentów przypada tylko dwóch lekarzy geriatrów

Potrzebne wsparcie
osób starszych

Artur Kozioł, burmistrz Miasta

i Gminy Wieliczka

Duża cześć strategii, którą przygoto-
wujemy na następne lata poświęcona
jest kwestiom społecznym, w tym te-
matyce osób starszych. Nie chodzi
tylko o codzienne ich wsparcie, bo
kluczową rolę odgrywa tu opieka me-

dyczna. Uważam, że obok obszarów już istniejących
w służbie zdrowia, jednym z ważniejszych elementów będą
szpitale geriatryczne, czyli specjalistyczne ośrodki me-
dyczne dedykowane dla osób starszych. Obecna sytuacja
zagrożenia wirusem Covid-19 pokazała nam jak ważne jest
żebyśmy nie pozostawili osób starszych samym sobie. W
następnych latach chcielibyśmy wzmocnić poprzez szpi-
tale geriatryczne opiekę nad naszymi seniorami.

wiz. arch. UMiG Wieliczka



Gospodarka 13

Od 31 lipca 2020 r. działa platforma promocyjna pro-
jektu Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Busi-
ness). To idealne miejsce, by poznać bliżej Metropolię Kra-
kowską, przeczytać o aktualnych wydarzeniach w regionie
czy dowiedzieć się w jaki sposób wypromować swoją Srmę
na nowych rynkach zbytu. Znaleźć tam można ciekawe in-
formacje o potencjale gospodarczym obszaru, możliwoś-
ciach inwestycyjnych w regionie, działalności eksportowej
czy targach międzynarodowych i misjach zagranicznych.

Platforma to również doskonałe narzędzie do promowa-
nia gmin Metropolii Krakowskiej. Każda z nich ma możliwość
przesyłania materiałów w formie informacji, artykułów czy
publikacji, które następnie są na bieżąco umieszczane na
stronie. W najbliższym czasie na stronie pojawią się cykle ar-
tykułów, po lekturze których każdy czytelnik będzie mógł
poznać bliżej gminy Metropolii, funkcjonalne narzędzia cyf-
rowe, z których mogą korzystać inwestorzy a także instytu-
cje otoczenia biznesu, które działają na naszym obszarze.

Promowanie Srm z regionu
Projekt Kraków Metropolitan Area for Business ma pro-

mować na arenie międzynarodowej pozytywny wizerunek
małopolskich – a w szczególności działających w rejonie Kra-
kowa i okolicznych gmin – przedsiębiorców, jako wiarygod-
nych partnerów do współpracy. Głównymi bene]cjentami są
podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
To także organizacja prezentacji promujących małopolską gos-
podarkę, konferencji oraz spotkań podczas targów branżowych
i wizyt studyjnych dla przedstawicieli ]rm zagranicznych.

Pierwsza edycja tego przedsięwzięcia realizowana jest
przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. od ubiegłego roku
w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem
Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Kra-
kowie. – Do tej pory, w jego ramach, zrealizowano szereg
działań z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodar-

czej. Były wśród nich m.in. wyjazdowe misje gospodarcze
oraz organizacja stoisk na najważniejszych targach inwe-
stycyjnych w Europie i Azji – zaznacza Bartłomiej Grzan-
kowski ze spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości, lidera pro-
jektu Kraków Metropolitan Area for Business.

Po zakończeniu pierwszej edycji projektu planowana jest
kontynuacja większości założonych w nim działań. Wniosek
o do]nansowanie ze środków unijnych na ten cel w naborze
ogłoszonym przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
został już zaakceptowany uzyskując 100 proc. punktów.
–Przed nami więc podpisanie stosownej umowy i wykonanie
przewidzianych w nim inicjatyw – mówi Grzankowski.

Metropolia dla biznesu
http://www.kma4business.metropoliakrakowska.pl/

Projekt Kraków Metropolitan Area for
Business ma promować na arenie
międzynarodowej pozytywny wizerunek
małopolskich – a w szczególności działających
w rejonie Krakowa i okolicznych gmin
– przedsiębiorców, jako wiarygodnych
partnerów do współpracy.

http://www.kma4business.metropoliakrakowska.pl/
http://www.kma4business.metropoliakrakowska.pl/


Pandemia koronawirusa wyzwaniem dla Srm
Wejście małopolskich ]rm na rynek międzynarodowy jest

w obecnym czasie obarczone większym niż zwykle ryzykiem,
ale też szansą. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 uderzyła
przedsiębiorstwa na całym świecie, co wpłynęło na ich możli-
wości współpracy. Jednocześnie zachwiane zostały łańcu-
chy dostaw. Powstałe luki mogą zostać wypełnione właśnie
przez przemysł z naszego regionu, co daje ogromne szanse
rozwoju dotychczasowej działalności. Pandemia COVID-19
i spodziewana druga fala zachorowań jest obecnie jednym
z największych wyzwań dla gospodarki, ale nie jedynym.

W ostatnich latach coraz mocniej podkreślany jest m.in.
aspekt robotyzacji przemysłu. Według danych Ministerstwa
Rozwoju do końca 2030 r. zabraknie w polskiej gospodarce
2 mln pracowników. – Stąd, by utrzymać produktywność na-
szych ]rm, konieczna jest automatyzacja produkcji. Drugim,
równie mocnym wyzwaniem ostatnich lat są zmiany klimatyczne
i związana z nimi konieczność transformacji energetycznej. Jak
wskazują przedstawiciele Ministerstwa Klimatu, Polska stoi
przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu produkującego
prąd w najbliższym 20-leciu – zaznacza Grzankowski.

Według przyjętych założeń w 2040 roku ponad połowę
mocy działających źródeł energii będą stanowić te, zeroe-
misyjne. Aby zrealizować tak określone cele, konieczne bę-
dzie odpowiednie zaplecze technologiczne i kadrowe, co
jest szansą dla krajowego przemysłu.

Metropolia Krakowska a inne metropolie
Z kolei 1 września 2020 r. rozpoczęty został proces po-

równania Metropolii Krakowskiej z innymi siedmioma ob-
szarami metropolitalnymi na świecie. W wyniku przepro-
wadzonej analizy w ciągu siedmiu miesięcy ma powstać
model rozwoju gospodarczego naszego obszaru do 2030 r.

Produkt końcowy, który powinniśmy zobaczyć już w maju
przyszłego roku będzie wynikiem m.in. analizy danych
źródłowych (tzw. desk research), ponad 100 pogłębionych
wywiadów indywidualnych z ekspertami, przedsiębiorcami
i przedstawicielami obszarów metropolitalnych, analizy
SWOT, PEST czy case studies.

Tak szeroki wachlarz narzędzi pozwoli na kompleksowe
pogłębienie tematu i odpowiedź na pytania w jakim miejscu
aktualnie jesteśmy na tle innych metropolii oraz co zrobić,
żeby zapewnić rozwój obszaru. Wskazane w raporcie reko-
mendacje mają dać jasne wskazówki, co można poprawić
i jaką drogą to zrealizować.

CEBIM i KPT na Forum Rozwoju Gospodarczego
We wrześniu odbyły się także dwa spotkania Forum Roz-

woju Gospodarczego Metropolii Krakowskiej. Ze względu na
pandemię nie udało się ich przeprowadzić stacjonarnie, ale
forumowicze spotkali się online. Co więcej, udało się na nie
zaprosić gości specjalnych: przedstawicieli Centrum Busi-
ness in Malopolska (CEBIM) oraz Krakowskiego Parku Tech-
nologicznego (KPT).

Uczestnicy forum mogli usłyszeć m.in. o możliwościach ja-
kie daje naszej Metropolii Polska Strefa Inwestycji, wsparciu
jakie oferuje inwestorom, samorządom czy eksporterom
CEBIM, czy o realizowanym właśnie przez KPT projekcie
Małopolskie Standardy Obsługi Inwestora.

Nawiązanie współpracy ze wskazanymi instytucjami przy-
niesie na pewno wiele korzyści dla wszystkich członków Sto-
warzyszenia. Kontynuując rozwój tego obszaru organizo-
wane są także spotkania w siedzibach gmin, tak by wspólnie
porozmawiać na tematy związane z rozwojem gospodar-
czym Metropolii Krakowskiej. To również idealna okazja by
podyskutować osobiście o KMA4Business, czy możliwoś-
ciach jakie oferują CEBIM i KPT.
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Tak ma w przyszłości wyglądać teren w Przylasku Rusieckim

fot. Kraków Nowa Huta Przyszłości

1 września 2020 r. rozpoczęty został
proces porównania Metropolii Krakowskiej
z innymi siedmioma obszarami
metropolitalnymi na świecie.
W wyniku przeprowadzonej analizy
w ciągu siedmiu miesięcy ma powstać model
rozwoju gospodarczego naszego obszaru
do 2030 r.
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Dzięki wsparciu ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego uczniowie szkół ponad-
podstawowych, ponadgimnazjalnych, kończących
się egzaminem zawodowym, znajdujących się w
Metropolii Krakowskiej będą mogli wziąć udział
w projektach związanych z tworzeniem i rozwo-
jem Centrów Kompetencji Zawodowych.

Uczniowie i słuchacze mogą znaleźć w technikach i szkołach
branżowych z regionu nie tylko doskonałe możliwości włas-
nego rozwoju, ale też nowoczesne pracownie, świetnie przy-
gotowanych nauczycieli-praktyków i szanse udziału w wyjaz-
dach zagranicznych, w tym praktykach i stażach.

– Wykształcenie i wiedza decydują o zwiększeniu szansy na
zdobycie interesującego zawodu zwłaszcza teraz, kiedy rynek
pracy jest tak dynamiczny, a zawody przyszłości będą zupełnie
inne niż te, które znamy teraz. Istotne jest inwestowanie
w kompetencje. Myślenie perspektywiczne, ciekawość świata,
otwartość na zmiany, praca zespołowa to kompetencje cenione
przez pracodawców – mówi Ewa Całus, dyrektorka wydziału
edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Kluczowe sześć branż
Dla przykładu, w Krakowie umiejętności zawodowe będzie

możnarozwijaćwramachsześciubranż:administracyjno-usługo-
wej, budowlanej, mechanicznej, elektryczno-elektronicznej, rol-
niczo-leśnej z ochroną środowiska czy turystyczno-gastrono-
micznej.

Dzięki realizacji tych projektów ponad 7,5 tysiąca uczniów
będzie mogło uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach. Blisko
2 tys. uczniów weźmie udział w stażach i praktykach u praco-
dawcy. 42 szkoły kształcenia zawodowego doposażonych zo-
stanie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realiza-
cji kształcenia zawodowego, a ponad 1,7 tys. uczniów objętych
zostanie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczo-
wych lub umiejętności uniwersalnych w programie.

Na topie nowoczesne technologie
Uczniowie szkół biorących udział w drugiej edycji projektu

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elek-
tronicznej w Krakowie będą mogli m.in. uczestniczyć w zajęciach

dodatkowych, poszerzających wiedzę na temat no-
woczesnych technologii, takich jak: obsługa i pro-
gramowanie robotów sześcioosiowych Kawasaki,
kurs komputerowego wspomagania projektowa-
nia układów elektronicznych czy obsługa układów
napędowych sterowanych za pomocą urządzeń
energoelektronicznych.

Uczestnicy szkoleń nauczą się obsługiwać drona czy monto-
wać ]lmy wideo, ale i projektować aplikacje mobilne. Są to nie-
zwykle ważne umiejętności. A żeby odpowiedzieć sobie na py-
tanie jak bardzo, wystarczy, że każdy z nas pomyśli, czy przeżyłby
choć jeden dzień bez smartfona, laptopa czy telewizora.

W czasie kursów można zdobyć umiejętności i doświadcze-
nie w pracy gra]ka. Oferowane są m.in. szkolenia web designer,
design&animation w IT, praktyczny kurs druku 3D a nawet wir-
tualnej/rozszerzonej rzeczywistości!

Tysiące uczniów objętych kształceniem
Opisane zajęcia stanowią jedynie część oferty z jakiej mogą

skorzystać uczniowie z branży elektryczno-elektronicznej. Rów-
nie szeroka jest oferta zajęć dodatkowych dla pozostałych branż:
od kursów księgowych, fryzjerskich, barmańskich, animacji czasu
wolnego po projektowanie ogrodów. Do tej pory dzięki wspar-
ciu ze środków dedykowanych ZIT blisko 4 tys. uczniów uzyskało
kwali]kacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia natomiast
prawie 10 tys. uczniów uczestniczyło w zajęciach dodatkowych.

Zapotrzebowanie na wskazane powyżej umiejętności
zgłosiło wielu przedsiębiorców z Krakowa, Myślenic czy Nie-
połomic, działających na terenie Metropolii Krakowskiej.

Stawiamy
na kształcenie zawodowe

ponad

7500
uczniów będzie mogło

uczestniczyć
w pozaszkolnych zajęciach

blisko

2000
uczniów weźmie udział
w stażach i praktykach

u pracodawcy

42
szkoły kształcenia

zawodowego
doposażonych zostanie

w sprzęt i materiały
dydaktyczne

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego:
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