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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI
czerwiec 2014 r. – wrzesień 2015 r.
na XXVIII Walne Zebranie Członków SGiPM
Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 9 października 2015 r.
Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Członkom SGiPM i Delegatom
XXVIII Walnego Zebrania Członków SGiPM sprawozdanie z działalności od czerwca 2014 r. do września
2015 r.
Zarząd SGiPM realizował zadania statutowe polegające m.in. na: upowszechnianiu idei
samorządności lokalnej, zajmowaniu stanowisk w sprawach publicznych, ochronie interesów członków
Stowarzyszenia, koordynacji współdziałania gmin, powiatów i województw zmierzającego do
podtrzymywania wspólnych tradycji historycznych, kulturowych i gospodarczych Małopolski,
podejmowaniu działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Małopolski, prowadzeniu
działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, podejmowaniu działań w zakresie wykorzystania
środków Unii Europejskiej, wspieraniu rozwoju turystyki i moderowaniu działań z zakresu regionalnych
przedsięwzięć turystycznych, inicjowaniu działań w zakresie rozwoju infrastruktury i gospodarki
komunalnej.
Zgodnie z §5 Statutu Stowarzyszenie realizowało swoje cele w szczególności poprzez promocję
i udział w inicjatywach kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych, prowadzenie działalności
informacyjnej
i wydawniczej, organizowanie działalności szkoleniowej, współpracę z pokrewnymi organizacjami
krajowymi i zagranicznymi, innymi organizacjami zrzeszającymi gminy, powiaty lub województwa (związki
i stowarzyszenia), przyznawanie corocznie dwóm osobom Tytułu Małopolanina Roku urodzonym,
mieszkającym lub pracującym w Małopolsce oraz innym, które w szczególny sposób zasłużyły się dla dobra
ziem historycznej Małopolski, a także przyjmowanie i udzielanie grantów oraz innych form pomocy
finansowej w celu realizacji ściśle określonych zadań statutowych Stowarzyszenia, nadto organizowanie
wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze Wschodu.
Zadania statutowe Stowarzyszenie realizuje przy pomocy Biura SGiPM. Dyrektorem Biura jest
Wiesław Misztal, a Wicedyrektorem Bartosz Lipszyc. Pracownikami biura są Anna Góral, Anna RychłyMierzwa oraz Paweł Żarnowiecki. Ze Stowarzyszeniem współpracuje Biuro Doradców Podatkowych
UNTAXA zapewniające obsługę księgową. Nadzór nad działalnością finansową sprawuje Wiesław Misztal,
Dyrektor Biura Stowarzyszenia oraz Wacław Szarek, Skarbnik SGiPM.
Przewodniczący, Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działają społecznie. Koordynatorem
portalu www.nowamalopolska.pl jest Stefan Niedźwieński. Szczegółowe informacje umieszczone są na
stronie internetowej SGiPM www.sgpm.krakow.pl – gdzie również dostępne są numery „Wspólnoty
Małopolskiej” – a także na naszym portalu www.nowamalopolska.pl. Relacje filmowe z organizowanych
imprez dostępne są na stronie http://podcasttv.pl/sgpm.

str. 1

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wybrany na XXIV Walnym Zgromadzeniu Członków
SGiPM w dniu 28 czerwca 2011 roku.
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU:
Kazimierz Barczyk - Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego,
Wiceprzewodniczący SGiPM (wybrani przez Zarząd 2 września 2011 r.)
Robert Choma - Prezydent Przemyśla (przedstawiciel z woj. podkarpackiego)
Kazimierz Fudala - Wójt Rzepiennika Strzyżewskiego, Przewodniczący Forum Wójtów, Burmistrzów i
Prezydentów Małopolski
Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Zofia Oszacka - Wójt Lanckorony
Ryszard Ścigała - Prezydent Tarnowa
Sekretarz Zarządu SGiPM Marek Fryźlewicz - Burmistrz Nowego Targu
Skarbnik SGiPM - Wacław Szarek – Burmistrz Sędziszowa(przedstawiciel z woj. świętokrzyskiego)
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Janusz Chwierut – Prezydent Oświęcimia (wybrany 14 stycznia 2013 r.)
Filipiak Ewa - Burmistrz Wadowic
Gwiżdż Jerzy - Zastępca Prezydenta Nowego Sącza
Juszczyk Henryk - Zastępca Prezydenta Bielska-Białej (przedstawiciel z woj. śląskiego)
Kochan Witold - Burmistrz Gorlic
Morawiec Witold - Wójt Olesna
Olearczyk Kazimierz - Wójt Bolesławia
Potępa Andrzej - Starosta Brzeski
Rybak Stanisław - Wójt Koszyc
Samborski Adam - Wójt Racławic
Saternus Andrzej - Burmistrz Chełmka
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SGiPM
Dariusz Rzepka - Burmistrz Olkusza
Członkowie Komisji Rewizyjnej SGiPM (wybrani na XXIV WZD w Krakowie 28 czerwca 2011 r.):
Brzuchacz Tadeusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów
Orliński Czesław - Radny Miasta i Gminy Szczekociny
Pogan Wojciech - Radny Miasta i Gminy Krzeszowice
Rychlik Jan - Burmistrz Alwerni
Sipior Jan - Burmistrz Szczucina
Wawryka Grzegorz - Burmistrz Brzeska

str. 2

1.SPRAWY ORGANIZACYJNE SGIPM
Stowarzyszenie stale współpracuje z gminami z
(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i część śląskiego).

obszaru

historycznej

Małopolski

2. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SAMORZĄDOWYMI I POZARZĄDOWYMI
Istotną rolę w działalności SGiPM odgrywa współpraca ze stowarzyszeniami oraz związkami gmin
i powiatów w ramach Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej
organizacji samorządowej zrzeszającej swoim działaniem ok. 1000 jednostek samorządu terytorialnego
z całej Polski,(gmin, powiatów, województw) skupionych w prawie 20 związkach regionalnych.
Przewodniczący Stowarzyszenia Kazimierz Barczyk od 1996 roku pełni funkcję Przewodniczącego
Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Siedzibą Federacji jest Kraków, a biuro FZRGiP RP
znajduje się przy ul. Mikołajskiej 4, na Małym Rynku w Krakowie.
We współpracy z Federacją Stowarzyszenie współorganizowało konferencje, spotkania, kongresy
o charakterze ogólnopolskim.
Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej, szczególnie
w zakresie działalności wydawniczej i programowej.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wraz z Federacją Regionalnych Związków Gmin
i Powiatów RP powołało w 1999 r. agendę ds. integracji z Unią Europejską, Małopolskie Regionalne
Centrum Informacji Europejskiej, które uzyskało status oficjalnego przedstawicielstwa Centrum Informacji
Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (wczesnej UKIE) w Województwie Małopolskim. Działało
do końca 2012 roku. Dyrektorem Centrum był dr Maciej Korkuć. MRCIE mieściło się przy ul. Mikołajskiej 4,
na Małym Rynku w Krakowie.
W kwietniu 2013 r. zainaugurował działalność Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie,
prowadzony we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski przez Federację
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
(RODM) jest częścią, funkcjonującej obecnie w 13 największych polskich miastach, sieci Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP. Dyrektorem Federacji jest Jan Wieczorkowski, a RODM kieruje Marcin Gołąbek.
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3. KONFERENCJE, UROCZYSTOŚCI, KONKURSY, AKCJE
16 czerwca 2014 r.

VIII Forum OZE Energia w Gminie
W zabytkowej scenerii Zamku Królewskiego w Niepołomicach około 60 przedstawicieli gmin, powiatów
i innych jednostek samorządowych zapoznało się z możliwościami zastosowania odnawialnych źródeł
energii, a także sposobami poprawy efektywności energetyczniej w gminach, powiatach i miastach.
Zebrani dowiedzieli się nie tylko o zasadach działania poszczególnych "zielonych" technologii ale także
uzyskali praktyczne wskazówki w jaki sposób pozyskać środki finansowe na lokalne inwestycje. Prelegenci
prezentowali poszczególne technologie na przykładzie zrealizowanych już i działających inwestycji.
Dużym zaintresowaniem cieszyły się tematy energooszczędnego oświetlenia miast, a także gospodarka
odpadami w obiektach komunalnych.
Nowością, podczas Forum ENERGIA W GMINIE była tematyka elektromobilności. Przedstawiono
praktyczne działanie i zalety elektro-transportu.
Program VIII Forum ENERGIA W GMINIE:
Przywitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji, Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski
Finansowanie projektów energetycznych w nowej perspektywie finansowej, Daniel Szewczyk, Dyrektor
Zarządzający, PHIN Inwestycje
Monitorowanie zużycia i oszczędności energii w obiektach komunalnych, Paweł Janukanis, Petra Energia
Instalacje oświetleniowe, automatyka i gospodarka odpadami w obiektach komunalnych, Marek Lasek,
Martech Plus
Instalacje fotowoltaiczne - wprowadzenie do tematyki, Dawid Pantera, Akademia Viessmann
Energooszczędne systemy grzewcze i wentylacyjne w przykładach, Jakub Koczorowski, Rehau
Efektywne i czyste technologie energetyczne, Marek Bednarz, Viessmann
Rozwiązania systemowe dla ograniczania niskiej emisji - program Kawka, PPP, Bartłomiej Świderek,
GLOBEnergia
Projekt BUS OZE, Elżbieta Hałaj, AGH w Krakowie
Elektromobilność, Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia
VIII Forum OZE Energia w Gminie w Niepołomicach towarzyszyła prezentacja technologii
elektromobilnych. Przedstawiana ona była w ramach projektu "Polsko-Szwajcarska Platforma
Benchlearningowa dla turystyki".
Prezentację rozpoczął Michał Kaczmarczyk (z-ca redaktora naczelnego GLOBEnergia, KSE AGH)
wprowadzeniem do tematyki elektromobilności. Nie zabrakło w niej odniesienia do funkcjonowania gmin,
problemu redukcji niskiej emisji oraz zalet takich rozwiązań dla gospodarstw agroturystycznych.
Praktyczna część rozpoczęła się od prezentacji działania stacji szybkiego ładowania samochodów oraz
mniejszej, przeznaczonej dla rowerów elektrycznych. Ciekawostką była prezentowana możliwość
uruchomienia stacji ładowania za pomocą telefonu GSM. Zaproszony ekspert przedstawił możlwości
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wykorzystania stacji ładowania w obiektach turystycznych, publicznych na terenie gminy oraz
w gospodarstwach domowych. Niewątpliwą atrakcją była możliwość przejażdżki rowerami elektrycznymi,
z której ochoczo skorzystała większość zgromadzonych. Zadano mnóstwo pytań o zasięg, czas ładowania,
obsługę oraz koszty zakupu takich rowerów. Fani czterech kółek zapoznali się z samochodem
elektrycznym Nissan LEAF. Ten w pełni zasilany elektrycznie samochód przyjechał na prezentację z Bielska
Białej, korzystając na trasie ze stacji szybkiego ładowania w Krakowie. Kierujący tym samochodem nie
tylko przedstawił dokładnie pojazd ale wymienił szereg korzyści i zachęt proponowanych przez
poszczególne samorządy, jak bezpłatny dostęp do ładowania czy nieodpłatne korzystanie z parkingów
miejskich.
Miejsce: Zamek Królewski w Niepołomicach
Liczba osób – 95 osób

26 czerwca 2014 r.

Konferencja „Dziękujemy za Wolność”
w ramach obchodów 25 rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku.
XXVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
PROGRAM KONFERENCJI:
Kazimierz Barczyk – b. Prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych “S” 1981-92, Sekretarz
Społecznej Rady Legislacyjnej COIU “S”, Współautor reform samorządowych: gminnej powiatowej
i wojewódzkiej
Mieczysław Gil – Przewodniczący Obywatelskeigo Klubu Parlamentarnego 1990-1991, Przewodniczący
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskeigo NSZZ “Solidarność” Małopolska 1980-1981, Członek SRL
COIU “S”, Senator RP
Prof. Andrzej Zoll – Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Kodeksu Karnego Centrum Obywatelskich
Inicjatyw Ustawodawczych “S”, Członek Społecznej Rady Legislacyjnej COIU “S”
Prof. Jacek Purchla – Wiceprezydent Miasta Krakowa 1990-1991, Dyrektor Międzynarodowego Centrum
Kultury
26 czerwca w Krakowie w ramach obchodów 25. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r. SGiPM
zorganizowało konferencję pt. "Dziękujemy za Wolność" oraz podjęło uchwałę, w której m.in. czytamy :
(…) Po prawie 10 latach od I. Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność" odbyły się pierwsze w pełni wolne
wybory do odrodzonego samorządu gminnego. Z idei i walki "Solidarności" narodziła się Samorządna
Rzeczpospolita, której przedstawiciele kładli podwaliny pod budowę społeczeństwa obywatelskiego.
Niedługo potem, w 1991 r. powstało Stowarzyszenie Gmin Małopolski, jedno z najstarszych, największych
i najaktywniejszych organizacji jednostek samorządu terytorialnego - "dobrowolne, samorządne, trwałe
zrzeszenie gmin zawarte dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów oraz
kultywowania historycznych więzi". Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski aktywnie uczestniczyło
również w drugim etapie reformy samorządowej - tworzeniu samorządowych powiatów i województw.
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W 25. rocznicę odzyskania wolności, dziękujemy "Solidarności" - największemu obywatelskiemu,
pokojowemu ruchowi w dziejach świata, a jako samorządowcy jesteśmy dumni, że restytucja samorządu
terytorialnego w Polsce jest uznawana za wzór przemian demokratycznych na skalę europejską, udana
reformą ustrojową i jeden z największych sukcesów w reformowaniu struktur państwa po 1989 r. (…)
Konferencję poprzedziła część statutowa dorocznego Walnego Zebrania Członków SGiPM.
Miejsce: Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury
Liczba osób – 60 osób

26-27 czerwca 2014 r.

Konferencja „Elektromobilność oraz Odnawialne Źródła Energii
w obszarach turystycznych”
W dniach 26-27 czerwca br. w Hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem odbyła się konferencja pn.
„Elektromobilność oraz Odnawialne Źródła Energii w obszarach turystycznych”. Konferencja zgromadziła
przedstawicieli gmin Małopolski, szczególnie gmin górskich, jak też członków Federacji Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP, zainteresowanych tematem elektromobilności oraz partnerów projektu
i przedstawicieli gminy Goms w Szwajcarii. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Polsko Szwajcarska
Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności regionów górskich”,
realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.
PROGRAM KONFERENCJI
DZIEŃ 1 - CZWARTEK 26.06.2014
 Rozpoczęcie konferencji i przywitanie uczestników - Kazimierz Barczyk - Przewodniczący
Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP; Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Małopolski; Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego;
 Przedstawienie projektu 'Polsko Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki
ekologicznej i elektromobilności regionów górskich" - Stanisław Alwasiak – koordynator projektu;
 "Rozwój elektromobilności w Alpach jako punkt odniesienia dla turystyki ekologicznej w polskich
regionach górskich" - Sebastian Bellwald, Region GOMS - Partner projektu
 "GOMS jako pierwszy w Alpach region samowystarczalny energetycznie" - Hubert Schacher,
Region GOMS - Partner projektu;
 „Ekologiczne pojazdy elektromobilne” - prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek, Politechnika
Krakowska;
 „Finansowanie projektów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska” - Robert Bażela,
Kierownik Zespołu Analiz Technicznych WFOŚ Kraków;
 „Efektywne systemy energetyczne - ograniczanie niskiej emisji w obszarach turystycznych” Łukasz Sajewicz, Viessmann;
 „Niskoemisyjny transport publiczny - autobusy elektryczne w komunikacji lokalnej" - Mateusz
Figaszewski, SOLARIS;
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 „Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii” - Jarosław Kotyza,
Katedra Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
 "Geotermia - energetyka, turystyka, rekreacja" - Michał Kaczmarczyk, Katedra Surowców
Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie;
Podczas trwania Konferencji odbyła się prezentacja elektromobiności połączona z ekspozycją pojazdów
elektrycznych prowadzona obok Hotelu Kasprowy.
DZIEŃ 2 - PIĄTEK 27.06.2014
Panel prezentacyjny projektu - perspektywy finansowania - Stanisław Alwasiak - koordynator projektu;
Wizyta studyjna "Niskoemisyjne systemy ciepłownicze, szansą dla agroturystyki" Zwiedzanie
Laboratorium Geotermalnego Polskiej Akademii Nauk w Szaflarach oraz ciepłowni geotermalnej
Geotermii Podhalańskiej. Program prowadzi: dr hab. inż. prof. PAN Beata Kępińska.
Miejsce: Zakopane, Hotel Kasprowy, Szaflary
Liczba osób – 150 osób

30 czerwca 2014 r.

Konferencja „15 lat samorządu województw - europejski model polskich regionów”
Z inicjatywy Kazimierza Barczyka - przewodniczącego SGiPM, FRZGiP RP oraz Konwentu
Przewodniczących Sejmików Województw Związku Województw RP i Janusza Sepioła - przewodniczącego
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP odbyła się w Senacie RP
konferencja o kondycji samorządu regionalnego po 15 latach jego istnienia.
Otwierając konferencję senator Janusz Sepioł przypomniał ogromną rolę wydarzeń sprzed 15 lat, lecz
także początku funkcjonowania polskiego samorządu. Reforma z 1990 r. i 1999 r. to bardzo ważny
element budowania ustroju III RP. To ogromna praca, która początkowo nie została doceniona i długo była
niedowartościowana - ocenił senator Sepioł.
W dyskusji o kondycji samorządu regionalnego wziął udział jej twórca, premier w latach 1997-2001 Jerzy
Buzek, którego rząd wprowadzał reformę samorządową. -Samorządowe województwo miało stworzyć
podmiotowość obywatelską. Zdobywaliśmy władzę po to, by rozdać ją ludziom. Reformy z 1999 r. należy
traktować długofalowo, utrzymywać decentralizację, a nie wycofywać się z niej. W najbliższych latach
czeka nas wiele nowych wyzwań, jak zmniejszenie strumienia funduszy unijnych, problemy demograficzne,
finansowanie regionów. Wszystkie te kwestie rozwiążemy nie tylko na poziomie centralnym, ale poprzez
współdziałanie z samorządami, zwłaszcza regionalnymi - stwierdził Jerzy Buzek. Podziękował również
swoim współpracownikom, z którymi pracował nad wprowadzeniem reformy, w tym obecnym na
konferencji ministrom swojego rządu; Teresie Kamińskiej, Jerzemu Widzykowi, Maciejowi Musiałowi
i pierwszemu po reformie wojewodzie śląskiemu Markowi Kempskiemu oraz inicjatorowi
i organizatorowi tej konferencji.
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Kazimierz Barczyk, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera J. Buzka, Sekretarz Komitetu Społecznego Rady
Ministrów w latach 1997-1999, który współkoordynował przygotowanie i wprowadzenie 4 reform, w tym
samorządu wojewódzkiego i powiatowego, przypomniał w swoim wystąpieniu rys historyczny powstania
samorządu oraz historię prac nad nią. - Konieczne jest wzmocnienie roli parlamentów regionalnych i
odwrócenie tendencji, według której liczba posłów i senatorów w regionach jest równa, bądź większa niż
radnych województwa, a ich wpływ na regiony jest stale ograniczany. Przykładem tego może być
niebezpieczny dualizm, kiedy to sejmiki uchwalają budżety województw, ale podział środków unijnych jest
już w głównej mierze w rękach zarządów województw. Myślę, że słusznym byłoby też powstanie swego
rodzaju kodeksu samorządowego, który stałby się zbiorem najpotrzebniejszych regulacji prawnych - mówił
Kazimierz Barczyk, który wspomniał również prace nad reformą samorządową, z punktu widzenia
Sekretarza Zarządu Krajowego Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej Solidarność w latach 1997-2001.
Przywodniczącym RS AWS był Premier Jerzy Buzek.
Swoimi refleksjami o kondycji samorządu regionalnego po piętnastu latach jego funkcjonowania dzielili się
m.in. Szef Zespołu Doradców Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, który stwierdził -Samorząd jest jak
powietrze, na co dzień go nie dostrzegamy, ale gdy go brakuje zaczynamy się dusić. Dziś rządzenie jest
rodzajem dialogu między różnymi podmiotami, a jednym z najważniejszych jest samorząd. Wysoką ocenę
samorządu regionalnego przedstawili samorządowcy.
Prezes Zarządu Związku Województw RP Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
stwierdził: - Możemy być dumni z dokonań samorządu w ciągu ostatnich piętnastu lat. W sposób
szczególny chcę podkreślić dalekowzroczność twórców reformy, którzy jeszcze na kilka lat przed wejściem
do Unii Europejskiej zbudowali system, dzięki któremu świetnie można absorbować środki.
Nie możemy zapominać o polityce spójności. Musimy patrzeć na nasze regiony jako połączony organizm,
bo tylko tak możemy osiągnąć zrównoważony rozwój-mówił marszałek województwa podkarpackiego
Władysław Ortyl. Podobną opinię wyraził wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Michał
Czarski.
W konferencji uczestniczyli również m.in.: prof. Jerzy Regulski i Jerzy Stepień, Przewodniczący Sejmików
i Marszałkowie Województw oraz przewodniczący regionaln anych organizacji JST z Federacji
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dorota Jakuta podsumowała dyskusję
wnosząc, by nie poprzestać jedynie na debatach i obchodach powstania samorządowych województw. Proponuję ogłoszenie roku 2015 rokiem samorządu terytorialnego. Będzie to wspaniała okazja do
przeglądu najważniejszych przepisów prawa samorządowego.
Miejsce: Warszawa, Senat RP
Liczba osób – 50 osób

21 lipca 2014 r.

XV edycja Akcji „Podarujmy Dzieciom Lato ze Wschodu – Kraków 2014” - powitanie
Po raz piętnasty w ramach organizowanej przez SGiPM akcji "Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu" 120
dzieci mieszkających za wschodnią granicą Polski miało okazję zwiedzić i poznać Małopolskę.
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W uroczystym powitaniu, które odbyło się 21 lipca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa udział wzięli m.in
członek Zarządu Jacek Krupa, przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk, który pełni również funkcję
przewodniczącego SGiPM oraz przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Polakami i Polonią za Granicą –
Sejmiku Województwa Małopolskiego Marek Lasota.
- W tym roku obchodzimy jubileusz 15-lecia akcji "Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu". W tym czasie
Małopolskę odwiedziło ponad 1500 polskich dzieci mieszkających poza granicami kraju - mówił podczas
uroczystości przewodniczący Sejmiku Kazimierz Barczyk - Już po raz piętnasty w ramach akcji najuboższe
dzieci z polskich rodzin mają nie tylko okazję wyjechać na wakacje do Polski, ale również poznać polską
historię i tradycje.
- Wizyta w Krakowie i Małopolsce jest niezwykłą okazją do poznania korzeni i dziedzictwa waszych
przodków. Życzę Wam, aby pobyt w naszym regionie był pełen wrażeń, uśmiechu i dobrych wspomnień mówił podczas powitania Jacek Krupa, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
Miejsce - Sala Rady Miasta Krakowa
Liczba osób – 155 osób

3 października 2014 r.

Konferencja „Pamiętajcie o ogrodach…” – Kraków Miastem Parków i Ogrodów
PROGRAM
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Bp dr Damian Muskus – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, Koordynator Generalny Komitetu
Organizacyjnego ŚDM w Krakowie.
Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Prof. dr inż. Arch. Aleksander Bohm – w imieniu Rektora Politechniki Krakowskiej, Instytut Architektury
Krajobrazu PK
Zorganizowana przez SGPM konferencja "Kraków miastem parków i ogrodów", kolejny raz zwróciła
uwagę, na niewystarczającą ilość terenów zielonych. Zbliżające się ŚDM są idealną okazją by
w Łagiewnikach powstał 100 hektarowy park.
Na terenie Krakowa funkcjonują 42 parki miejskie o łącznej powierzchni 395 ha. Obok wartości
przyrodniczych dużą atrakcją turystyczną Krakowa powinien być system zieleni fortecznej wokół miasta,
dostarczający ok. 282 ha, stanowiąc pierścień zieleni. Nasycenie parkami dzielnic mieszkaniowych jest
bardzo zróżnicowane, ale absolutnie trzeba uznać je za niewystarczające.
Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 roku gromadząc ok. 2-3 miliony
osób z całego świata. Jest to bezprecedensowe wydarzenie i wielkie wyzwanie logistyczne szczególnie dla
władz Krakowa jak i całej Małopolski. Bez wątpienia "sercem" tygodniowych wydarzeń będą Sanktuaria
Bożego Miłosierdzia oraz Świętego Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach i otaczający je teren
porośnięty samosiejkami.
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Obszar ok. 100 ha tzw. "Białych Mórz" - zdegradowany, poprzemysłowy i wymagający rekultywacji teren,
wokół powstającego Centrum Jana Pawła II, należący do Gminy Miejskiej Kraków, jest miejscem
o ogromnym potencjale rozwoju poprzez przystosowanie go do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.
Spowoduje to powstanie pięknego zespołu parkowo-wypoczynkowego na zielonej mapie Krakowa - np.
nazwanego im. Jana Pawła II (tam w czasie II wojny światowej w kamieniołomie pracował Karol Wojtyła) zarówno dla uczestników ŚDM, 2 mln corocznie przybywających tam pielgrzymów oraz mieszkańców
Krakowa i Małopolski.
30 maja br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zwróciło się do Prezydenta Krakowa
o przygotowanie projektu polegającego na rewitalizacji tego obszaru wokół Centrum Jana Pawła II "Nie
lękajcie się!", którego właścicielem jest Gmina Kraków.
SGiPM apeluje do Prezydenta Krakowa o złożenie wniosku grantowego na realizację projektu budowy
nowego parku i pozyskanie finansowania z funduszy UE - szczególnie ogólnopolskiego Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który dysponuje kwotą 20 mld euro, ewentualnie z RPO.
To ostatni moment na mobilizację, opracowanie programu działań oraz przygotowanie terenów zielonych
i parków m.in. do przyjęcia przez tydzień uczestników ŚDM, na czele z Błoniami, Parkiem Jordana,
Zakrzówkiem i innymi terenami zielonymi, które powinny stać się całoroczną wizytówką Krakowa.
Należy wspierać inicjatywy obywatelskie, których najlepszym przykładem jest projekt Ogrody Nowej Huty,
którego celem jest poprawa stanu zieleni i integracja lokalnych społeczności. Od kilku lat, co rok w Nowej
Hucie na wniosek społecznych grup mieszkańców powstają dwa nowe ogrody, po ok. 1 ha. Mieszkańcy
realizują społecznie częściowo dofinansowany projekt, a następnie zobowiązują się do opieki nad
ogrodem przez 5 lat po jego utworzeniu.
Miejsce - Sala Rady Miasta Krakowa
Liczba osób – 50 osób

17 października 2014 r.

Forum Współpracy Międzynarodowej
17 października 2014 r. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we współpracy z Federacją
zorganizowały w Starej Zajezdni w Krakowie Forum Współpracy Międzynarodowej. Celem wiodącym
projektu było stworzenie przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie
realizacji współpracy międzynarodowej.
Na Forum złożyły się debaty poświęcone współpracy międzynarodowej samorządów i organizacji
pozarządowych (bilans współpracy 2004-2014 i perspektywy na lata 2014-2024), Targi Współpracy
Międzynarodowej (z 20 wystawcami oferującymi m.in. granty na realizację projektów międzynarodowych)
oraz spotkania informacyjne z grantodawcami. Forum poprzedził konkurs na Najlepszy Samorządowy
Projekt Międzynarodowy Małopolskie 2014, w którym zwyciężył Powiat Nowosądecki (Starosta Jan
Golonka) za projekt „Transgraniczny system czynnej ochrony przeciwpowodziowej Powiatu
Nowosądeckiego oraz Starej Lubovni”. W ramach projektu Federacja wydała także „Przewodnik po
programach współpracy międzynarodowej”.
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W wydarzeniu udział wzięło 660 uczestników, co pozwoliło na zainicjowanie w regionie debaty na temat
współpracy międzynarodowej, szczególnie tej podejmowanej przez samorządy i organizacje obywatelskie.
Dzięki podjętym działaniom zwiększyła się wiedza na temat istniejących programów wsparcia
finansowego i merytorycznego prowadzonej aktywności międzynarodowej.
PROGRAM FORUM













Inauguracja Forum
Wręczenie nagrody za Najlepszy Samorządowy Projekt Międzynarodowy Małopolski 2014
Debata z udziałem zwycięzców konkursu
Spotkanie informacyjne o programach Kreatywna Europa i Europa dla Obywatelu
Prezentacja wystawców Targów Współpracy Międzynarodowej
Spotkanie informacyjne o programie Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013 i założenia Programu na lata 2014-2020
Spotkanie informacyjne Erasmus+ dla młodzieży, szkół i organizacjiw spółpracujących z młodzieżą
Spotkanie informacyjne o konkursach Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych
Debata „Współpraca międzynarodowa samorządów i NGO w latach 2004-2014”
Spotkanie informacyjne o programie Erasmus+ dla studentów i pracowników naukowych
Debata „Współpraca międzynarodowa samorządów i NGO w latach 2014-2024”
Spotkanie informacyjne o Międzynarodowym Funduszu Wyszehradzkim
Spotkanie informacyjne o programach AISEC Polska



Targi Współpracy Międzynarodowe




Miejsce – Kraków, Stara Zajezdnia
Liczba osób – 660 osób

7 listopada 2014 r.

Plebiscyt SGiPM oraz Gazety Krakowskiej
„Najpopularniejszy Wójt Małopolski 2014”
oraz „Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski 2014”
Dzięki nim zmienia się otaczająca nas rzeczywistość. Potrafią działać na rzecz mieszkańców i starają się
rozwiązywać ich problemy. Wójtowie i Burmistrzowie małopolscy. Czytelnicy Gazety Krakowskiej oddali
ponad 43 tysiące głosów, aby wybrać tych, którzy - ich zdaniem - byli najlepsi w 2014 r.
Na uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego uhonorowani zostali laureaci. "Gazeta Krakowska"
wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski już po raz 15. organizowała plebiscyt na
najpopularniejszego Wójta. Liderów wśród Burmistrzów wyłaniani byli po raz piąty.
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Najpopularniejsi Wójtowie otrzymali z rąk przewodniczącego Kazimierza Barczyka oraz Redaktora
Naczelnego Gazety Krakowskiej Wojciecha Harpuli specjalne kapelusze Wincentego Witosa legendarnego gospodarza wioski Wierzchosławice i trzykrotnego premiera Polski. Najpopularniejsi
Burmistrzowie odebrali honorowe insygnia.
Prawdziwym "weteranem" plebiscytu jest Marian Zalewski, Wójt Gminy Szczurowa, który odebrał
wczoraj czternasty kapelusz Witosa. - Najważniejsze, by mała ojczyzna była przyjazna ludziom i zmieniała
się na lepsze - zdradza tajemnice sukcesu Wójt Szczurowej.
Najpopularniejsi Burmistrzowie:
- Dariusz Reśko, Krynica-Zdrój
- Zbigniew Mączka, Radłów
- Stanisław Początek, Dąbrowa Tarnowska
- Wacław Ligęza, Bobowa
- Artur Kozioł, Wieliczka
Najpopularniejsi Wójtowie:
- Marek Jamborski, Kocmyrzów-Luborzyca
- Tadeusz Wójtowicz, Wielka Wieś
- Marcin Kiwior, Skrzyszów
- Marian Zalewski, Szczurowa
- Antoni Karlak, Jabłonka
- Leszek Skowron, Korzenna
- Lesław Blacha, Gołcza
- Jan Kulig, Łapanów
- Janusz Kwaśniak, Borzęcin
- Jan Wacławski, Stryszów
Miejsce –Kraków, Teatr im.Juliusza Słowackiego
Liczba osób – 90 osób

25 listopada 2014 r.

III Małopolskie Forum Seniora
25 listopada 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się III Małopolskie Forum
Seniorów - konferencja podsumowująca projekt Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
pt.: "Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych".
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz w liście do uczestników konferencji
napisał m.in., że umiejętne kształtowanie aktywnych postaw osób dojrzałych pobudza w nich chęć do
włączania się w życie lokalnych wspólnot, integruje ze środowiskiem i przeciwdziała wykluczeniu,
a III Małopolskie Forum Seniorów to okazja, która pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia,
wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia.
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W tegorocznym spotkaniu, podobnie jak to miało miejsce podczas poprzednich dwóch edycji Forum,
udział wzięli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz małopolskich instytucji i organizacji działających
na rzecz Seniorów, a także sami Seniorzy - liderzy lokalnych społeczności.
III Małopolskie Forum Seniorów otworzyły wystąpienia Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin
i Powiatów Małopolski Kazimierza Barczyka oraz Anny Okońskiej-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej na temat wojewódzkiej i miejskiej polityki senioralnej.
W ramach panelu pt. "Senior w Sieci - bezpiecznie i skutecznie" na temat różnych aspektów
przestępczości z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych i metod ochrony praw konsumentów usług
telekomunikacyjnych głos zabrali Krzysztof Jakubowski, Dyrektor Delegatury Urzędu Komunikacji
Elektronicznej w Krakowie oraz podinsp. Jacek Górecki z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w
Krakowie. Dobre praktyki na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia cyfrowego Seniorów
przedstawili natomiast: dr Lidia Maria Jedlińska - koordynator programu "Szkoła @ktywnego Seniora"
realizowanego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, oraz Michał Golemo z Biura Inicjatyw
Społeczeństwa Informacyjnego Stowarzyszenia "Miasta w Internecie", które wraz z Ministerstwem
Administracji i Cyfryzacji od kilku lat realizuje projekt "Polska Cyfrowa Równych Szans".
Podczas drugiej części konferencji zaprezentowano inicjatywy obywatelskie zaprojektowane
i zrealizowane przez małopolskich Seniorów, uczestników projektu "Seniorzy aktywni na rzecz swych
wspólnot lokalnych" z Gorlic (Burmistrz Witold Kochan), Klucz (Wójt Kazimierz Ściążko), Koszyc (Wójt
Stanisław Rybak) i Nowego Targu (Burmistrz Marek Fryźlewicz).
III Małopolskie Forum Seniora zamknęła debata, w której udział wzięli przedstawiciele instytucji
samorządowych: Aneta Kosiba (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej), Jolanta Chrzanowska
(Za-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), Mateusz Płoskonka (Za-ca Dyrektora Wydziału
ds. Społecznych UMK) oraz przedstawiciele organizacji społecznych: Anna Pietras (Krakowskie Centrum
Seniorów), Antoni Wiatr (Krakowska Rada Seniorów), Andrzej Skrzyński (Rada ds. Polityki Senioralnej
przy MPiPS, Stowarzyszenie MANKO), Daniel Jachimowicz (Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń
Uniwersytetów III Wieku). Podczas dyskusji wypracowano rekomendacje w zakresie niezbędnych działań
na rzecz podniesienia aktywności Seniorów w życiu publicznym, wśród których znalazły się m.in.:
promocja wolontariatu, zapewnienie ciągłości działań na rzecz seniorów w ramach lokalnych polityk
rozwoju, promocja wizerunku aktywnego seniora, czy prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej.
Wydarzenie objęte było patronatem medialnym TVP S.A Oddział w Krakowie, „Głosu Seniora" oraz
„Wspólnoty Małopolskiej” - Pisma Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów
i Radnych".
Projekt "Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum Seniorów"
współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Miejsce – Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury
Liczba osób – 100 osób
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28 listopada 2014 r.

Debata „Relacje PL-USA”
28 listopada w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące relacji
polsko-amerykańskich, którego organizatorem był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski oraz Departamentem
Ameryki MSZ i Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.
Spotkanie zgromadziło szeroką grupę osób zainteresowanych stosunkami PL-USA, przede wszystkim
pracowników naukowych oraz słuchaczy krakowskich uczelni. Pierwszym punktem programu była
prezentacja badania opinii publicznej na temat wzajemnych relacji Polska – Stany Zjednoczone,
poprowadzona przez Witolda Dzielskiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Następnie odbyła się debata z udziałem zaproszonych ekspertów: dr. Wojciecha Michnika, dr. hab. Pawła
Laidlera, Witolda Dzielskiego. Podczas dyskusji zostały poruszone m.in. aspekty członkostwa Polski
w NATO oraz bieżące priorytety polskiej i amerykańskiej polityki zagranicznej. W dyskusję mocno
angażowała się publiczność.
Kolejną częścią spotkania była prezentacja programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji
Fulbrigtha oraz rozmowa ze stypendystą – dr. hab. inż. Marcinem Pietrzykowskim z Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość uzyskania praktycznych informacji nt. warunków
formalnych przy ubieganiu się o stypendia oraz przygotowania się do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.
Miejsce – Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury
Liczba osób – 100 osób

5 grudnia 2014 r.

Debata o współpracy polsko-słowackiej
Przedmiotem debaty, która odbyła się 5 grudnia 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury
w Krakowie była polsko-słowacka współpraca międzynarodowa samorządów i organizacji pozarządowych.
Spotkanie otworzyli Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie Ivan Škorupa oraz Przewodniczący
Federacji Kazimierz Barczyk.
Głos ekspercki w debacie zapewnili: Marzena Krajewska z Departamentu Polityki Europejskiej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion
„Tatry” i Grzegorz Gołda – kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Moderatorem debaty był Łukasz Grzesiczak – dziennikarz i publicysta specjalizujący się w tematyce
czeskiej i słowackiej, redaktor naczelny portalu o Czechach i Słowacji Novinka.pl.
W debacie udział wzięła liczna publiczność, w skład której weszli przedstawiciele samorządów, instytucji
publicznych, organizacji pozarządowych oraz naukowcy i studenci.
Miejsce – Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury
Liczba osób – 60 osób
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XXIV Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski
Samorządowcy z Małopolski i Polski spotkali się na tradycyjnym opłatku w Sali Obrad Urzędu Miasta
Krakowa. Spotkanie prowadził Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Małopolski. Ks. bp dr Damian Muskus – Biskup Pomocniczy i Wikariusz Generalny Arcybiskupa
Krakowskiego, udzielił błogosławieństwa i odczytał list Ks. Kardynała Stnisława Dziwisza – Metroppolity
Krakowskiego, a życzenia złożyli: Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Leszek
Zegzda – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, minister Zbigniew Włosowicz – Zastępca Szefa
Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Witalij Maksymenko – Konsul Generalny Ukrainy, Dziekan
Korpusu Konsularnego w Krakowie.
Tradycyjnie podczas uroczystości przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk ogłosił nazwiska Laureatów
Tytułu Małopolanina Roku 2014 – Justyny Kowalczyk i Kamila Stocha.
Spotkanie uświetnił Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Chłopięcego Chóru Pueri Cantores Sancti
Nicolai – Honorowego Ambasadora Królewsko-Górniczego Miasta Bochni pod dyrekcją ks. Stanisława
Adamczyka.
W spotkaniu uczestnbiczyli m.in.: Ryszard Bartoszewski – Prezes Stowarzyszenia Ziemi Dobrzyńskiej,
Grzegorz Świetlik – Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego
Mazowsza, Janusz Sypiański – Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Józef
Niewdana Przewodniczacy Związku Gmin Białej Przemszy, Grzegorz Walczukiewicz Dyrektor Biura Związku
Gmin Pomorskich.
Przedstawicieli Korpusu konsularnego: Ivan Skorupa – Konsul Generalny Słowacji, Ellen Germain - Konsul
Generalna USA, Thierry Guichoux - Konsul Generalny Francji w Krakowie,
dr Werner Kohler - Konsul Republiki Federalnej Niemiec, Wiktor Kolesnikow – Konsul Generalny
Federacji Rosyjskiej, Adrienne Koermendy - Konsul Generalny Węgier w Krakowie.
Przed spotkaniem opłatkowym delegację samorządów Małopolski i Polski przyjął w Domu Biskupów
Krakowskich na audiencji Ks. Kradynał Stanisław Dziwisz Metropolita Arcybiskup Krakowski, który
z powodu przeziębienia nie udał się do Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.
Miejsce – Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
Liczba osób – 200 osób
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Seminarium nt. elektromobilności i zrównoważonego rozwoju
z udziałem Louisa Palmera z Szwajcarii
Program
 wstęp informacja o projekcie „Polsko-Szwajcarskie Forum Rozwoju Turystyki Ekologicznej”
 prezentacja kontekstu wizyty Louisa Palmera w kontekście starań na rzecz rozwoju elektromobilności
w Polsce
 Louis Palmer - prezentacja WAVE - World Advanced Vehicle Expedition - największego na świecie rajdu
pojazdów elektrycznych.
 sesja pytań do Louisa Palmera
 prezentacja możliwości współpracy w ramach WAVE.

Louis Palmer - uznany ekspert i promotor wykorzystywania energii słonecznej i odnawialnych źródeł
energii, wygłosił ponad 400 prelekcji podczas konferencji i spotkań o tematyce ekologicznej
organizowanych w 40 państwach. W 2004 roku, we współpracy ze środowiskami naukowymi oraz
biznesowymi, rozpoczął pracę nad budową pojazdu napędzane go energią słoneczną, który został nazwany
Solartaxi. Następnie w latach 2007-208 odbył trwającą 18 miesięcy podróż dookoła świata, odwiedzając 38
państw, pokonując dystans 54 tys. kilometrów. Inicjatywę wykorzystał do zwrócenia uwagi na możliwości
jakie tworzą odnawialne źródła energii. Więcej na: www.solartaxi.com.
Kolejnym projektem promującym proekologiczne rozwiązania, był wyścig Zero Emission Race, w którym
wzięły udział pojazdy napędzane energią słoneczną. Zawodnicy wystartowali z sierpniu 2010 r. z Genewy,
a na trasie znalazło się 150 miast w 16 państwach. Z wyłączeniem przepraw przez zbiorniki wodne wyścig
trwał 80 dni. Więcej informacji na stronie: www.zero-race.com.
Obecnie Luis Palmer jest zaangażowany w organizację WAVE - World Advanced Vehicle Expedition największego na świecie rajdu pojazdów elektrycznych. W czerwcu tego roku odbędzie się 5 edycja rajdu,
na którego trasie tym razem znajdą się kraje alpejskie. W styczniu 2015 r., na zaproszenie Federacji
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, Louis Palmer przyjedzie do Polski, by rozmawiać o możliwości
organizacji jednego z odcinków rajdu w 2016 roku na terenie Polski. Więcej o WAVE:
www.wavetrophy.com
W 2009 roku Louis Pamler został otrzymał nagrodę European Solar Prize, a w 2011 otrzymał przyznawany
w ramach programu ONZ tytuł Champion of the Earth.
Miejsce – Kraków, Hotel ASPEL
Liczba osób – 50 osób
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IV Ogólnopolska Konferencja Samorządowa "Gospodarka odpadami
- wyzwania dla samorządów"
IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce - SOSEXPO 2015
Program Konferencji
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Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektor Ochrony Środowiska
Janusz Ostapiuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie środowiska
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
Moderator: Kazimierz Barczyk - Przewodniczący, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP
Do udziału zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Tadeusz Arkit - Poseł, Przewodniczący Podkomisji ds. Monitorowania Gospodarki Odpadami, Sejm RP
Krzysztof Bałanda - Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
Krzysztof Choromański - Ekspert, Związek Miast Polskich*
Krzysztof Kawczyński - Przewodniczący Komitetu Ochrony środowiska, Krajowa Izba Gospodarcza
Jolanta Krzywiec - p.o. Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Urząd Miasta Stołecznego
Warszawy
Dariusz Matlak - Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarki Odpadami
Józef Neterowicz - Radca Ambasady, Ambasada Szwecji
Bogusława Rutkowska - Dyrektor Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa, Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska
Piotr Semborowski - Dyrektor Regionalny na Polskę, c-trace Sp. z o.o.
Małgorzata Szymborska - Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo środowiska
Edward Trojanowski - Sekretarz Generalny, Związek Gmin Wiejskich*
Tomasz Uciński - Prezes Zarządu, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Torsten Weber - Prezes Zarządu, Remondis Sp. z o.o.
Prezentacja: "Doświadczenie z procesu wdrożenia systemu identyfikacji w Poznaniu", Piotr Semborowski
- Dyrektor Regionalny na Polskę, c-trace Sp. z o.o.
Prezentacja: "SKOG XTrack
- Nowoczesny system kontroli Operatorów w ramach wykonywanych zadań związanych z odbiorami
odpadów na rzecz miasta i gminy"- Piotr Pecko - Zastępca Dyrektora Sprzedaży, XTrack Dystrybucja, PPU
Omega Sp. z o.o.
SESJA DRUGA
OBOWIĄZKI I STANDARDY TECHNOLOGICZNE RIPOK-ÓW
Do udziału zostali zaproszeni kolejność alfabetyczna):
Tomasz Krasowski - Dyrektor Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Woj.Mazowieckiego
Piotr Manczarski - Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu Sp. z o.o.
Andrzej Sobolak - Prezes Zarządu, Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o.
Piotr Szewczyk - Przewodniczący, Rada RIPOK-ów
Najwyższa Izba Kontroli
SESJA TRZECIA
FINANSOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI
Do udziału zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
Andrzej Daniluk - Zastępca Prezesa Zarządu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Katarzyna Dwórznik - Ekspert Prawno-Gospodarczy, Krajowa Izba Gospodarcza
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Robert Kałuża – Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów PPP,
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Tomasz Korczyński - Członek Rady Fundacji Centrum PPP, Dentons
Piotr Matwiej - Doradca Zarządu, Związek Banków Polskich
Małgorzata Wierzbicka - Dyrektor, Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
W dniach 4 i 5 lutego 2015 roku odbyło się IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2015. W czwartej już edycji tego wydarzenia wzięło udział ponad 400 osób, byli to m.in.
przedstawiciele administracji samorządowej z całej Polski, przedstawiciele administracji rządowej,
środowisk przemysłowych i biznesowych, instytucji publicznych, finansowych, firm doradczych, kancelarii
prawnych a także przedstawiciele mediów. W tegorocznej edycji SOSEXPO wzięli także udział
przedsiębiorcy z Francji, Holandii, Japonii, Niemiec, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Polski.
Pierwszego dnia Forum odbyła się zorganizowana przez Fedeację Regionalnych Związków Gmin
i Powaitów RP oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski IV Ogólnopolska Konferencja
Samorządowa "Gospodarka odpadami - wyzwania dla samorządów". Moderatorem był Kazimierz Barczyk
- przewodniczący SGiPM
Otwierając Forum SOSEXPO 2015 - Janusz Ostapiuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
podkreślił, że po rewolucji przyszedł czas na normalną pracę. Ministerstwo Środowiska w roku 2015 nie
przewiduje dalszych zmian w ustawie, natomiast będzie uważnie obserwować gospodarkę odpadami,
dążyć do rozwoju najważniejszych kilku aspektów m.in. selektywnej zbiórki odpadów oraz zakończenia
niezmiernie ważnych inwestycji tzn. sześciu spalarni.
Część pierwsza konferencji dnia 4 lutego dotyczyła głównych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach i ustawy o odpadach oraz ich wpływu na kształt gospodarki odpadami w Polsce. Po
przedstawieniu przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Sejmu RP głównych zmian w ustawie,
swoje stanowisko w tej sprawie przedstawili przedstawiciele branżowych organizacji samorządowych oraz
przedsiębiorcy.
W czasie drugiej sesji pierwszego dnia Forum SOSEXPO 2015 dyskutowano o RIPOK-ach. Poruszono
zagadnienia związane z wymogami prawnymi RIPOK-ów, z zapewnieniem odpowiedniego strumienia
odpadów w celu wykorzystania mocy istniejących instalacji.
Pierwszy dzień Forum SOSEXPO zakończyła sesja poświęcona finansowaniu gospodarki odpadami.
Przedmiotem dyskusji były źródła finansowania oraz inwestycje realizowane w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Miejsce – Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Liczba osób – 320 osób
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Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce
LIDER MAŁOPOLSKI 2014 – XV Konkurs
Kapituła Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski już po raz piętnasty przyznała Tytuły "Najlepszych
Przedsięwzięć Roku w Małopolsce - Lider Małopolski". Konkurs wyróżnia przedsięwzięcia o wymiarze
społecznym, gospodarczym i kulturowym.
LIDER MAŁOPOLSKI 2014 - NAJLEPSZE PRZEDSIĘWZIĘCIE ROKU W MAŁOPOLSCE
WYRÓŻENIENIE SPECJALNE
Tauron Kraków ARENA
największy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie halowy obiekt widowiskowo-sportowy,
który pozwala na organizację w stolicy Małopolski imprez o dużej skali, tak sportowych jak i kulturalnych
czy biznesowych: koncertów, wystaw, kongresów, czy targów. Powierzchnia obiektu to łącznie 61 434 m2.
Hala główna, pozwalająca zmieścić do 22 tys. osób, to: trzy poziomy widowni, rozbudowane systemy
sceniczne i multimedialne oraz wygodne zaplecze dla sportowców i wykonawców. Jej uzupełnieniem są:
mała hala mieszcząca do 300 widzów, sale konferencyjne, restauracje, bary i ponad 1,3 tys. miejsc
parkingowych. Dopełnieniem całości jest ekran LED na elewacji, opasający zewnętrzną konstrukcję
głównej hali na długości ponad pół kilometra. Obiekt w pełni uwzględnia potrzeby osób
niepełnosprawnych. Koszt budowy Areny: 360 mln zł.
Tauron Arena Kraków
Zbigniew Rapciak - Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Miasta SA

LIDERZY MAŁOPOLSKI 2014
1. Centrum Kongresowe ICE Kraków - International Conferences & Entertainment
za jedno z najbardziej prestiżowych i ekskluzywnych centrów kongresowych Europy, spełniające
wymagania międzynarodowych organizacji kongresowych oraz najwyższe standardy. ICE Kraków pozwala
na organizację w Krakowie kongresów, konferencji, koncertów, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych,
w których uczestniczyć może łącznie 3200 gości. ICE Kraków to: nowoczesna elegancka forma
architektoniczna, trzy sale główne: Audytoryjna, Teatralna oraz Kameralna, zespół sal konferencyjnych
z regulowanymi przesuwnymi ściankami, przeszklonym trzypoziomowym foyer z widokiem na Wawel,
wielofunkcyjna sala wystawowa, parkingi naziemne, terminal autobusowy, plac dla wozów transmisyjnych
oraz dwupoziomowy parking podziemny dla 360 samochodów. Dopełnieniem całości jest doskonała
lokalizacja w centrum stolicy Małopolski, ok. 20 minut drogi od Międzynarodowego Portu Lotniczego
Kraków - Balice. Koszt budowy ICE to 357 mln, z czego 83 mln z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Centrum Kongresowe ICE Kraków
Izabela Helbin - Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego
2. Grupa Thermaleo. Spas Development & Management
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za szeroko zakrojony projekt rozwoju Szczawnicy. Grupa Thermaleo działa w oparciu o dwie spółki:
Thermaleo Sp. z o.o. i Uzdrowisko Szczawnica S.A. Spółka Thermaleo założona w 2004 r. przez rodzinę
Mańkowskich, spadkobierców przedwojennego właściciela Szczawnicy - Adama hr. Stadnickiego, jest
głównym akcjonariuszem firmy Uzdrowisko Szczawnica S.A., poprzez którą rozwija działalność sanatoryjną,
biorąc jednocześnie aktywny udział w rewitalizacji miasta. Komplementarną rolę do działalności spółek
odgrywa Fundacja Andrzeja Mańkowskiego-Szczawnica, koncentrująca się na zagadnieniach życia
artystycznego, kulturalno-społecznego miasta. Stworzenie w Szczawnicy kurortu z pełną gamą zabiegów
i dostępem do komfortowych sanatoriów, przygotowanie bogatego zaplecza infrastrukturalnego oraz
szerokiej oferty kulturalnej to tylko niektóre elementy strategii i kierunki działania Thermaleo, w ramach
której m.in.: w 2008 r. dokonano ponownego otwarcia Pijalni Wód Mineralnych, rok później powstał
pierwszy pięciogwiazdkowy Hotel w Pieninach Modrzewie Park Hotel, a w 2011 r. oddano ponownie do
użytku Dworek Gościnny, pełniący rolę kulturalnego salonu Szczawnicy. Działalność Grupy Thermaleo
przyczyniła się do gruntownej poprawy wizerunku miejscowości i sprawiła, że znane od 150 lat pienińskie
uzdrowisko obecnie zaprasza kuracjuszy i turystów do zabiegów oraz wypoczynku w piękniejszym
entourage.
Grupa THERMALEO
Christophe Mańkowski - Prezes Zarządu Thermaleo Sp. z o.o.
3. Małopolska Organizacja Turystyczna
za kreatywną kampanię promocyjną województwa małopolskiego: Małopolskim Koralem przez Europę.
Samochód typu camper z Czerwonym Koralem - symbolem regionu małopolskiego - wyposażony
w materiały promocyjne, filmy reklamowe i mini stoisko, obecny w kilkunastu miastach europejskich
i podczas najważniejszych targów i eventów turystycznych przybliżył Europejczykom bogactwo kulturowe
i przyrodnicze regionu, możliwości aktywnego spędzania czasu oraz walory Małopolski jako miejsca do
odpoczynku i regeneracji. Małopolski Camper i jego hasło przewodnie: Follow us to Małopolska Region,
stały się mobilną wizytówką regionu. Sprawiły, że wzrosła rozpoznawalność marki Województwa
Małopolskiego, a Kraków i Małopolska na trwałe wpisały się do grupy popularnych wśród obocokrajowców
destynacji turystycznych. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wartość projektu to 2 mln zł. Małopolska
Organizacja Turystyczna, promując Małopolskę, co roku organizuje uroczyste otwarcie sezonu
turystycznego. Ponadto zaprezentowała region na 16 zagranicznych i 5 krajowych targach turystycznych,
pokazując walory naszego regionu niejednokrotnie jeszcze nieznane i nieodkryte przez wielu potencjalnych
turystów.
Małopolska Organizacja Turystyczna
Leszek Zegzda - Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej
4. Instytut Fizyki Jądrowej PAN
za Centrum Cyklotronowe Bronowice - pierwsze w Polsce stanowisko do radioterapii protonowej
nowotworów z wykorzystaniem cyklotronu izochronicznego AIC-144. Radioterapia protonowa jest jedną
z nowocześniejszych metod leczenia nowotworów oka. Dzięki temu, że w terapii tej do napromieniania
guza stosuje się odpowiednio uformowaną wiązkę protonów, a właściwa dawka promieniowania jest
precyzyjnie dostarczana do leczonego nowotworu przy jednoczesnym zmniejszonym napromienieniu
zdrowej tkanki otaczającej guz, minimalizuje ona skutki uboczne leczenia. Radioterapia protonowa
pozwala więc skutecznie niszczyć guzy i jednocześnie oszczędzać narządy krytyczne, dzięki czemu pacjent
ma dużą szansę na zachowanie widzenia w leczonym oku. Zabiegi radioterapii prowadzą współpracujące
zespoły lekarzy, fizyków i techników z Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i Centrum Onkologii w Krakowie.
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Instytut Fizyki Jądrowej PAN
Prof. Marek Jeżabek - Dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
Prof. Paweł Olko - Dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice
5. Szpital Ginekologiczno-Położniczy MEDIKOR w Nowym Sączu
za upowszechnianie nowej jakości położnictwa i ginekologii. Placówka na pierwszym miejscu stawia
bezpieczeństwo matki i dziecka. Trzon lekarski stanowią lekarze ginekolodzy-położnicy i pediatrzyneonatolodzy, anestezjolodzy wywodzący się z elitarnych placówek szpitalnych i ginekologicznych
Krakowa, jak również Nowego Sącza i jego okolic. Szpital jest dobrze przygotowany do opieki nad
najmłodszymi pacjentami. Lekarze i położne, wspierani wysokospecjalistyczną aparaturą medyczną, w tym
inkubatorami hybrydowymi oraz najnowszej klasy respiratorami z funkcją oscylacji, zapewniają pomoc
nawet w bardzo trudnych przypadkach. Szpital prowadzi całodobową Izbę Przyjęć oraz Oddział PołożniczoGinekologiczny, który wyposażony jest w nowoczesne sale przedporodowe i porodowe oraz 14 pokoi
działających w systemie rooming-in. Pacjentkom i ich dzieciom zagwarantowano intymność i komfort
pobytu oraz najwyższe standardy opieki medycznej. Nowosądeckie to subregion najwyższego przyrostu
naturalnego w Polsce.
Szpital Ginekologiczno-Położniczy MEDIKOR, Nowy Sącz
Tomasz Wiśniewski - Prezes Zarządu Medikor III Sp. z o.o.
6. Województwo Małopolskie, Powiat Oświęcimski i Miasto Chełmek
za Most "Galicyjski" na Drodze Wojewódzkiej nr 780, który łączy regiony śląski i małopolski. Nowy most
przez rzekę Przemszę, między miejscowościami Chełmek i Chełm Śląski, to jedno przęsło o długości 65,4 m
i szerokości 16,70 m. Ustrój nośny stanowi konstrukcja trójbelkowa, żelbetowa, sprężona, wzmocniona
łukiem o stałym przekroju, położonym w pasie rozdziału drogi. Inwestycja pozwoliła na podniesienie
nośności mostu do 50 t oraz dostosowanie szerokości obiektu i dróg dojazdowych do obecnych wymagań.
W ramach tego zadania inwestycyjnego przebudowano również odcinek drogi wojewódzkiej nr 780
o długości 725 m, skrzyz˙owanie drogi wojewódzkiej z ulicami Oświęcimską na długości ok. 115 m
i Mieszka I w mieście Chełmek na długości ok. 33 m oraz wykonano dodatkowe pasy dla relacji skrętnych,
chodniki i sygnalizację świetlną. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Województwo Małopolskie,
Powiat Oświęcimski oraz Gminę Chełmek w ramach zadania "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DW
780 w m. Chełmek". Za inwestycję odpowiedzialny był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wartość
wykonanej inwestycji to 10 mln zł.
Most „Galicyjski" na Drodze Wojewódzkiej nr 780
Zbigniew Starzec - Starosta Oświęcimski
Andrzej Saternus - Burmistrz Chełmka
7. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka" w Krakowie
za twórcze połączenie potencjału historycznego budynku i sztuki współczesnej. W efekcie rewitalizacji
zabudowań niegdysiejszej Elektrowni Podgórskiej i budowy nowej "Cricoteki" powstał wielofunkcyjny
budynek, jeden z najbardziej oryginalnych gmachów w stolicy Małopolski, i atrakcyjny punkt na
turystycznej mapie Krakowa. Inwestycja stanowi ambitną próbę zbudowania przestrzeni publicznej
będącej jednocześnie sceną i widownią - miejscem nieustannego spektaklu, gdzie tak jak w Teatrze
Kantora, zostają zlikwidowane granice między aktorem a widzem. Otwarta 13 września 2014 r. "Cricoteka"
to: stała ekspozycja dzieł Tadeusza Kantora, przestrzeń na wystawy czasowe, sala wielofunkcyjna
stworzona z myślą o organizacji spektakli i warsztatów teatralnych, sala edukacyjna, archiwum, biblioteka,
z czytelnią, księgarnia oraz kawiarnia. Projekt "Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA" współfinansowany był przez Unię Europejską
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w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz budżetu
Województwa Małopolskiego. Wartość projektu: ponad 50 mln zł.
CRICOTEKA
Natalia Zarzecka - Dyrektor Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
8. Targi w Krakowie Sp. z o.o.
za najnowocześniejszy wielofunkcyjny obiekt wystawienniczy Międzynarodowe Centrum TargowoKongresowe EXPO Kraków. EXPO Kraków to: 9 000 m2 powierzchni wystawienniczej, która może gościć
ponad 4 tys. osób jednocześnie, zespół klimatyzowanych, modułowych sal konferencyjnych, przestronne
lobby o powierzchni 1 400 m2, restauracja, parking na 700 pojazdów oraz teren pod ekspozycję
zewnętrzną. Targi w Krakowie Sp. z o.o. to największy na południu kraju i trzeci w Polsce organizator
targów i kongresów. Firma prywatna kilkunastu osób od osiemnastu lat organizuje najważniejsze,
branżowe imprezy, takie jak m.in. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne "Krakdent", Międzynarodowej
Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii "Horteca" czy Międzynarodowe Targi Książki. Targi w Krakowie to
także profesjonalny organizator międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych, jak m.in.:
Kongres Polskiej Biotechnologii "Eurobiotech", International Symposiumon Carotenoids czy Ogólnopolski
Kongres Biochemii i Biologii Komórki. Firma jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Przemysłu
Targowego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów. Koszt inwestycji 70 mln zł.
Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Grażyna Grabowska, Prezes Zarządu Targi w Krakowie Sp. z o.o.
9. Miasto Przemyśl i Fundacja "Azymut"
za organizację widowiskowej imprezy sportowej Bike Town Festival Przemyśl 2014. Podczas wydarzenia
zaprezentowało się ponad 200 zawodników z Polski i Europy w kilku dyscyplinach rowerowych. Wysokie
loty i spektakularne tricki i skoki, szybkie zjazdy w otoczeniu pięknych zabytkowych uliczek Przemyśla
podziwiało na żywo kilka tysięcy widzów a także blisko 60 tys. internautów, którzy oglądali transmisję
z zawodów on line. Bike Town Przemyśl został zwycięzcą konkursu "Polish Bike Awards" w kategorii "Polska
impreza rowerowa 2014". Bike Town Festival Przemyśl
Robert Choma - Prezydent Przemyśla
Waldemar G. Hryniszyn, Prezes Fundacji „Azymut"
10. Redakcja GLOBEnergia
za aktywną promocję odnawialnych źródeł energii oraz idei efektywności energetycznej i ochrony
środowiska wśród gmin i przedsiębiorstw z całej Polski, przede wszystkim województwa małopolskiego.
Działania redakcji wydawanego w Krakowie czasopisma GLOBEnergia skupiają się między innymi na
propagowaniu działań zmierzających do ograniczania niskiej emisji w Krakowie poprzez realizację kampanii
społecznej SMOG W GMINIE oraz cyklu spotkań z samorządami lokalnymi w ramach FORUM ENERGIA
W GMINIE. GLOBEnergia pełni rolę eksperta, łącząc środowiska przedsiębiorstw, instytucji państwowych
i społecznych oraz jednostek naukowych, moderuje postawę racjonalnego podejścia do energetyki oraz
poszanowania środowiska. Na uwagę zasługuje również rola promotora absolwentów krakowskich uczelni
technicznych poprzez organizację staży, opiekę nad kołami naukowymi oraz pomoc na rynku pracy.
Redakcja kwartalnika GlobEnergia
Grzegorz Burek - Redaktor Naczelny
Miejsce: ICE Kraków, International Conferences & Entertainment
Liczba osób – 60 osób
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23 kwietnia 2015 r.

I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji
Podczas zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmijn i Powiatów Małopolski, Federację Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP oraz Redakcję GLOBEnergia Kongresu samorządowcy, naukowcy i ekolodzy
z całej Polski zastanawiali się nad sposobami poprawy jakości powietrza nie tylko w Krakowie
i Małopolsce, ale na terenie całego kraju.
Konferencję otworzył przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierz Barczyk,
który przypomniał trudną sytuację związaną ze stanem powietrza w regionie oraz walkę samorządów
o zmianę tego stanu rzeczy.
- Musimy uświadomić sobie rolę różnych środowisk w walce o czystość powietrza. To zarówno służby
sanitarne, samorządowcy i naukowcy, jak i media, bowiem w dzisiejszych czasach smog jest gorszy niż
smok wawelski sprzed tysiąca lat-mówił przewodniczący Barczyk.
W dyskusji wzięło udział liczne grono ekspertów reprezentujących różne środowiska, m.in. Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska, Najwyższą Izbę Kontroli, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Krajową Izbę Gospodarki Odpadami i wiele innych instytucji oraz organizacji
zajmujących się szeroko pojętą ochroną środowiska. O doświadczeniach Krakowa w walce
z zanieczyszczeniami powietrza mówił Wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel, który jako główne
czynniki zanieczyszczeń w Krakowie wskazał niepohamowany wzrost liczby pojazdów, industrializację,
duży ruch tranzytowy przez miasto, a przede wszystkim dużą ilość skumulowanych palenisk węglowych. Przeciwdziałamy negatywnym zjawiskom, m.in. przez dopłaty do likwidacji palenisk, termomodernizację
obiektów, rozwój transportu szynowego w aglomeracji i samym mieście-wymieniał prezydent Trzmiel.
Kraków i Małopolska znajdują się w niechlubnej czołówce miejsc o największym zanieczyszczeniu
powietrza, nie tylko w kraju, ale w całej Europie. Wśród dziesięciu europejskich miast o największym
zanieczyszczeniu znajdują się wyłącznie miasta polskie i bułgarskie, z czego Kraków zajmuje niechlubne
trzecie miejsce. Sejmik Województwa Małopolskiego, jako pierwszy w Polsce podjął w 2013 r. uchwałę
o likwidacji do 1 września 2018 r. palenisk na paliwa stałe na terenie całej gminy Kraków.
Jakość powietrza w Polsce odbiega od dopuszczalnych norm wyznaczonych w prawie polskim i unijnym
oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Spośród 46 stref ochrony powietrza w Polsce,
w 2013 r. przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wystąpiły w 36, pyłu PM2,5 w 24 a poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w 42 strefach. Najgorsza sytuacja występuje w województwach południowej
Polski. W przypadku PM10 najwyższe 24-godzinne stężenia zanotowane zostały w aglomeracjach:
krakowskiej, górnośląskiej, rybnicko-jastrzębskiej, mieście Bielsko-Biała oraz strefach śląskiej,
dolnośląskiej, kujawsko-pomorskiej, małopolskiej, podkarpackiej i śląskiej. Stawia to Polskę w wyjątkowo
złej sytuacji na tle tendencji występujących na kontynencie Europejskim. Konsekwencje takiego stanu
rzeczy dotykają równocześnie ekonomii jak też podstaw jakości życia. Alarmująco wysokie
zanieczyszczenie powietrza odbija się na wizerunku Polski i może mieć w najbliższym czasie poważne
konsekwencje. Grozi nam nie tylko lawina kar finansowych w ramach procedur UE, ale też utrata walorów
przyrodniczych oraz turystycznych, czego szczególnym przypadkiem może stać się Kraków, gdzie
zagrożona jest nie tylko marka miasta jako ośrodka turystycznego, ale także akademickiego - czytamy we
wnioskach z tego Kongresu.
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PROGRAM
Przywitanie gości i otwarcie Kongresu
Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski; Federacji Regionalnych
Związków Gmin i Powiatów RP
SESJA INAUGURACYJNA
Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Tadeusz Arkit, Poseł na Sejm RP
Dorota Zawadzka-Stępniak, Z-ca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
Jolanta Stawska, Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie
Tomasz Frączkowski, Naczelnik Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego, Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska
Mirosław Sekuła, b. Marszałek Województwa Śląskiego, b. Prezes NIK
Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Tadeusz Trzmiel, Wiceprezydent Miasta Krakowa
SESJA I
Tomasz Zubilewicz, dziennikarz telewizyjny
Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia, AGH, Redaktor naukowy poradnika “Niska emisja. Od przyczyn
występowania do sposobów eliminacji” Problem niskiej emisji - wprowadzenie do tematyki Kongresu
dr Adolf Mirowski, PORT PC
Porównanie źródeł ciepła ze względu na emisję produktów spalania do atmosfery
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak, Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego
Politechniki Krakowskiej.
Termomodernizacja podstawową metodą ograniczania niskiej emisji
Marek Rybiański, Centrum Technologii Energetycznych Świdnica
Niskoemisyjne żłobki, przedszkola, szkoły, domy spokojnej starości, ośrodki rehabilitacyjne. Jak je
projektować i budować korzystając z dotacji
Henryk Kultys, I Z-ca Prezesa Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Prezes MPO Kraków
Utrzymanie czystości i porządku w kontekście ochrony powietrza na przykładzie Krakowa
SESJA II
Małgorzata Mrugała, Prezes WFOŚiGW w Krakowie
Możliwości finansowania inwestycji energooszczędnych poprzez WFOŚiGW
Ewa Olszowska-Dej, Kierownik Wydziału Kształtowania Środowiska UM Krakowa
Kraków - działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji
Robert Janas, Viessmann
Zeroemisyjna technika grzewcza
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Witold Warzecha, Wiceprezes Zarządu MPEC Kraków
Krakowski system ciepłowniczy
Magdalena Baranowska, GARO
Transport w kontekście niskiej emisji - ekologiczna komunikacja miejska
Stanisław Nowacki, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
Realizacja programów w ramach funduszy szwajcarskich w praktyce
Bogdan Szymański, GLOBEnergia
Samorządowe inwestycje w systemy fotowoltaiczne
Ekspozycja technologii OZE i rozwiązań niskoemisyjnych w transporcie miejskim:
mobilne laboratorium OZE AGH, samochód elektryczny, stacja ładowania, skuter elektryczny
Panel dyskusyjny Skuteczna walka z niską emisją
Emilia Kawka-Patek, Prezes WFOŚiGW w Toruniu
Andrzej Pałys, Prezes WFOŚiGW w Kielcach
Andżelina Weltrowska, WFOŚiGW w Gdańsku
Wiesław Bury, Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Monika Żółkowska, Departament Ochrony Klimatu NFOŚiGW
Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Rafał Rostecki, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Wnioski Kongresu
Marek Szczepanek, Sekretarz Programu TVP Kraków
Grzegorz Burek, Redaktor Naczelny GLOBEnergia
Na Kongres zostało opracowane i wydane specjalne, liczące prawie 200 stron wydawnictwo książkowe Poradnik dla Gmin"NISKA EMISJA - od przyczyn występowania do sposobów eliminacji".
Miejsce – Hotel Park Inn by Radisson Kraków
Liczba osób – 220 osób

25 czerwca 2015 r.

Światowe Dni Młodzieży szansą dla promocji Polski i rozwoju turystyki religijnej
- konferencja i debata
pod Honorowym Patronatem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
– Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego.
Program konferencji
Otwarcie konferencji
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia oraz Federacji, Wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego.
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Wystąpienia:
Bp dr Damian Muskus – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016
Michał Kamiński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera RP, Szef Centrum Informacyjnego Rządu
Prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Krakowa
Longin Komołowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Wspólnota Polska”
Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki
CZĘŚĆ II
„ŚDM jako narzędzie promocji Krakowa, Województwa Małopolskiego i Polski”
Rafał Perłowski - Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa
Rozwój turystyki religijnej w Krakowie
Ks. Jan Kabziński – Prezes Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Łagiewnikach
Upowszechnianie na świecie dziedzictwa, które pozostawił po sobie św. Jan Paweł II
Dr Anna Wilkońska - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Ruch turystyczno-religijny w Krakowie w kontekście Światowych Dni Młodzieży
CZĘŚĆ III
Debata na temat szans, jakie stwarza organizacja ŚDM dla rozwoju turystyki religijnej
Uczestnicy debaty:
Bp dr Damian Muskus – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016
Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta Krakowa, Przewodniczący Zespołu Miasta Krakowa
ds. Współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM
Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Kantor – Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego
Ks. Dariusz Raś – Dyrektor Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach
Paweł Mierniczak– Dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej
Moderator:
Marek Szczepanek – Sekretarz Programu TVP Kraków
Trwa odliczanie do Światowych Dni Młodzieży 2016. O dotychczasowych działaniach, a także propozycjach
wykorzystania ogromnego potencjału tego wydarzenia rozmawiano podczas konferencji "ŚDM szansą dla
promocji Polski i rozwoju turystyki religijnej".
Organizatorzy przewidują, że na Światowe Dni Młodzieży przyjedzie do Małopolski nawet 2 miliony
pielgrzymów. Przygotowanie całego wydarzenia to więc nie tylko ogromne wyzwanie logistyczne, ale też
niepowtarzalna szansa na promocję regionu i kraju.
Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, a prowadził ją
wiceprzewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk. Przy okazji konferencji przypomniano również, że już 2530 sierpnia Samorząd Województwa Małopolskiego organizuje we współpracy z Instytutem Dialogu
Międzykulturowego Forum Liderów Młodzieżowych z Europy. Już wiadomo, że w ramach tego wydarzenia
do Małopolski przyjedzie ok. 100 liderów - szczególnie ze środowisk polskich na Wschodzie – którzy będą
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przewodnikami grup młodzieżowych na ŚDM 2016. Światowe Dni Młodzieży 2016 będą trwać od 26 do 31
lipca 2016 r.
Miejsce – Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
Liczba osób – 60 osób

XVI edycja Akcji „Podarujmy Dzieciom Lato ze Wschodu – Kraków 2015”.
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu „Wspieranie
oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych
form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży", Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd
Miasta Krakowa oraz sponsorów prywatnych.
Termin realizacji: 1 maja-31 sierpnia 2015 r.
Cel ogólny projektu:
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej dzieci polonijnych w wieku 10-14 lat zamieszkałych na Ukrainie,
Białorusi i w Rosji.
W długofalowej perspektywie projekt ma przyczynić się również do aktywizacji i wzrostu zaangażowania
Polonii i Polaków za granicą w promocję Polski i wartości reprezentujących narodową spuściznę i dorobek
odrodzonego państwa.
Cele szczegółowe:
• Pogłębienie wiedzy dzieci i młodzież polonijnej na temat Polski, jej kultury i tradycji
• Podniesienie znajomości języka polskiego wśród dzieci i młodzieży uczestniczących w Akcji
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków wśród uczestników Akcji
• Ważnym celem proponowanego projektu będzie integracja dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego ze
Wschodu z dziećmi i młodzieżą polską
Beneficjenci projektu:
• Związek Polaków na Białorusi (30 dzieci + 3 opiekunów)
• Caritas Diecezji Witebskiej, Białoruś (10 dzieci + 1 opiekun)
• Polska Macierz Szkolna na Białorusi, Białoruś (10 dzieci + 1 opiekun)
• Rzymsko-katolicka parafia pw. Św. Wojciecha Adalberta w Kaliningradzie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Trocki Oddział Rejonowego Związku Polaków na Litwie (10 dzieci + 1 opiekun)
• Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworowie na Ukrainie (10 dzieci + 1
opiekun)
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie (10 dzieci + 1
opiekun)
• Wiejskie Społeczne Towarzystwo Kultury Polskiej im. Jana Pawła II z Krasnoszory na Ukrainie (10 dzieci
+ 1 opiekun)
• Konsulat Polski w Moskwie, Rosja (10 dzieci + 2 opiekunów)
Kryteria rekrutacji uczestników projektu:
• uczestnicy zainteresowani przyjazdem na kolonie do Polski będą musiały nadesłać pracę w j. polskim na
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konkurs na najpiękniejsza polską baśń i legendę. Nadsyłane prace będą mogły mieć formę pisemną lub
rysunkową. W ten sposób jeszcze przed przyjazdem na kolonie do Polski uczestnicy będą musieli zgłębić
swoją wiedzę o polskiej kulturze i tradycjach oraz doskonalić swoje umiejętności językowe w zakresie
znajomości j. polskiego.
• priorytetowo traktowane są dzieci z rodzin ubogich, w których żywe są polskie tradycje i kultywuje się
język, ale także z takich które po latach procesów asymilacyjnych na Wschodzie chcą nawiązać bliższe
kontakty z Macierzą
• dzieci i młodzież muszą spełnić kryterium wiekowe: 7-14 lat
• pierwszeństwo przyznawane jest dzieciom i młodzieży, które nigdy wcześniej nie były w Polsce
Rezultaty projektu:
• utrwalanie poczucia polskości wśród polskich dzieci ze Wschodu oraz przełamywanie wzajemnych barier
i uprzedzeń
• podniesienie kompetencji językowych uczestników projektu w zakresie znajomości j. polskiego
• kształtowanie aktywnych postaw wśród uczestników Akcji promujących wartości demokratyczne w ich
krajach zamieszkania
• budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków wśród Polaków żyjących na Białorusi, Ukrainie,
Litwie i w Rosji.
6 lipca 2015 r.

Spotkanie inauguracyjne akcji Podarujmy Dzieciom Lato ze Wschodu – Kraków 2015
w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa – powitanie Dzieci i Opiekunów
Program spotkania
Powiatanie i prowadzenie spotkania
Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Komitetu Honorowego
Akcji ,,Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
Jacek Krupa
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
ks. Jan Kabziński
Wikariusz Biskupi Archidiecezji Krakowskiej
Prezes Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie sie!”
Wiesław Misztal
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Akcji ,,Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”

RAMOWY PROGRAM XVI EDYCJI AKCJI
PODARUJMY LATO DZIECIOM ZE WSCHODU – KRAKÓW 2015
Dzień 1 – 02.07.2015 (czwartek)
Przyjazd dzieci i zakwaterowanie
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Dzień 2 – 03.07.2015 (piątek)
1. 8.30 – 9.00 - nauka j. polskiego
2. 10.30 – 12.00 – zwiedzanie Krakowa- Pałac Arcybiskupów Krakowskich (Franciszkańska 3), Planty, Uniwersytet
Jagielloński (Collegium Novum, Collegium Maius), Pomnik Mikołaja Kopernika, Kościół św. Anny, Plac Szczepański,
Kościół Przemienienia Pańskiego w Krakowie (Kościół Pijarów), Teatr Słowackiego, Kościół św. Krzyża, Mały Rynek
3. 16.00 – 18.00 – Park Wodny
Dzień 3 - 04.07.2015 (sobota)
1. 8.30 – 9.15 warsztaty - „Witamy w Polsce”
2. 8.30 – 9.15 – nauka j. polskiego
3. 9.30 – wycieczka śladami św. Jana Pawła II – 11.30 Wadowice (Muzeum Dom Rodzinny św. JP II – (70 minut),
Kalwaria Zebrzydowska, Centrum „Nie lękajcie się” (Kraków – Łagiewniki), Bazylika Bożego Miłosierdzia (Kraków –
Łagiewniki)
Dzień 4 - 05.07.2015 (niedziela)
1. 11.15 – Msza Święta w Bazylice Mariackiej przed ołtarzem Wita Stwosza,
2. 16.00 – 18.00 - zwiedzanie ZOO
Dzień 5 – 06.07.2015 (poniedziałek)
1. 9.00 – 11.45 – zwiedzanie Wawelu (Zbrojownia, Skarbiec, Dziedziniec), Grodzka, Kościół św. Andrzeja i św. Piotra
i Pawła, Plac Wszystkich Świętych, Kościół św. Wojciecha, Rynek Główny, ul. Floriańska, Barbakan, Pomnik
Grunwaldzki
2. 12.00 – 13.00 - uroczyste powitanie, Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3/4
3. 16.00 – 18.00 – Kino (Cinema City – Bonarka)
4. 19.30 – 20.30 – nauka j. polskiego
Dzień 6 – 07.07.2015 (wtorek)
1. 9.00 – 9.45 – warsztaty – „Witamy w Polsce”
2. 9.00 – 10.00 – nauka j. polskiego
3. 12.10 – wycieczka do Wieliczki wraz ze zwiedzaniem Kopali Soli w Wieliczce
4. 18.30 – 19.15 – warsztaty – „Witamy w Polsce”
Dzień 7 - 08.07.2015 (środa)
1. 10.00 – 12.00 - Muzeum AK
2. 16.00 – 18.00 – Kino (Cinema City, Bonarka)
3. Warsztaty
Dzień 8 – 09.07.2015 (czwartek)
1. 8:30 – 19:30 całodzienna wycieczka do Rabki-Zdroju na festiwal literatury dziecięcej. W tym: przejazd pociągiem
retro z Chabówki do Rabki-Zdroju, warsztaty literackie, konkursy. W trakcie pobytu obiad.
2. 20.00 – grill ze śpiewaniem piosenek patriotycznych i występami poszczególnych grup z udziałem Sponsorów
i Darczyńców tegorocznej Akcji
Dzień 9 – 10.07.2015 (piątek)
1. 8.30 – 9.15 – warsztaty – „Witamy w Polsce”
2. 10.30 –13.00 - zwiedzanie Bazyliki Bożego Ciała, Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Bazyliki Mniejszej na
Skałce (Panteon Narodowy), Kościoła św. Bernarda ze Sieny (Ojcowie Bernardyni), Bazyliki Mariackiej,
3. 16.00 – 18.30 – „Ogród Doświadczeń”
Dzień 10 – 11.07.2015 (sobota)
1. 8.30 – 9.30 – nauka j. polskiego,
2. 11.30 – zwiedzanie Bazyliki Ojców Dominikanów,
Dzień 11 – 12.07.2015 (niedziela)
Wyjazd
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2 wrzesnia 2015 r.

I Kongres Samorządów Terytorialnych RP
Obrona Terytorialna Kraju
Pod Patronatem Honorowym mjr. prof. dr hab. Leszka Żukowskiego ps. „Antek”
Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
oraz Ministra Pawła Solocha Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Program Kongresu
Powitanie i otwarcie:
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Przewodniczący Rady Muzeum AK
mjr adw. Ryszard Łada-Brodowski – Prezes Okręgu Małopolskiego Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, Członek Zarządu Głównego ŚZŻ AK, Członek Rady Muzeum AK
Zaproszeni prelegenci:
Paweł Soloch – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP
Maciej Jankowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Obrony Narodowej
Jan Grabiec – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Premier w latach 1992
i 1993-1995, poseł na Sejm
płk. Marek Baranowski – Dyrektor Biura ds. Proobronnych, Ministerstwo Obrony Narodowej
gen. Marek Bieńkowski – Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Najwyższa Izba Kontroli
Prof. dr hab. Romuald Szeremietiew – Szef Biura Inicjatyw Obronnych przy Akademii
Obrony Narodowej, Wiceminister Obrony Narodowej w latach 1997-2001
dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – Ośrodek Myśli Politycznej
Wojciech Szczepanik – Wicewojewoda Małopolski
W imieniu Biskupa Polowego gen. brygady dr. Józefa Guzdka ze słowem i modlitwą błogosławieństwa
udzielił ks. płk Prałat dr hab. Stanisław Gulak.

Panel dyskusyjny przedstawicieli ogólnopolskich i regionalnych związków i stowarzyszeń jednostek
samorządu terytorialnego
Stanisław Bodys – Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich
Robert Choma – Prezydent Przemyśla, członek Zarządu Związku Miast Polskich
Jacek Krywult – Prezydent Bielska-Białej, Przewodniczący Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów RP
Marek Olszewski – Wójt Lubicza, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przewodniczący
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta Krakowa
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Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
Panel dyskusyjny przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w sprawy
obronne kraju
Moderator: red. Marek Szczepanek Sekretarz Programu TVP Kraków
Dr Marek Albiniak – Redaktor Naczelny kwartalnika „Opinia”, Ośrodek Myśli Niepodległościowej
Sierż. L.A. Damian Duda – Dowódca Legii Akademickiej KUL im.ppor. Jana Bołbotta
Insp. ZS Marek Matuła – Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego
Insp. ZS Marcin Waszczuk – Komendant Główny Związku Strzeleckiego Organizacja
Społeczno-Wychowawcza „Strzelec”
2 września w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie odbył się zorganizowany przez Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Małopolski oraz Federację Regionalnych Gmin i Powiatów RP i Radę Muzeum AK I Kongres
Samorządów Terytorialnych RP poświęcony Obronie Terytorialnej Kraju.
Był on otwarciem debaty nad docelowym modelem Obrony Terytorialnej Kraju i roli samorządu w tym
systemie. Pokazał pozytywne nastawienie samorządów do rozwoju infrastruktury wojskowej.
Jak podkreślił Kazimierz Barczyk przewodniczący FRZGiP RP wobec nowych zagrożeń regionalnych
i globalnych polską racją stanu jest stworzenie długotrwałego, spójnego i kompleksowego systemu
Obrony Terytorialnej Kraju a prawie 2500 gmin i 350 powiatów oraz 16 województw powinno być
ważnym partnerem OTK w ramach państwowego modelu i w ścisłej współpracy z Rządem, Prezydentem
i Wojskiem Polskim. Zdaniem uczestników Kongresu na obronę terytorialną kraju, która liczyć może setki
tysięcy ochotników, powinno się przeznaczać do 10% rocznych wydatków na obronę kraju.
Uczetnicy I Kongresy przyjęli stanowisko, w którym czytamy m.in.:
I Kongres Samorządów Terytorialnych RP „Obrona Terytorialna Kraju” zorganizowany przez Federację
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - największą organizację samorządu terytorialnego
w Polsce, zrzeszającą w 20 regionalnych związkach i stowarzyszeniach około 1000 gmin, powiatów
i województw – to otwarcie debaty nad docelowym modelem Obrony Terytorialnej Kraju i roli samorządu
w tym systemie. Obrona terytorium kraju i ochrona ludności cywilnej przed agresją militarną są
w powszechnym odczuciu mieszkańców obawiających się o swoje bezpieczeństwo bardzo ważnym
zadaniem, kluczowym dla zapewnienia pokoju.
Wyzwania i zagrożenia początków XXI wieku na świecie, a przede wszystkim w naszym regionie, pokazują,
że gwarancje bezpieczeństwa kraju dają nie tylko profesjonalne, sprawne siły zbrojne, ale
i system niezawodnych sojuszy. Trzecim filarem bezpieczeństwa narodowego w szerokim zakresie staje się
powszechny, sprawny i oparty na wspólnotach obywatelskich system obrony terytorialnej, mający
w sposób oczywisty charakter defensywny.
I Kongres Samorządów Terytorialnych RP - Obrona Terytorialna Kraju odbił się on szerokim echem
w mediach.
Miejsce – Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
Liczba osób – 250 osób

str. 31

4. SZKOLENIA W RAMACH MAŁOPOLSKIEJ AKADEMII SAMORZĄDOWEJ

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski prowadzi cykl szkoleń dla starostów, burmistrzów, wójtów,
radnych i pracowników samorządowych. Szkolenia obejmują wybrane zagadnienia z przepisów prawa,
które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą jednostek samorządu terytorialnego. Są to szkolenia bezpłatne.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają zawsze
członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski.
16.01.2014 r.
„Zgłoszenie robót budowlanych w świetle orzecznictwa sądowo – administracyjnego”
Ilość osób: 34
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
Agnieszka Nawara – Dubiel, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
20.02.2014 r.
„Procedura planistyczna przy uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i panów zagospodarowania przestrzennego. Orzecznictwo sądów
administracyjnych” – częć I
Ilość osób: 26
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
Agnieszka Nawara – Dubiel, Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
20. 03. 2014 r.
KPA w praktyce.
Ilość osób: 23
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
Krystyna Sieniawska – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
10. 04. 2014 r.
„Ustawa o ochronie przyrody, a w szczególności zagadnienia dotyczące ochrony terenów zieleni i
zadrzewień w tym:
- usunięcie drzew i krzewów
- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
- pobieranie i nie pobieranie opłaty za usunięcie drzew i krzewów
- przedawnienie, rozłożenie na raty, przesunięcie terminu płatności,
- kara administracyjna za zniszczenie terenów zieleni oraz drzew i krzewów, a także za usunięcie drzew i
krzewów bez zezwolenia”
Ilość osób: 25
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
24. 04. 2014 r.
Część II „Procedura planistyczna przy uchwalaniu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i panów zagospodarowania przestrzennego. Orzecznictwo
sądów administracyjnych”
Ilość osób: 22
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Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
Agnieszka Nawara – Dubiel – Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego
14. 06. 2014 r.
„Przygotowanie projektów rewaloryzacji zabytkowych obiektów sakralnych“
Ilość osób: 19
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM

25. 09. 2014 r.
„Rachunkowość budrzetowa i sprawozdawczość“
Ilość osób: 25
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
Małgorzata Okarmus – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta Krakowa
16.10.2014 r.
„Współpraca terytorialna jednostek samorządu terytorialnego – od czego zacząć“
Ilość osób: 22
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
Beata Sabatowicz – Koordynator Stanowisk ds. Współpracy Zagranicznej w Kancelarii Prezydenta Miasta
Krakowa
16. 10. 2014 r. oraz 26.10.2014
„Protokół dyplomatyczny. Praktyczne wskazówki dla pracowników samorządowych“
Ilość osób: 30
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
Zdobysław Milewski – Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa Małopolskiego
06.03.2015 r.
„Dobra Termomodernizacja w praktyce“
Ilość osób: 35
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
19.03.2015 r.
„Zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędach i instytucjach administracji samorządowej“
Ilość osób: 25
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
16.04.2015 r.
„Badanie satysfakcji klijenów urzędów i instytucji administracji samorządowej“
Ilość osób: 30
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
16.04.2015 r.
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„Kodeks Postępowania Administracyjnego“
Ilość osób: 35
Miejsce: Siedziba Samorządowego Kolegium Administracyjnego
Krystyna Sieniawska – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
23.04.2015 r.
„Pomoc Społeczna“
Ilość osób: 25
Miejsce: Siedziba Samorządowego Kolegium Administracyjnego
Ewa Marcińska – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
29.04.2015 r.
„Krajowe Ramy Interoperacyjności, zarządzanie bezpieczeństwem informacji
i innowacyjne techniki zapobiegania współczesnym zagrożeniom z cyberprzestrzeni - wymagania
prawne, możliwości i technologie wspomagające ich wypełnienie“
Ilość osób: 35
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
14.05.2015 r.
„WSPÓLDZIAŁANIE POMIĘDZY ORGANAMI W PROCESIE WYDAWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWAMNIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA“
Ilość osób: 22
Miejsce: Siedziba Samorządowego Kolegium Administracyjnego
Joanna Sapeta – Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
24.09.2015 r.
“Wydawanie zaświadczeń a obsługa komunikacyjna inwestycji ”
Ilość osób: 28
Miejsce: Sala Konferencyjna SGiPM
Małgorzata Żmudka – SKO Kraków

4. PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH
Projekt THETRIS
THEmatic Touristic Route development with the Involvement of local Society (THETRIS). Rozwój
tematycznego szlaku turystycznego przy zaangażowaniu społeczności lokalnej.
Projekt finansowany jest z Programu dla Europy Środkowej 2007-2013. Zakończony w grudniu 2014 roku.
Cele projektu:
- dostarczenie rozwiązań dla obszarów wiejskich Europy Środkowej, mających na celu nadrobienie przez
nie zaległości rozwojowych, w oparciu o posiadane zasoby dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza
średniowieczne kościoły
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- opracowanie długoterminowej strategii rozwoju turystyki oraz zaplecza turystycznego w regionie, jako
katalizatora rozwoju gospodarczego przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonej eksploatacji zasobów
dziedzictwa kulturowego
- włączenie społeczności lokalnej w rozwój turystyki kulturowej w ich regionie
- podniesienie świadomości lokalnych aktorów społecznych i gospodarczych na temat dziedzictwa
kulturowego
Do współpracy w ramach projektu zostały zaproszone gminy, w których znajdują się cenne obiekty
architektury drewnianej.
Lista gmin uczestniczących w projekcie:
Gmina Biecz (Burmistrz Urszula Niemiec)
Gmina Nowy Targ (Wójt Jan Smarduch)
Gmina Krościenko nad Dunajcem (Wójt Stanisław Gawęda)
Gmina Iwkowa (Wójt Bogusław Kamiński)
Gmina Lipnica Murowana (Wójt Tomasz Gromala)
Gmina Sękowa (Wójt Małgorzata Małuch)
Lista parafii uczestniczących w projekcie:
Parafia pw. Świętego Andrzeja Apostoła, Lipnica Murowana (Ks. Zbigniew Kras)
Parafia pw. Świętego Michała Archanioła, Binarowa (Ks. Bogusław Jurczak)
Parafia pw. Świętego Michała Archanioła, Dębno Podhalańskie (Ks. Józef Milan)
Parafia pw. Świętego Marcina Biskupa, Grywałd (Ks. Józef Bania)
Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Harklowa (Ks. Eugeniusz Dziubek)
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Iwkowa (Ks. Józef Gurgul)
Parafia pw. Przenajświętszej Trójcy, Łopuszna (Ks. Paweł Potoczny)
Parafia pw. pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Rajbrot (Ks. Tadeusz Mróz)
Parafia pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba, Sękowa (Ks. Janusz Kurasz)

W ramach zrealizowane zostały następujące działania w ramach projektu:

Cykl szkoleń poświęconych zarządzaniu obiektami na szlakach kulturowych
11 czerwca 2013 r.
„Standardy usług przewodnickich na Szlaku Architektury Drewnianej“
29 listopada 2013 r.
„Marketing terytorialny, czyli jak promować swoją gminę w oparciu o posiadane dziedzictwo
kulturowe?“
17 grudnia 2013 r.
„Zarządzanie obiektem zabytkowym na szlaku kulturowym na przykładzie Szlaku Architektury
Drewnianej“
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11 lutego 2014 r.
„Marketing terytorialny, czyli jak promować swoją gminę w oparciuo posiadane dziedzictwo
kulturowe?“
15 maja 2014 r.
„Przygotowanie projektów rewaloryzacji zabytkowych obiektów sakralnych“
Szkolenia realizowane były we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną oraz Instytutem Kultury
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Do szkoleń opracowane zostały materiały szkoleniowe, które bezpłatnie zostały przekazane uczestnikom.
W ramach projektu wydawno 2 publikacje.

Wizyty studyjne dla partnerów projektu na Szlaku:
26-28 września 2013 r.
audyt obiektów na
z Włoch i Niemiec

Szlaku

włączonych

do

projektu

przeprowadzony

przez

partnerów

11-12 marca 2014 r.
seminarium dla partnerów projektu ze Słowacji, Czech, Włoch, Austrii i Słowenii na temat zarządzania
szlakiem kulturowym na przykładzie SAD
Ponadto 13 marca 2014 odbyło się spotkanie projektowe 11 partnerów projektu w Krakowie, którego
gospodarzem było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Wizyty studyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele SGiPM:
19-21 czerwca 2013 r.
spotkanie w Asti we Włoszech połączone z prezentacją zabytków sakralnych w Małopolsce na
międzynarodowej konferencji w Novalesa
8-10 października 2013 r.
audyt obiektów na szlaku zabytków sakralnych na Slowenii, Region Goriszka
3-5 grudnia 2013 r.
spotkanie w Krasnej Lipie w Czechach połączone z prezentacją na temat zaangażowania społeczności
lokalnych w zarzadzanie zabytkami sakralnymi na międzynarodowej konferencji
3-4 lutego 2014 r.
udział w seminarium pilotażowym w Turynie we Włoszech prezentującym wdrożone przez partnerów
rozwiązania pilotażowe
2-4 kwietnia 2014 r.
udział w seminarium pilotażowym w Austrii prezentującym wdrożone przez partnerów rozwiązania
pilotażowe. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele małopolskich gmin partnerskich (Lipnica Murowana,
Iwkowa)
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16-17 kwietnia 2014 r.
udział w seminarium pilotażowym w Niemczech prezentującym wdrożone przez partnerów rozwiązania
pilotażowe
7-9 maja 2014 r.
udział w spotkaniu projektowym w Nowej Goricy na Słowenii
2-3 lipca 2014 r.
udział w spotkaniu projektowym w Austrii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiej
Organizacji Turystycznej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego
3-4 września 2014 r.
udział w konferencji podsumowującej projekt na Węgrzech. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego
Konkurs fotograficzny THETRIS
W 2013 r. ogłoszony został konkurs fotograficzny w ramach projektu polegający na stworzeniu fotografii 3D
obiektów włączonych do projektu. Konkurs kierowany był do młodzieży licealnej oraz studentów.
W dniu 29 czerwca 2014 r. podczas koncertu kapeli Hanki Wójciak w Lipnicy Murowanej nastąpiło
z udziałem przewodniczącego SGiPM Kazimierza Barczyka i Leszka Zegzdy Wicemarszałka Województwa
Małopolskiego uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom: aparatów fotograficznych oraz kamery.
Realizacja projektu pokazała, że konieczne jest w Małopolsce opracowanie strategii tzw. zrównoważonego
rozwoju obszaru SAD oraz strategii stworzenia silnej, rozpoznawalnej, stale rozwijanej marki kulturowej
w regionie, opartej o bogactwo zarówno materialnego, jak i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Do
elementów realizacji strategii – co pokazały zrealizowane w ramach projektu działania – powinny należeć
m.in.:
- certyfikacja i kategoryzacja obiektów zlokalizowanych na Szlaku SAD według kategorii dostępności;
- rozwój zasobów ludzkich na Szlaku;
- poszerzanie i promocja oferty Szlaku (nowe produkty turystyczne);
- rozwój aktywnej turystyki na Szlaku poprzez rozbudowę sieci ścieżek rowerowych;
Realizacja proponowanej strategii wymaga oparcia jej na następujących filarach:
- rozwój turystyki kulturowej,
- rozwój przedsiębiorczości opartej o zasoby dziedzictwa kulturowego,
- stworzenie spójnej, nowoczesnej strategii marketingowej,
- promocja ekologii i koncepcji ‘slow food’,
- promocja współpracy międzysektorowej.
Wziąwszy pod uwagę, iż marka Szlaku SAD ma stymulować rozwój projektów realizowanych przez
podmioty zlokalizowane w punktach kotwicznych szlaku (obiekty ujęte w projekcie THETRIS) i na terenach
gmin w których są one zlokalizowane, kluczowe znaczenie mają inicjatywy partnerskie i pozyskiwanie
nowych partnerów do kolejnych inicjatyw opartych o wskazaną markę.
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Projekt „Obywatelski audyt efektywności świadczenia
usług administracyjnych przez samorządy lokalne”
Projekt, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi
krajami członkowskimi Unii Europejskiej, realizowany był od 1 maja 2013 r. do 30 września 2014 r.
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” oraz e-Governance Academy z Estonii.
Głównym celem projektu było wzmocnienie udziału społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych
z 20 gmin województwa małopolskiego w wypracowywaniu standardów usług administracyjnych
świadczonych przez urzędy tych gmin i kontroli nad ich przestrzeganiem.
Osiągnięcie celu głównego projektu zapewnione zostało przez realizację następujących celów
szczegółowych:
 zastosowanie w 20 urzędach samorządowych w woj. małopolskim kalkulatora kosztów usług
umożliwiającego w efekcie prowadzenie analizy porównawczej w zakresie efektywności
świadczenia wybranych usług administracyjnych,
 zdobycie przez przedstawicieli 20 urzędów samorządowych woj. małopolskiego wiedzy niezbędnej
do oceny i zarządzania efektywnością procesów świadczenia wybranych usług administracyjnych
przez opracowanie i rozpowszechnienie przewodnika nowoczesnego managera administracji
publicznej
i przeszkolenie kadry urzędów,
 podniesienie poziomu świadomości przedstawicieli 20 urzędów samorządowych woj.
małopolskiego
w zakresie potrzeby i sposobu prowadzenia dialogu obywatelskiego w obszarze monitorowania
usług administracyjnych przez opracowanie i rozpowszechnienie metodologii dialogu
obywatelskiego oraz przeszkolenie kadry urzędów,
 stworzenie trwałych podstaw do udziału przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji
pozarządowych z woj. małopolskiego w wypracowywaniu standardów świadczenia usług
administracyjnych i nadzorze nad ich przestrzeganiem przez zastosowanie elektronicznego
środowiska dyskusji,
 wzmocnienie siły oddziaływania społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych z woj.
małopolskiego na urzędy samorządowe przez utworzenie Sieci,
 wzrost wiedzy i kompetencji przedstawicieli społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych
z woj. małopolskiego w zakresie oceny wybranych usług administracyjnych świadczonych przez
urzędy samorządowe przez opracowanie i rozpowszechnienie broszury i przeszkolenie członków
Sieci.

W ramach projektu zrealizowano takie działania, jak:
 przegląd usług administracyjnych w wybranych urzędach i przeprowadzenie analiza procesów
realizacji wybranych usług z wykorzystaniem rachunku kosztów działań (ang. ABC).
 adaptacja metody rachunku kosztów działań do specyfiki administracji publicznej i utworzenie
kalkulatora kosztów usług administracyjnych,
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 stworzenie metodyka dialogu obywatelskiego i elektronicznego środowiska dyskusji.
 powołanie „Sieci na rzecz monitorowania efektywności i skuteczności świadczenia usług
publicznych” składającej się z przedstawicieli społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych
 upowszechnienie rezultatów projektu.

Gminy w uczestniczące w projekcie:
Andrychów (burmistrz Tomasz Żak)
Bolesław (wójt Kazimierz Olearczyk)
Brzesko (burmistrz Grzegorz Wawryka)
Chełmek (burmistrz Andrzej Saternus)
Ciężkowice (burmistrz Zbigniew Jurkiewicz)
Czernichów (wójt Szymon Łytek)
Gnojnik (wójt Sławomir Paterek)
Kęty (burmistrz Tomasz Bąk)
Klucze (wójt Kazimierz Ściążko)
Krzeszowice (burmistrz Czesław Bartl)
Libiąż (burmistrz Jacek Latko)
Moszczenica (wójt Jerzy Wałęga)
Proszowice (burmistrz Jan Makowski)
Racławice (wójt Adam Samborski)
Radłów (burmistrz Zbigniew Mączka)
Ryglice (burmistrz Teresa Połoska)
Stary Sącz (burmistrz Jacek Lelek)
Tarnów (wójt Grzegorz Kozioł)
Wielka Wieś (wójt Tadeusz Wójtowicz)
Zawoja (Wójt Tadeusz Chowaniak)

14 października 2013 r.
w Krakowie odbył się współorganizowany przez SGiPM warsztat projektowy
pt. „Usprawnianie procesów świadczenia usług administracyjnych – jakie narzędzia stosować, jak
rozmawiać ze społecznością lokalną?”, adresowany do sektora samorządowego, organizacji
pozarządowych oraz liderów społeczności lokalnych woj. małopolskiego. Warsztat miał na celu
zaprezentowanie wyników prac prowadzonych we współpracy z 20 gminami z województwa
małopolskiego w zakresie m.in. modelowania procesów świadczenia usług administracyjnych,
adaptowania metody rachunku kosztów działań do uwarunkowań urzędów administracji
samorządowej, a także tworzenia wytycznych dotyczących sposobu prowadzenia dialogu
obywatelskiego.
W dniach 14 kwietnia i 12 maja 2014 r.
w Biurze SGiPM odbyły się dwie edycje szkolenia pt. „Efektywność i partycypacja. Koncepcja
dobrego rządzenia w praktyce urzędów administracji samorządowej”. Uczestnikami szkolenia byli
przedstawiciele samorządów, będących partnerami projektu. Jednym z głównych celów szkolenia
było przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do prowadzenia w urzędach kalkulacji kosztów
z wykorzystaniem metody rachunku kosztów działań (RKD). W drugiej części szkolenia dyskutowano
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o tym, jak gminy powinny zachęcać swoich mieszkańców do włączania się w różne formy partycypacji
obywatelskiej.
10 września 2014 r.
w Krakowie odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski warsztaty pn.
„Usprawnianie procesów świadczenia usług administracyjnych – dialog samorządu z trzecim
sektorem” poświęcone prezentacji wdrożonych już metod pomiaru efektywności usług
administracyjnych oraz przedstawieniu oczekiwań i propozycji dalszego usprawniania procesu
realizacji tych usług. W drugiej części warsztatu uczestnicy wzięli udział w zajęciach z rozwiązywania
konfliktów w społecznościach lokalnych. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli władz
samorządowych oraz organizacji pozarządowych, w tym członków „Sieci na rzecz monitorowania
efektywności świadczenia usług administracyjnych.
24 września 2014 r.
odbyła się konferencja pt. „Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej” wieńcząca
prace projektu Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy
lokalne, którą otworzył przewodniczący SGiPM Kazimierz Barczyk.

Projekt „Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych.
III Małopolskie Forum Seniorów”
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Termin realizacji: 01.05-31.12.2014.
Projekt „Seniorzy aktywni na rzecz swych wspólnot lokalnych. III Małopolskie Forum Seniorów”
skierowany był do mieszkańców woj. małopolskiego w wieku 60+. Z jednej strony miał on na celu
dostarczenie seniorom wiedzy na temat możliwości i narzędzi partycypacji w życiu publicznym
społeczności lokalnych i regionalnych, a z drugiej miał pokazać samorządom lokalnym, że osoby starsze
potrafią samodzielnie w sposób konstruktywny działać na rzecz wspólnot lokalnych i powinni być
poważnie traktowane jako partner JST w realizacji zadań publicznych. Udział w projekcie wzięli seniorzy
z 4 lokalizacji woj. małopolskiego.

Gminy w projekcie ASOS III Małopolskie Forum Seniorów
Gorlice (Burmistrz Witold Kochan)
Klucze (Wójt Kazimierz Ściążko)
Koszyce (Wójt Stanisław Rybak)
Nowy Targ (Burmistrz Marek Fryźlewicz)
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WARSZTATY PROJEKTOWE
Celem warsztatów było przekazanie seniorom wiedzy przede wszystkim na temat zasad opracowywania
projektów inicjatyw obywatelskich, poszukiwania źródeł ich finansowania, realizacji i rozliczania
projektów,
a także budowania wizerunku na rzecz projektów.
Szkolenia w wymiarze 2 x 5 h odbyły się w następujących terminach: Gorlice (3.06 i 13.06.2014), Klucze
(10.06 i 17.06.2014), Koszyce (11-12.06.2014), Nowy Targ (23-24.06.2014).
W szkoleniach wzięło udział w sumie 77 osób (o 17 więcej niż przewidywał wniosek projektowy):
- Miasto Gorlice (22 osoby)
-Gmina Klucze (18 osób)
-Gmina Koszyce (22 osoby)
-Miasto Nowy Targ (15 osób)
Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały szkoleniowe, które udostępnione zostały również na stronie
internetowej SGiPM. Przeprowadzono ewaluację szkoleń, która wykazała, ze zostały one pozytywnie
odebrane przez uczestników projektu, którzy wysoko ocenili zarówno ich poziom merytoryczny jak i stronę
organizacyjną
KONKURS INICJATYW OBYWATELSKICH
Po zakończeniu działań szkoleniowych został ogłoszony konkurs na najlepsze pomysły inicjatyw
obywatelskich. W konkursie mogli wziąć udział uczestnicy szkoleń tworząc zespoły projektowe. Zwycięzcy
konkursu otrzymali nagrody finansowe pozwalające im na realizację swoich pomysłów.
Zrealizowane zwycięskie projekty Seniorów:
1. "Ruch daje zdrowie" (Koszyce)
2. "Aktywność Fizyczna Kluczem Do Zdrowia" (Klucze)
3. "Podróż życia emeryta" (Gorlice)
4. "Odkrywanie Podhala i Spisza - zabytki regionów" (Nowy Targ).
III MAŁOPOLSKIE FORUM SENIORÓW
III Małopolskie Forum Seniorów odbyło się 25 listopada 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury
w Krakowie, gromadząc blisko 100 uczestników. Konferencja, w której oprócz liderów lokalnych
społeczności seniorów wzięli udział małopolscy samorządowcy i dziennikarze, była trzecią edycją cyklu
Małopolskich Forów Seniora zapoczątkowanych w ramach projektu „PartycypacJA. Seniorzy na rzecz
seniorów w przestrzeni publicznej. Małopolskie Forum Seniorów”, realizowanego przez SGiPM w ramach
środków otrzymanych z I edycji konkursu w ramach programu ASOS 2012-2014. Wydarzenie objęte było
patronatem medialnym TVP S.A Oddział w Krakowie, "Głosu Seniora" oraz Wspólnoty Małopolskiej. Pisma
Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów i Radnych".
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YEAP. Young Erasmus+ Ambassadors of Peace - warsztaty w Finlandii
YEAP (Young Erasmus+ Ambassadors of Peace), to tygodniowe warsztaty teoretyczno - praktyczne
poruszające problematykę religii z perspektywy kulturoznawczej, które odbyły się w dniach 23-30 lipca
2015 roku w Vaasa w Finlandii. W trakcie spotkania omówione zostały wspólne zależności pomiędzy
religią, kulturą i historią. Program warsztatów zakładał również poruszenie zagadnień dotyczących roli
religii w codziennym życiu, wynikających z tego konsekwencji oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Celem
warsztatów było przede wszystkim przygotowanie świadomej, tolerancyjnej i otwartej na inne religie
grupy osób - Ambasadorów Pokoju, którzy będą kontynuowali ideę projektu w swoich środowiskach
lokalnych.
Do udziału w projekcie zaproszone zostały osoby chcące pogłębić swoją wiedzę i umiejętności animacji
społeczności lokalnych w zakresie dialogu międzykulturowego, wielowyznaniowości oraz budowania
tolerancji dla innych religii. Z każdego kraju uczestniczącego w projekcie, tj. Finlandii, Polski, Turcji,
Armenii, Ukrainy i Czeczeni zaproszona została grupa 6 osób.
Projekt jest współfinansowany był w ramach Programu Erasmus+.

Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze
W marcu 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację projektu pt. "Szlaki
kulturowe jako medium zmian w kulturze" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Kulturowego w ramach programu "Obserwatorium kultury". Jest to dwuletni projekt badawczy, którego
celem jest zbadanie szlaków kulturowych, które traktowane są jako medium zmian w kulturze,
pojmowanej zgodnie ze współczesnymi definicjami jako ogół cech charakteryzujących określone
społeczności. Tym samym, w przekonaniu zespołu badawczego, szlaki kulturowe stają się istotnym
czynnikiem inicjującym zmiany społeczne i obywatelskie na poziomie lokalnym.
W realizowanym projekcie w szczególności chodzi o rozpoznanie roli i znaczenia szlaków kulturowych
w następujących obszarach przestrzeni:
a) kulturowej, m.in. uczestnictwa w kulturze, aktywizacji środowisk twórczych, budowania tożsamości
kulturowej środowisk lokalnych;
b) społecznej m.in. zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i budowaniu społecznej spójności;
c) obywatelskiej. czyli kształtowanie postaw obywatelskich.
W efekcie projektu powstaną rekomendacje zarządzania szlakiem kulturowym, pojmowanym
wieloaspektowo, jako medium zmian przestrzeni społecznej/obywatelskiej.
W projekcie zostaną szczegółowo zbadane trzy szlaki kulturowe: Szlak Architektury Drewnianej
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(województwo małopolskie), Szlak Zabytków Techniki (województwo śląskie) oraz Szlak Piastowski.
Ważnym elementem projektu będzie stworzenie internetowej bazy danych polskich szlaków kulturowych.
Baza będzie zawierała konkretne rekordy/szlaki, opisane według wybranych kryteriów (nazwa, strona
internetowa, podmiot zarządzający, obiekty tworzące szlak (wraz z charakterystyką krótką, opisem
dostępności, usług przewodnickich), tematyzacja szlaku, aktywności na szlaku (koncerty, działalność
muzealna itd.), cykliczne wydarzenia na szlaku, działania prowadzone w ramach profesjonalizacji produktu
(np. szkolenia przewodników).
Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostaną wywiady oraz badania ankietowe wśród zarządców
obiektów, operatorów szlaków oraz turystów odwiedzających obiekty na szlakach.
Na zakończenie realizacji projektu zostanie zorganizowana ogólnopolska konferencja, na której
przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonych badań wraz z wypracowanymi rekomendacjami dla
lokalnych, regionalnych oraz krajowych polityk kulturalnych. W trakcie konferencji zostaną
zaprezentowane również zidentyfikowane dobre praktyki - modelowe rozwiązania w zakresie zarządzania
szlakami kulturowymi.
Naukowcy zaangażowani w ramach projektu:
dr hab. Łukasz Gaweł (Dyrektor Instytutu Kultury UJ)
dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska (Instytut Spraw Publicznych UJ)
dr Anna Góral (SGiPM, Instytut Kultury UJ)

Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie
kluczem do rozwoju współpracy z Polską
W marcu 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski rozpoczęło realizację projektu
pt. "Rozwój kompetencji organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie kluczem do rozwoju
współpracy z Polską" finansowanego ze środków pochodzących z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Rozpoczęte przedsięwzięcie jest kompleksowym projektem mającym na celu podniesienie kompetencji
liderów organizacji polskich i polonijnych aktywnie działających na Wschodzie, a przez to rozwoju ich
potencjału do podejmowania oraz zacieśnienia kontaktów bezpośrednich z Polską.
Działania przewidziane w projekcie, tj. szkoła letnia oraz program stażowy, kierowane są przede
wszystkim do aktywnych członków i pracowników organizacji polskich i polonijnych działających w Rosji,
Białorusi, Ukrainie i Litwie zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji, poszerzeniu wiedzy
i umiejętności w zakresie zarządzania projektami, promocji, nawiązywania i rozwoju inicjatyw
partnerskich celem wzmocnienia potencjału organizacji polskich i polonijnych, z którymi są związani.
W lipcu 2015 roku 25 osób wzięło udział w warsztatach zorganizowanych w Krakowie.
Na potrzeby realizacji programu stażowego Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski nawiązało
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porozumienie z Federacją Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, która przyjmie stażystę do
pracy w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej, Stowarzyszeniem Pracownia Obywatelska,
Muzeum Armii Krajowej, Małopolską Organizacją Turystyczną, Instytutem Kościuszki, TVP Kraków Oddział Terenowy w Krakowie. Obecnie w Krakowie jest 5 stażystów, do końca roku przyjętych
zostanie jeszcze 4.
Realizowane w projekcie działania mają również służyć wzmacnianiu instytucjonalnych kontaktów
między organizacjami polskimi i polonijnymi na Wschodzie, a instytucjami w Polsce. Dopełnieniem w/w
działań będzie komponent badawczy, w ramach którego przeprowadzona zostanie szczegółowa analiza
działalności organizacji polskich i polonijnych na Wschodzie, w której rezultacie wypracowane zostaną
rekomendacje do "Rządowego Programu na Rzecz Współpracy z Polonią z Polakami za granicą" na lata
kolejne w zakresie usprawnienia współpracy między Polską a organizacjami polskimi i polonijnymi na
Wschodzie.

Przygotowanie transnarodowego projektu SENTENCE
do konkursu ogłoszonego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa
Projekt, współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ma celu
rozwój współpracy terytorialnej między Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski i jego członkami, a
partnerami z krajów Europy Środkowej poprzez opracowanie wspólnej koncepcji projektu: projekt
SENTENCE. Strategies ENergeTic Efficiency iN Central Europe przygotowywanego w odpowiedzi na
konkurs ogłoszony w ramach Programu Interreg Europa Środkowa.
Do konsorcjum, na czele którego stanęło Miasto Metropolitarne Turyn (Włochy) weszły (poza SGiPM):
Prowincja Padwy (Włochy), LAMORO Development Agency (Włochy), ZRS SAZU Research Centre
(Słowenia), Spectra Centre Of Excellence Of The Eu And Institute Of Management - Slovak University Of
Technology In Bratislava (Słowacja) Dura – City Of Dubrovnik Development Agency (Chorwacja) oraz
Miasto Stuttgard (Niemcy).
Wśród głównych celów projektu SENTENCE zostały wskazane:
- podniesienie wiedzy i kompetencji JST w zakresie termomodernizacji oraz alternatywnych źródeł energii
- opracowanie i wdrożenie rejestrów efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
wraz z prostymi narzędziami pozwalającymi na ich ciągłą kontrolę i usprawnianie efektywności
energetycznej
- zebranie bazy doświadczeń, które wspomogą tworzenie lokalnych strategii niskoemisyjnych oraz polityk
w zakresie efektywności energetycznej oraz w partnerskich regionach
- zebranie dotychczasowych doświadczeń i danych, które pozwolą na usprawnienie systemów certyfikacji
energetycznej istniejących budynków.
Aby przygotować jednak pełnowartościową aplikację, która będzie miała szansę na dofinansowanie
konieczne jest jej profesjonalne i merytoryczne przygotowanie.
W ramach proponowanego projektu zaplanowane następujące działania:
- przygotowanie analizy (w j. polskim i j. angielskim), która pozwoli na właściwą ocenę sytuacji w regionie
i zaproponowane katalogu działań projektowych, który będzie w pełni odpowiadał na potrzeby odbiorców
projektu.
- udział w spotkaniu konsorcjum poświęconym projektowi w siedzibie Lidera Projektu
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- organizację seminarium na temat strategii niskoemisyjnych i termomodernizacji dla małopolskich
samorządów w celu identyfikacji ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do projektu
Projekt realizowany jest w okresie 01.05-31.10.2015

"Inicjatywa lokalna instrumentem aktywizacji społecznej seniorów.
IV Małopolskie Forum Seniorów"
Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Projekt kierowany jest mieszkańców woj. małopolskiego do w wieku 60+, przede wszystkim
zamieszkujących poza Krakowem. Pośrednio beneficjentami projektu będą społeczności lokalne
i samorządy gminne woj. małopolskiego.
Celem głównym projektu jest rozwój aktywności społecznej osób starszych wobec społeczności lokalnych.
Cel ten będzie realizowany przez następujące cele szczegółowe:
- podniesienie świadomości osób 60+ dot. form aktywnego udziału w życiu publicznym;
- podniesienie umiejętności osób 60+ w zakresie przygotowywania inicjatyw lokalnych;
- promowanie aktywnych postaw obywatelskich osób 60+;
- wzmocnienie wizerunku seniorów jako partnerów JST w realizacji zadań publicznych;
- zwiększenie otwartości samorządów na współpracę z seniorami.
W projekcie zaplanowano następujące działania:
1. Szkolenia w 4 lokalizacjach woj. małopolskiego, podczs których Seniorzy poznają narzędzia partycypacji
obywatelskiej na poziomie lokalnym oraz zasady skutecznego komunikowania się z administracją lokalną
i wspólnej realizacji projektów na rzecz wspólnot lokalnych.
2. Warsztaty praktycznych umiejętności przygotowywania inicjatyw lokalnych dla Seniorów - liderów
społecznych, podczas których Seniorzy opracują mini-projekty,
3. Pilotaż realizacji inicjatyw obywatelskich podczas którego Seniorzy zaprezentują projekty inicjatyw
lokalnych przedstawicielom swego samorządu,
4. Wizyty studyjne w czterech wybranych miejscowościach woj. małopolskiego, w których władze
samorządowe prowadzą godne naśladowania działania na rzecz społecznej aktywności Seniorów.
5. IV Małopolskie Forum Seniorów - konferencja podsumowująca, podczas której nastąpi m.in. prezentacja
zrealizowanych przez Seniorów projektów inicjatyw obywatelskich.
Rezultatem projektu będzie wzmocnienie potencjału społeczno-zawodowego osób starszych w woj.
małopolskim, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym, oraz wzrost partycypacji
społecznej grupy 60+.
Gminy uczestniczące w projekcie ASOS IV Małopolskie Forum Seniorów
Gorlice (Burmistrz Rafał Kukla)
Klucze (Wójt Norbert Bień)
Wielka Wieś (Wójt Tadeusz Wójtowicz)
Wieliczka (Burmistrz Artur Kozioł)
Projekt realizowany jest w okresie 01.04-31-12.2015.
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Akademia Czystej Energii
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej 30 uczniów szkół technicznych z terenu woj.
małopolskiego. Zadanie polegało na zorganizowaniu warsztatów w Laboratorium Odnawialnych Źródeł
Energii dotyczących wykorzystania energii z OZE. Warsztaty skupiły się na praktycznych aspektach
funkcjonowania urządzeń OZE. Uczniowie pod okiem ekspertów mogli samodzielnie montować
urządzania instalacji OZE oraz poznać ich zalety głównie pod kątem ochrony powietrza. Warsztaty
z zakresu obsługi urządzeń takich jak pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, kamery termowizyjne w
Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii to narzędzie, które w sposób praktyczny i zarazem interesujący
uświadomił uczniów o zaletach płynących z wykorzystania tego rodzaju urządzeń. Odejście od metod
wykładowczych było niewątpliwą atrakcją dla uczniów, ponieważ młodzież szkół średnich z założenia
posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą omawianych obszarów zdobytą w ramach tradycyjnych
przedmiotów. Proponowane działania oparte na aktywnej edukacji są skuteczniejsze aniżeli metody
„suchego” przekazu informacji.
Okres realizacji: 1 kwietnia 2015 – 30 czerwca 2015

6. WYDAWNICTWA, STRONY INTERNETOWE, PUBLIKACJE
„Wspólnota Małopolska”
SGiPM od 23 lat wydaje „Wspólnotę Małopolską” – bezpłatny, kolorowy magazyn, którego odbiorcami
są Marszałkowie, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Radni oraz urzędnicy. Czasopismo
jest platformą wymiany opinii z zakresu funkcjonowania samorządu, gospodarki komunalnej, możliwości
finansowania inwestycji. Bardzo dużo miejsca poświęca się w niej miejsca zagadnieniom z zakresu ochrony
środowiska, turystyki, współpracy międzynarodowej, publikując materiały edukacyjne nawiązujące
tematycznie do licznych konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
W 2014 r. ukazały się trzy numery czasopisma. Do współredagowania „Wspólnoty Małopolskiej”
zaproszono samorządy gminne i powiatowe, w efekcie czego numer 2/2014 czasopisma zawiera kilkanaście
artykułów dotyczących lokalnych inicjatyw i wydarzeń, przygotowanych przez członków SGiPM.
Wydanie specjalne „Wspólnoty Małopolskiej” (nr 3/2014) było publikacją towarzyszącą ogólnopolskiej
konferencji pn. Forum Współpracy Międzynarodowej, zorganizowanej w dn. 17 października 2014 r.
w Krakowie przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w ramach projektu pod
tożsamym tytułem, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach zadania
„Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”. Publikacja
poświęcona została tematyce współpracy międzynarodowej JST, na jej stronach m.in. zaprezentowano
najciekawsze przedsięwzięcia małopolskich samorządów realizowane w partnerstwie z podmiotami
z zagranicy.

www.sgpm.krakow.pl – Strona Internetowa SGiPM
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Strona internetowa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski funkcjonuje pod adresem
www.sgpm.krakow.pl. Na stronie znajduje się opis działalności SGiPM. Portal podzielony jest na czytelne
działy: •Informacje •Co gdzie kiedy •Komunikaty •Konferencje •Konkursy •Publikacje książkowe
•Wspólnota Małopolska •Artykuły •Zdjęcia •Małopolanie Roku •TV.
Na stronie można znaleźć relacje oraz zdjęcia z każdej konferencji organizowanej przez SGiPM oraz
prezentacje komputerowe zaprezentowane przez zaproszonych gości.
Koordynatorem strony SGiPM jest Stefan Niedźwieński.

WWW.NOWAMALOPOLSKA.PL – Portal Internetowy SGiPM
15 lutego 2007 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski uruchomiło Nową Małopolskę Informacyjny Portal Internetowy, funkcjonujący pod adresem www.nowamalopolska.pl. Powstał on w celu
bezpłatnej promocji tych wszystkich jakże licznych działań, służących dynamicznej przebudowie
Małopolski, a także ukazaniu innych jeszcze możliwości rozwoju, wynikających z wyjątkowych w naszym
regionie warunków dla przemysłu nowych technologii, walorów turystycznych i napływających środków
europejskich.
Na www.nowamalopolska.pl znajduje się Kalendarz Imprez godnych uwagi oraz codziennie aktualizowana
informacja o bieżących, regionalnych wydarzeniach.
Wyróżnikiem portalu są jego cztery działy główne: Nowe Technologie, Nowa Energia, Nowy Biznes, Nowi
Ludzie. Portal zawiera także informatory, m.in. o małopolskich zabytkach, muzeach, sanktuariach czy
atrakcjach turystycznych. Ukazuje sławnych Małopolan, a z wciąż dodawanych notek informacyjnych
powstaje Encyklopedia Małopolski.
Chcemy ten nowy projekt realizować razem z samorządami terytorialnymi, gospodarczymi zawodowymi,
lokalnymi mediami oraz wszystkimi środowiskami i osobami, którym bliska jest nowoczesna NOWA
MAŁOPOLSKA. Prosimy o przesyłanie na email stefan@niedzwienski.pl wszystkich ważnych Państwa
zdaniem informacji z życia Waszych lokalnych środowisk. Sukces Nowej Małopolski to także lepsza
promocja zarówno Państwa jak i organizowanych przez Was przedsięwzięć!
Koordynatorem projektu SGiPM Nowa Małopolska jest Stefan Niedźwieński.

Zbiór prac literackich i plastycznych wyróżnionych
w konkursie na najpiękniejsze polskie baśnie i legendy
w ramach Akcji „podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu – Kraków 2014”.
Kolorowa publikacja promocyjna wykonana w ramach projektu „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu –
Kraków 2014” z pracami uczestników projektu, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w ramach zadania „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą.
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Najpiękniejsze polskie baśnie i legendy.
Prace plastyczne wyróżnione w konkursie w ramach Akcji „podarujmy Lato Dzieciom ze
Wschodu – Kraków 2015”.
Kolorowa publikacja promocyjna wykonana w ramach projektu „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu –
Kraków 2015” z pracami uczestników projektu, współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w ramach zadania „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą.

Poradnik dla Gmin
"NISKA EMISJA - od przyczyn występowania do sposobów eliminacji".
Papier kredowy 144 stron
Niska emisja staje się coraz większym problemem, którego skutki odczuwają przede wszystkim
mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich. Czym jest niska emisja? Jakie są przyczyny jej występowania?
Jakie zagrożenie ze sobą niesie?
Odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo w naszej książce. Znajduje się w niej również odpowiedź na
najważniejsze z pytań, dotąd nie postawione - jak przeciwdziałać występowaniu niskiej emisji?
Uzupełnieniem tych zagadnień są tematy związane z użytkowaniem kotłów stałopalnych, spalaniem
odpadów, prawem i finansowaniem działań ograniczających niską emisję, a także przykłądy miast, które
z tym problemem się zmagają. Książka kierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli gmin
i samorządów, a więc osób, mających realną możliwość działania na rzecz ograniczania niskiej emisji.
Stanowi ona również interesujący materiał dydaktyczny dla studentów uczelni wyższych oraz kadry
naukowej.
Spis treści
1. Wprowadzenie
2. Czym jest niska emisja?
3. Przyczyny występowania niskiej emisji
4. Charakterystyka sektorów odpowiedzialnych za powstawanie niskiej emisji
5. Konsekwencje wynikające z występowania niskiej emisji
6. Sposoby zapobiegania oraz likwidacji niskiej emisji
7. Kotły na biomasę a niska emisja
8. Spalarnie odpadów oraz spalanie odpadów w kotłach dużych mocy, a spalanie w przydomowych
paleniskach
9. Analiza instrumentów finansowych i prawnych w kontekście ograniczania niskiej emisji
10. Korzyści wynikające z eliminacji niskiej emisji
11. Przykłady aglomeracji zmagających się z problemem niskiej emisji oraz propozycje rozwiązań –
Kraków
12. Przykłady aglomeracji zmagających się z problemem niskiej emisji oraz propozycje rozwiązań – Sucha
Beskidzka
13. Podsumowanie
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7. MUZEUM ARMII KRAJOWEJ im. Generała Emila Fieldorfa "Nila"
Jedyne na świecie Muzeum Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego powstało na mocy uchwał
Rady Miasta Krakowa i Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2000 roku. Dzieło to zostało poprzedzone
dziesięcioletnim trudem gromadzenia historycznych pamiątek przez kombatantów ze Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej i od roku 1992 eksponowania ich w obecnej siedzibie Muzeum AK- budynku,
który w 1911 roku został wzniesiony dla stanowiska dowodzenia austro-węgierskiej Twierdzy Kraków.
Stanowi on, wraz z sąsiednimi obiektami i łączącymi je podziemnymi korytarzami, unikatowy zespół
zabytków architektury militarnej. Zbiory Muzeum AK w ostatnim ośmioleciu uległy potrojeniu (w tym
muzealia
z ok. 2500 do ponad 8000). W wyniku realizacji projektu wyłonionego na drodze międzynarodowego
konkursu architektonicznego powierzchnia użytkowa Muzeum AK zwiększyła się z 1300 m2 do 6000 m2, na
której nowoczesnymi środkami wyrazu ukazana zostanie całościowo historia fenomenu Polskiego Państwa
Podziemnego i jego siły zbrojnej — Armii Krajowej (Muzeum Powstania Warszawskiego posiada
powierzchnię ponad 3000 m2). W latach 2009-2011 została zrealizowana ważna dla Polaków inwestycja
modernizacji Muzeum AK. Na sfinansowanie przedsięwzięcia przyznane zostały środki w kwocie
ok. 35 min zł pochodzące głównie z Unii Europejskiej oraz środki Miasta Krakowa i Województwa
Małopolskiego.
W oparciu o § 10 ust.3 pkt 2 statutu Muzeum AK Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski ma jedno
miejsce w Radzie Muzeum Armii Krajowej. Przedstawicielem SGiPM w Radzie Muzeum AK
i jednocześnie jej przewodniczącym jest Kazimierz Barczyk.
W 2013 r. SGiPM podpisało umowę o współpracy z Muzeum AK w zakresie realizacji przedsięwzięć
i projektów o wymiarze kulturalno-oświatowym.

8. REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W KRAKOWIE
W kwietniu 2013 r. zainaugurował działalność Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Krakowie, prowadzony przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, we współpracy
ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej mieści się przy ul. Mikołajskiej 4 (Mały Rynek).
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie (RODM) jest częścią, funkcjonującej obecnie
w 13 największych polskich miastach, sieci Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Utworzenie ośrodków
jest odpowiedzią na potrzebę wzmacniania samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki
zagranicznej.
Celem RODM jest przybliżanie obywatelom kwestii związanych z polską polityką zagraniczną, w tym
dotyczących polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Krakowski ośrodek we współpracy z Instytutem
Europeistyki UJ jest animatorem regionalnej debaty na temat współpracy międzynarodowej samorządów
i organizacji pozarządowych. RODM prowadzi również czytelnię z książkami i czasopismami o UE i stosunkach
międzynarodowych oraz punkt informacyjny, w którym mieszkańcy województwa małopolskiego mogą zasięgnąć
porady np. w zakresie funduszy unijnych albo transpozycji aktów prawnych UE. W Ośrodku zatrudnionych jest
obecnie trzech konsultantów oraz koordynator.
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Cel ten realizowany jest poprzez:
 animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
 wspieranie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje
pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
 gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
 zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizującychw regionach działania z zakresu
polityki zagranicznej;
 prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach
dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
 prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje
o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną,a konsultanci będą udzielać informacji na
tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej
oraz członkostwa Polski w UE.
Do najważniejszych działań Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie w 2014 roku
można zaliczyć:
W okresie od czerwca do grudnia 2014 konsultanci RODM przeprowadzili łącznie 123 wykłady
i szkolenia, w których uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół w całej Małopolsce, jak również seniorzy
zrzeszeni w Uniwersytecie Niegasnącej Młodości przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła
II.
28 listopada odbyła się debata nt. relacji polsko-amerykańskich. Spotkanie miało charakter otwarty.
Partnerami debaty byli: Departament Ameryki MSZ i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Głównym
punktem programu była prezentacja badania opinii publicznej na temat wzajemnych relacji Polska – Stany
Zjednoczone . Podczas debaty odbyła się prezentacja programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej
Komisji Fulbrigtha oraz rozmowa ze stypendystą programu.
Na początku grudnia została zorganizowana debata o współpracy polsko-słowackiej. W debacie
udział wzięła liczna publiczność, w skład której weszli przedstawiciele samorządów, instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych oraz naukowcy i studenci. Spotkanie otworzył Konsul Generalny Republiki
Słowacji w Krakowie Ivan Škorupa
13 maja 2015 r. Ośrodek zorganizował spotkanie otwarte o rewindykacji utraconych dóbr kultury,
a 25 czerwca debatę „Światowe Dni Młodzieży szansą dla promocji Polski i rozwoju turystyki religijnej”.
Ideą wydarzenia było omówienie możliwości, jakie stwarzają Światowe Dni Młodzieży dla promocji Polski
na arenie międzynarodowej oraz rozwoju turystyki religijnej w Krakowie i Małopolsce.
W dniach 24-26 września, wraz z Instytutem Europeistyki UJ, Ośrodek zorganizował konferencję
naukową European Narratives: Europe and the European Union In the 21st Century as Political, Social and
Cultural Constructions.
Zespół RODM Kraków prowadził także konsultacje oraz stoiska informacyjne przy okazji różnych
imprez masowych i wydarzeń odbywających się w Krakowie, jak np. podczas obchodów Dnia Europy
i Europejskich Dni Pracy w Małopolsce.
RODM Kraków w okresie czerwiec 2014 – wrzesień 2015 to:
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4 debaty nt. samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej,
Szkolenia i warsztaty na temat polskiej polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych itp.
pracowników samorządowych, młodzieży szkolnej, studentów oraz innych osób. W okresie tym
eksperci RODM zorganizowali 226 szkoleń, w których łącznie wzięło udział ponad 4000
uczestników,
konkursy mającye na celu podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat polityki zagranicznej, w
tym konkurs debat oksfordzkich dla uczniów małopolskich szkół ponadgimnazjalnych i konkurs
debat parlamentarnych dla studentów krakowskich uczelni wyższych.
stoiska podczas konferencji i targów,
konferencja naukowa organizowana z Instytutem Europeistyki UJ,
Strona internetowa (www.rodm-krakow.pl) informująca o działaniach RODM, inicjatywach
międzynarodowych podejmowanych w regionie, najważniejszych wydarzeniach z zakresu polskiej
polityki zagranicznej oraz Unii Europejskiej. Każdego roku strona rejestruje ponad 25 000 odsłon.
Dodatkowo strona zawiera bazę inicjatyw międzynarodowych realizowanych w województwie
małopolskim.

9. APELE I STANOWISKA SGIPM
2015-09-02
Stanowisko na I Kongres Samorządów Terytorialnych RP Obrona Terytorialna Kraju.
2015-08-11
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie przesunięcia przedsięwzięcia dotyczącego
budowy nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark oraz modernizacji linii Chabówka - Nowy Sącz
- granica państwa z listy rezerwowej na listę podstawową Krajowego Programu Kolejowego.
2015-03-24
Apel o przyjęcie na stałe w Małopolsce rodziny Pani Walentyny Staruszko - Prezesa Towarzystwa Kultury
Polskiej w Donbasie.
2015-01-21
Apel SGiPM w sprawie zniesienia limitu 5 mln Euro wartości projektów w obszarze kultury i dziedzictwa
kulturowego finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 dla
umożliwienia budowy Centrum Muzyki - Filharmonii Krakowskiej.
2015-01-19
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski o wpisanie i zapewnienie finansowania w ramach
rządowego Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 kluczowych dla Małopolski inwestycji
drogowych: S7, Beskidzkiej Drogi Integracyjnej i "Sądeczanki".
2015-01-08
w sprawie umożliwienia wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 20142020 inwestycji związanej z budową infrastruktury kultury o strategicznym znaczeniu - Centrum Muzyki -
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Filharmonii Krakowskiej.
2014-10-31
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie budowy
w Małopolsce drogi ekspresowej S7.
2014-10-03
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o utworzenie
Parku, przy Centrum Jana Pawła II, na terenie stanowiącym własność Gminy Kraków - przed Światowymi
Dniami Młodzieży w 2016 r.
2014-06-26
Stanowisko XXVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w 25. rocznicę
odzyskania wolności.
2014-05-22
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Mieszkańców Krakowa w sprawie poparcia
w referendum organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022 r.
2014-04-12
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zasadności budowy metra w Krakowie
na Konferencję 13 maja 2014 r., w Polskiej Akademii Umiejętności.
2014-04-04
Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie rozwoju turystyki religijnej
i pielgrzymkowej na IV Małopolską Konferencję "Dziedzictwo Jana Pawła II Wielkiego w projektach
promocyjnych i turystycznych Krakowa i Małopolski".
2014-03-19
Apel Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP w sprawie rewizji polityki energetycznej Unii
Europejskiej, ograniczenia celów "Pakietu Klimatycznego" oraz złamania monopolu gazowego Rosji
w Europie.
2014-02-28
Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie szczególnego uczczenia Jana Pawła II
Wielkiego poprzez budowę muzeów w Krakowie i Warszawie.
2014-02-12
Wystąpienie do Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej. Krakowski Obszar Metropolitalny rozrasta się
i rozwija stanowiąc z milionem mieszkańców i 10 milionami turystów tętniący życiem, przyciągający
turystów i inwestorów ośrodek. To tutaj w 2016 r. odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Kraków
i Małopolska podjęły również starania, by być gospodarzem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.
Realizacja tych ważnych przedsięwzięć wymaga usprawnień komunikacyjnych. Dlatego konieczna jest
budowa w Krakowie metra, jako skutecznego środka transportu i diametralnie poprawiającego jakość
podróżowania mieszkańców i turystów po naszym mieście - napisał Kazimierz Barczyk, Przewodniczący
Sejmiku Województwa Małopolskiego do Elżbiety Bieńkowskiej, Wiceprezes Rady Ministrów.
2014-01-10
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Stanowisko w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Małopolsce i na Słowacji w 2022.
2014-01-10
Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie zwiększenie funduszy UE na
ochronę powietrza w Krakowie i Małopolsce.

Kazimierz Barczyk

Przewodniczący Stowarzyszenia
Gmin i Powiatów Małopolski

Wiesław Misztal

Dyrektor Biura SGiPM
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