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STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI

 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
STOWARZYSZENIA GMIN I POWIATÓW MAŁOPOLSKI 

Styczeń 2016 r. – czerwiec  2017 r. 
na XXX Walne Zebranie Członków SGiPM 

Kraków, Sala Obrad Rady Miasta, 19 czerwca 2017 r. 
 
 
Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski przedkłada Członkom SGiPM  

i Delegatom XXXX Walnego Zebrania Członków SGiPM sprawozdanie z działalności od stycznia 
2016 r. do czerwca 2017 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 Wicedyrektorami dr Anna Góral oraz Bartosz Lipszyc. 
Sekretariatem kieruje 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.  
 
Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski wybrany na XXVIII Walnym 
Zgromadzeniu Członków SGiPM w dniu 9 października 2015 roku. 
 
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU: 
Kazimierz Barczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego 
 
WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU: 
Robert Choma - Prezydent Przemyśla (woj. podkarpackie) 
Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
Artur Kozioł - Burmistrz Wieliczki 
Małgorzata Małuch - Wójt Sękowej  
Ryszard Nowak - Prezydent Nowego Sącz 
 
SEKRETARZ ZARZĄDU: 
Józef Mroczek - Wicestarosta Bocheński  
 
SKARBNIK ZARZĄDU: 
Wacław Szarek - Burmistrz Sędziszowa (woj. świętokrzyskie) 
 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU: 
Grzegorz Gotfryd - Wójt Szerzyn 
Małgorzata Gromala - Wójt Podegrodzia 
Wacław Gregorczyk - Burmistrz Krzeszowic 
Henryk Juszczyk - Pełnomocnik Prezydenta Bialska-Białej (woj. śląskie) 
Kazimierz Koprowski - Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa 
Tadeusz Kwiatkowski - Starosta Dąbrowski 
Dariusz Marczewski - Burmistrz Miechowa 
Witold Morawiec - Wójt Olesna 
Sławomir Paterek - Wójt Gnojnika 
Stanisław Rybak - Wójt Koszyc 
Adam Samborski - Wójt Racławic 
Andrzej Saternus - Burmistrz Chełmka 
 

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ SGIPM  

Kazimierz Olearczyk - Wójt Bolesławia – Przewodniczący KR SGiPM 
Paweł Knafel - Burmistrz Słomnik – Sekretarz KR SGiPM 
Łukasz Palarski - Wójt Zembrzyc 
Piotr Śreniawski - Przewodniczący Rady Gminy Oświęcim 
Grzegorz Wawryka - Burmistrz Brzeska 
Zbigniew Wojas - Wójt Gdowa 
Krzysztof Wołos - Z-ca Wójta Wielkiej Wsi 

 

http://www.nowamalopolska.pl/
http://podcasttv.pl/sgpm


SPRAWY ORGANIZACYJNE SGIPM 
 

Stowarzyszenie stale współpracuje z gminami z obszaru historycznej Małopolski  
(woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i część śląskiego).  

 
 

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 w latach 2013 – 2015 r. w tym samym lokalu działał 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) był częścią, funkcjonującej 
obecnie w 13 największych polskich miastach, sieci Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
Dyrektorem Federacji jest Jan Wieczorkowski. 
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Tradycyjnie Nowy Rok rozpoczęło Spotkanie Opłat-
kowe, a był to już dwudziesty piąty Opłatek Stowa-
rzyszenia. W spotkaniu brali udział liczni samorzą-
dowcy z całej historycznej Małopolski oraz goście ze 
środowisk kultury, nauki i gospodarki. Serdecznym 
życzeniom noworocznym towarzyszyły kolędy i pa-
storałki śpiewane przez zespół „Bukowianie” z Buko-
winy Tatrzańskiej. Serdeczną atmosferę uroczystości 
przewodniczący SGiPM skomentował w telewizyjnej 
wypowiedzi słowami: „Chodzi też o to, aby nie liczyć 
tylko na wójta, burmistrza, prezydenta czy radnych, 
ale wspomagać ich własnymi licznymi inicjatywami”.

Także i w roku jubileuszowym Stowarzyszenie nie 
zapomina o swoich zwykłych, tradycyjnych obowiąz-
kach. Tego samego dnia, czyli 14 stycznia wybrano 
po raz kolejny „Małopolan Roku”. „Małopolanami 
Roku 2015” zostali Zofia Gołubiew – zasłużony 
dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie oraz 

znany z niekonwencjonalnej (ale w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu) działalności ks. Jacek Stryczek – 
duszpasterz ludzi biznesu oraz prezes Stowarzy-

szenia „Wiosna”, a przede wszystkim organizator 
„Szlachetnej Paczki” – wielkiej akcji charytatywnej.

Stosowne dyplomy wręczono laureatom 10 mar-
ca podczas uroczystości, jaka odbyła się Collegium 
Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz „Mało-
polan Roku” odebrali nagrody także dwaj byli pre-

mierzy, Jan Krzysztof Bielecki oraz Jan Olszewski, 
nagrodzeni tytułem „Ludzi Roku” przyznawanym 
przez Federację Regionalnych Związków Gmin i Po-
wiatów RP.

15 stycznia 2016 roku Sejmik Województwa 
Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie wpro-

wadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków 
zakazu palenia w piecach i kominkach węglem 
oraz drewnem (25 listopada 2013 roku Sejmik WM 
uchwalił podobną ustawę, którą uchylił Wojewódzki 
Sąd Administracyjny). Zarówno pod jednym, jak i dru-
gim dokumentem podpis złożył przewodniczący SWM 
i zarazem przewodniczący SGiPM. Podjęcie uchwały 
antysmogowej było bez wątpienia efektem szerokiej 
kampanii informacyjnej strony społecznej, mediów 
i różnych środowisk, w tym z dużym udziałem Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich, które 
od początku walczyło o czystsze powietrze dla Mało-
polski i Śląska. Kolejnym przykładem jest konferencja 
„Małopolska – obszar ekologicznie chroniony”. Dnia  
6 grudnia 1999 roku Sala Obrad Rady Miasta Krako-
wa zgromadziła około 100 przedstawicieli samorzą-
dów historycznej Małopolski z województwa mało-
polskiego i podkarpackiego, przedstawicieli organi-
zacji ekologicznych oraz przedstawicieli świata nauki. 
W konferencji wzięli udział:
• Józef Górny – wiceprzewodniczący Sejmowej Ko-

misji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa;

• dr Janusz Mikuła – prezes Polskiego Klubu Eko-
logicznego;

• Marek Nawara – marszałek województwa mało-
polskiego;

• Bogdan Rzońca – marszałek województwa pod-
karpackiego;

• dr Bogdan P. Turzański – Małopolski Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska;

• Marian Suchy – Podkarpacki Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska;

• prof. dr Wojciech Krzaklewski – przewodniczący 
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;

• Krzysztof Bolek – prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie.

2016

Zaproszenie na noworoczne spotkanie samorządów Małopolski 
i Polski z życzeniami świątecznymi i noworocznymi
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Na konferencji zostały przedstawione m.in. raporty 
o ochronie środowiska w województwach małopol-
skim i podkarpackim oraz priorytety i założenia in-
westycji ekologicznych na terenie Małopolski i Pod-
karpacia.

Następnie dotacje przedakcesyjne o wartości bli-
sko 300 mln zł w 2000 roku i prawie 300 mln zł na 
lata kolejne małopolskie samorządy uzyskały z Fun-
duszu ISPA – było to 40% funduszy przyznanych dla 
całej Polski. Fundusz ten wspiera rozwój infrastruktury 
związanej z ochroną środowiska i transportem. Jed-
nym z podstawowych celów funduszu było rozwią-
zywanie problemów ekologicznych. Przewodniczący 
SGiPM był przedstawicielem polskich samorządów 
w Komitecie Sterującym przy Ministrze Środowiska, 
a po wstąpieniu Polski do UE był członkiem Komi-
tetu Sterującego Funduszu Spójności przy Ministrze 
Środowiska, wspierając przyznawanie funduszy na 
duże inwestycje ekologiczne dla samorządów w Pol-
sce i oczywiście w Małopolsce. Do największych in-
westycji ekologicznych w Krakowie zrealizowanych 
z funduszy unijnych ISPA i Funduszu Spójności, na-
leżą: oczyszczalnia ścieków Płaszów II, ekospalarnia 
odpadów i wielki program modernizacji MPEC-u z do-
inansowaniem rzędu 1 mld złotych. W Małopolsce 
zrealizowano wiele inwestycji ekologicznych dotyczą-
cych gospodarki wodno-ściekowej m.in. w okolicach 
Nowego Sącza, Wadowic, Niepołomic, Chrzanowa, 
Trzebini, Olkusza i wokół Zbiornika Dobczyckiego.

Mając na uwadze zbliżającą się 25 rocznicę po-
wstania SGiPM, 21 czerwca 2016 roku Walne Zgro-

madzenie Członków SGiPM przyjęło specjalne sta-
nowisko, w którym czytamy między innymi:

„Z okazji naszego jubileuszu podziękujemy kil-
kudziesięciu tysiącom samorządowców wszyst-
kich siedmiu kadencji – marszałkom, prezyden-

tom, starostom, burmistrzom, wójtom, radnym, 
jednostkom pomocniczym: sołtysom i Radom 
Sołeckim, Radom Dzielnic i Osiedli oraz pracow-

nikom samorządowym, którzy zakładali i przez 25 
lat współtworzyli Stowarzyszenie Gmin i Powia-

tów Małopolski za ich pracę na rzecz wielkiego cy-

wilizacyjnego rozwoju naszego pięknego regionu.
To dzięki aktywnej postawie wszystkich Człon-

ków Stowarzyszenia, a także samorządów nas 
wspierających udało nam się wspólnie tak wiele 
osiągnąć. Dziękujemy przedstawicielom ponad 
2000 sołectw, wszystkich 182 gmin, 18 powiatów 
i Województwa Małopolskiego za zaangażowanie 
i społeczną pracę w Stowarzyszeniu Gmin i Po-

wiatów Małopolski, która miała istotny wpływ na 
rozwój życia gospodarczego, społecznego i kultu-

ralnego historycznej Małopolski, dzięki podejmo-

wanym przez SGiPM przedsięwzięciom.”

Podróż z Krakowa do Tarnowa w 50 minut jest 
możliwa! Dzięki inwestycjom związanym z powstawa-
niem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Mówiono o tym 
podczas zorganizowanej 30 czerwca 2016 roku V 
Konferencji SGiPM „Szybka Kolej Aglomeracyjna dla 
2 milionów mieszkańców Krakowa i Małopolski” 
zorganizowanej przez SGiPM oraz Małopolską Agen-
cję Rozwoju Regionalnego S.A. W spotkaniu obok 
marszałka Jacka Krupy udział brali: Witold Słowik – 
podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, Józef 
Lassota – poseł na Sejm RP, przedstawiciele PKP PLK 
SA oraz małopolscy samorządowcy: Wacław Szarek, 
Grzegorz Wawryka, Ryszard Kosowski. Konferencję 
prowadził przewodniczący SGiPM. W swoim wystą-
pieniu marszałek Jacek Krupa stwierdził między in-
nymi: „Rozwój kolei aglomeracyjnej o wysokim stan-
dardzie usług jest dla województwa małopolskiego 
niewątpliwym priorytetem. Chcemy, by marka Koleje 
Małopolskie od razu kojarzyła się pasażerom z szybką, 
wygodną podróżą klimatyzowanymi pociągami z do-
stępem do Internetu. Właśnie dlatego w pierwszym 
rzędzie stawiamy na kolej oraz przygotowanie atrak-
cyjnej oferty przewozowej, która spełni wciąż rosnące 
wymagania podróżnych”.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 
mając na uwadze cele ekologiczne, bezpieczeństwo 
zaopatrzenia w wodę, a także konieczność dosto-
sowania polskiego prawa do „Ramowej Dyrektywy 
Wodnej” UE zadeklarowało wsparcie dla rządowych 
prac nad projektem ustawy Prawo Wodne opracowy-
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wanym przez ministerstwo środowiska. W stanowisku 
SGiPM z 21 czerwca czytamy: „Szczególny niepokój 
budzi wdrażanie art. 9 Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
który dotyczy pełnego zwrotu kosztów usług wod-
nych. Fakt, że funkcjonujące obecnie w Polsce niskie 
ceny za pobieraną wodę nie zachęcają do zrówno-
ważonego gospodarowania jej zasobami, to jednak 
zaproponowane przez ministerstwo środowiska 
w projekcie ustawy nowe ceny, szczególnie za 
korzystanie z wód w gospodarce komunalnej, 
przemysłowej i rolnictwie w naszej opinii są ra-

dykalnie wielokrotnie za wysokie.”
W celu zmniejszenia negatywnego wpływu na 

środowisko transportu drogowego i w związku z ideą 
zrównoważonego rozwoju Unia Europejska prowadzi 
promocję rozwoju transportu śródlądowego, co znala-
zło odzwierciedlenie w przedstawionej przez Komisję 
Europejską w 2011 r. białej księdze pn. „Plan utwo-
rzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – 
dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasoboosz-
czędnego systemu transportu”. Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski w swoim stanowisku po-

parło przyjęte przez rząd RP założenia do planów 
rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce 
na lata 2016–2020, z perspektywą do 2030 r., który 
zakłada zainwestowanie do 2030 r. ponad 30,7 mld 
zł w Odrzańską Drogę Wodną i budowę Kanału Ślą-
skiego, co przyczyni się do rozwoju efektywnych eko-

logicznych korytarzy transportowych. Stwierdzono, że 
szczególnie ważne dla Małopolski są inwestycje, które 
mają przywrócić żeglowność turystyczną Wisły od 
Krakowa do Sandomierza poprzez budowę stopni 
wodnych „Niepołomice” i „Podwale” oraz przy-

wrócenie pełnej żeglugi od Krakowa do Oświęci-
mia wraz z budową Kanału Śląskiego – łączącego 
Wisłę z Odrą oraz europejskimi szlakami wodnymi.

12 lipca w Auli Polskiej Akademii Umiejętności po-
witano 170 polskich dzieci i opiekunów z Białorusi, 
Ukrainy, Litwy i Rosji. Młodzi goście przyjechali na 
wakacyjny wypoczynek do Krakowa w związku z or-
ganizowaną przez SGiPM już siedemnastą edycją akcji 
„Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu”. Podczas 
wypoczynku dzieci poznały najciekawsze miejsca Kra-
kowa, czyli: Wawel, Kazimierz, Muzeum Czartoryskich 
i Centrum Jana Pawła II, a także Kopalnię Soli w Wie-
liczce, sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz 
Wadowice. Były także w krakowskim parku wodnym 
i ogrodzie zoologicznym.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 
w roku 2016 po raz siedemnasty zorganizowa-

ło wakacyjny wypoczynek dla polskich dzieci ze 
Wschodu w ramach Akcji „Podarujmy Lato Dzie-

ciom ze Wschodu”.
Do tej pory wzięło w niej udział łącznie ponad 

2000 dzieci z Ukrainy, Białorusi, Bukowiny Rumuń-

Szacowna Aula PAU chyba dawno nie gościła tak młodego i sympatycznego audytorium 170 dzieci uczestniczących w XVII Akcji 
SGiPM „Podarujmy Lato Dzieciom Ze Wschodu”.
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skiej, Rosji i Litwy (po wstąpieniu do UE ogranicza-
my tam pomoc). Dla wielu z nich udział w akcji był 
jedyną okazją do odwiedzenia Polski.

Począwszy od roku 2000, Stowarzyszenie corocz-
nie w okresie wakacyjnym, zaprasza na letni wypo-
czynek dzieci zamieszkałe na co dzień w krajach za 
wschodnią granicą Polski. Polacy na Wschodzie są 
od wieków mieszkańcami tych ziem, autochtonami 
i są nadal Polakami – wolnymi, lojalnymi obywate-
lami tamtejszych państw. A kolei Polonią są Polacy, 
którzy kiedyś wyemigrowali z Polski i zamieszkują za 
granicą. Przewodniczący SGiPM przed sześciu laty za-
inicjował powstanie pierwszej w Polsce w Sejmiku 
Województwa Małopolskiego „Komisji ds. Współ-
pracy z Polakami i Polonią za Granicą”. Adresatem 
akcji są osoby pochodzące głównie z najuboższych 
rodzin, w których żywe są polskie tradycje i kultywuje 
się język ojczysty, ale także z takich, które po latach 
procesów asymilacyjnych na Wschodzie chcą nawią-
zać bliższe kontakty z Macierzą. Od połowy lat 90. 
SGM m.in. wysyłało pomoc przed Świętami Boże-

go Narodzenia dla polskich rodzin w Kazachsta-

nie. Wyposażyło polską drużynę harcerską w Lidzie 
w komplet mundurków ze sprzętem biwakowym. 
Także po roku 2000 SGM przekazywało kompute-

ry, szczególnie dla polskich redakcji na Białorusi 
czy też organizowało akcje wysyłania paczek dla 
uwięzionych opozycjonistów.

Początki akcji „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wscho-
du” były skromne: we wrześniu 2000 r. na zaprosze-
nie Stowarzyszenia przebywała w Krakowie grupa 
czternaściorga dzieci w wieku 9–16 lat z rejonu Nad-
wórnej na Ukrainie. Pobyt zorganizowano we współ-
pracy z Nadwóriańskim Polskim Społecznym Klubem 
„Opieka” oraz Nadwóriańską Polską Sobotnią Szkołą.

Akcja „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” po-
zytywnie wpływa na wzrost zainteresowania Polską 
wśród dzieci i młodzieży polskiej, wzmacnia ich chęć 
do nauki języka polskiego, wolę poznania polskiej 
kultury, tradycji i historii. Podstawowym celem akcji 
jest bowiem zapoznanie dzieci z historią, tradycją 
i kulturą kraju ich przodków oraz doskonalenie ich 
znajomości języka polskiego w praktyce. Do tego celu 
prowadzi bogaty program kulturalno-edukacyjny, ofe-
rowany uczestnikom Akcji, który zakłada m.in. wizyty 
w krakowskich muzeach na czele z Wawelem, zwie-
dzanie miasta z przewodnikiem, spotkania z krakow-
ską młodzieżą, wyjazdy (m.in. Wieliczka, Zakopane, 
Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Częstochowa) 
oraz warsztaty kulturalne prowadzone przez anima-
torów kultury. Dodatkowo, pobyt w Polsce każdo-
razowo ma dla dzieci walor rozrywkowy: organizo-
wane są dla nich wyjścia do multikina oraz do parku 
wodnego, liczne konkursy z nagrodami i popisowe 
występy artystyczne uczestników na zakończenie po-

bytu. Wszystkie elementy programu realizowane są, 
rzecz jasna, w języku polskim. Program akcji został 
poszerzony o popularyzację wiedzy o społeczeństwie 
obywatelskim, by – poprzez upowszechnianie warto-
ści demokratycznych – uzmysłowić młodym Polakom 
świadomość swojej tożsamości narodowej i kultu-
rowej. Pozwolić ma to im na świadome przeżywa-
nie swej polskości i stanie się ambasadorami Polski 
w swoich krajach zamieszkania.

Akcja „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” pro-
wadzona jest we współpracy z licznymi partnerami 
z zagranicy. Organizacje i instytucje, z którymi podjęta 
została współpraca w ramach akcji, charakteryzują się 
dużą aktywnością w zakresie działalności edukacyj-
nej i kulturalnej wśród Polonii, organizują kursy języka 
polskiego, spotkania edukacyjne – często wbrew woli 
władz krajów, w których działają. Co roku liczba or-
ganizacji partnerskich Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Małopolski powiększa się, co napawa radością 
i dobrze wróży przyszłości akcji. Uczestnikom akcji 
pokrywane są koszty przyjazdów. 

Ważnym elementem akcji są również regular-
nie organizowane konkursy literackie i plastyczne 
o tematyce patriotycznej dla polskich dzieci ze 
Wschodu. Zwycięskie prace publikowane są w formie 
albumów, które następnie są szeroko dystrybuowane 
i zasilają zbiory biblioteczne polskich organizacji na 
Ukrainie, Białorusi, w Rosji (także Syberii) i na Litwie. 
Do tej pory ukazały się:
• Najpiękniejsze polskie wiersze, baśnie i legendy 

(2015)
• Polska we wspomnieniach moich bliskich (2016)

Akcji co roku towarzyszy zbiórka książek literatury 
pięknej, historycznych i podręczników do nauki języka 
polskiego, które zabierają ze sobą uczestnicy turnu-
sów. Nadwyżkę SGiPM zawozi na Wschód transpor-
tami liczącymi po kilka tysięcy książek.

Akcja „Podarujmy Lato Dzieciom ze Wschodu” 
corocznie uzyskuje honorowy patronat arcybiskupa 

Publikacja – podsumowanie konkursu dla dzieci ze Wschodu.
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Najpopularniejsi wójtowie Małopolski 2016:

• Grzegorz Kozioł – wójt gminy Tarnów
• Marian Zalewski – wójt gminy Szczurowa
• Paweł Stawarz – wójt gminy Jodłownik
• Marek Jamborski – wójt gminy Kocmyrzów–

Luborzyca
• Antoni Karlak – wójt gminy Jabłonka
• Leszek Skowron – wójt gminy Korzenna
• Arkadiusz Mikuła – wójt gminy Lisia Góra
• Janusz Kwaśniak – wójt gminy Borzęcin
• Marcin Kiwior – wójt gminy Skrzyszów

• Jan Dziedzina – wójt gminy Łącko

Najpopularniejsi burmistrzowie Małopolski 
2016:

• Roman Piaśnik – burmistrz Olkusza
• Artur Kozioł – burmistrz miasta i gminy Wie-

liczka
• Tomasz Siemek – burmistrz Alwerni
• Zbigniew Mączka – burmistrz miasta i gminy 

Radłów
• Dawid Chrobak – burmistrz Zakliczyna

metropolity krakowskiego Stanisława Dziwisza, ar-
cybiskupa metropolity lwowskiego Mieczysława Mo-
krzyckiego, marszałka województwa małopolskiego 
oraz prezydenta miasta Krakowa. Akcja nie byłaby 
możliwa bez wsparcia ze strony Senatu RP, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
oraz miasta Krakowa. Wcześniejsze edycje naszego 
przedsięwzięcia wspierało m.in. Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
i – co roku – liczne grono podmiotów prywatnych, 
u których kwestujemy przez cały rok. Wcześniej przez 
wiele lat organizowaliśmy sylwestrowe lub karnawa-
łowe bale charytatywne z aukcjami, przeznaczając 
w całości dochód na rzecz dzieci ze Wschodu. Za każ-
dy gest wsparcia, w imieniu Stowarzyszenia i polskich 
dzieci, serdecznie dziękujemy.

Wsparcia inansowego akcji udzieliły Senat RP, Sa-
morząd Województwa Małopolskiego i Miasta Kra-
kowa oraz sponsorzy. Akcja odbywa się pod honoro-

Zwycięscy burmistrzowie i wójtowie z przewodniczącym Stowarzyszenia, wręczającym Witosowe Kapelusze.

wym patronatem metropolity krakowskiego kardynała 
Stanisława Dziwisza i metropolity lwowskiego abpa 
Mieczysława Mokrzyckiego.

3 września odbył się kolejny „Dzień Otwar-
ty w Telewizji Kraków”. Tegoroczne wydarzenie 
związane było z obchodami trzech rocznic: jubile-

uszu 55-lecia Telewizji Kraków, 50-lecia istnienia 
„Kroniki Krakowskiej”, no i oczywiście 25-lecia 
powstania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Ma-

łopolski. Jednym z elementów programu był plebiscyt 
telewidzów nazywany „Telewizja od Kuchni”, czyli  
III Konkurs Małopolskich Potraw i Wyrobów Re-

gionalnych brało udział około 60 potraw z różnych 
zakątków Małopolski i wszystkie były równie smacz-
ne. Ostatecznie wygrały jednak orzeszki zawilskie – 
słodkie ciasteczka z nadzieniem nugatowym, które 
przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Kasinki 
Małej. Specjał ten został ogłoszony zwycięzcą III Kon-
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kursu, a jego autorki nagrodzono telewizorem. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się też stoisko sułkowickie. 
Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń w Sułkowicach 
przygotowały różne specjały, między innymi sułko-
wicką krzonówkę, sałatkę z czosnkiem niedźwiedzim, 
pasztety, ogórki kiszone, marynowane rydze – autor-
stwa samego sułkowickiego burmistrza Piotra Pułki 
– oraz rozmaite ciasta, które serwowały gościom. 
W uroczystościach brali udział między innymi prezes 
TVP Kraków Piotr Legutko i przewodniczący Stowarzy-
szenia. Pisząc o sułkowickiej krzonówce, należy pod-
kreślić, ze potrawa ma od roku 2010 status potrawy 
regionalnej. Zgodnie z urzędową deinicją jest to „ja-

sna, gęsta zupa z osadem z chrzanu. Widoczne ka-

wałki pokrojonych wędlin, mięsa, a także ćwiartki 
jajka. Całość posypana zieleniną”. Jako ciecz – też 
według deinicji – „przyjmuje postać naczynia” (!).

Listopad 2016 był miesiącem szczególnie obitują-
cym w wydarzenia. 3 listopada w sali konferencyjnej 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” odbyła się pol-
sko-niemiecka debata poświęcona współpracy regio-
nalnej. Zorganizowano ją jako jeden z elementów 
projektu „25 lat Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie 
i Przyjaznej Współpracy jako krok milowy w budo-

waniu nowego ładu europejskiego po 1989 roku – 
przyczynek do ogólnopolskiej debaty publicznej”. 
W spotkaniu, które otworzył przewodniczący SGiPM, 
wzięli udział: Isolde Felskau – konsul generalny Re-
publiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Józef Krzy-
worzeka – starosta powiatu krakowskiego, Witold 
Kochan – dyrektor Kancelarii Zarządu Województwa 
Małopolskiego, były wojewoda małopolski, Zbigniew 
Wojas – wójt Gdowa oraz Leszek Rożdżeński – wice-
prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 
ds. inwestycji. Moderatorem debaty był dr Kazimierz 
Wóycicki.

4 listopada w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa od-
była się Konferencja „Fundusze UE dla Samorzą-

dów”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jak 
można otrzymać doinansowanie z budżetu Unii 
Europejskiej na lata 2014–2020 z Programu Infra-

struktura i Środowisko, mającego do dyspozycji 
ponad 100 mld zł. Kto może dostać pieniądze – ile 
i na co? O tym mówili uczestnicy konferencji Fundusze 
UE dla Samorządów. Przewodniczący SGiPM podsu-
mowując konferencję, stwierdził: „Nie ma limitu na 
poszczególne województwa, Małopolska konkuruje 
z 15 pozostałymi województwami. Dlatego musi-
my mieć odważnych, kompetentnych samorządow-
ców i dobre kierownictwa instytucji, które o środki 
te mogą aplikować, które przygotują dobre projekty 
i wtedy mamy szanse wygrać z innymi walkę o te 
wielkie pieniądze”. Przypomniał również, że obecnie 
w Małopolsce z tego programu realizowanych jest 16 
inwestycji. Włodzimierz Żmuda, członek zarządu PKP 
TLK omówił najważniejsze inwestycje kolejowe na te-
renie Małopolski, potwierdzając ponownie, że budo-
wa dodatkowej pary torów od dworca Kraków Głów-
ny do Płaszowa i Bieżanowa rozpocznie się w połowie 
2017 roku. Inwestycja ta za ponad miliard złotych 
jest najważniejszym warunkiem rozwoju Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej dla radykalnego zwiększenia 
jej częstotliwości. Po raz kolejny stwierdził publicz-
nie, że jedynie SGiPM na czele z przewodniczącym 
w ciągu ostatnich kilku lat występowało z wnioska-
mi i domagało się realizacji tej kluczowej inwestycji. 
Uczestnicy konferencji w dyskusji poparli tę inwe-
stycję dla rozwoju SKA. Budowa dodatkowej pary 

Stoisko zwycięskiej ekipy Koła Gospodyń Wiejskich Kasinka 
Mała reprezentującego gminę Mszana Dolna na III Konkursie 
Małopolskich Potraw i Wyrobów Regionalnych.
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torów nie była w planie priorytetowych inwestycji 
infrastrukturalnych poprzednich władz województwa 
małopolskiego. Obecnie władze Województwa kupują 
dodatkowe nowoczesne pociągi i stawiają na inten-
sywny rozwój kolejnych linii SKA. Dopiero ostatnio 
władze Krakowa włączyły się w wspieranie budowy 
kilku nowych przystanków PKP na terenie Krakowa 
m.in. poprzez opracowanie ich projektów.

8 listopada w Zamku Królewskim w Niepołomi-
cach odbyło się XVII Forum Odnawialnych Źródeł 
Energii: Energia w Gminie. Spotkanie poświęcone 
było efektywności energetycznej oraz problemom 
zrównoważonego rozwoju lokalnego. W dwóch pane-
lach: „Efektywność energetyczna w inwestycjach 
komunalnych” oraz „Zrównoważony rozwój lokal-
ny – gmina wolna od niskiej emisji” udział wzięło 
liczne grono samorządowców oraz przedstawiciele 
środowisk ekologicznych.

Natomiast 10 listopada w Starej Auli Uniwer-
sytetu Ekonomicznego odbyła się zorganizowana 
przez SGiPM oraz UE Konferencja Samorządowa 
„Banki Spółdzielcze – partner samorządu teryto-

rialnego i społeczności lokalnych. Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego i regionalnego”. Konferencję 
otworzyli profesor Andrzej Chochół – rektor Uni-
wersytetu Ekonomicznego oraz przewodniczący Sto-
warzyszenia. W czasie obrad zabierali głos: Wiesław 
Janczyk – sekretarz stanu w ministerstwie inan-

sów, profesor Filip Grzegorczyk – podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Skarbu Państwa, profesor Wiesław 
Gumuła – dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowe-
go Banku Polskiego w Krakowie, profesor Mariusz An-
drzejewski – dziekan Wydziału Finansów i Prawa UE 
w Krakowie, profesor Józefa Gniewek – Prodziekan 
Wydziału Finansów i Prawa UE w Krakowie, Zbigniew 
Bodzioch – prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spół-
dzielczego, Adam Zielnik – burmistrz Wolbromia oraz 
Marek Budzik – dyrektor Departamentu Instrumentów 
Finansowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regio-
nalnego. Dr Władysław Kosiniak-Kamysz – poseł na 
Sejm, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego wysłał 
list do uczestników konferencji. Duży ładunek mery-
torycznej wiedzy zawarty w wygłoszonych referatach 
przybliżył biorącym w niej udział samorządowców 
mechanizmy niezwykle ważnych i bardzo potrzebnych 
instytucji, jakimi niewątpliwie są banki spółdzielcze, 
ważny partner jednostek samorządu terytorialnego.

Listopadową aktywność SGiPM zakończyła bardzo 
sympatyczna uroczystość, czyli kolejne, już siedemna-
ste wręczenie nagród zwycięzcom organizowanego 
przez Stowarzyszenie i „Gazetę Krakowską” Plebiscy-

tu na najpopularniejszych burmistrzów i wójtów 
Małopolski.

2 grudnia w Nowym Gmachu krakowskiego 
Muzeum Narodowego przy Alei 3 Maja odbyła się 
konferencja „Światowe Dni Młodzieży 2016 jako 
fenomen społeczny, kulturowy i religijny. Rola 
światowych dni w rozwoju turystyki religijnej 
w Krakowie i Małopolsce”.

Podczas konferencji, zorganizowanej wspólnie przez 
SGiPM oraz Federację Regionalnych Związków Gmin 
i Powiatów RP dokonano podsumowania tegorocznych 
Światowych Dni Młodzieży. Należy podkreślić, że Sto-
warzyszenie przez lata aktywnie wspierało działania 
na rzecz rozwoju turystyki religijnej i pielgrzymkowej 
w Krakowie i Małopolsce. Już w 2012 roku zaapelo-
wało do samorządów Małopolski o aktywne poparcie 
starań kardynała Stanisława Dziwisza o organizację 
w Krakowie Światowych Dni Młodzieży 2016.

Jesienią 2016 r. Rada Konsultacyjna ds. Działaczy 
Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowa-
nych Województwa Małopolskiego wybrała na swoje-
go szefa, przewodniczącego SGiPM. Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Małopolski wydało specjalny 
apel w którym m.in. czytamy: „Dziś mija 35 lat 
od wprowadzenia stanu wojennego, który na 
prawie 10 lat odsunął realizację reform kraju po-

stulowanych na I. Krajowym Zjeździe Delegatów 
NSZZ «Solidarność». Dla działaczy opozycji anty-

komunistycznej – i tych sprzed, i po Sierpniu – nie 
był to czas stracony, był to czas walki o wolność 
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i samorządność. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Małopolski apeluje do wszystkich prezydentów, 
starostów, burmistrzów, wójtów i radnych o roz-

poznanie i przypomnienie w swoich środowiskach 
lokalnych osób zaangażowanych w działalność 
opozycyjną, przede wszystkim pokolenia «Solidar-
ności» – często cichych bohaterów minionych zda-

rzeń – dziś zapomnianych, a często pozostających 
w złej sytuacji materialnej. Prosimy o szczególne 
uhonorowanie tych osób m.in. lokalnymi wyróż-

nieniami i upamiętnieniem ich dokonań. Troska 
i udzielanie realnej pomocy, dla tych, którzy wal-
czyli o wolną Polskę to nasz obowiązek i spłaca-

nie długu za Samorządną Polskę, w której przez 
ostatnie 25 lat mamy szczęście żyć.”

Ważnym obszarem działalności Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski jest również aktyw-

ność badawcza.
W latach 2015–2016 we współpracy z Insty-

tutem Kultury i Instytutem Spraw Publicznych 
UJ zrealizowano projekt badawczy pt. „Szla-

ki kulturowe jako medium zmian w kulturze”, 
współinansowany ze środków ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego w ramach programu 
„Obserwatorium kultury 2015”. Został on zreali-
zowany w związku z przekonaniem, że coraz popu-
larniejsza formuła szlaków dziedzictwa kulturowego 
zasługuje na pogłębioną releksję nad ich fenomenem 

– nie tylko jako produktu turystycznego, ale istotnego 
komponentu przestrzeni społecznej, przyczyniającego 
się do jego zmiany. Założono, że szlaki kulturowe są 
istotnym czynnikiem inicjującym zmiany społeczne 
i obywatelskie na poziomie lokalnym.

W ramach projektu stworzono bazę polskich szla-
ków kulturowych, w której znajduje się opis 600 
szlaków kulturowych oraz 150 organizacji zajmu-

jących się ich zarządzaniem. W grudniu 2016 roku 
odbyła się konferencja podsumowująca wyniki pro-
wadzonych badań. Zostały one również opublikowa-
ne w monograii pod tytułem „Szlaki kulturowe jako 
medium zmian w kulturze”, dostępnej bezpłatnie na 
stronie internetowej Stowarzyszenia.

W roku 2016 zrealizowany został projekt ba-

dawczy „Światowe Dni Młodzieży 2016 jako feno-

men społeczny, kulturowy i religijny”. Przesłanką 
do podjęcia badań tego fenomenu było przekonanie, 
że ŚDM od początku swojego funkcjonowania były 
postrzegane przez badaczy nie tylko jako wydarzenie 
o charakterze stricte religijnym, ale przede wszystkim 
kulturowym. Nie chodziło wyłącznie o oczywiste za-
liczenie sfery religii do kultury, ale również o fakt, że 
uczestnicy ŚDM wykazują nie tylko religijne motywa-
cje udziału w kolejnych edycjach spotkań. Równolegle 
z motywacją podstawową występuje zainteresowanie 
odległymi w przypadku wielu uczestników krajami 

ROK 2016

Szlaki kulturowe jako medium

 zmian w kulturze

EWA BOGACZ-WOJTANOWSKA / ŁUKASZ GAWEŁ / ANNA GÓRAL

Wydawnictwo SGiPM z opisem 600 polskich szlaków kulturo-
wych.

Wydawnictwo SGiPM – monograia ŚDM 2016
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(kontynentami), ich kulturą, dziedzictwem oraz uwa-
runkowaniami społecznymi. Badacze zaangażowani 
w opisany projekt zjawisko Światowych Dni Młodzie-
ży osadzili na tle głównego obecnie nurtu w rozwo-
ju turystyki światowej, a więc turystyki kulturowej, 
postrzeganej jako „zderzenie kultur”. Uznano to za-
gadnienie za szczególnie interesujące w perspektywie 
Polski – kraju odkrywanego przez obcokrajowców na 
nowo, do czego przyczyniło się znacznie przystąpienie 
naszego kraju do Unii Europejskiej i strefy Schengen. 
Badanie miało w swoich założeniach ukazać, jakie są 
główne potrzeby, aspiracje i oczekiwania odwiedza-
jących, ale i odwiedzanych, aby w ten sposób określić 
swoiste obszary krytyczne, a przez to stworzyć reko-
mendacje w kontekście rozwoju projektów z zakresu 
turystyki kulturowej w Polsce.

Premier Jerzy Buzek o 25-leciu SGiPM

Pan Kazimierz Barczyk jeszcze na początku lat 
90. zorganizował Stowarzyszenie Gmin Małopolski 
– tej historycznej Małopolski od Przemyśla po Biel-
sko-Białą, od Częstochowy po Krynicę i Zakopane. 
Była to chyba najprężniejsza organizacja obywa-
telsko-samorządowa i miała ona 
ogromny wpływ na drugi etap 
reformy samorządowej, który 
w 1998 roku było niełatwo prze-
prowadzić.

Celem były samorządowe 
powiaty i silne regiony. Sto-
warzyszenie Gmin Małopolski, 
a potem Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski, którym 
od początku kierował pan Kazi-
mierz, miało tego wspaniałego 
przedstawiciela w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów – ministra, 
doradcę premiera, który bardzo 
promował tego rodzaju reformę.

Pierwsze Forum Regionów, 
pierwsza Konwencja Powiatów Polskich odbyły 
się w połowie 1998 roku, jeszcze zanim wszystkie 
ustalenia reformy powiatowej i wojewódzkiej we-
szły w życie. Właśnie tutaj – w Krakowie, w Mało-
polsce, zorganizowane przez SGiPM.

Pan Kazimierz Barczyk niewątpliwie w rządzie, 
a także w całym środowisku Akcji Wyborczej Soli-
darność i Unii Wolności był osobą bardzo znaczą-
cą. Również w parlamencie, jako poseł na Sejm, 
potraił wziąć na siebie ciężar przekonywania do 
tej reformy. I niewątpliwie Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski miało tu ogromne znacze-

nie, bo po raz pierwszy w historii naszego kraju 
tworzyliśmy samorządowe regiony. Byłem przeko-
nany, że są one niezbędne, jeśli Polska ma z pożyt-
kiem wejść do Unii Europejskiej i skorzystać z tych 
wielu dobrodziejstw, które niosła nam Unia. Wyko-
rzystanie ogromnych funduszy strukturalnych bez 
udziału samorządowych regionów byłoby bowiem 

praktycznie niemożliwe.
Ważne było dla mnie – i ja 

to wszędzie podkreślałem – że 
te nasze trzy poziomy władz sa-
morządowych są autonomiczne. 
W tej reformie gminy na niczym 
nie ucierpiały, nie straciły żadne-
go majątku, żadnych uprawnień. 
Wszystkie uprawnienia przesu-
waliśmy z centrum do samorzą-
dowych województw i powia-
tów. Przerzuciliśmy tam także 
wiele środków inansowych.

Mieliśmy silne regiony, które 
reprezentowały nas na terenie 
całej Unii Europejskiej. Unia 
ma około trzystu samorządo-

wych, dobrze działających regionów. My w tych 
działaniach i w tej prezentacji na forum unijnym 
sprawdziliśmy się nadzwyczajnie. Do dzisiaj uważa 
się, że system samorządowy w Polsce jest jednym 
z najlepszych, jeśli nie najlepszym w Europie.

Jerzy Buzek

Premier RP w latach 1997–2001, Przewodniczący Par-
lamentu Europejskiego 2009–2012, Przewodniczący 
Zarządu Krajowego RS AWS 1997–2001.

Wypowiedź do kamery TV, jesień 2016 r.

W dniu 2 grudnia 2016 podczas konferencji 
podsumowującej zrealizowane badania prze-

wodniczący SGiPM stwierdził, że Kraków – „Mały 
Rzym” z Łagiewnikami i historyczna Małopolska 
z Wadowicami, Kalwarią Zebrzydowską, Często-

chową, także dzięki Światowym Dniom Młodzie-

ży stały się jednym z największych centrów piel-
grzymkowych na świecie, a w Europie po Lourdes 
i Fatimie.

Wyniki badań zaprezentowane zostały w mono-
graii zatytułowanej „Światowe Dni Młodzieży 2016 
jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny”, do-
stępnej bezpłatnie na stronie internetowej Stowarzy-
szenia. Koordynatorem projektu ze strony SGiPM była 
wicedyrektor dr Anna Góral, która jednocześnie jest 
wicedyrektorem Instytutu Kultury UJ.
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Kalendarium

• 14 stycznia – XXV Noworoczne Spotkanie 
Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski.

• 1 lutego – premiera ilmu „Nasza Małopol-
ska” – opowiadającego o roli SGiPM w two-
rzeniu, rozwoju oraz wspomaganiu samorząd-
nej tożsamości regionu przez ostatnie 25 lat.

• 10 marca – Zofii Gołubiew i ks. Jackowi 
Stryczkowi – „Małopolanom Roku 2015” wrę-
czono tytuły w Auli Collegium Maius UJ oraz 
tytuły „Człowieka Roku” FRZGiP RP premierom 
Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu i Janowi Ol-
szewskiemu.

• 18 marca – Liderom Małopolski 2015 wręczo-
no tytuły „Najlepszego Przedsięwzięcia Roku”. 
Uroczystość odbyła się Centrum Jana Pawła II.

• 30 marca – apel i protest samorządów prze-
ciwko budowie Gazociągu Północnego 2 
(Nord Stream 2) z Rosji do Niemiec.

• 13 czerwca – Polsko-Fińskie Forum Cleantech 
dla Sektora Komunalnego współorganizowane 
przez SGiPM.

• 29 czerwca – współorganizowana przez 
SGiPM konferencja Liderów polskich organi-
zacji na Wschodzie.

• 29 czerwca – rozpoczęcie I Edycji Letniej 
Szkoły Liderów polskich organizacji ze Wscho-
du w Krakowie, będącej częścią dwóch pro-
gramów edukacyjnych realizowanych przez 
SGiPM we współpracy z MSZ.

• 30 czerwca – V Małopolska Konferencja 
„Szybka Kolej Aglomeracyjna dla 2 milionów 
mieszkańców Krakowa i Małopolski” z udzia-
łem wiceministra rozwoju Witolda Słowika.

• 12 lipca – kolejna edycja Akcji „Podarujmy 
Lato Dzieciom ze Wschodu”. 170 dzieci z Bia-
łorusi, Ukrainy, Litwy i Rosji przyjechało na 
wakacyjny wypoczynek.

• 21 czerwca – stanowiska Walnego Zgroma-
dzenia Członków SGiPM w sprawie planowa-
nych podwyżek cen wody oraz budowy Kana-
łu Śląskiego i żeglugi śródlądowej.

• 29 czerwca – rozpoczęcie I Edycji Letniej 
Szkoły Liderów polskich organizacji ze Wscho-
du w Krakowie, będącej częścią dwóch pro-
gramów edukacyjnych realizowanych przez 
SGiPM we współpracy z MSZ.

• 2 września – uroczyste spotkanie kombatan-
tów Polskiego Państwa Podziemnego w Mu-
zeum AK współorganizowane przez SGiPM 
w 77 rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej 
z udziałem prof. Leszka Żukowskiego – preze-

sa Zarządu Głównego ŚZŻAK.
• 3 września – dzień otwarty Telewizji Kra-

ków połączony z III Konkursem Małopolskich 
Potraw i Wyrobów Regionalnych z udziałem 
kilkudziesięciu stoisk Kół Gospodyń Wiejskich, 
zaproszonych przez SGiPM.

• 3 listopada – debata o polsko-niemieckiej 
współpracy regionalnej zwołana w 25. rocz-
nicę podpisania polsko-niemieckiego traktatu 
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 
organizowana wspólnie z GLOBEnergią.

• 4 listopada – konferencja samorządowa 
„Fundusze UE dla samorządów”.

• 8 listopada – XVII Forum Odnawialnych Źró-
deł Energii.

• 10 listopada – konferencja w auli Uniwer-
sytetu Ekonomicznego „Banki Spółdzielcze 
– partner samorządu terytorialnego i społecz-
ności lokalnych. Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego i regionalnego”, zorganizowana wspól-
nie z SGiPM. Sekretarz stanu w ministerstwie 
inansów – Wiesław Jańczy wygłosił referat.

• 28 listopada – Wręczenie kapeluszy Wincen-
tego Witosa 10 wójtom oraz 5 burmistrzom 
– zwycięzcom siedemnastej edycji plebiscytu 
SGiPM i „Gazety Krakowskiej”.

• 2 grudnia – konferencja podsumowująca pro-
jekt badawczy „Światowe Dni Młodzieży 2016 
jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny”.

• 13 grudnia – apel o udzielenie pomocy ży-
jącym w biedzie działaczom „Solidarności” 
i uhonorowanie przez samorządy ludzi, któ-
rzy „nadpłacili za wolność” w związku z po-
wołaniem Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy 
Opozycji Antykomunistycznej i Osób Repre-
sjonowanych Województwa Małopolskie-
go, na czele której stanął przewodniczący 
SGiPM Kazimierz Barczyk.
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9 stycznia 2017 roku Stowarzyszenie Gmin i Po-

wiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych 
Związków Gmin i Powiatów RP zorganizowały 
XXVI Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorzą-

dów Małopolski i Polski, które odbyło się z udziałem 
kilkuset osób w Sali Obrad Rady Stołecznego Królew-
skiego Miasta Krakowa.

Ks. infułat Bronisław Fidelus – Wikariusz Generalny 
Arcybiskupa Krakowskiego odczytał list od kardynała 
Stanisława Dziwisza, a życzenia złożyli: przewodni-
czący SGiPM, Jacek Krupa – marszałek województwa 
małopolskiego, Bogusław Kośmider – przewodni-
czący Rady Miasta Krakowa oraz Adrienne Kormen-

dy – Konsul Generalna Węgier, dziekan Korpusu Kon-
sularnego w Krakowie.

Przed Spotkaniem Opłatkowym przedstawiciele 
władz SGiPM oraz FRZGiP RP złożyli wizytę ks. kardy-
nałowi Stanisławowi Dziwiszowi, któremu podzięko-
wali za 11 lat współpracy.

Tradycyjnie podczas uroczystości przewodniczący 
SGiPM ogłosił nazwiska Laureatów Tytułu „Małopo-
lanina Roku 2016”. Zostali nimi założyciel i od 25 

lat dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury – 
prof. Jacek Purchla i legenda „Solidarności” – Mie-

czysław Gil.
Spotkanie uświetnił koncert kolęd i pastorałek 

w wykonaniu Zespołu Góralskiego 9-SIYŁ pod kie-
rownictwem Elżbiety Porębskiej-Mędoń.

Noworoczne spotkanie samorządów Małopolski i Polski w sali obrad RMK.
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Podziękowania samorządów Małopolski i Polski w Domu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 dla kardynała 
Stanisława Dziwisza za ponad 11 lat współpracy w Krakowie i 27 lat w Rzymie, przed spotkaniem noworocznym w magistracie, 
9 stycznia 2017 r.

List kardynała Stanisława Dziwisza do kilkuset uczestników Noworocznego Spotkania Opłatkowego Samorządów Małopolski 
i Polski w Sali Obrad Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z życzeniami owocnej działalności dla Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Małopolski oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.
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W dniach 26–27 stycznia 2017 roku w Hotelu 
Beskidzki Raj w Stryszawie Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych 
Związków Gmin i Powiatów RP zorganizowały Kon-
ferencję Samorządową pt. Drogi betonowe w gmi-
nach i powiatach. Technologia – prawo – inanse. 
Znajdź drogę do najlepszych rozwiązań… W kon-
ferencji udział wzięło ponad 120 samorządowców, 
których powitał przewodniczący Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Małopolski.

Głównym celem konferencji była prezentacja ko-
rzyści płynących z zastosowaniu betonu do budowy 
dróg, w tym przede wszystkim: odporność na wyso-
kie temperatury, duża sztywność przy przeciążeniach, 

możliwość ponownego wykorzystania materiału, 
większa trwałość, mniejsze koszty utrzymania. Kon-
ferencja miała również odpowiedzieć na pytanie: co 
przy drogach betonowych jest ważne dla kierowców, 
którzy są końcowymi użytkownikami? Przedstawiciele 
irmy Lafarge Cement udowadniali, że to krótsza dro-
ga hamowania, brak zjawiska koleinowania, lepsza 
widoczność, mniejsze opory toczenia. Są to też dobre 
rozwiązania dla środowiska. Aspekt zrównoważone-
go rozwoju jest bardzo ważny. Nawierzchnie betono-
we podlegają w 100% recyklingowi.

Jak wynika z analiz, drogi o nawierzchniach be-
tonowych są tańsze w budowie i utrzymaniu, choć 
zarówno technologia betonowa, jak i asfaltowa mają 
swoje miejsce i obie powinny być stosowane na pol-
skich drogach, a o wyborze rodzaju nawierzchni po-
winna decydować analiza cyklu życia LCC.

Podczas konferencji głos zabrali dr inż. Tomasz 
Rudnicki – b. dyrektor Generalny GDDKiA, który 
zaprezentował program budowy dróg betonowych 
w Polsce oraz multi-kryterialną analizę porównaw-
czą asfalt vs. beton, przeprowadzoną przez GDDKiA 
w 2014 roku. Dr inż. Maciej Gruszczyński z Politech-
niki Krakowskiej analizował temat długowieczności 
nawierzchni z betonu wałowego oraz analizował 
parametry wytrzymałościowe w teorii i praktyce. Na-
stępnie inż. Sylwester Gruszczyński z Lafargeholcim 
podawał przykłady realizacji i prezentował beton wa-
łowany – ROLLTEC, jako szansę na skuteczną poprawę 
infrastruktury drogowej zarządzanej przez samorządy 
lokalne, a inż. Łukasz Marcinkiewicz prezentował 
koszty eksploatacji nawierzchni betonowych. Drugi 
dzień konferencji poświęcony był nowelizacji ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, którą zaprezentował 
radca prawny Paweł Doniec, oraz funduszom unij-
nym i krajowym na inansowanie inwestycji drogo-
wych. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zadać 
pytania i porozmawiać z ekspertami podczas indywi-
dualnych konsultacji.

Uczestnicy konferencji „Drogi betonowe w gminach i powiatach”.
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VI Międzynarodowe Forum Gospodarki 
Odpadami 2017 w Warszawie otworzył prze-

wodniczący FRZGiP RP, podobnie jak poprzednie 
pięć konferencji w sprawie przygotowania i wdra-

żania „rewolucji śmieciowej”, w których uczestni-
czyło po około 400 samorządowców z całej Polski.

Konferencja oraz towarzysząca jej wystawa zgro-
madziły ponad 270 osób – przedstawicieli administra-
cji rządowej i samorządowej, instytutów badawczych 
oraz kluczowych irm z branży gospodarki odpadami, 
podnosząc temat niezwykle istotny, nie tylko z per-
spektywy ekspertów, ale również mediów i szero-
ko pojętej opinii publicznej, jakim jest gospodarka 
o obiegu zamkniętym.

W konferencji uczestniczyli m.in. podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek 
oraz przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Andrzej Macie-

jewski.
W czasie konferencji eksper-

ci niejednokrotnie zaznaczali, że 
gospodarka o obiegu zamkniętym 
to duże wyzwanie, które wymaga 
szerokiej współpracy administracji 
rządowej z innymi interesariusza-
mi. Kluczową rolę odgrywają tu 
samorządy, a jeżeli chodzi o same 
odpady produktowe to duża rola 
spoczywa na przedsiębiorcach.

Małgorzata Szczepańska – 
dyrektor Departamentu Innowacji 
Ministerstwa Rozwoju – zazna-
czyła, że w kontekście całego GOZ 
niezwykle ważna jest synergia we 
współpracy wszystkich podmio-
tów, a tym samym budowa poro-
zumienia między przedsiębiorcami, 
nauką oraz samorządami.

Od lat SOSEXPO umacnia swoją pozycję na rynku 
polskim, tworząc płaszczyznę współpracy dla MSP, jak 
również największych irm branżowych, z przedsta-
wicielami administracji rządowej oraz samorządowej.

ROK 2017
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17 lutego 2017 roku w Pałacyku „Sokół” w Ska-

winie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski 
we współpracy z gminą Skawina zorganizowało Kon-
ferencję Samorządową pt. Inwestycje infrastruktu-

ralne. Budownictwo socjalne. Program Mieszka-

nie+. Samorząd – Innowacyjne Technologie – Fi-
nansowanie pod patronatem honorowym wojewody 
małopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Konferencję otworzyli i wspólnie przywitali gości: 
przewodniczący SGiPM, Paweł Kolasa – burmistrz 
miasta i gminy Skawina oraz Piotr Ćwik – wicewoje-
woda Małopolski. W imieniu Rządu RP założenia, pro-
dukty i inansowanie oraz doświadczenie pierwszych 
miesięcy Programu Mieszkanie+ zaprezentowała Ja-

dwiga Emilewicz – wiceminister rozwoju oraz Bar-

tłomiej Pawlak – członek Zarządu BGK Nieruchomości.
Program Mieszkanie Plus opiera się na trzech fi-

larach: wsparciu budownictwa społecznego, miesz-
kaniach budowanych na gruntach skarbu państwa 
(Narodowy Fundusz Mieszkaniowy) oraz wsparciu 
oszczędzania na cele mieszkaniowe w ramach Indywi-
dualnych Kont Mieszkaniowych. Fundusz to podmiot 
działający na zasadach rynkowych, jako swoisty bank 
ziemi, który realizuje budownictwo mieszkaniowe 
przede wszystkim w oparciu o grunty Skarbu Państwa.

Wybudowane w ramach programu Mieszkanie+ 
lokale będą dostępne cenowo, a korzystający z pro-
gramu będą mogli tylko wynajmować mieszkania lub 
wynajmować je z opcją docelowego przeniesienia 
własności. Uzupełnieniem programu będzie zwięk-
szenie wsparcia rządu dla społecznego budownictwa 
czynszowego. Samorządy mogą wnioskować o doi-
nansowanie 35–55% kosztów budowy mieszkań ko-
munalnych. Samorządy, spółki gminne i towarzystwa 
budownictwa społecznego mogą także ubiegać się 
o preferencyjne kredyty w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego na budowę społecznych mieszkań czynszowych.

Głos zabrali: I zastępca burmistrza miasta i gminy 
Skawina Norbert Rzepisko, Andrzej Paciepnik oraz 
Grzegorz Kożuch – GRC Technologie, Marek Suro-

wiec – Grupa Ożarów SA, Marcin Podlecki – Mo-
ta-Engil Central Europe S.A., prof. dr hab. inż. Jan 
Deja – Akademia Górniczo-Hutnicza. W konferencji 
udział wzięło ok. 100 uczestników.

8 marca SGiPM w specjalnym stanowisku zaprotestowało przeciw planowanym zmianom sta-

tusu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. „Przyjęcie proponowanych 
zmian oznacza nadmierne uzależnienie wojewódzkich funduszy od decyzji personalnych ministra środo-
wiska – który ma duże kompetencje w zakresie programowania, środki nadzoru i inansowe na czele 
z funduszami UE – oraz ograniczenie realizacji przez samorządy wojewódzkie części polityki ekologicznej 
uwzględniającej regionalne priorytety, wynikające ze specyicznych warunków, potrzeb subregionalnych 
lub lokalnych. (...) W tej sytuacji dotychczasowy model samorządowo-rządowy na poziomie regionalnym 
w ochronie środowiska zasadniczo zamieniany jest na model rządowy z udziałem samorządu. W sposób 
nieuzasadniony i niekonieczny projekt przenosi również odpowiedzialność za lokalne i regionalne działania 
w ochronie środowiska na Rząd Rzeczypospolitej, jednocześnie ograniczając odpowiedzialność władz gmin, 
powiatów i województw przed swoimi mieszkańcami.” – czytamy w stanowisku Zarządu Stowarzyszenia.
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Kapituła XVII Konkursu Lider Małopolski – Naj-
lepsze Przedsięwzięcie Roku wybrała Liderów 
Małopolski 2017. Nagrodą specjalną wyróżniono 
Światowe Dni Młodzieży Kraków, Wieliczka 2016 
w których uczestniczyli papież Franciszek oraz prawie 
3 miliony młodych pielgrzymów ze 187 państw. Tytuł 
osobiście odebrał kard. Stanisław Dziwisz jako go-
spodarz i główny organizator ŚDM, a także dodatko-
wo wojewoda małopolski oraz władze Krakowa, 
Wieliczki i województwa małopolskiego. Tytuły 
uzyskały:
• Bielsko-Biała – za budowę Stadionu Miejskiego 

dla 15 tysięcy widzów;
• AGH – za Centrum Energetyki wybudowane kosz-

tem 200 mln złotych, prowadzące badania w za-
kresie czystych technologii węglowych;

• Wielka Wieś – za budowę wielofunkcyjnego Cen-
trum Administracyjno-Kulturalnego;

• Bruk-Bet sp. z o.o., rodzinna irma zatrudniająca 
8000 pracowników, właściciel ekstraklasowego 
zespołu piłki nożnej Bruk-Bet Termalica Nieciecza;

• VG Polska sp. z o.o. – za uzyskanie pozycji wio-
dącego podmiotu rynku opakowań w Europie 
Wschodniej;

• Trzebinia – za utworzenie w różnych częściach 
miasta 13 siłowni plenerowych;

• Start-up Estimote Polska sp. z o.o. – za uzyska-
nie wiodącej pozycji na rynku światowych rozwią-
zań technologicznych opartych na beaconach;

• Port Lotniczy Kraków Balice – za rozbudowę 
i przebudowę terminala pasażerskiego, obsługu-
jącego ponad 5 milionów pasażerów w cyklu 24/7;

• Firma Inglot sp. z o.o. z Przemyśla – za ogól-
noświatowy rozwój marki produkującej kosmetyki 
kolorowe;

• Start-up Benhauer sp. z o.o. – za produkcję sys-
temu Salesmanago, jednej z największych na świe-
cie platform łączących specjalne oprogramowanie 
oraz narzędzia służące do usprawnienia procesów 
sprzedażowych.
Tytuły wręczono 19 kwietnia w Centrum Jana Paw-

ła II „Nie lękajcie się”.

Lider Małopolski 2017

Od lewej: Jacek Pilch – pełnomocnik marszałka województwa małopolskiego ds. Światowych Dni Młodzieży, Józef Pilch – woje-
woda małopolski, Kazimierz Barczyk – przewodniczący SGiPM, kard. Stanisław Dziwisz – gospodarz i główny organizator ŚDM, 
Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki i wiceprzewodniczący SGiPM, Paweł Stańczyk – pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. ŚDM 
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Niska emisja staje się coraz głośniej poruszanym 
problemem. Szukając sposobu jego zniwelowania 
wprowadzamy szereg rozwiązań, przede wszystkim 
wymieniając źródła ciepła, przeprowadzając termo-
modernizację budynków, ograniczając emisję komu-
nikacyjną. Kilkuset uczestników zorganizowanego 
przez SGiPM, FRZGiPM oraz GLOBEnergię II Ogól-
nopolskiego Kongresu Niskiej Emisji, który konty-

nuował podjętą przez I Kongres tematykę, odbył 
się 20–21 kwietnia w Krakowie w Auli Głównej 
AGH, próbowało znaleźć odpowiedzi, jeżeli chodzi 
o konkrety, na jakie technologie i rozwiązania się 
zdecydować, skąd uzyskać wsparcie inansowe? Wy-
głoszono m.in. następujące referaty:
• „Problem niskiej emisji – fakty i mity”.

• „Badanie jakości powietrza w kontekście działań sa-
morządu na przykładzie województwa śląskiego”.

• „Zeroemisyjna technika grzewcza – dobre praktyki 
w procesie projektowo-inwestycyjnym”.

• „Dobre praktyki w ociepleniach – renowacja typu 
mikro i makro”.

• „Kotły na paliwa stałe – czy jest dla nich miejsce 
w walce o czyste powietrze”.

• „Wymogi klasy V i Ekoprojektu”.
• „Czy Polska posiada skuteczne prawo do walki 

z niską emisją”.
• „Bezpieczne instalacje fotowoltaiczne”.
• „Laboratorium OZE AGH Miękinia w walce z niską 

emisją”.
Obok fragmenty referatu wygłoszonego na  

II Ogólnopolskim Kongresie Niskiej Emisji przez dok-
tora Michała Kaczmarczyka z AGH – eksperta GLOBE-
nergii oraz SGiPM, redaktora naukowego poradnika 
o niskiej emisji, przygotowanego na I Kongres oraz 
drugiej części tego wydawnictwa z materiałami kon-
gresowymi. 

ROK 2017

Wystąpienie
dr. Michała Kaczmarczyka
(AGH)

Obrady II Kongresu Niskiej Emisji w auli AGH.
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Niska emisja – odnawialne źródła energii i transport 
niskoemisyjny. W czym tkwi sedno problemu?

Identyikacja problemu występowania niskiej emi-
sji jest zagadnieniem dobrze znanym i często poru-
szanym w ostatnim czasie. Uwaga, słusznie zresztą, 
skupia się na sektorze produkcji ciepła dla potrzeb 
budynków jednorodzinnych oraz emisji komunikacyj-
nej, jako nie tylko dwóch najbardziej energochłonnych 
sektorów UE, ale jednocześnie najbardziej emisyjnych. 
Przechodząc do szczegółów, za występowanie niskiej 
emisji w Polsce w 82,3% odpowiada produkcja ciepła 
i ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domo-
wych (tzw. ogrzewanie indywidualne), 9,6% to emi-
sja komunikacyjna, 5,4% to udział emisji z przemysłu, 
a 2,7% stanowią inne źródła niskiej emisji.

Niska emisja – emisja produktów spalania paliw 
stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł 
emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie 
większej niż 40 m. (Kaczmarczyk [red.], 2015).

Gospodarka cieplna budynków
Najbardziej rozsądnymi z punktu widzenia przeciw-

działania niskiej emisji są działania termomoderniza-
cyjne. Ich skuteczność wymaga jednak przeprowadze-
nia gruntownej (pełnej) termomodernizacji obejmują-
cej docieplenie/izolację dachu i ścian zewnętrznych, 
wymianę okien i drzwi oraz izolację stropu piwnicy. 
Najtańsza energia, to energia której nie trzeba produ-
kować, stąd zmniejszenie zapotrzebowania na energie 
w budynkach jednorodzinnych, czy użyteczności pu-
blicznej stanowić powinno podstawę i punkt wyjścia 
do walki z problemem niskiej emisji.

Spośród rozwiązań możliwych do implementa-
cji w budownictwie jednorodzinnym, najkorzystniej 
w przypadku PM10 i PM2,5 (bezpośrednio związanych 
z niską emisją) wyglądają kotły gazowe – 5 mg/kWh 
oraz elektryczne pompy ciepła – 20 mg/kWh. Do wy-
jaśnienia pozostają dwie kwestie: emisja w przypadku 
zastosowania elektrycznych pomp ciepła oraz kotłów 
na biomasę, a więc rozwiązań wykorzystujących od-
nawialne źródła energii. Z pełną odpowiedzialnością 
należy stwierdzić, że rozwiązaniem najkorzystniejszym 
z punktu widzenia przeciwdziałania niskiej emisji jest 
zastosowanie pomp ciepła, jako urządzeń całkowicie 
bezemisyjnych w miejscu pracy.

Drugi wniosek, to celowość zastosowania kotłów 
na biomasę. W przypadku obszarów silnie zurbanizo-
wanych, o gęstej zabudowie mieszkalnej oraz prze-
ciętnych możliwościach przewietrzania miasta (wy-
nikających z uwarunkować topograicznych) wydaje 
się słusznym wprowadzenia zakazu spalania paliw 

stałych, w tym biomasy. Nie należy jednak przekreślać 
tych rozwiązań w przypadku obszarów, gdzie mamy 
do czynienia z mniej zwartą zabudową, szczególnie 
w przypadku dostępu społeczności lokalnej do tego 
rodzaju paliwa.

Dodajmy zatem kolejny, bardzo ważny aspekt kosz-
tów energii ponoszonych przez poszczególne grupy 
społeczne w ich budżetach miesięcznych (dane GUS, 
2015a), gdy przekroczony jest 10% próg określający 
ubóstwo energetyczne.

Sektor transportu
Ok. 60,8% lądowego transportu pasażerskiego 

i 84,1% transportu towarów to transport samochodo-
wy, uchodzący za najwygodniejszą i najbardziej do-
stępną formę transportu. Z kolei najbardziej ekologicz-
ny transport, a więc elektryczny (kolejowy, szynowy), 
odpowiada za przewóz 37,8% pasażerów i ok. 12,4% 
towarów (GUS, 2015b). Jeżeli dodamy do tego fakt 
74% wzrostu zanieczyszczeń powodowanych przez 
sektor transportu w latach 1988–2006 okaże się, że 
działania są nieskuteczne, a problem jest taki sam 
jak w przypadku termomodernizacji i produkcji cie-
pła – brak wystarczającej ilości środków inansowych 
i zamożność społeczeństwa. Potwierdzając to dane 
Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2014 (GUS, 
2015b), dotyczące średniego wieku parku pojazdów 
w Polsce – ok. 53% aut osobowych, ok. 50% samo-
chodów ciężarowych i ok. 64% autobusów ma ponad 
15 lat! Pokazuje to skalę problemu, z jakim będzie mu-
siał zmierzyć się ustawodawca wprowadzając w Polsce 
możliwość ustanowienia tzw. low emission zone.

Podsumowanie
Podstawową kwestią jest zrozumienie istoty pro-

dukcji energii i potraktowanie jej przez społeczeństwo 
jako produktu, który po pierwsze nie musi być wy-
twarzany w procesie spalania (wykorzystanie konwen-
cjonalnych nośników energii), a po drugie powinien 
być powszechnie oszczędzany. Walka z niską emisją 
zaczyna się od każdego z nas, nie od ustaw. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że konieczne jest wprowadzenie 
skutecznych rozwiązań prawnych, a sama nowelizacja 
ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli tzw. „usta-
wa antysmogowa” z 2015 roku jest niewystarczająca. 
Kwestie związane z ochrona powietrza są na tyle zło-
żone i istotne z punktu widzenia funkcjonowania go-
spodarki i społeczeństwa, że wymagają przygotowania 
oddzielnej ustawy, Prawa ochrony powietrza.

II Kongres Niskiej Emisji
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18 maja w Łodzi odbył się I Kongres Sejmików 
Województw RP z udziałem kilkuset radnych oraz 
m.in. premiera prof. Jerzego Buzka – twórcy sa-

morządu wojewódzkiego. Przygotowania pod au-
spicjami Konwentu Przewodniczących Sejmików Wo-
jewództw RP toczyły się już od kilku miesięcy, jednak 
inicjatywa spotkania samorządowców z wszystkich 
województw jest znacznie starsza.

Pierwszy raz pomysł spotkania radnych woje-
wództw z całej Polski pojawił się podczas obrad 
Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP 
w kwietniu 2009 r. Zgłosił go na posiedzeniu w Gdań-
sku ówczesny wiceprzewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, który 
jako przewodniczący Federacji Regionalnych Związ-
ków Gmin i Powiatów RP oraz Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Małopolski zaproponował zorganizowa-
nie debaty wszystkich radnych 16 województw w Sali 
Obrad Sejmu RP. – 10 lat temu organizowałem taką 
Konwencję Przewodniczących wszystkich rad z udzia-
łem premiera, marszałka sejmu. Ponowienie takiego 
spotkania byłoby świętem samorządu wojewódz-
kiego. Nie tylko Konwentu Marszałków, 
Konwentu Przewodniczących Sejmików, 
ale wszystkich radnych. Jest nas niewiele 
mniej niż posłów i senatorów łącznie (559), 
czyli takie Zgromadzenie Narodowe – ro-
dzaj trzeciej izby.

Zgromadzenie Ogólne ZWRP jednomyśl-
nie przychyliło się do powierzenia Kazimie-
rzowi Barczykowi misji organizacji I Kon-
gresu Sejmików. Dlatego 15 lipca 2009 
r. wystąpił on z pismem do ówczesnego 
marszałka sejmu Bronisława Komorow-
skiego oraz premiera Donalda Tuska i wice-
premiera szefa MSWiA Grzegorza Schetyny 
z propozycją współorganizacji spotkania. 
„Zgromadzenie w gmachu Sejmu RP bę-
dzie okazją do podsumowania 10 lat ist-
nienia samorządów wojewódzkich, ich roli 
w państwie, propozycji rozwiązań syste-
mowych dotyczących samorządu (…). Pro-
ponujemy wstępnie, by program, oprócz 
wystąpień samorządowców uwzględniał 
wystąpienia następujących gości: Przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego Jerzy 
Buzek, Premier Rządu, który przygotował 
reformę wojewódzką, Marszałek Sejmu, 
Marszałek Senatu, Premier, Wicepremierzy 
oraz Ministrowie, Finansów, Rozwoju Re-
gionalnego, Infrastruktury” oraz Prezydent 

RP i liderzy opozycji sejmowej. Wszyscy trzej adresaci 
odpowiedzieli pozytywnie na zorganizowanie tego fo-
rum w rocznicę I wyborów samorządowych i Święta 
Samorządów w 2010 r.

Późniejsze wydarzenia w kraju, w tym katastrofa 
smoleńska i potrójne wybory, które odbyły się w Pol-
sce w latach 2010–2011 odłożyły w czasie spotka-
nie. W kadencji samorządu w latach 2010–2014, gdy 
Kazimierz Barczyk był przewodniczącym Konwentu 
Przewodniczących Sejmików Województw RP, temat 
wspólnego posiedzenia wszystkich radnych woje-
wódzkich powracał cyklicznie w różnych debatach 
na forum Konwentu. Do idei powrócono pod koniec 
ubiegłego roku. – Cieszę się, że wykorzystałem pomysł 
mojego znakomitego poprzednika Kazimierza Barczy-
ka, program „Sejmiku Sejmików” nawiązywał do tego, 
którego ramy zakreślił w 2009 r. i mam nadzieję, że 
spotkania tego typu będą się odbywać cyklicznie – 
podsumował majowy kongres w Łodzi jego gospodarz 
i organizator Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Łódzkiego i przewodniczący Konwentu 
Przewodniczących Sejmików Województw ZWRP.

I Kongres Sejmików Województw
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W dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 roku Sto-

warzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski we 
współpracy z Konsulatem Generalnym RP we 
Lwowie realizowali szkolenia dla kilkudziesięciu 
polskich organizacji pozarządowych z Ukrainy  
pt. „Przygotowanie i realizacja projektów na rzecz 
społeczności lokalnych”.

W trakcie szkoleń prowadzonych przez wicedy-
rektorów SGiPM – Bartosza Lipszyca i Annę Góral 
uczestnicy poznali metodykę przygotowania i reali-
zacji projektów, źródła inansowania projektów oraz 

SGiPM szkoli polskie organizacje we Lwowie

zasady nawiązywania i zarządzania partnerstwami 
z organizacjami z Polski.

Szkolenia były częścią Polsko-Ukraińskiego Festi-
walu Partnerstwa – jednego z największych przed-
sięwzięć organizowanych corocznie przez Konsulat 
Generalny RP we Lwowie.

W ramach współpracy Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Małopolski zdecydowało się ufundować czte-
ry stypendia na realizację mikroprojektów dla lokal-
nych polskich społeczności o łącznej wartości 2000 zł.

Katarzyna Sołek – Zastępca Konsula Generalnego RP we Lwo-
wie oraz Rafał Kocot – Konsul Generalny RP we Lwowie

Uczestnicy szkolenia we Lwowie



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 dotyczą jednostek samorządu terytorialnego.  

Wszystkie szkolenia są bezpłatne.  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo uczestnictwa w szkoleniach mają 
zawsze Członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. 

 

Od stycznia 2016 do czerwca 2017 w szkoleniach MAS wzięło udział ponad 1000 
pracowników JST. 

 

 
 

2016 
 
2 czerwca 2016 

Zamówienia publiczne po nowelizacji 
Barbara Kunysz – Syrytczyk – członek etatowy SKO w Krakowie, radca prawny, współautorka 
podręcznika na temat stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych 
Ilość uczestników: 30 
 
 
14 czerwca oraz 16 czerwca 2016 

1. Jak formułować uzasadnienie do decyzji administracyjnej 
- elementy, 
- struktura, 

- argumentacja, 

2. Znaczenie uzasadnienia w decyzji administracyjne dla skutku prawnego 
decyzji, 

3. Ocena uzasadnienia decyzji administracyjnej z punktu widzenia organu 
wyższego rzędu i sądów administracyjnych 

 
Krystyna Sieniawska – Prezes SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 45 
 
 
23 czerwca 2016 

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych 
 
Barbara Kunysz – Syrytczyk – członek etatowy SKO w Krakowie, radca prawny, współautorka 
podręcznika na temat stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych 
Ilość uczestników: 35 
 
 



15 września 2016  

Realizacja zadań ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+  
w powiązaniu z realizacją zadań ustawy o pomocy społecznej 

- zmiany świadczeń finansowych na rzeczowe, weryfikacja przyznanych świadczeń, patologie. 
 
Ewa Cadoux, etatowy członek SKO w Krakowie. 
Ilość uczestników: 35 
 
 
29 września 2016 

O pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Program 500+ - wskazanie 
praktycznych rozwiązań 

 
Ewa Cadoux, etatowy członek SKO w Krakowie. 
Ilość uczestników: 35 
 
 
6 października  2016 

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 
 
Barbara Kunysz – Syrytczyk – radca prawny, współautorka podręcznika na temat stosowanie 
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych 
Ilość uczestników: 25 
 
 
13 października 2016 

KPA w realizacji ustawy 500+, ustawy oświadczeniach rodzinnych 
 i ustawy o pomocy społecznej. 

 
Ewa Cadoux, etatowy członek SKO w Krakowie. 
Ilość uczestników: 35 
 
 
20 października 2016 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych w praktyce 
 
Barbara Kunysz – Syrytczyk – radca prawny, współautorka podręcznika na temat stosowanie 
klauzul społecznych w zamówieniach publicznych 
Ilość uczestników: 30 
 
 
17 listopada 2016 

Postępowanie administracyjne w ustawie  
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 

 
Ewa Cadoux, etatowy członek SKO w Krakowie. 
Ilość uczestników: 35 



1 grudnia 2016  

Wspieranie i stosowanie przepisów ustawy 
 o pomocy społecznej w aspekcie KPA 

 
Ewa Cadoux, etatowy członek SKO w Krakowie. 
Ilość uczestników: 30 
 
 
 

2 0 1 7  
 
19 stycznia 2017 r. 

N O W E  Z A D A N I A  - U S T A W A  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”-realizacja ustawy w praktyce orzeczniczej  

 
Ewa Cadoux, członek etatowy SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 30 
 
 
2  lutego 2017 r. 

Świadczenia Wychowawcze Rodzina 500 plus  
PROBLEMY ORZECZNICZE –przyznawanie świadczeń, tryby zmiany i uchylania 

decyzji, zbieg praw rodziców do świadczenia, liczenie dochodu, zbieranie 
dokumentacji, skład rodziny 

 
Ewa Cadoux, członek etatowy SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 40 
 
 
16  lutego 2017 r. 

Zmiana ustawy o ochronie przyrody – wycinka drzew i krzewów oraz zmiana 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko 

Krystyna Sieniawska, Prezes SKO w Krakowie   
Ilość uczestników: 40 
 
 
23 lutego 2017 r. 

Przekształcenie współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów w 2017 r. 

 
Małgorzata Żmudka, członek etatowy SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 30 
 
 



9 marca 2017 r. 

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle 
obowiązujących przepisów. Projekt kodeksu budowlanego 

 
Małgorzata Żmudka, członek etatowy SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 30 
 
 
16 marca 2017 r. 

Tryby nadzwyczajne zmiany decyzji z zakresu pomocy społecznej , świadczeń 
rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych ( 500 

plus) oraz wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej 
 
Ewa Cadoux, członek etatowy SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 40 
 
 
30 marca 2017 r. 

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego 
 
Anna Golęba, członek etatowy SKO w Krakowie  
Ilość uczestników: 40 
 
 
6 kwietnia 2017 r. 

Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego- wznowienie 
postępowania, stwierdzanie nieważności, , wygaśniecie decyzji, 

uwzględnienie odwołania.  
Najczęściej popełniane błędy, najnowsze orzecznictwo  

sądowo-administracyjne 
 
Ewa Cadoux, członek etatowy SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 35 
 
 
20 kwietnia 2017 

Świadczenia rodzinne –przyznawanie świadczeń rodzinnych  i dochodzenie 
świadczeń nienależnie pobranych  

NOWELIZACJE USTAWY I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO 
 
Ewa Cadoux, członek etatowy SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 35 
 
 
 
 



25 maja 2017 r. 

Zmiany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego 
 
Krystyna Sieniawska, Prezes SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 50 
 
 
11 maja 2017 r. 

Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i dochodzenie 
zastępczo poniesionych opłat –najnowsze trendy orzecznicze 

 
Prowadząca Ewa Cadoux, członek etatowy SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 35 
 
 
1 czerwca 2017 r. 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI  
– z uwzględnieniem zmian w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. 
 Prawo geodezyjne i kartograficzne dokonanych w 2014 r. 

 
Małgorzata Żmudka, członek etatowy SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 30 
 
 
8czerwca 2017 r. 

Realizacja zadań  w zakresie świadczeń opiekuńczych  
wraz z nowelizacją ustawy od stycznia 2017 r 

- nowy krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia 
 
Ewa Cadoux, członek etatowy SKO w Krakowie 
Ilość uczestników: 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYDAWNICTWA, STRONY INTERNETOWE 
 
UWAGA: WSZYSTKIE WYDAWNICTWA U PUBLIKACJE DLA JST SĄ BEZPŁATNE.  
 
„Wspólnota Małopolska” 
 pismo Marszałków, Prezydentów, Starostów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych 

 
SGiPM od 25 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.  
 

 
www.sgpm.krakow.pl – Strona Internetowa SGiPM 
 
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. 
 

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. 

 

 
 
 

 Kazimierz Barczyk         Wiesław Misztal
  
  

           
Przewodniczący Stowarzyszenia           Dyrektor Biura SGiPM 
  Gmin i Powiatów Małopolski    
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