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Powstająca w naszym regionie sieć 
ośmiu tras rowerowych VeloMałopol-
ska to największy taki projekt w kra-
ju. 1000 kilometrów jazdy! I dla wy-
czynowca, i dla rodziny.        Str. 2

Fascynujące pokazy z różnych dzie-
dzin wiedzy i nowoczesna architektu-
ra, a wszystko otoczone parkiem. Oto 
atuty Małopolskiego Centrum Nauki 
w Krakowie.                            Str. 3

Skala tego zamierzenia jest napraw-
dę olbrzymia, a koszty niebagatel-
ne, ale pierwsze efekty zobaczymy
już wkrótce. Pięćdziesiąt fi rm i 40
tysięcy miejsc pracy.         Str. 4

Wiadukt kolejowy już stoi, mon-
taż nowego mostu nad Białym Du-
najcem właśnie trwa. Wiosna minie 
na budowie ronda i chodników. Nie 
poznacie tego miejsca.       Str. 5

Tele-Anioł
dla seniorów
Pomoże w domu i w zakupach, 
natychmiast pospieszy
na ratunek, gdy zachorujesz. Str. 2
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Finał budowy wielkiej, małopolskiej 
sieci rowerowej zaplanowany jest 
na rok 2020, ale już teraz miłośnicy 
dwóch kółek mogą śmiało ruszać na 
wycieczki, korzystając z ponad trzy-
stu kilometrów tras o najwyższym 
europejskim standardzie. 

Wszystkie szlaki pomyślano tak, by 
dostarczyły frajdy każdemu, niezależ-
nie od stopnia rowerowego zaawan-
sowania. VeloMałopolska to projekt 
zarówno dla wyczynowców, którzy 
znajdą dla siebie bardziej wymaga-
jące trasy, jak i dla osób jeżdżących 
rekreacyjnie, czyli rodzin z dziećmi. 

W tym roku ukończone zostaną na-
stępujące odcinki rowerowej sieci:

• VeloMetropolis (małopolski frag-
ment EuroVelo 4) od Woli Batorskiej 
do Jodłówki Wałki (92 km) • Velo-
Dunajec od Zakopanego do Sromow-
ców Niżnych (68 km), od Szczawnicy 
do Zabrzeży (20 km) i od Zabrzeży do 
Starego Sącza (25 km) • VeloRu-
dawa od Zabierzowa do Balic (3 km) 
• Wiślana Trasa Rowerowa od 
ujścia Podłężanki do Chobotu (18,5 
km) • EuroVelo 11 od Barcic do 
Starego Sącza (6,2 km), na wałach 
w Nowym Sączu (7,3 km), od Ko-
rala (Nowy Sącz) do Wielogłów (6,5 
km) oraz od Czchowa do Lusławic (17 
km). Ponadto oddanych zostanie pięć 
miejsc obsługi rowerzystów.

– Transportowa rewolucja w Ma-
łopolsce trwa – mówi marszałek Ma-
łopolski Jacek Krupa. – Od kilku lat 
Samorząd Województwa przeznacza 
fundusze własne i unijne nie tylko na 
budowę obwodnic i dróg, na zakup 
ekologicznych pociągów i autobusów, 
ale także na budowę setek kilome-
trów ścieżek rowerowych.

VeloMałopolska, czyli sieć ośmiu 
tras rowerowych, to największy 
taki projekt w kraju. Wkrótce
będziemy mieli do dyspozycji
prawie 1000 km oznakowanych 
ścieżek, łączących największe
i te mniej znane atrakcje
turystyczne regionu.

Cała VeloMałopolska będzie gotowa w 2020 roku

Małopolski  
raj turystów

Zrobi zakupy, posprząta albo wezwie lekarza.  
Tele-Anioł roztoczy opiekę nad seniorami

Pomoc będzie możliwa przez 24 godziny na dobę

seniorów. Dlatego testujemy rozwią-
zania, które w przyszłości będą nie-
zbędne. Za kilka lat teleopieka nad 
osobami starszymi stanie się powsze-
chna, ale małopolski Tele-Anioł za-
cznie czuwać już teraz – podkreśla 
marszałek Małopolski Jacek Krupa.

– Największym problemem senio-
rów jest dostęp do lekarzy, zwłaszcza 
geriatrów. Musimy to zmienić – do-
daje wicemarszałek Wojciech Kozak. 

Trwa nabór do programu Tele-
-Anioł. Już w tym półroczu około pię-
ciu tysięcy osób zostanie objętych 
małopolskim programem opiekuń-
czym. W następnych latach dojdą ko-
lejni seniorzy, a cały projekt potrwa 
co najmniej do stycznia 2021 r.

• Szczegółowe informacje o progra-
mie Tele-Anioł na stronie internetowej: 
www.malopolska.pl/teleaniol

Mamy powody do dumy. Nasz region 
odwiedziło w ubiegłym roku blisko  
16 milionów osób. To o milion więcej, 
niż rok wcześniej. Pozostawili w Mało-
polsce prawie 13,5 mld zł, płacąc za 
noclegi, bilety wstępu czy po prostu 
robiąc zakupy.

Wśród zagranicznych turystów nie-
zmiennie dominują goście z Wielkiej 
Brytanii, Niemiec, Włoch i Francji. 
Wśród Polaków urlop w Małopolsce, 
rzecz jasna poza obywatelami regio-
nu, najczęściej wybierali mieszkańcy 
Górnego Śląska, Mazowsza i Dolnego 
Śląska.

Dlaczego do nas tak chętnie przy-
jeżdżają? Dla wypoczynku, rozrywki, 
żeby zwiedzać zabytki, pojeździć na 
rowerze albo na nartach. Najczęściej 
odwiedzane miejsca to Kraków, Zako-
pane, góry, kopalnia soli w Wieliczce, 
Muzeum Auschwitz-Birkenau i Kryni-
ca-Zdrój.

Na koniec najważniejsza informa-
cja. Turyści wracają do domu zado-
woleni. Niemal 99 proc. poleca Mało-
polskę bliskim, a ponad 97 proc. chce 
do nas wrócić. Przyjezdni cenią naszą 
życzliwość i gościnność oraz wysoki 
poziom atrakcji turystycznych. 

Chodzi o wsparcie w codziennych 
obowiązkach, jak zakupy, porządki 
czy dbałość o higienę, a także pomoc 
w załatwieniu różnych formalności, 
m.in. urzędowych.

Czasem opieka nad małopolskimi 
seniorami sprowadzi się do zwykłej 
rozmowy, tak potrzebnej osobom sa-
motnym albo do spaceru, na który sa-
modzielnie nigdy by się nie wybrały.
To jednak nie wszystko. Tele-Anioł to 
także natychmiastowa pomoc w na-
głych wypadkach. Kilka tysięcy Ma-
łopolan dostanie opaski ratujące ży-
cie, czyli urządzenia ze specjalnym 
przyciskiem, umożliwiającym błyska-
wiczne połączenie z ratownikami me-
dycznymi, czuwającymi siedem dni 
w tygodniu.

– Obserwujemy tendencje demo-
graficzne. Długość życia Polaków ro-
śnie, a w społeczeństwie przybywa 

Rowerowy
zawrót głowy

W ramach unikatowego projektu 
Tele-Anioł Samorząd Województwa 
Małopolskiego przeznaczył  
38 milionów złotych, w tym ponad 
32 miliony ze środków unijnych,  
na pomoc seniorom i osobom  
niesamodzielnym.



Marszałek wchodził w skład sądu kon-
kursowego, który spośród blisko 500 
propozycji wybrał projekt Edzarda
Schultza i Anny Stryszewskiej-Słoń-
skiej z biura Heinle, Wis-
cher und Partner Architekci.
Laureaci zaprojektowali osz-
czędną, ale i pełną wyrazu 
architekturę, wpisującą się 
w otoczenie.

Wycieczka do Małopol-
skiego Centrum Nauki do-
starczy niezapomnianych 
wrażeń. Dzięki nowocze-
snym rozwiązaniom urba-
nistycznym będziemy także mogli 
podziwiać malowniczą okolicę, m.in. 
rozległy teren pobliskiego Muzeum 
Lotnictwa Polskiego.

Do energooszczędnego gmachu 
przy ul. Bora-Komorowskiego wkro-
czymy po raz pierwszy w 2022 r. Na 

powierzchni 12,5 tys. metrów kwa-
dratowych znajdzie się miejsce na 
stałą interaktywną ekspozycję, ob-
razującą różne dziedziny współcze-
snej wiedzy, a także odpowiednia 
przestrzeń dla działań edukacyjnych 
i znakomicie wyposażonych labora-
toriów, w których zobaczymy fascy-
nujące doświadczenia. Podstawowym 
założeniem tego projektu jest bowiem 
nowoczesna edukacja oraz wyszuki-

wanie naukowych talentów 
wśród Małopolan.

Przystępnie podana wie-
dza oraz wysmakowana ar-
chitektura na europejskim 
poziomie to nie wszystkie 
atuty Małopolskiego Cen-
trum Nauki. Po ekscytują-
cych doświadczeniach od-
poczniemy wśród zadbanej 
zieleni na czterohektaro-

wym terenie otaczającym cały nauko-
wy kompleks.

Koszt inwestycji opiewa na ponad 
90 mln zł. Znacząca część pieniędzy 
pochodzi z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020.
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Małopolskie dziedzictwo ma wiele 
postaci. To nie tylko zabytki, przy-
roda, kultura czy nauka. Nieza-
przeczalnym atutem regionu jest 
także dziedzictwo kulinarne, a na-
sza żywność zapełnia prestiżowe li-
sty. Kiełbasa tradycyjnie wyrabiana  
(od XVI wieku w gminach Liszki  
i Czernichów), harbutowicki miód ze 
spadzi iglastej, spiska święconka, 
grulownik-tworoźnik spiski (pieczy-
wo z mąki jęczmiennej, ziemniaków 

i twarogu) oraz sołdra-sołdrzyna spi-
ska (szynka wędzona z kością) – oto 
pięć nowych małopolskich propozycji  
na listę produktów tradycyjnych Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

– Szczycimy się ponad dwustu pro-
duktami tradycyjnymi. Mamy też naj-
więcej w kraju produktów regional-
nych – mówi wicemarszałek Małopolski 
Wojciech Kozak, przewodniczący ma-
łopolskiej Rady ds. Produktów Trady-
cyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego. 

Ślinka cieknie od samego  
patrzenia na te przysmaki!

Rozwijanie przyjaznego dla środowi-
ska transportu kolejowego to jeden 
z najważniejszych projektów  realizo-
wanych w Małopolsce. Samorząd Wo-
jewództwa kupi wkrótce następne 
pociągi dla pasażerów Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej. W marcu Małopola- 
nie zgłaszali propozycje, jak powinny 
być wyposażone nowe składy. 

– Już obecnie nasza flota kolejo-
wa należy do najlepszych w kraju.  
W nowych pociągach, oprócz klima-

tyzacji i darmowego internetu, znaj-
dą się także inne udogodnienia – za-
powiada marszałek Małopolski Jacek 
Krupa.

Windy ułatwiające wsiadanie i wy-
siadanie z wagonów osobom star-
szym i niepełnosprawnym, przejrzy-
sty system informacji pasażerskiej, 
wygodne w użyciu biletomaty, gniaz-
da zasilające przy fotelach dla pasa-
żerów oraz inne nowinki techniczne 
to już standard Kolei Małopolskich.

Podróż Kolejami Małopolskimi  
będzie jeszcze przyjemniejsza

Tutaj zafascynujesz się nauką
– Niepowtarzalne, nowoczesne, 
inspirujące, zapadające w pamięć. 
Takie będzie Małopolskie Centrum 
Nauki. Jedna wizyta nie wystarczy. 
Ludzie będą tutaj wracać – mówi 
marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Anna Stryszewska-Słońska i marszałek Jacek Krupa na tle projektu

12,5
Tyle tysięcy mkw.

powierzchni
będzie mieć
Małopolskie

Centrum Nauki



Niszczejące budynki fabryczne, zie-
mia zatruta przemysłowymi odpada-
mi, pleniące się zarośla i dzikie wy-
sypiska śmieci – tak od lat wyglądają 
niestety tereny przy ul. Igołomskiej. 
Projekt Kraków – Nowa Huta Przy-
szłości ma to zmienić. 

Mimo że skala i koszty ambitnego 
zamierzenia są olbrzymie, pierwsze 
efekty zobaczymy już wkrótce, dzię-
ki 59 mln zł unijnego dofinansowa-
nia. Za te pieniądze powstanie strefa 

aktywności gospodarczej, nowe bu-
dynki, drogi i parkingi dla pięćdzie-
sięciu firm, które zatrudnią nawet  
40 tysięcy pracowników. 

A co potem? Centrum Wielkoska-
lowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 
2.0, Park Naukowo-Technologiczny 
Branice, Centrum Logistyczno-Prze-
mysłowe Ruszcza, Centrum Rekreacji 
i Wypoczynku Przylasek Rusiecki... 
Bardzo ambitne plany, ale taka wła-
śnie będzie Nowa Huta Przyszłości.

Nowa Huta Przyszłości.  
40 tysięcy nowych miejsc pracy
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Podnoszenie na światowy poziom 
standardów w małopolskich szpi-
talach i innych placówkach służby 
zdrowia należy do bardzo ważnych 
dziedzin aktywności Samorządu Wo-
jewództwa. Jednym z przykładów 
jest ośrodek oparzeniowo-plastyczny 
dla dorosłych i dzieci, który w ciągu 
półtora roku powstanie w krakow-
skim szpitalu im. Rydygiera. 

W centrum leczenia oparzeń bę-
dzie pracował zespół wybitnych leka-

rzy z doświadczeniem w przeprowa-
dzaniu najbardziej skomplikowanych 
operacji, na przykład przyszywania 
odciętych kończyn. 

– Ze środków unijnych na Mało-
polskie Centrum Oparzeń przezna-
czyliśmy ponad 21 mln zł – mówi 
wicemarszałek Małopolski Wojciech 
Kozak, który wmurował kamień wę-
gielny pod tę inwestycję. Na rozbu-
dowę małopolskich szpitali pójdzie  
w sumie ponad 225 mln zł.

Wznosimy nowoczesny gmach  
centrum leczenia oparzeń

 
 

Szpital zyska nowy budynek centrum
chorób serca. Obiekt będzie wyposa-
żony w technologie medyczne, gwa-
rantujące światowe standar-
dy leczenia, m.in. echokar-
diograf i monitoring kardio-
logiczny. Dla wygodniejszej
komunikacji, centrum zo-
stanie połączone przewią-
zką z pawilonem chirurgii
i całym kompleksem szpi-
talnym. Modernizację przej-
dzie także stacja dializ 
i część pawilonu chirurgii. Blok ope-
racyjny wzbogaci się m.in. o laparo-
skop, nowy stół operacyjny i aparat 
do znieczuleń. Koszt całej inwestycji 
to ponad 15 mln zł. Samorząd Wo-
jewództwa Małopolskiego udźwignie 
zdecydowaną większość tej kwoty, bo 
ponad 12 mln zł. 

Inwestycje w służbie zdrowia są 
ważne, ale to nie wszystkie dobre 
wiadomości dla tarnowian. 2,6 mln zł 
unijnych dotacji przeznaczono na 
renowację zabytkowych kamienic, 
m.in. w Rynku. W planie jest remont 
klatek schodowych, elewacji, wymia-
na okien i drzwi oraz zagospodaro-
wanie terenu wokół budynków. 

A co poza Tarnowem? W Gręboszo-
wie powstanie punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Inna 

inwestycja to nowy dojazd 
do dworku Ignacego J. Pa-
derewskiego w Kąśnej Dol-
nej. Właśnie oddano tam do
użytku 250-metrową drogę
i most nad Jastrzębianką.
Wszystkie tarnowskie prze-
dsięwzięcia będą kosztować 
ponad 21 mln zł, z czego 
prawie 16 mln to dofinan-

sowanie unijne. Umowy gwarancyjne 
podpisał wicemarszałek Małopolski 
Stanisław Sorys. – Fundusze przeka-
zywane przez Samorząd Wojewódz-
twa Małopolskiego władzom lokalnym 
zmieniają nasze otoczenie. Chcemy, 
by Małopolanom w ich małych ojczy-
znach żyło się jak najlepiej – mówi.

Szpital, kamienice, drogi...  
Dotacje dla Ziemi Tarnowskiej
Z funduszy rozdzielanych
za pośrednictwem Regionalnego 
Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 skorzysta m.in. 
szpital im. Szczeklika w Tarnowie, 
ale to tylko jedna z wielu
inwestycji na Ziemi Tarnowskiej.

16
milionów złotych  
unijnych dotacji  

dla Ziemi  
Tarnowskiej



Do 30 czerwca można zgłaszać kan-
dydatów w II edycji międzynarodowej 
Nagrody im. św. Jana Pawła II Veritatis 
Splendor (Blask Prawdy). Wyróżnie- 
nie przyznawane jest osobom zaanga- 
żowanym w dialog kulturowy, społecz- 
ny i międzyreligijny, kierującym się 
nauką papieża Polaka. Na laureata 
czeka 100 tys. dolarów. 

W ubiegłym roku w Krakowie odby- 
ły się pierwsze Targi Dobroczynności 
Veritatis Splendor, na które zjechali 

przedstawiciele organizacji charyta-
tywnych z całego świata. Dzielili się 
dobrem i inspirowali wzajemnie do 
działania. 

– Nasza nagroda podkreśla wy-
jątkowość Małopolski w świecie i jej 
dziedzictwo intelektualne – wyjaśnia 
Leszek Zegzda z Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego, pomysłodawca 
wyróżnienia (na zdjęciu m.in. z Urszu- 
lą Nowogórską, przewodniczącą Sej-
miku Województwa Małopolskiego).

Veritatis Splendor to nagroda  
dla ludzi budujących dialog
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Nauka, praca, kultura..., lecz czym by-
łoby życie bez sportu i aktywności fi-
zycznej? Samorząd Województwa Ma- 
łopolskiego przeznaczył 9 mln zł na 
unikatowy projekt „Małopolskie bois- 
ka”. Takie fundusze wystarczą na wy-
remontowanie przyszkolnych boisk 
w 58 miejscowościach regionu.

Dla przykładu, Wieliczka, Gdów 
i Kłaj dostaną niemal 600 tys. zł. 
Dzięki temu stare i niebezpieczne 
dla młodzieży nawierzchnie – żużlo-

we, betonowe czy asfaltowe, zostaną 
zastąpione nowoczesnymi wykładzi-
nami z tworzywa sztucznego. Wie-
le szkolnych obiektów zyska nowe 
bramki, siatki i kosze. 

Zarząd Województwa dofinanso-
wuje wiele projektów sportowych. Od 
pięciu lat organizowane są na przy-
kład turnieje „Wakacje z piłką nożną” 
(zdjęcie powyżej). W ubiegłym roku 
w tych rozgrywkach wzięło udział po-
nad 10 tys. młodych piłkarzy. 

Na takich boiskach wyrosną  
następcy Lewandowskiego

 
 

Dla wszystkich mamy dobrą wiado-
mość: korki na zakopiance, na odcin-
ku od Nowego Targu do Zakopanego, 
wkrótce się zmniejszą. W tym roku 
zakończą się roboty na węźle Poro-
nin, jednej z najważniejszych inwe-
stycji drogowych w Polsce, 
której koszt szacuje się na 
ponad 50 mln zł. 

Podczas niedawnej wi-
zyty na Podhalu marszałek 
Małopolski Jacek Krupa, 
w towarzystwie Grzegorza 
Lipca z Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego, podsu-
mował dotychczasowe pra-
ce i przedstawił szczegóły 
dotyczące nowego połączenia kole-
jowego. Na razie w Poroninie oddano 
do użytku nowy wiadukt kolejowy,
zakończono budowę mostu nad poto-
kiem Poroniec i wiaduktu drogowego. 
Ponadto na początku roku rozpoczę-
to montaż 100-metrowego mostu 
drogowego nad Białym Dunajcem. 
Wiosna minie ekipie, uwijającej się 

na placu budowy niemal przez 24 go-
dziny na dobę, na wykonaniu ronda, 
chodników i ścieżki rowerowej. Nad 
brzegiem Białego Dunajca znajdzie 
się też jedno z wielu małopolskich 
miejsc obsługi rowerzystów. Inwe-
storem całego tego wielkiego projek-
tu drogowego jest Samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego. 

Pomysłów na poprawę komunika-
cji pod Tatrami jest więcej. 
W kwietniu z Nowego Targu
do Zakopanego zacznie kur-
sować Podhalańska Kolej 
Regionalna, finansowana
w przeważającej części 
przez Samorząd Wojewódz-
twa. Na newralgicznej trasie 
przybędzie aż jedenaście 
składów, co oznacza, że 
kilkugodzinne oczekiwanie 

na odjazd pociągu przestanie już być 
problemem. 

Budowa obwodnic miast, remonty
i przebudowa dróg oraz wszelkie inne 
inwestycje transportowe należą do 
najważniejszych i najkosztowniej-
szych (ponad 1,6 mld zł) planów Za-
rządu Województwa Małopolskiego 
na obecny rok.

Budujemy węzeł drogowy  
na trasie do Zakopanego

1,6
miliarda złotych  

wydamy  
w tym roku  
na projekty  

drogowe

Zakończenia tej inwestycji
wyczekują mieszkańcy Podhala,
Małopolski i turyści z całego kraju. 



Północna obwodnica Oświęcimia to 
kolejna z kluczowych małopolskich 
tras, którą oddano do użytku w ostat-
nim czasie. Pięciokilometrowa droga 
wiedzie od ronda na skrzyżowaniu 
ulic Chemików i Fabrycznej do dro-
gi wojewódzkiej 933 w miejscowości 
Bobrek.

Budowa kosztowała 104 mln zł, 
a ponad 87 mln zł pokryły fundusze 
unijne. Największa inwestycja dro-
gowa w mieście obejmowała również 

most na Wiśle. Nowa szosa służy miesz- 
kańcom Ziemi Oświęcimskiej i ułatwia 
dojazd do strefy gospodarczej. Tra-
sa została oświetlona i wyposażona 
w  „zielone tunele” dla zwierząt. 

– Konsekwentnie realizujemy naj-
większy w historii regionu plan bu-
dowy dróg. Do końca 2023 roku go-
towych będzie 14 obwodnic miast, 
m.in. Wolbromia, Gdowa, Babic, Mie-
chowa i Zatora – podkreśla marszałek 
Małopolski Jacek Krupa.

Koniec korków i spalin.  
Oświęcim ma już obwodnicę 

Pogodzenie pracy z opieką nad ma-
łym dzieckiem to duże wyzwanie. 
Żłobek czy przedszkole nie zawsze 
są w pobliżu i w zasięgu finansowym 
rodziny. Jest jednak inne wyjście, 
które wspiera Samorząd Wojewódz-
twa i gminy – pionierski w skali kra-
ju program Małopolska Niania, dla 
dzieci w wieku do trzech lat. Rodzice  
wybierają opiekunkę, a samorządy 
dopłacają miesięcznie 1500 zł. Wice-
marszałek Wojciech Kozak gościł u ro-

dziny w Szycach (powiat krakowski), 
która korzysta z takiej możliwości. 
Jaki wniosek płynie z tej wizyty? To 
działa! W sumie w 23 gminach doto-
wane przez samorząd nianie opiekują 
się dziećmi w 87 rodzinach (najwięcej 
w Skawinie i Wielkiej Wsi). Program, 
na który przeznaczono blisko milion 
złotych ma też drugie oblicze – 87 
bezrobotnych osób znalazło pracę. 
– Będziemy kontynuować ten projekt 
– obiecuje wicemarszałek.

Rodzice mogą iść do pracy,  
bo jest Małopolska Niania
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Czy Małopolska może być polską Bawa- 
rią? Regionem, w którym obszary wiej- 
skie charakteryzują się wysokim stop- 
niem rozwoju? Jak najbardziej. Dzięki 
unijnym dotacjom małe miasta i wsie 
zmienią się nie do poznania.

Na 28 takich projektów Samo- 
rząd Województwa Małopolskiego 
przekazał 177 mln zł. – Odnowimy 
parki, place i budynki. Dofinansuje- 
my projekty, które pozwolą Małopo- 
lanom ciekawie spędzić czas, a przed-

siębiorcom rozwinąć firmy – zapowiada 
wicemarszałek Stanisław Sorys. Przy-
kłady? W Suchej Beskidzkiej wznie- 
sione zostanie centrum filmu im. Bil-
ly’ego Wildera, a w Rabce-Zdroju no-
woczesna siedziba teatru lalek „Rab-
cio”. Odnowę przejdzie park miejski 
w Miechowie, zaś w Beskidzie Andry-
chowskim powstaną ścieżki rowero-
we i place zabaw. Fundusze unijne 
pomogą też m.in. w modernizacji bu-
dynków, wodociągów i dróg.

Do mniejszych miast i wsi  
także płyną unijne miliony 

W dzieciństwie marzymy, by zostać 
pilotem, modelką albo strażakiem. 
Potem przychodzi czas na wybór przy- 
szłego zawodu, jedną z najważniej-
szych życiowych decyzji. Żeby pomóc 
w jej podjęciu młodym Małopola-
nom, w marcu Samorząd Wojewódz-
twa zorganizował Festiwal Zawodów. 

W ciągu trzech dni na 130 stoiskach 
w hali Expo w Krakowie można było 
obejrzeć pokazy, porozmawiać z do-
radcami zawodowymi albo spróbować 

sił w wybranych profesjach. Ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjów 
mogli też usłyszeć od starszych kole-
gów z techników i szkół zawodowych 
regionu, dlaczego warto je wybrać. 

– Ważne jest to, by nasze przyszłe 
zajęcie zawodowe nie było tylko zwykłą 
pracą zarobkową, ale prawdziwą pa-
sją i sposobem na życie – mówi Grze- 
gorz Lipiec, odpowiedzialny w Zarzą-
dzie Województwa Małopolskiego za 
przedsięwzięcia związane z edukacją. 

Pomagamy wybrać profesję.  
Inspirujący Festiwal Zawodów



Już teraz oba te miejsca warto od-
wiedzić, a wkrótce  wypięknieją jesz-
cze bardziej dzięki funduszom z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020.

Tarnowianie przyjmą z zadowole-
niem wiadomość o rewitalizacji liczą-
cego sobie ponad półtora wieku Parku
Strzeleckiego. Założone trzy lata po
powstaniu styczniowym ośmiohekta-
rowe tereny zielone powrócą do 
pierwotnej, wysmakowanej formy 
ogrodu w stylu angielskim. 5 mln zł
unijnego dofinansowania pozwoli
m.in. oświetlić i urządzić na nowo 
urokliwe parkowe alejki, odnowić za-
bytkową fontannę, a zwłaszcza odre-
staurować nadgryzione zębem czasu 
mauzoleum gen. Józefa Bema. 

W Parku Strzeleckim powstanie też 
całkiem nowa atrakcja – sensoryczny 
ogród sztuki. Po zakończeniu wszy-
stkich prac Tarnów zyska przytulną

scenerię dla rodzinnych pikników, 
wspaniałe miejsce do rekreacji, zabaw  
i koncertów pod gołym niebem.

Do października przyszłego roku, 
poczekamy na efekty restauracji jed-
nego z Orlich Gniazd – zamku bisku-
pów krakowskich Lipowiec. Można 
przewrotnie powiedzieć, że po prze-
prowadzeniu prac pod okiem konser-
watora zabytków będzie to imponu-
jąca ruina, z kawiarenką, sklepikiem 
i punktem informacji na miejscu. Są-
siedni Nadwiślański Park Etnograficz-
ny w Wygiełzowie wzbogaci się z kolei 
o XVIII-wieczny, drewniany spichlerz 
z Bobrka w powiecie oświęcimskim. 

Na szczycie stacji narciarskiej Słotwi-
ny Arena (896 m n.p.m.) wznoszona
jest pierwsza w kraju drewniana, 
50-metrowa wieża wido-
kowa, połączona z kilo-
metrowej długości trasą 
spacerową w koronach 
dorodnych buków, jodeł 
i świerków. Pyszne wi-
doki na Beskid Sądecki 
gwarantowane! Na górę 
wywiezie nas kolejka 
krzesełkowa. Inne tury-
styczne projekty na Sądecczyźnie, 
dofinansowane z funduszy unijnych, 
to m.in. renowacja głównego deptaku 
w Krynicy-Zdroju i urządzenie parku 
zdrojowego w Muszynie. 

Dotacje wykraczają jednak zdecy-
dowanie poza turystykę. Przewodni-
cząca Sejmiku Województwa Urszula 

Nowogórska oraz przedstawiciele Za-
rządu Województwa Leszek Zegzda 
i Stanisław Sorys (na zdjęciu obok) 
przywieźli na Sądecczyznę wiele mi-
lionów złotych.

MPK w Nowym Sączu otrzyma po-
nad 40 mln zł na 32 niskopodłogowe, 
ekologiczne autobusy i przebudowę 

ważnego węzła przesia-
dkowego przy ul. Kole-
jowej. Również 40 mln
zł pójdzie na nowy od-
dział ginekologii w no-
wosądeckim szpitalu im. 
Śniadeckiego.

Szykują się inwesty-
cje drogowe. Jedną z nich
będzie budowa trzykilo-

metrowego połączenia drogi krajo-
wej Nowy Sącz – Piwniczna z drogą 
wojewódzką Nowy Sącz – Nowy Targ 
i nowego mostu na Dunajcu. 

Są także pieniądze na przedsię-
wzięcia o mniejszej skali, lecz równie 
ważne dla lokalnych społeczności, jak 
remonty świetlic osiedlowych i szkół.
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Wielkie i nieco mniejsze  
inwestycje na Sądecczyźnie
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Dzięki unijnym funduszom  
to będą prawdziwe perełki

1000
metrów trasy  

spacerowej  
w koronach drzew  

powstaje w Krynicy

W Krynicy-Zdroju, oprócz Łazienek 
Mineralnych, kolejki na Górę
Parkową czy Muzeum Nikifora, 
jesienią będzie nowa atrakcja. 

Dokąd wybrać się na wiosenny
spacer? Może pójść do Parku
Strzeleckiego w Tarnowie
albo pojechać na zamek Lipowiec
w powiecie chrzanowskim?  
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Małopolska 
dobrze wykorzystuje unijne fundusze

Jesteśmy 
na półmetku 

realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Województwa 
Małopolskiego 

na lata 2014-2020

Mamy 
powody 
do dumy

Nie przegap 
swojej szansy. 
Do zdobycia jest 
rekordowa pula 
dofinansowania 

Ogłosiliśmy 
291 konkursów 

Na ponad 10,96 mld zł

Przyjęliśmy 
3756 wniosków

Na projekty 
o wartości 15,4 mld zł

W ramach blisko 2 tys. umów 
przekazaliśmy samorządom, firmom, 
organizacjom społecznym 
i stowarzyszeniom 5,27 mld zł

Ok. 280 mln zł – budowanie 
innowacyjnej gospodarki 

250 mln zł – promocja 
małopolskiej przedsiębiorczości 

156 mln zł – inwestycje 
w ochronie środowiska 

Blisko 150 mln zł
– dofinansowanie 
małopolskiego rynku pracy 

Ponad 64 mln zł 
– inwestycje w zdrowie, 
ekonomię społeczną, 
walkę z wykluczeniem 
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Ponad 15 mln zł 
– rozwój szlaków 
turystycznych 
i wsparcie 
uzdrowisk

Inwestujemy 
w ekologiczne 
autobusy 
i nowe pociągi 

Budujemy 
nowe drogi i ścieżki rowerowe 

Pielęgnujemy 
rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego

Wspieramy 
rozwój 
i innowacyjność 
małopolskich 
firm

Odnawiamy 
małopolskie 

miasta i wsie

Dbamy o jakość 
i łatwiejszy dostęp 

do usług zdrowotnych

Dbamy 
o stan powietrza 

w Małopolsce

Tworzymy 
nowe miejsca pracy, 

walczymy z ubóstwem 
i wykluczeniem 

społecznym 


