
Do zobaczenia

w Małopolsce! 
See you in Małopolska! 

Slow driving w Małopolsce
Slow driving in Małopolska

Czy możemy zapanować nad żywiołami? 
Can we control the elements? 

Toniemy w śmieciach?
Are we drowning in rubbish?



Zdjęcie okładkowe: „Bobrowisko” w Starym Sączu

Fot. Michał Skowronek

Starosądecka atrakcja turystyczna wybudowana w 2018 r. zy-
skała kilka wyróżnień i nominacji w konkursach, m.in.:
- nominacja w dziedzinie architektury współczesnej do naj-
bardziej prestiżowej w Europie nagrody European Union Prize 
for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 
2022 – najważniejszej europejskiej nagrody architektonicznej 
przyznawanej od 1987 r., a od 2001 r. oficjalnej nagrody Komisji 
Europejskiej,
- jeden z 5 najlepszych projektów w kategorii „Przestrzeń pu-
bliczna” konkursu 4Builings Awards 2019,
- I miejsce w 2018 r. w 9 edycji konkursu o Nagrodę 
Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza,
- IX edycja konkursu Życie w Architekturze na najbardziej zna-
czące realizacje architektoniczne w latach 2015-2019,
- wyróżnienie w konkursie BEZ (PRZE)TARGU podczas gali 
Made in Małopolska w 2018 r.

Photo by: Michał Skowronek

Cover photograph: “Beaver ground” in Stary Sącz

This tourist attraction in Stary Sącz built in 2018 has won 
several awards and nominations in competitions, including:
- nomination in the field of contemporary architecture for 
the most prestigious European Union Prize for Contemporary 
Architecture - Mies van der Rohe Award 2022 - the most im-
portant European architecture prize awarded since 1987 and 
since 2001 the official award of the European Commission,
- one of the top 5 projects in the “Public Space” category of 
the 4Builings Awards 2019,
- First place in 2018 in the 9th edition of the competition for 
the Stanisław Witkiewicz Małopolska Region Award,
- The ninth edition of the Life in Architecture competition 
for the most significant architectural projects in 2015-2019,
- distinction in the BEZ (PRZE)TARGU competition at the Made 
in Małopolska gala in 2018.
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Wartość projektu: 22,19 mln zł 
w tym środki z UE: 13,76 mln zł

Value of the project: PLN 22.19 million 
including EU funds: PLN 13.76 million

Kraków – Węzeł Mirowski
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Po drodze  
z Funduszami Europejskimi

Along the way with European Funds

Ameryka ma swoją Route 66, Argentyna położoną najwyżej Drogę nr 40, 

w Rumunii zobaczymy najpiękniejszą drogę świata, a we Włoszech słynną 

Przełęcz Stelvio z jej 48 „agrafkami”. W Polsce też nie brakuje wyjątko-

wych tras z zapierającymi dech w piersiach widokami. Większość tych 

dróg skoncentrowana jest na południu kraju, a Małopolska jest liderem 

zarówno pod względem ich jakości, jak i zachwycających krajobrazów. 

Małopolskie drogi - krwioobieg regionu, który stanowi o jego rozwoju - 

to 28 tys. km dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

W linii prostej to 1,5 długości południka Ziemi. 

America has its Route 66, Argentina has the highest located Route 40, 

in Romania we can see the most beautiful road in the world and in Italy 

the famous Stelvio Pass with its 48 “safety pins”. Poland also has no 

shortage of unique routes with breathtaking views. Most of these roads 

are concentrated in the south of the country, and Małopolska is a leader 

both in terms of their quality and stunning landscapes. Małopolska’s roads 

- the lifeblood of the region, which determines its development - are 

28 thousand kilometres of national, provincial, district and communal 

roads. In a straight line it is 1.5 times the length of the Earth’s meridian. 
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Rozwój
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O ile piękno małopolskiej przyrody to zasługa matki 

natury, o tyle drogi to już owoc ludzkiej myśli i techniki. 

Począwszy od programów przedakcesyjnych (PHARE, 

TEN-T) Fundusze Europejskie zawsze były głównym 

źródłem finansowania projektów drogowych. Dzięki 

pomocy europejskiej Małopolska sukcesywnie rozbu-

dowuje sieć swoich dróg i autostrad, a to stymuluje jej 

gospodarkę i pozwala lepiej zintegrować się z Europą. 

Realizujemy największy w historii plan budowy dróg. 

Dbamy o to, aby we wszystkich zakątkach regionu po-

dróżowało się nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim 

bezpiecznie. Dzięki tym inwestycjom zwiększa się za-

równo komfort życia mieszkańców, jak i atrakcyjność 

turystyczna i gospodarcza Małopolski.

Od 2014 roku w projekty drogowe zainwestowano ok. 

3,5 mld zł unijnych dotacji. Powstają nowe drogi, mo-

sty, obwodnice – dzięki tym inwestycjom mieszkańcy 

blisko 2/3 małopolskich miejscowości mogą dziś dostać 

się do Krakowa w mniej niż godzinę. Nowoczesna, bez-

pieczna i sprawna sieć komunikacyjna to fundament, 

na którym budowany jest region, w którym dobrze się 

żyje, wypoczywa, pracuje i inwestuje. Docelowo dzię-

ki unijnemu wsparciu będziemy mieć w Małopolsce 

1 200 km bezpiecznych dróg. Konsekwentnie wraz 

z budową nowych dróg zwiększy się też dostępność 

komunikacyjna.

Development

While Małopolska owes the beauty of its countryside 

to mother nature, the roads are the fruit of human tho-

ught and technology. Starting with the pre-accession 

programmes (PHARE, TEN-T), European Funds have al-

ways been the main source of funding for road projects. 

Thanks to European assistance, Małopolska is gradually 

expanding its road and motorway network, which stimu-

lates its economy and allows it to better integrate with 

Europe. 

We are currently implementing the biggest road con-

struction plan in history. We make sure that travel in all 

corners of the region is not only efficient, but above all 

safe. These investments increase both the living comfort 

of residents and the tourist and economic attractiveness 

of Małopolska.

Around PLN 3.5 billion of EU subsidies have been 

invested in road projects since 2014. New roads, brid-

ges and bypasses are being built - today, thanks to these 

investments, the inhabitants of nearly 2/3 of the towns 

of Małopolska can reach Kraków in less than an hour. 

A modern, safe and efficient transport network is the fo-

undation on which a region is built, in which people live, 

relax, work and invest. Ultimately, thanks to EU assistan-

ce, we will have 1,200 km of safe roads in Małopolska. 

Consistently with the construction of new roads, trans-

port accessibility will also increase.

Obwodnica Oświęcimia
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Wartość projektu: 104,33 mln zł
w tym środki z UE: 86,95 mln zł

Value of the project: PLN 104.33 million 
including EU funds: PLN 86.95 million
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Wartość projektu: 27,75 mln zł
w tym środki z UE: 23,59 mln zł

Value of the project: PLN 27.75 million 
including EU funds: PLN 23.59 million

Z roku na rok po Małopolsce jeździ się coraz lepiej i bezpieczniej. 

Dzięki takim inwestycjom, jak nowe drogi, pociągi, ekologiczna 

komunikacja czy nowocześnie wyposażone służby możemy chronić 

to, co dla nas jest najcenniejsze – ludzkie zdrowie i życie. Dobrze 

wykorzystane unijne środki zwiększają zarówno wygodę życia 

mieszkańców, jak i atrakcyjność turystyczną i gospodarczą Małopolski.

Driving in Małopolska is getting better and safer year by year. Thanks to such 
investments as new roads, trains, ecological transport or modern services, we 
can protect what is most precious to us - human health and life. Well-spent EU 
funds increase both the living comfort of residents and the tourist and economic 
attractiveness of Małopolska.

- Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Vice-Marshal of the Małopolska Region 
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej 984 Lisia Góra-Nowa Jastrząbka

Wartość projektu: 14,85 mln zł
w tym środki z UE: 12,59 mln zł

Value of the project: PLN 14.85 million 
including EU funds: PLN 12.59 million

Komfort
Comfort

Pl

Korki, zanieczyszczenie powietrza, hałas - to codzienność miesz-

kańców wielu miast. Dla komfortu życia mieszkańców zatłoczonych 

dziś miast i miasteczek budowane są obwodnice, które wyprowadzają 

ruch tranzytowy poza centrum i przyczyniają się do zwiększenia 

bezpieczeństwa na drogach. 

Obwodnice, które już istnieją, pokazują jak wielki wpływ miała ich bu-

dowa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ciągu ostat-

nich lat powstały obwodnice między innymi: Chrzanowa, Olkusza, 

Gdowa, Wojnicza, Skawiny, Podegrodzia, Dobczyc, Oświęcimia, 

Skały czy Miechowa. Każda z nich to zadowoleni mieszkańcy omija-

nych miejscowości oraz kierowcy, którzy szybciej docierają do celu. 

Poprawa bezpieczeństwa, łatwiejszy transport towarów, wygodniej-

sze życie mieszkańców bez spalin i hałasu – wszystko to dowodzi, 

że to dobra inwestycja w przyszłość regionu.

E ng

Traffic jams, air pollution, noise - this is the daily reality for residents of 

many cities. For the comfort of the inhabitants of today’s congested 

cities and towns, bypasses are being built to take transit traffic out of 

the centre and improve road safety. 

The bypasses that already exist show the great impact their construction 

has had on improving road safety. In recent years, many bypasses have 

been built, including: Chrzanów, Olkusz, Gdów, Wojnicz, Skawina, 

Podegrodzie, Dobczyce, Oświęcim, Skała or Miechów. Each of these 

means satisfied residents of the bypassed towns and drivers who get 

faster to their place of destination. Improved safety, easier transport 

of goods, more comfortable life for residents without exhaust fumes 

and noise - all this proves that it is a good investment in the future of 

the region. 
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Bezpieczeństwo
Safety

Małopolska ma najbezpieczniejsze drogi w Polsce. Począwszy 

od 2017 roku policyjne statystyki notują stały spadek licz-

by wypadków drogowych. Również 2020 rok był pod tym 

względem bezpieczniejszy niż rok 2019. Czyja to zasługa? 

Odpowiednio świadomych i doświadczonych kierowców, 

producentów aut, a może naszej „drogówki”? Po części każ-

dy dokłada swoją cegiełkę do tych wyjątkowo korzystnych 

dla nas statystyk. Jednak w opinii policji drogowej poprawę 

bezpieczeństwa zawdzięczamy przede wszystkim licznym 

inwestycjom drogowym realizowanym w regionie w ciągu 

ostatnich lat. Kluczową rolę w ich liczbie miały dostępne 

na ten cel środki unijne oraz partnerstwo z samorządami, 

które chętnie „dorzucały się” do tych inwestycji.

Małopolska has the safest roads in Poland. As of 2017, police 

statistics record a steady decline in the number of road ac-

cidents. 2020 was also safer than 2019 in this respect. Who 

deserves credit for that? Properly aware and experienced 

drivers, car manufacturers, or perhaps our “traffic police”? 

In part, everyone contributes their bit to these extremely 

favourable statistics for us. However, according to the traf-

fic police, the improvement in safety is mainly due to the 

numerous road investments carried out in the region in re-

cent years. A key role in their number was played by the EU 

funds available for this purpose and the partnership with 

local authorities, which were willing to “co-finance” these 

investments.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 977 Gorlice-granica Państwa: 
przebudowa mostu na potoku Sękówka
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Wartość projektu: 12,38 mln zł
w tym środki z UE: 10,52 mln zł

Value of the project: PLN 12.38 million 
including EU funds: PLN 10.52 million
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Przyjemność
Pleasure

Miłośnicy slow drivingu, czyli podróżowania dla 

przyjemności bez konkretnego celu, a w wolnym 

przekładzie „gdzie oczy poniosą”, kochają mało-

polskie drogi. Dobra nawierzchnia, wiele zakrętów, 

przepiękne widoki bez względu na porę roku - jest 

na co popatrzeć i czym się zachwycić. Gdzie warto 

odbyć weekendową przejażdżkę? Wiele jest nietu-

zinkowych miejsc, których nie znajdziemy na stan-

dardowych szlakach turystycznych. Wyjątkowe 

wydają się te w okolicach Pieskowej Skały, gdzie 

przy okazji relaksu za kółkiem można zwiedzić 

słynny zamek. 

E ng

Lovers of slow driving, i.e. travelling for pleasure 

with no particular destination in mind or, in free 

translation, „going anywhere they please”, love the 

roads in Małopolska. Good surface, lots of bends, 

beautiful views no matter what time of year it is 

- there is plenty to look at and enjoy. Where is 

it worth taking a weekend drive? There are many 

unusual places which cannot be found on standard 

tourist routes. The ones near Pieskowa Skała seem 

to be exceptional, where you can visit the famous 

castle while relaxing behind the wheel. 

Wartość projektu: 66,24 mln zł
w tym środki z UE: 50,14 mln zł

Value of the project: PLN 66.24 million 
including EU funds: PLN 50.14 million

Obwodnica Miechowa
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Wycieczka z widokiem na Tatry da mnóstwo radości 

z jazdy i przyjemności z odkrywania nowych miejsc. 

Jest tam kilka tras, na których zmotoryzowanym to-

warzyszą wspaniałe widoki i malownicze krajobra-

zy. Do takich właśnie należy droga z Zakopanego 

do przejścia granicznego w Łysej Polanie. Warto 

przejechać tę trasę i przekonać się, że Tatry wyglą-

dają bajecznie. Warto też przy okazji docenić mało-

polskie drogi i gigantyczne inwestycje realizowane 

ze środków unijnych. 

E ng

A trip with a view of the Tatra Mountains will give you 

a lot of fun and pleasure from discovering new places. 

There are several routes where motorists are accompa-

nied by wonderful views and picturesque landscapes. 

The road from Zakopane to the border crossing at Łysa 

Polana is one such road. It is worth taking this route to 

see for yourself that the Tatra Mountains look fabulous. 

It is also worth taking this opportunity to appreciate 

the roads of Małopolska and the gigantic investments 

carried out with EU funds. 

Obwodnica Gdowa

Fo
t.

 M
. S

ko
w

ro
n

e
k

Wartość projektu: 28,45 mln zł
w tym środki z UE: 21,15 mln zł

Value of the project: PLN 28.45 million 
including EU funds: PLN 21.15 million
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“Kraina śpiącego wulkanu” - Góra Wdżar

Małopolska 
– jedyny taki region w kraju
Małopolska - the only such region 
 in the whole country
Pl

Małopolska to jeden z regionów Polski najczęściej odwiedza-

nych i eksplorowanych przez turystów. Wyjątkowe na skalę kraju 

i Europy zabytki i warunki przyrodnicze dają niezliczone moż-

liwości spędzania wolnego czasu. Ochroną prawną objęte jest 

około 67% całej powierzchni, jaką zajmuje województwo mało-

polskie. To właśnie tu znajduje się najwięcej obiektów przyrody 

chronionej w Polsce. Już samych parków narodowych jest 6, 

krajobrazowych 11, a do tego otuliny tych parków, 83 rezerwaty 

i 10 obszarów chronionego krajobrazu. Duża liczba obiektów 

przyrodniczych i zabytków wpisana jest na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. 

Na ukształtowanie takiej bioróżnorodności miały wpływ m.in.: 

warunki klimatyczne, rzeźba terenu czy warunki glebowe i hy-

drologiczne. Owa różnorodność i wyjątkowość warunków na-

turalnych stały się motorem intensywnego rozwoju turystyki 

na obszarze Małopolski. Kto chociaż raz nie wpadł na pomysł, 

by długi weekend majowy spędzić w Zakopanem? Amatorzy 

białego szaleństwa nie wyobrażają sobie, by ferie zimowe mogły 

się odbyć bez wyjazdu w góry i uprawiania sportów na tutej-

szych stokach narciarskich. Prawda jest taka, że czego byśmy nie 

szukali, to znajdziemy to w Małopolsce! Statystyk i rankingów też 

nie da się oszukać – Kraków i Zakopane to jedne z najchętniej 

odwiedzanych przez turystów miast Polski. Wśród innych miej-

scowości cieszących się dużym zainteresowaniem są również 

Wieliczka, Krynica-Zdrój, Wadowice, Szczawnica, Oświęcim, 

Muszyna, Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska czy Kalwaria 

Zebrzydowska.

To właśnie bogactwo przyrodnicze Małopolski przyczyniło się 

do tak intensywnego rozwoju turystyki w tym regionie. Czy 

jednak tak duże natężenie ruchu turystycznego nie wpływa 

negatywnie na przyrodę regionu, która stanowi jego największy 

atut? Być może na chwilę obecną sytuacja nie jest niepokoją-

ca, ale w dłuższej perspektywie czasu taki kierunek rozwoju 

może budzić niepokój. Zasoby przyrodnicze są ograniczone. 

Powinniśmy tak z nich korzystać, aby zachować je dla przy-

szłych pokoleń. To przecież przyroda warunkuje ludzkie życie: 

dostarcza nam pożywienia, tlenu, surowców, wody i schronienia.

E ng

Małopolska is one of the Polish regions most frequently 

visited and explored by tourists. Unique on a national and 

European scale, the monuments and natural conditions offer 

countless possibilities for leisure activities. About 67% of the 

total area of the Małopolska Region is under legal protection. 

It is here that the largest number of protected nature objects 

in Poland is located. There are already 6 national parks, 11 

landscape parks, plus the lagging of these parks, 83 reserves 

and 10 protected landscape areas. A large number of natural 

sites and monuments are inscribed on the UNESCO World 

Heritage List. 

Climatic conditions, relief or soil and hydrological conditions, 

among others, have influenced the formation of such biodi-

versity. This diversity and uniqueness of natural conditions 

have been the driving force behind the intensive develop-

ment of tourism in Małopolska. Who hasn’t at least once had 

the idea to spend the long May weekend in Zakopane? Ski 

lovers cannot imagine their winter holidays without going 

to the mountains and practising sports on the local ski slo-

pes. The truth is that whatever we look for, we can find in 

Małopolska! Statistics and rankings cannot be fooled either 

- Kraków and Zakopane are among the most visited Polish 

cities by tourists. Other destinations of great interest include 

Wieliczka, Krynica-Zdrój, Wadowice, Szczawnica, Oświęcim, 

Muszyna, Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska or Kalwaria 

Zebrzydowska.

It is the natural wealth of Małopolska that has contributed 

to such intensive development of tourism in the region. 

However, does such a high volume of tourist traffic not affect 

negative to the nature, which is its greatest asset? Perhaps 

the situation is not worrying for the moment, but in the long 

term such a development may give cause for concern. Natural 

resources are limited. We should use them to preserve them 

for future generations. After all, it is nature that conditions 

human life: it provides us with food, oxygen, raw materials, 

water and shelter.
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W ochronie przed wyginięciem
Protecting against extinction

Pl

Różnorodność warunków panujących na ob-

szarze województwa małopolskiego spowo-

dowała występowanie na jego obszarze wielu 

rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Ze względu 

na tą rzadkość występowania, a co za tym idzie 

stopień zagrożenia wyginięciem, wiele z nich 

objęta jest różnymi formami ochrony. Podobnie 

jak i w innych dziedzinach, także tu swój udział 

mają Fundusze Europejskie. Dzięki nim na ob-

szarach małopolskich parków krajobrazowych, 

które stanowią niezliczone bogactwo cieka-

wych gatunków flory i fauny, tworzone są pla-

ny ochrony i prowadzone działania w zakresie 

edukacji ekologicznej. Mieszkańcy Krakowa nie 

wyobrażają sobie przecież, żeby jedne z ich 

ulubionych miejsc weekendowych wypoczyn-

ków, takie jak Las Wolski, Salwator czy Tyniec 

straciły swoje walory przyrodnicze. Uwielbiają 

rowerowe wycieczki szlakiem „Orlich Gniazd”, 

a każda chwila spędzona na terenie tajemni-

czych Dolinek Krakowskich z pewnością jest 

dla każdego dobrze wykorzystanym czasem.

To nie jedyne atrakcje turystyczne, w których 

Fundusze Europejskie wspierają ochronę bio-

różnorodności, zagrożone gatunki czy pozwala-

ją nam spędzić czas w otoczeniu piękna przyro-

dy. Prezentujemy te najciekawsze i z pewnością 

warte odwiedzenia. 

Niewątpliwie jedna z większych ciekawostek 

przyrodniczych i krajobrazowych w Małopolsce 

– Pustynia Błędowska. Zwana „Polską Saharą”, 

największa pustynia na naszym kontynencie, 

to także największy obszar piasków lotnych 

w środku kraju i miejsce, gdzie zdarzało się 

dawniej zjawisko fatamorgany.

E ng

The diversity of conditions in the Małopolska 

Region has resulted in the occurrence of many 

rare plant and animal species on its territory. 

Due to this rarity and consequently the degree 

of threat of extinction, many of them are under 

various forms of protection. As in other areas, 

the European Funds are also making a contri-

bution here. Thanks to them, in the areas of the 

Małopolska Landscape Parks, which constitute 

an innumerable wealth of interesting species 

of flora and fauna, protection plans are drawn 

up and environmental education activities are 

carried out. After all, the inhabitants of Kraków 

cannot imagine that some of their favourite 

weekend holiday destinations such as Wolski 

Forest, Salwator or Tyniec will lose their natural 

beauty. They love cycling trips along the „Eagles’ 

Nests” castles trail, and every moment spent in 

the mysterious Kraków Valleys is certainly time 

well spent for everyone.

These are not the only tourist attractions where 

European Funds support the protection of biodi-

versity, endangered species or allow us to spend 

time surrounded by the beauty of nature. We 

present the most interesting ones and certainly 

worth a visit. 

One of the greatest natural and landscape curio-

sities in Małopolska is undoubtedly Błędowska 

Desert. It is called the “Polish Sahara”, the largest 

desert on our continent, it is also the largest area 

of volatile sands in the middle of the country and 

a place where the phenomenon of Fata Morgana 

used to happen.

Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
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for Biological Diversity
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Międzynarodowy Dzień  
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To właśnie tu częściowo została zreali-

zowana ekranizacja „Faraona” Bolesława 

Prusa. Teraz dzięki Funduszom Europejskim 

jest także hitem turystycznym Małopolski 

Zachodniej. Dzięki nim chronione są sie-

dliska muraw napiaskowych, a jej znakiem 

rozpoznawczym jest „róża wiatrów” – sys-

tem drewnianych altan wraz z pomostami 

i ścieżkami edukacyjnymi.

E ng

It is here, where the film adaptation of 

„Pharaoh” by Bolesław Prus was partly filmed. 

Now, thanks to European Funds, it is also 

a tourist hit in Western Małopolska. Thanks to 

them, sand grassland habitats are protected 

and its trademark is the “wind rose” - a system 

of wooden gazebos together with bridges 

and educational paths. 

Wartość projektu: 1,97 mln zł
w tym środki z UE: 1,66 mln zł

Value of the project: PLN 1.97 million
including EU funds: PLN 1.66 million

Pl E ng

Czarna Młaka
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w tym środki z UE: 367,5 tys. zł

Value of the project: PLN 463.4 thousand
including EU funds: PLN 367.5 thousand

Czarna Młaka jest malowniczym górskim stawem 

i zarazem pomnikiem przyrody. To niezwykłe jeziorko 

o ciemnej, niemal czarnej toni, w którym jak w lustrze 

odbijają się wyniosłe jodły i skrawek nieba, znajduje 

się pomiędzy Powroźnikiem a Muszyną w Beskidzie 

Sądeckim. Powstała kilkaset lat temu w sposób natu-

ralny, a dziś dzięki Funduszom Europejskim chroniona 

jest przed zanikiem i tym samym bezpowrotną utratą 

tak wyjątkowego w skali kraju miejsca, w którym żyją 

unikatowe gatunki roślin i zwierząt.

Czarna Młaka is a picturesque mountain pond and 

a natural monument. This unusual lake with dark, 

almost black surface, in which as in a mirror are 

reflected lofty fir trees and a piece of sky, is lo-

cated between Powroźnik and Muszyna in Beskid 

Sądecki. It was created naturally several hundred 

years ago, and today, thanks to European Funds, it 

is being protected from disappearing and thus from 

being lost forever.
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Starosądeckie „Bobrowisko” to miejsce niezwykłe, idealne 

na rodzinny spacer. Enklawa ciszy i spokoju, wzór nieinwa-

zyjnego działania człowieka w środowisku przyrodniczym. 

Ten wyjątkowy, bogaty w różnorodność biologiczną, unika-

towy punkt na turystycznej mapie Sądecczyzny, położony 

w widłach Dunajca i Popradu powstał dzięki środkom unij-

nym. Nowa atrakcja turystyczna stała się domem dla wielu 

gatunków roślin i zwierząt, a dwie czatownie wyposażone 

w lunetę, kładkę i ścieżkę obserwacyjną przyciągają zarów-

no okolicznych mieszkańców, jak i turystów.

Wartość projektu: 1,52 mln zł
w tym środki z UE: 1,29 mln zł

Value of the project: PLN 1.52 million
including EU funds: PLN 1.29 million

E ng

The “Beaver ground” in Stary Sącz is an unusual place, ideal 

for a family walk. An enclave of peace and quiet, a model 

of non-invasive human activity in the natural environment. 

This unique point on the tourist map of the Sądecka Land, 

rich in biodiversity, located in the fork of the Dunajec and 

„Bobrowisko” w Starym Sączu
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Poprad rivers, was created thanks to EU funds. The new 

tourist attraction has become home to many species of 

plants and animals, and the two lookouts equipped with 

a telescope, footbridge and observation path attract both 

local residents and tourists.
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Unikatowa na skalę europejską, dofinansowa-

na ze środków unijnych ,,ścieżka w chmurach” 

powstała w Małopolsce! A dokładnie w koro-

nie drzew Beskidu Sądeckiego, gdzie została 

uwieńczona wieżą widokową na szczycie stacji 

narciarskiej Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju. 

Trasa spacerowa to niemal 1 kilometr wspa-

niałych widoków i przystanków edukacyjnych. 

Dodatkową atrakcją (szczególnie dla najmłod-

szych) jest zjeżdżalnia mierząca 60 metrów 

długości. Innowacyjna konstrukcja zbudowana 

jest z drewna robinii akacjowej, co czyni ją wy-

jątkową na arenie międzynarodowej.

E ng

Unique on a European scale, co-financed 

from EU funds, the “path in the clouds” was 

created in Małopolska! Namely, in the tre-

etops of Beskid Sądecki, where it was crow-

ned with a viewing tower at the top of the 

Słotwiny Arena ski station in Krynica-Zdrój. 

The walking trail means almost 1 kilometre 

of wonderful views and educational stops. An 

additional attraction (especially for the youn-

gest ones) is a slide measuring 60 metres in 

length. The innovative construction is made 

of false acacia wood, which makes it unique 

in the international arena. 

Wartość projektu: 15,75 mln zł
w tym środki z UE: 3,6 mln zł

Value of the project: PLN 15.75 million
including EU funds: PLN 3.6 million

Wieża widokowa w Krynicy-Zdroju
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Krakowski Ogród Botaniczny zaprasza wszystkich miło-

śników ciszy, spokoju i urzekających pięknem roślin. To 

idealne miejsce, w którym można odetchnąć od zgiełku 

wielkiego miasta. Dzięki Funduszom Europejskim powsta-

ła tu nowa szklarnia, w której rośnie mierzący 14 metrów 

wysokości daktylowiec kanaryjski zasadzony w połowie XIX 

wieku, oraz urzekająca pięknem egzotycznych storczyków 

„Holenderka”.

E ng

The Botanical Garden of Kraków invites all lovers of peace, 

quiet and enchanting beauty of plants. It’s a perfect place 

to take a break from the hustle and bustle of big city. Thanks 

to European Funds, a new greenhouse was built here, in 

which a 14-metre-high Canary Island date palm, planted in 

the middle of the 19th century, and a “Holenderka” garden, 

where beautiful exotic orchids grow.

Wartość projektów: 14,55 mln zł
w tym środki z UE: 9,8 mln zł

Value of the projects: PLN 14.55 million
including EU funds: PLN 9.8 million

Ogród Botaniczny w Krakowie
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E ng

Jak rowerem, to tylko
po Małopolsce!

Cycling? Only in Małopolska!

Wyprawa po terenach górskich, wycieczki wzdłuż krętych dolin rzek, przejażdżki 

po zabytkowych centrach historycznych miasteczek, a może ekstremalna przygoda 

na trasach downhillowych? Wszystkie te pomysły zrealizujesz w naszym regionie 

- Małopolska to prawdziwa mekka dla miłośników dwóch kółek! Rozwinięta sieć 

zróżnicowanych pod względem trudności tras rowerowych, urozmaicona rzeźba 

terenu, bogactwo krajobrazu i zabytków sprawiają, że każdy znajdzie tu szlak w sam 

raz dla siebie! Obierz kierunek, wyrusz w teren i przeżyj swoją własną przygodę 

na małopolskich trasach rowerowych.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat samorząd województwa dołożył starań, aby stworzyć 

w regionie rozbudowaną sieć rowerowych szlaków komunikacyjnych. W efekcie w ra-

mach projektu VeloMałopolska realizowane są setki kilometrów nowoczesnych tras 

o najwyższym europejskim standardzie, które już dziś pozwalają zwiedzać Małopolskę 

z całkiem nowej perspektywy. Do tego dochodzi ponad 3 000 km szlaków rowero-

wych o różnym stopniu trudności, po których można samodzielnie planować własne 

wycieczki rowerowe.

A trip through mountainous terrain, trips along winding river valleys, rides through 

the historic centres of historic towns, or perhaps an extreme adventure on downhill 

tracks? You can realise all these ideas in our region - Małopolska is a real Mecca for 

lovers of two wheels! A well-developed network of cycle routes varying in difficulty, 

varied terrain, a wealth of landscapes and historical monuments means that everyone 

will find a route to suit them! Take a direction, go off-road and experience your own 

adventure on the bike trails of Małopolska.

Over the last few years the local government of the region has made efforts to cre-

ate an extensive network of cycling routes in the region. As a result, as part of the 

VeloMałopolska project, hundreds of kilometres of modern routes of the highest 

European standard are being realised, which already today make it possible to visit 

Małopolska from a completely new perspective. In addition, there are more than 

3,000 km of cycle routes of varying difficulty, along which you can plan your own 

cycle tours. 

Rowerowy Szlak Wód Mineralnych
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This is where 
the best cycle paths are!

To właśnie u nas 
są najlepsze  
ścieżki rowerowe!
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VeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz
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Wartość projektu: 52,38 mln zł
w tym z środki z UE: 38,63 mln zł

Value of the project: PLN 52.38 million
including EU funds: PLN 38.63 million

Pl

Rowerowe plany Województwa Małopolskiego w znacz-

nym stopniu wspierane są przez Fundusze Europejskie. 

Wśród licznych ścieżek wybudowanych z unijną pomo-

cą na szczególną uwagę zasługuje trasa VeloDunajec 

- okrzyknięta najpiękniejszą w Polsce. Swój początek 

bierze w Zakopanem, wiedzie przez całą Małopolskę, 

m.in.: przez Szczawnicę, słynące z jabłek i śliwowicy 

Łącko, Nowy Sącz oraz jedno z najpiękniejszych miast 

Renesansu – Tarnów. Przecina 7 pasm górskich, okrą-

ża 3 duże jeziora i prowadzi nas pod bramy 7 zamków. 

Urokliwe panoramy Beskidów, Pienin i Tatr, które mo-

żemy podziwiać pokonując ją, sprawiają, że na długo 

pozostaje w naszej pamięci.

E ng

The cycling plans of the Małopolska Region are largely 

supported by European Funds. Among the numerous 

paths built with EU support, the VeloDunajec route - 

hailed as the most beautiful in Poland - deserves special 

attention. It starts in Zakopane and runs through the 

whole of Małopolska, including Szczawnica, Łącko, 

famous for its apples and plum brandy, Nowy Sącz and 

one of the most beautiful Renaissance towns - Tarnów. 

It crosses 7 mountain ranges, circles 3 large lakes and 

takes us to the gates of 7 castles. The charming panora-

mas of the Beskids, Pieniny and Tatra Mountains, which 

we can admire while crossing it, make it remain in our 

memory for a long time. 
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VeloDunajec to wyjątkowa trasa także dlatego, iż krzyżuje się z wieloma 

innymi szlakami i trasami rowerowymi, m.in.: z dwiema europejskimi: 

EuroVelo 4 i 11, polsko-słowackim Szlakiem Wokół Tatr, krajową Wiślaną 

Trasą Rowerową oraz Bursztynowym Szlakiem Greenways. Ponadto oplata-

jąc taflę Jeziora Czorsztyńskiego tworzy niezwykle popularną trasę potocz-

nie zwaną Velo Czorsztyn. Dzięki bogatej i zróżnicowanej bazie noclegowej 

w tych okolicach możemy śmiało pokusić się nawet o kilkudniowy pobyt, 

aby odkryć uroki Podhala.

E ng

VeloDunajec is a unique route also because it crosses many other cyc-

ling routes and trails, including two European ones: EuroVelo 4 and 11, 

the Polish-Slovakian Trail Around the Tatra Mountains, the national Vistula 

Cycling Route and the Amber Trail Greenways. Moreover, when encircling 

the surface of Lake Czorsztyńskie, it creates an extremely popular route 

commonly known as Velo Czorsztyn. Thanks to the rich and varied accom-

modation base in this area, we can safely tempt ourselves even for a few 

days’ stay to discover the charms of Podhale.

Ścieżka rowerowa dookoła Jeziora Czorsztyńskiego
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Wartość projektów: 33,16 mln zł
w tym środki z UE: 18,4 mln zł

Value of the projects: PLN 33.16 million
including EU funds: PLN 18.4 million
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Wiślana trasa rowerowa
Vistula Cycle Route

odc. Brzeszcze - Skawina

Wartość projektów: 42,1 mln zł
w tym środki z UE: 24,52 mln zł

Value of the projects: PLN 42.1 million
including EU funds: PLN 24.52 million

Pl

Serca cyklistów skradł również szlak zwany Wiślaną Trasą Rowerową. 

Tę najpopularniejszą trasę rowerową w Polsce powinien poznać każdy. 

Przemierzając jej małopolski - liczący 200 km – odcinek, zwiedzimy m.in.: 

Kraków, Zamek Piastowski w Oświęcimiu, czy Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Aby nacieszyć oczy i uszy warto zatrzymać się także w Rezerwacie Koło 

w Puszczy Niepołomickiej, Opactwie Benedyktynów w Tyńcu oraz w Dolinie 

Karpia bogatej w stawy rybne i piękne rozlewiska. Wiślana Trasa Rowerowa 

sprzyja uważnemu podróżowaniu, poznawaniu okolic i poruszaniu się nie 

dla bicia rekordów, ale dla samej przyjemności z jazdy. Dzięki niewielkiemu 

nachyleniu i malowniczemu położeniu trasa wzdłuż królowej polskich rzek 

jest idealną opcją dla rodzin z dziećmi.

E ng

The route called the Vistula Cycle Route has also stolen the hearts of cyclists. 

Everyone should know this most popular cycling route in Poland. Travelling 

along the 200 km of the Małopolska section of the route, you can visit, 

among others, Kraków, the Piast Castle in Oświęcim and the Auschwitz-

Birkenau Museum. To feast your eyes and ears it is also worth stopping at 

the Koło Reserve in the Niepołomice Forest, the Benedictine Abbey in Tyniec 

and the Carp Valley full of fish ponds and beautiful floodplains. The Vistula 

Cycle Route encourages careful travel, getting to know the area and moving 

around not for the sake of breaking records, but for the sheer pleasure of 

riding. Thanks to its slight slope and picturesque location, the route along 

the queen of Polish rivers is an ideal option for families with children.

Fot. M. Górecki

 odc. Drwinia (Niepołomice) - Szczucin



Wiślana Trasa Rowerowa odc. Brzeszcze - Skawina
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Rowerem przez miasto
Through the city by bike

Ale przecież ze ścieżek rowerowych korzystamy także na co dzień. 

Zwłaszcza w dużych aglomeracjach często stanowią one szybszą i przy-

jemniejszą alternatywę od stania w miejskich korkach choćby na trasie 

praca-dom. Coraz więcej osób decyduje się na tę formę dojazdu, dlatego 

ważny jest systematyczny rozwój miejskiej infrastruktury rowerowej. Dużym 

wsparciem są w tym zakresie środki unijne. Dzięki nim np. Kraków uzupełnił 

swoją sieć ścieżek o nowe odcinki, ale także połączył poszczególne dziel-

nice, czego przykładem jest droga rowerowa Krowodrza – Bronowice – 

Prądnik Biały wiodąca aż do granic miasta. Tarnów natomiast zainwestował 

w miejską wypożyczalnię rowerów, w ramach której mieszkańcom służy 

170 jednośladów rozmieszczonych w 16 punktach miasta. 

E ng

Every day, we also use cycle paths in cities. Particularly in large urban areas, 

these ensure often a quicker and more pleasant alternative to standing in city 

traffic jams, for example on the way from work to home. More and more pe-

ople are choosing this form of commuting, so the systematic development 

of urban cycling infrastructure is important. EU funding is a great help in this 

regard. Thanks to them, for example, Kraków has supplemented its network 

of paths with new sections, but also connected individual districts, as exem-

plified by the Krowodrza - Bronowice - Prądnik Biały cycleway leading up 

to the city borders. Tarnów, on the other hand, has invested in a municipal 

bicycle hire service, which provides the inhabitants with 170 two-wheelers 

located at 16 points around the city. 

Kładka pieszo-rowerowa w Krakowie
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Wartość projektu: 21,75 mln zł
w tym środki z UE: 17,47 mln zł

Value of the project: PLN 21.75 million
including EU funds: PLN 17.47 million



Adrenalina i dobra zabawa
Adrenaline and good fun Pl

Małopolska nie bez powodu przyciąga również amatorów mocniej-

szych rowerowych wrażeń. Oprócz trudniejszych górskich szlaków 

rowerowych do wyboru mamy kilka Bike Parków i pumptrucków. 

Sportowych emocji dostarczają także wydarzenia, które na stałe zago-

ściły w kalendarzu Małopolski: Rodzinne Rajdy Rowerowe, Małopolska 

Tour, Małopolska Joy Ride Festiwal, a także największy w Polsce festi-

wal filmów MTB – Małopolska MTB Film Festival.

Arena Młodego Rowerzysty - Kasina Wielka
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Wartość projektu: 593 tys. zł
w tym środki UE: 205 tys. zł

Value of the project: PLN 593 thousand
including EU funds: PLN 205 thousand

E ng

Małopolska, not without a reason, also attracts enthusiasts of more 

powerful cycling experiences. In addition to more challenging moun-

tain bike trails, there are several Bike Parks and pump truck routes to 

choose from. Sporting excitement is also provided by events that have 

become a permanent feature of the Małopolska tour calendar: Family 

Bike Rallies, Małopolska Tour, Małopolska Joy Ride Festival, as well 

as Poland’s biggest MTB film festival - Małopolska MTB Film Festival.
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Zamki 
wiecznie żywe
Ever-living castles

Zamki i zamczyska, ruiny średniowiecznych fortec i magnackie re-

zydencje doby renesansu i baroku spotykamy w Małopolsce niemal 

na każdym kroku. Budowano je najczęściej na wysokich, widocznych 

z daleka wzgórzach, dzięki czemu stanowią jedne z najbardziej cha-

rakterystycznych elementów krajobrazu w regionie. Łączy je wszystkie 

magnetyczna siła nieustannie przyciągająca turystów chętnych do od-

bycia mentalnej podróży w czasie i wędrówek poprzez karty historii, 

wielbicieli dawnej architektury i sztuki, czy tropicieli Białych Dam.

E ng

Castles, ruins of medieval fortresses and magnate residences of the 

Renaissance and Baroque periods can be found in Małopolska almost 

at every turn. They were usually built on high hills, visible from afar, 

which makes them some of the most distinctive landscape features 

in the region. They all have a magnetic force that continues to attract 

tourists eager to take a mental trip back in time and wander through the 

pages of history, admirers of ancient architecture and art, or trappers 

of the White Ladies.

Zamek w Suchej Beskidzkiej
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W cieniu krużganków
In the shadow of the cloisters

Pl

Wizytówką regionu znaną chyba na całym świecie jest Zamek 

Królewski na Wawelu w Krakowie. Wraz z archikatedrą św. 

Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława tworzy on niepo-

wtarzalny zespół zabytkowy. Nie każdy jednak wie, że ze względu 

na architektoniczne podobieństwo do krakowskiej twierdzy dwie 

renesansowe rezydencje w Małopolsce noszą miano „Małego 

Wawelu”: w Niepołomicach i w Suchej Beskidzkiej. Przez wiele 

lat blask suskiego zamku przygasał jednak coraz bardziej, gdyż 

brakowało środków na wykonanie remontu. Dopiero dzięki po-

zyskanemu wsparciu z funduszy unijnych, które umożliwiło m.in.: 

przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich, wymianę 

dachu, elewacji, okien i drzwi - obiekt odzyskał swe wyjątkowe 

walory, a w uszach odwiedzających go gości ponownie zabrzmia-

ła legenda o niesfornym miejscowym smoku.

E ng

The Wawel Royal Castle in Kraków is a showpiece of the region, 

known probably all over the world. Together with the Royal 

Archcathedral Basilica of Saints Stanislaus and Wenceslaus, it 

forms a unique historical ensemble. However, not everyone knows 

that due to their architectural similarity to the Kraków fortress, two 

Renaissance residences in Małopolska are called “Small Wawel”: 

in Niepołomice and Sucha Beskidzka. For many years, however, 

the splendour of the castle was dimming more and more as there 

were not enough funds to carry out the renovation. It was only 

thanks to support from EU funds, which made it possible, among 

other things, to carry out essential conservation work, to replace 

the roof, facade, windows and doors, that the building regained 

its unique qualities and the legend of the unruly local dragon 

resounded in the ears of visitors.

Zamek w Suchej Beskidzkiej
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Wartość projektu: 10,52 mln zł
w tym środki z UE: 6 mln zł

Value of the project: PLN 10.52 million
including EU funds: PLN 6 million
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Na straży granic
Guarding the borders

Charakterystyczne dla Małopolski są zamki jurajskie, zwane – z racji 

położenia na szczytach skalnych turni – „Orlimi Gniazdami”. Większość 

z nich zbudowano z rozkazu króla Kazimierza Wielkiego wzdłuż histo-

rycznej granicy Małopolski ze Śląskiem, tworząc warowny pas chronią-

cy granice królestwa. Znaczna część zamków na Szlaku Orlich Gniazd 

to ruiny wymagające zabezpieczeń (np. Rabsztyn lub zamek w Ojcowie). 

Niektóre obiekty zachowały się w całości (jak wspaniała renesansowa 

rezydencja w Pieskowej Skale) lub zostały odbudowane (jak urocza sie-

dziba rycerska w Korzkwi). Wśród Orlich Gniazd nie można też pominąć 

zamków biskupich (zamek Lipowiec) oraz rycerskich (zamek Tenczyn). 

Ten ostatni warto odwiedzić szczególnie w czasie odbywającej się już 

tradycyjnie „Obrony Zamku Tenczyn przed Szwedem 1655”.

E ng

Jurassic castles, known as “Eagles’ Nests” due to their location on the tops of 

rock crags, are characteristic of Małopolska. Most of them were built by order 

of King Casimir the Great along the historical border between Małopolska 

and Silesia, creating a fortified belt protecting the borders of the kingdom. 

A significant part of the castles on the Eagles’ Nests Trail are ruins requiring 

protection (e.g. Rabsztyn or the castle in Ojców). Some buildings have been 

preserved in their entirety (such as the magnificent Renaissance residence 

in Pieskowa Skała) or have been rebuilt (such as the charming knight’s seat 

in Korzkwia). Among the Eagles’ Nests you cannot miss the bishop’s castles 

(Lipowiec Castle) and the knight’s castles (Tenczyn Castle). The latter is 

worth visiting especially during the traditionally held “Defence of Tenczyn 

Castle against Swedes 1655”.

Zamek w Ojcowie
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Wartość projektu: 1,04 mln zł
w tym środki z UE: 661 tys. zł

Value of the project: PLN 1.04 million
including EU funds: PLN 661 thousand



Pl

Wartość projektu: 1,95 mln zł
w tym środki z UE: 1,37 mln zł

Value of the project: PLN 1.95 million
including EU funds: PLN 1.37 million

Wiele zamków znajdziemy w Karpatach, pośród beskidz-

kich grzbietów czy na pogórzach. Najpiękniejsze i naj-

bardziej znane są dwa zamki w Pieninach nad Jeziorem 

Czorsztyńskim: Dunajec w Niedzicy i Wronin w Czorsztynie. 

Na Pogórzu Karpackim natomiast zobaczyć można wspa-

niałe przykłady palazzo in fortezza (z wł. pałac w fortecy) 

– zamek w Nowym Wiśniczu, piękny późnogotycki zame-

czek w Dębnie czy związany ze sławną kopalnią soli zamek 

w Wieliczce. Wizytę w wiśnickim zamku można szczególnie 

polecić amatorom mocniejszych wrażeń, na których czekają 

tam: trasa podziemna i wystawa „Średniowieczne narzędzia 

tortur”.

E ng

Many castles can be found in the Carpathian Mountains, 

among the Beskidy ridges or in the foothills. The most beau-

tiful and best known are two castles in the Pieniny Mountains 

on Lake Czorsztyn: Dunajec in Niedzica and Wronin in 

Czorsztyn. In the Carpathian Foothills, on the other hand, 

you can see magnificent examples of palazzo in fortezza 

(Italian: palace inside a fortress) - the castle in Nowy Wiśnicz, 

the beautiful late Gothic castle in Dębno or the castle in 

Wieliczka connected with the famous salt mine. The visit 

to the castle in Nowy Wiśnicz is especially recommended 

to lovers of thrills, for whom there is an underground route 

and an exhibition „Medieval torture devices”.

Zamek w Rytrze
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Mówią wieki
The Ages Speak

Zamkowe mury kryją wielowiekowe historie i tajemnice. By nie pozostał 

po nich jedynie omszały kamień na kamieniu czy rycina w starym albu-

mie, należy chronić je przed zębem czasu. Wiele małopolskich twierdz 

nadal będzie mogło snuć swe opowieści przyszłym pokoleniom dzięki 

unijnym inwestycjom. Z pomocą Funduszy Europejskich udało się 

zatrzymać postępujące niszczenie zamku Lipowiec, przeprowadzono 

gruntowną renowację suskiej perły renesansu, czy wykonano nie-

zbędne prace konserwatorskie na terenie ruin zamku w Rytrze. Zamek 

w Rabsztynie dostosował swoją ofertę do zwiedzania dla osób z nie-

pełnosprawnościami. Wiele obiektów zyskało również na atrakcyjności 

turystycznej - odwiedzających Ojców mile zaskoczy wyremontowana 

wieża obronna i budynek bramny zamku. Z kolei w Oświęcimiu udo-

stępniono do zwiedzania pełną zagadek trasę historyczną z okresu 

I wojny światowej wiodącą tunelami pod wzgórzem zamkowym. 

The castle walls hide centuries-old stories and mysteries. If they are 

not to be left as mossy stone on stone or an engraving in an old album, 

they must be protected from the teeth of time. Many of the fortresses 

of Małopolska will still be able to tell their stories to future genera-

tions thanks to EU investment. With the help of European Funds it 

was possible to stop the progressive deterioration of Lipowiec Castle, 

a thorough renovation of the Renaissance pearl of Sucha was carried 

out, and essential conservation work was carried out on the ruins of 

the Rytro Castle. Rabsztyn Castle has adapted its offer for visitors with 

disabilities. Many buildings have also gained in tourist attractiveness - 

visitors to Ojców will be pleasantly surprised by the renovated defence 

tower and the castle gatehouse. In Oświęcim, on the other hand, a full 

of riddles World War I history trail leads visitors through tunnels under 

the castle hill. 

Fo
t.

 M
. G

ó
re

c
ki

Zamek Rabsztyn

Wartość projektu: 3,83 mln zł
w tym środki z UE: 1,71 mln zł

Value of the project: PLN 3.83 million
including EU funds: PLN 1.71 million



Podróże  
małe i duże
Big and small journeys

Pl

Podróżowanie ma w sobie jakąś magię. Śniadanie w Krakowie, 

obiad w Paryżu, a kolacja w Nowym Jorku. Zdążyliśmy już 

oswoić myśl, że czas i przestrzeń z dekady na dekadę znaczą 

zupełnie coś innego. 

Bohater powieści Juliusza Verne’a potrzebował 80 dni 

na podróż dookoła świata, dziś Gil Azevedo trasę: Szanghaj 

– Auckland – Buenos Aires – Paryż – Moskwa – Szanghaj 

przebył w niespełna 56 godzin. Korzystamy z wielu pokoleń 

wybitnych umysłów, nieustraszonych innowatorów i geniu-

szy, ale wciąż bez odpowiedzi pozostaje pytanie: „czucie 

i wiara, czy mędrca szkiełko i oko”? Czym by było życie bez 

podróży? Czy jest to w ogóle możliwe? Bez względu na po-

wód podróżowanie jest częścią naszego życia. Wszyscy po-

dróżujemy, tylko dla jednych podróż to krok poza próg domu, 

a innym nie wystarczy wyprawa dookoła świata. 

E ng

Travelling has a kind of magic about it. Breakfast in Kraków, 

lunch in Paris and dinner in New York. We have grown ac-

customed to the idea that time and space mean something 

completely different from decade to decade. 

The hero of Jules Verne’s novel took 80 days to travel around 

the world, today, Gil Azevedo completed the route: Shanghai 

- Auckland - Buenos Aires - Paris - Moscow - Shanghai in just 

under 56 hours. We benefit from many generations of brilliant 

minds, fearless innovators and geniuses, but the question 

still remains unanswered: “feeling and faith, or a wise man’s 

glass and eye”? What would life be without travel? Is this 

even possible? Whatever the reason, travelling is part of our 

lives. We all travel, it’s just that for some a journey is a step 

beyond the threshold of home, while for others a trip around 

the world is not enough. 

Pl

E ng
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Koleje Małopolskie

Wartość projektów: 496,92 mln zł
w tym środki z UE: 308,19 mln zł

Value of the projects: PLN 496.92 million
including EU funds: PLN 308.19 million

Kiedy w 1847 r. Kraków zyskał pierwsze połączenie kolejowe, można było 

pojechać tylko do Mysłowic. Dwa lata później pociąg spacerowy dojeż-

dżał już do uzdrowiska w Krzeszowicach. W 1936 supernowoczesnym 

pociągiem Luxtorpedą kuracjusze mogli dotrzeć do Zakopanego i Krynicy. 

Dziś pociągami Kolei Małopolskich dojedziemy nie tylko do Zakopanego 

i Krynicy, ale także do Jasła czy Sędziszowa. Może nie są tak szybkie jak 

TGV, tak luksusowe jak Orient Express i Maharajas Express, a długość ich 

tras nie może równać się z Koleją Transsyberyjską, ale doskonale spraw-

dzają się jako środek transportu w dotarciu do pracy, na uczelnię czy 

do turystycznych „perełek” regionu. 

Transport kolejowy jest szczególnie doceniany przez Unię Europejską. 

Jego niska szkodliwość dla środowiska powoduje, że w tak bogatym tu-

rystycznie regionie jakim jest Małopolska, rozwój kolei stał się priorytetem 

przy podziale Funduszy Europejskich. W efekcie po Małopolskich torach 

jeździ już 13 nowoczesnych pociągów. Już wkrótce będzie ich 20*. To 

pojazdy ekonomiczne i bezpieczne. Mają ciche, klimatyzowane wnętrza, 

są wyposażone w wygodne fotele, Internet i gniazdka elektryczne. Swoim 

nowoczesnym wnętrzem kuszą, żeby wsiąść do pociągu….

When Kraków gained its first railway connection in 1847, it was only 

possible to travel to Mysłowice. Two years later the walking train was 

already reaching the health resort in Krzeszowice. In 1936, a super-

-modern train called Luxtorpeda enabled visitors to reach Zakopane 

and Krynica. Today, Małopolska Railways trains will take you not only 

to Zakopane and Krynica, but also to Jasło or Sędziszów. They may 

not be as fast as the TGV, as luxurious as the Orient Express and the 

Maharajas Express, and the length of their routes cannot compare to 

the Trans-Siberian Railway, but they are perfect as a means of transport 

to get to work, university or the tourist „pearls” of the region. 

Rail transport is particularly appreciated by the European Union. Its 

low environmental impact means that in a region as rich in tourism as 

Małopolska, the development of railways has become a priority when 

allocating European Funds. As a result, 13 modern trains are already 

running on the tracks of Małopolska. Soon, there will be 20* of them. 

They are economical and safe vehicles. They have quiet, air-conditio-

ned interiors and are equipped with comfortable seats, internet and 

electrical sockets. With their modern interior they tempt you to take 

the train...

Kolej na podróż
Time for railway travel

*dane na 31.05.2021 r.

*data as of 31/05/2021.
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Dworzec kolejowy w Nowym Targu

Wartość projektu: 4,1 mln zł
w tym środki z UE: 2,8 mln zł

Value of the project: PLN 4.1 million
including EU funds: PLN 2.8 million

… na peronie 9 i ¾

… dworca King ‘s Cross w Londynie i przenieść się razem 

z Harrym Potterem do Hogwart ‘s Express. Piękno dworców 

kolejowych doceniają nie tylko podróżni, ale także filmowcy. 

Spośród małopolskich stacji na uwagę zasługuje zabytko-

wa stacja kolejowa w Kasinie Wielkiej położona przy linii 

kolejowej Chabówka – Nowy Sącz. Kręcone były tu sce-

ny do filmów, takich jak: „Lista Schindlera”, „Katyń”, „Boże 

skrawki” czy „Szatan z siódmej klasy”. W ostatnim czasie 

stacja stanowiła plener dla historycznego serialu „Szpiedzy 

w Warszawie”, a także do filmu „Piłsudski”.

Dzięki inwestycjom współfinansowanym z Funduszy 

Europejskich coraz więcej małopolskich stacji kolejowych 

zaczyna cieszyć oczy podróżnych i staje się potencjalnym 

tłem dla przyszłych kinowych superprodukcji. Zakopane, 

Nowy Targ, Chełmek, Swoszowice i 12 stacji dworcowych 

w Dolinie Popradu to tylko kilka przykładów rewolucji, jaka 

za sprawą unijnych środków dzieje się „na” i „przy” małopol-

skich torach kolejowych.

... on platform 9 and ¾

... of the King’s Cross station in London and move with 

Harry Potter on the Hogwarts Express. The beauty of rail-

way stations is appreciated not only by travellers but also by 

film-makers. Among the stations of Małopolska, the histo-

ric railway station in Kasina Wielka, located on the railway 

line Chabówka - Nowy Sącz, deserves attention. Scenes 

for films such as “Schindler’s List”, “Katyń”, “Edges of the 

Lord” and “The Devil from the 7th Grade” were filmed here. 

Recently, the station was the setting for the historical series 

“The Spies in Warsaw”, as well as for the “Piłsudski” film.

Thanks to investments co-financed by European Funds, 

more and more of the railway stations of Małopolska start 

to feast the eyes of travellers and are becoming potential 

backdrops for future cinema super productions. Zakopane, 

Nowy Targ, Chełmek, Swoszowice and 12 railway stations 

in the Poprad Valley are just a few examples of the revo-

lution which, thanks to EU funding, is taking place on and 

by the railway tracks of Małopolska.



Wozimy się 
ekologicznie
We drive ecologically

W latach 70. czy 80. ubiegłego wieku pasażerom tłoczącym 

się w popularnych „ogórkach” (młodszych czytelników od-

syłamy na lekcje historii do Babć i Dziadków, Wikipedii lub 

do Muzeum Inżynierii Miejskiej) nawet nie śniły się autobusy 

z klimatyzacją, a określenia ekologia czy ochrona środowiska 

były fantastyką rodem z twórczości Stanisława Lema. 

Dziś podróżowanie komunikacją miejską jest bezpiecz-

ne i komfortowe. Pojazdy kupione przy dużym wsparciu 

Funduszy Europejskich są wyposażone we wszelkie elek-

troniczne udogodnienia dla pasażerów, w nowoczesne au-

tomaty biletowe, graficzne i głosowe systemy wewnętrznej 

i zewnętrznej informacji pasażerskiej. Autobusy są również 

w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnospraw-

nościami. Ponadto spełniają także niezbędne normy emisji 

spalin, a zastosowane technologie pozwalają odzyskiwać 

energię nawet z hamowania. Docelowo na małopolskie drogi 

wyjedzie 381* takich autobusów. Jednocześnie zmieści się 

w nich 30 tys. osób, a to oznacza, że w tym samym czasie 

mogłyby przewieść wszystkich mieszkańców Zakopanego.

*dane na 19.05.2021 r.

In the 70s or 80s of the last century, passengers crowded in 

popular “ogórki (cucumbers)” (younger readers are referred 

for history lessons to Grandmothers and Grandfathers, 

Wikipedia or the Museum of Urban Engineering) did not 

even dream of air-conditioned buses, and the terms eco-

logy or environmental protection were a fantasy straight 

out from works by Stanisław Lem. 

Travelling by public transport is safe and comfortable today. 

Vehicles purchased with significant support from European 

Funds are equipped with all electronic passenger amenities, 

modern ticket machines, graphic and voice systems for 

internal and external passenger information. Buses are also 

fully adapted to the needs of people with disabilities. In 

addition, they also meet the necessary emissions standards 

and the technologies used allow energy to be recovered 

even from braking. Ultimately, 381* such buses will hit the 

roads of Małopolska. They can accommodate 30,000 pe-

ople at a time, which means that they could carry all the 

inhabitants of Zakopane at the same time.

*data as of 19/05/2021.
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Ekologiczne autobusy w Oświęcimiu Pl E ng

Wartość projektu: 25,95 mln zł
w tym środki z UE: 17,94 mln zł

Value of the project: PLN 25.95 million
including EU funds: PLN 17.94 million

Wartość projektu: 5,38 mln zł
w tym środki z UE: 2,87 mln zł

Value of the project: PLN 5.38 million
including EU funds: PLN 2.87 million

Wartość projektów: 57,83 mln zł
w tym środki z UE: 39,85 mln zł

Value of the projects: PLN 57.83 million
including EU funds: PLN 39.85 million

Wartość projektu: 28,06 mln zł
w tym środki z UE: 19,39 mln zł

Value of the project: PLN 28.06 million
including EU funds: PLN 19.39 million
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Park&Ride w Starym Sączu  
i niskoemisyjne autobusy w Nowym Sączu
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Wartość projektu: 63,59 mln zł
w tym środki z UE: 40,04 mln zł

Value of the project: PLN 63.59 million
including EU funds: PLN 40.04 million

Dla pasażerów nowe autobusy stanowią olbrzymią zmianę. 

Sprawna komunikacja publiczna połączona z siecią parkin-

gów typu P&R powoduje zmniejszenie ruchu samochodo-

wego w centrum miast i poprawia jakość powietrza. Większy 

komfort podróżowania pociągami czy autobusami zauwa-

żyli i docenili także kierowcy. Nie dziwi więc fakt, że coraz 

więcej z nich przesiada się z auta do autobusu, czy pociągu. 

New buses are a huge change for passengers. Efficient 

public transport combined with a network of P+R car 

parks reduces car traffic in city centres and improves air 

quality. The greater comfort of travelling by train or bus 

has also been noticed and appreciated by drivers. Not 

surprisingly, more and more of them are switching from 

the car to the bus or train. 



Wartość projektu: 4,62 mln zł
w tym środki z UE: 2,42 mln zł

Value of the project: PLN 4.62 million
including EU funds: PLN 2.42 million

Park&Ride Bieżanów w Krakowie
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Zielono nam
Think Green

E ng

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią realne zagrożenie dla 

Europy. Inwestowanie w rozwój kolei, zakup niskoemisyjnych autobusów 

czy realizacja projektów wyprowadzających ruch samochodowy z dużych 

miast, wpisują się w Europejski Zielony Ład. Jesteśmy jego integralną 

częścią, a Małopolska to jeden z liderów działań podejmowanych na rzecz 

przejścia na gospodarkę ekologiczną.

Climate change and environmental degradation are a real threat to 

Europe. Investing in the development of railways, the purchase of 

low-emission buses and the implementation of projects to move car 

traffic out of large cities are all part of the European Green Deal. We 

are an integral part of it, and Małopolska is one of the leaders in actions 

taken for the transition to a green economy. 

Niskoemisyjne autobusy w Krakowie
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Wartość projektów: 297,16 mln zł
w tym środki z UE: 190,22 mln zł

Value of the projects: PLN 297.16 million
including EU funds: PLN 190.22 million
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Niskoemisyjne autobusy w Wieliczce
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Wartość projektu: 22,12 mln zł
w tym środki z UE: 12,36 mln zł

Value of the project: PLN 22.12 million
including EU funds: PLN 12.36 million

To przełomowy moment walki o środowisko. Nasze ambit-

ne działania na rzecz ochrony klimatu wspierają Fundusze 

Europejskie, które przeznaczamy na nowoczesne inwestycje, 

we wdrażanie technologii i infrastruktur zapewniających czy-

stą energię, w redukcję emisji gazów cieplarnianych i efek-

tywność energetyczną.

This is a ground-breaking moment in the struggle for the 

environment. Our ambitious efforts to protect the clima-

te are supported by European Funds, which we allocate 

to modern investments, to the implementation of clean 

energy technologies and infrastructures, to the reduction 

of greenhouse gas emissions and to energy efficiency.

Po pierwsze Środowisko!
Firstly, the Environment!

Pl

Popularne hasła dotyczące ochrony środowiska natural-

nego towarzyszą nam każdego dnia i wręcz można po-

wiedzieć, że „wyskakują z lodówki”. Kto nie jest dumny, 

gdy w gronie znajomych może się pochwalić, że w sklepie 

wybiera tylko produkty z napisem „bio”, wie, który kolor 

kosza co oznacza, a z ekologią jest za pan brat? Czujemy 

się modni, lepsi, ale czy tak naprawdę o to chodzi? Kilka 

produktów „bio” czy posegregowanych śmieci nic nie 

zmieni, dopóki nie zmienimy wszystkich swoich nawyków. 

Całe nasze życie i jego styl powinno świadczyć o tym, 

że jesteśmy świadomi swoich wyborów i robimy to w kon-

kretnym celu: by chronić nasze środowisko - nasz dom, 

w którym żyjemy i będą żyć nasze dzieci. 

E ng

Popular slogans on environmental protection accompa-

ny us every day and can even be said to “ jump out of 

the fridge”. Who isn’t proud when they can boast to their 

friends that they only choose products including the word 

“bio” in names popular in shops, know which colour bin 

means what and are good friends with ecology? We feel 

fashionable, superior, but is that really the point? A few 

“bio” products or sorted rubbish will not change anything 

until we change all our habits. Our whole life and its style 

should show that we are aware of our choices and that we 

do so with a specific purpose: to protect our environment 

- our home, where we live and where our children will live.
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Jednym z największych wysypisk jest Wielka 

Pacyficzna Plama Śmieci, która składa się z dry-

fującego skupiska śmieci i plastikowych odpadów, 

utworzona przez prądy oceaniczne w północnej 

części Oceanu Spokojnego, między Kalifornią 

i Hawajami. Z badań fundacji The Ocean Cleanup 

wynika, że jej powierzchnia to aż 1,6 mln km2.

One of the largest landfills is the Great Pacific 

Garbage Patch, which consists of a drifting con-

centration of rubbish and plastic waste, formed by 

ocean currents in the North Pacific Ocean between 

California and Hawaii. Research by The Ocean 

Cleanup Foundation shows that it covers as much 

as 1.6 million square kilometres. 

Przez całe swoje życie każdy z nas wytwarza 

ogromne „góry” śmieci. Jedne z nich rozkładają 

się szybciej, inne z kolei tysiące lat, a jeszcze inne 

wcale. Sprawdza się tu smutna prawda – gdzie są 

ludzie, tam są śmieci. Niestety wraz z rozwojem cy-

wilizacji w zatrważającym tempie rośnie liczba wy-

twarzanych odpadów. W osłupienie może wprowa-

dzić już sama ilość plastikowych butelek - według 

brytyjskiego dziennika The Guardian tylko w ciągu 

jednej minuty na całym świcie kupujemy ich oko-

ło 1 miliona, a co gorsza te liczby rosną z każdym 

kolejnym rokiem. W tych „górach” śmieci toną nie 

tylko lądy. Problem odpadów dotyka też oceanów, 

o których można śmiało rzec, że to jedne wielkie 

wysypiska śmieci. To ludzka bezmyślność spowo-

dowała, że w tej chwili we wszystkich oceanach 

i morzach świata znajduje się przynajmniej 150 

milionów ton śmieci. Jeśli będziemy kontynuować 

tą „drogę”, już w 2050 roku w zbiornikach wodnych 

będzie się znajdowało więcej plastiku niż ryb. Te 

przerażające szacunki spełnią się, jeśli nie zmieni-

my swojego zachowania i nie zaczniemy rozsąd-

nie postępować. Plastikowe kawałki unoszące się 

w wodach oceanów są niesamowicie szkodliwe dla 

morskich zwierząt. Jeśli myślimy, że ten problem 

nas nie dotyczy, to jesteśmy w ogromnym błędzie. 

Według badań brytyjskich naukowców aż 1/3 ryb 

sprzedawanych w Wielkiej Brytanii zawiera pozo-

stałości tworzyw sztucznych. Ta sytuacja dotyczy 

większości krajów świata, w tym także Polski.

Tonąc w odpadach
Drowning in waste

Throughout our lives, each of us generates huge 

“mountains” of rubbish. Some decompose more qu-

ickly, others take thousands of years, and still others 

do not decompose at all. The sad truth proves itself 

here - where people are, there is rubbish as well. 

Unfortunately, with the development of civilisation, 

the amount of waste generated is growing at an alar-

ming rate. The sheer quantity of plastic bottles can 

be astonishing - according to the British newspa-

per The Guardian, we buy around 1 million of them 

worldwide every minute, and what’s worse, these 

figures are increasing year on year. It is not only land 

that is drowning in these “mountains” of rubbish. The 

problem of waste also affects the oceans, which we 

can safely say are one big rubbish dump. It is human 

thoughtlessness that has resulted in there being at 

least 150 million tonnes of rubbish in all the world’s 

oceans and seas at the moment. If we continue on 

this “path”, by 2050, there will already be more plastic 

in water bodies than fish. These frightening estimates 

will come true if we do not change our behaviour and 

start acting sensibly. Plastic pieces floating in ocean 

waters are incredibly harmful to marine animals. If 

we think that this problem does not affect us, we 

are greatly mistaken. According to a study by British 

scientists, as much as 1/3 of the fish sold in the UK 

contains plastic residues. This situation applies to 

most countries in the world, including Poland.

Zacznij zmiany 
od swojego  
otoczenia
Start the change with your 

environment

Istnieje wiele form ochrony środowiska, a obo-

wiązek ochrony otaczającego świata jest obo-

wiązkiem każdego z nas. Choć mogłoby się 

to wydawać trudne, to nic bardziej mylnego. 

Dzięki tak pozornie małym rzeczom jak np. ga-

szenie światła, oszczędzanie wody, korzystanie 

z ekologicznych środków transportu, zabiera-

nie własnej torby na zakupy czy segregowanie 

odpadów możemy wiele dobrego uczynić dla 

ochrony środowiska naturalnego. To proste 

sposoby, które każdy z nas może wprowadzić 

w życie. 

There are many forms of environmental pro-

tection and it is everyone’s duty to protect 

the world around us. Although, this might 

seem difficult, nothing could be further from 

the truth. We can do a lot of good for the 

environment by doing seemingly small things 

like turning off the lights, saving water, using 

eco-friendly transport, taking our own shop-

ping bag and sorting waste. These are simple 

ways that each of us can put into practice. 

Ile odpadów wytwarzają  
mieszkańcy Małopolski?

Mieszkaniec Małopolski wytwarza  
rocznie średnio 317 kg odpadów,  
mieszkaniec Krakowa 431 kg. 
Najmniej - tylko 51 kg odpadów  
wytwarza mieszkaniec Koszyc. 
Najwięcej – aż 729 kg odpadów  
wytwarza mieszkaniec Zakopanego.

Źródło: GUS – masa wytworzonych  
odpadów komunalnych w 2019 r. przez  
jednego mieszkańca

How much waste do the inhabitants  
of Małopolska produce?

An inhabitant of Małopolska produces 
annually an average of 317 kg of waste, 
an inhabitant of Kraków 431 kg. 
The least - only 51 kg of waste is produ-
ced by an average inhabitant of Koszyce.
The biggest amount - as much as  
729 kg of waste is produced by an 
average inhabitant of Zakopane.

The source: Statistics Poland - per capita mass  
of municipal waste generated in 2019
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PSZOK Podłęże

Fundusze Europejskie wspierają również 

usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

Dzięki nim z ponad 12 tys. obiektów zosta-

ną usunięte odpady szkodliwe dla zdrowia 

mieszkańców i środowiska naturalnego.
Wartość projektu: 3,16 mln zł
w tym środki z UE: 1,49 mln zł

Value of the project: PLN 3.16 million 
including EU funds: PLN 1.49 million

Być może wydaje się, że to zupełnie normalne, że każdy 

to wie i nie trzeba do tego specjalnie nawoływać, ale wciąż 

są tacy, którzy wzruszają ramionami i wszystko wrzucają 

do jednego kubła. A przecież segregacja daje tak wie-

le korzyści. Dzięki niej możemy ponownie wykorzystać 

surowce (papier, metal, szkło, plastik) i wytworzyć z nich 

nowe produkty. Odpowiednio posegregowane odpady 

wystarczy dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-ów. Ponadto 

PSZOK-i to miejsca, w których można oddać odpady sta-

nowiące dla nas problem, jak np. odpady wielkogabarytowe, 

sprzęt elektroniczny, odpady niebezpieczne, gruz czy opony. 

Zgromadzone w PSZOK-u odpady zagospodarowywane 

są w sposób nieszkodzący środowisku, a większość z nich 

poddawana jest recyklingowi i ponownemu wykorzysta-

niu. Istotnym ich elementem są także punkty wymiany oraz 

naprawy np. uszkodzonych urządzeń, co przyczynia się 

do zapobiegania powstawaniu odpadów i stanowi początek 

gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach od 2012 roku na każdej gminie ciąży 

obowiązek utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego 

punktu selektywnego zbierania odpadów samodzielnie lub 

wspólnie z inną gminą, lub gminami. Na stronie interneto-

wej swojej gminy można znaleźć informacje o lokalizacji 

takiego miejsca i bez żadnych opłat pozostawić posegre-

gowane surowce wtórne i inne odpady. Na budowę lub 

modernizację części z nich przeznaczone zostały środ-

ki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. Dzięki puli środków unijnych w wysokości ponad 

54 mln zł wspartych zostanie 61 PSZOK-ów*.

*dane na 19.05.2021 r.

It may seem perfectly normal, that everyone knows this 

and there is no need for special exhortation, but there are 

still those who shrug their shoulders and lump everything 

together. And yet, segregation offers so many benefits. It 

allows us to reuse raw materials (paper, metal, glass, plastic) 

and make new products from them. It is enough to deliver 

properly segregated waste to a Selective Municipal Waste 

Collection Centre (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych), the so-called PSZOK. In addition, PSZOK 

is a place, where you can hand in your problematic waste, 

such as bulky waste, electronic equipment, hazardous wa-

ste, rubble or tyres. Waste collected at the PSZOK is ma-

naged in a way that does not harm the environment, and 

most of it is recycled and reused. Replacement and repair 

points for e.g. broken equipment are also an important part 

of this, which contributes to waste prevention and the start 

of a closed loop economy. 

According to the amendment to the Act on Maintaining 

Cleanliness and Order in Municipalities, since 2012 each 

municipality has been obliged to establish at least one 

stationary selective waste collection point independently 

or jointly with another municipality or municipalities. You 

can find information on the website of your municipality 

about the location of such a place and leave your sorted 

secondary raw materials and other waste at no charge. 

For the construction or modernisation of some of them, 

funds from the European Union have been allocated under 

the Regional Operational Programme for the Małopolska 

Region 2014-2020. Thanks to a pool of EU funds amoun-

ting to over PLN 54 million, 61 PSZOK* will be supported.

*data as of 19/05/2021.
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Sortownia odpadów 

komunalnych Barycz 

w Krakowie

Wartość projektu: 20,75 mln zł
w tym środki z UE: 10,71 mln zł

Value of the project: PLN 20.75 million 
including EU funds: PLN 10.71 million

Fundusze Europejskie wspierają 

również usuwanie wyrobów za-

wierających azbest. Dzięki nim 

z ponad 12 tys. obiektów zostaną 

usunięte odpady szkodliwe dla 

zdrowia mieszkańców i środowiska 

naturalnego.

European Funds also support the 

removal of products containing as-

bestos. Thanks to them, waste har-

mful to the health of residents and 

the environment will be removed 

from over 12,000 facilities.
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Stacja Uzdatniania Wody w Zatorze

Wartość projektu: 4,37 mln zł
w tym środki z UE: 3,04 mln zł

Value of the project: PLN 4.37 million 
including EU funds: PLN 3.04 million

Pl

W ochronie wód dla jakości 
środowiska i życia ludzi
For the protection of water for the quality  

of the environment and human life

Każdy człowiek na świecie powinien mieć dostęp do czystej wody - ale czy tak wy-

gląda rzeczywistość? Pomimo tego, iż woda zajmuje na naszej planecie ponad dwie 

trzecie jej powierzchni, dla niektórych ludzi codzienna walka choć o jeden łyk wody 

pitnej jest częścią ich życia. Zwykle taką wodę można znaleźć w rzekach, jeziorach, 

śniegu, lodzie lub pod ziemią. Ostatecznie jednak tylko 1% wody jest faktycznie 

dostępny dla mieszkańców Ziemi, a już sama proporcja wody pitnej wypada jeszcze 

znacznie niżej. Sytuacji nie polepsza fakt, iż z powodu słabej gospodarki czy złego 

stanu infrastruktury, każdego roku miliony ludzi na świecie umierają na choroby 

związane z nieodpowiednimi zasobami wody czy słabymi warunkami sanitarnymi. 

Słaba jakość wody, jej niedostatek i niewłaściwe warunki sanitarne mają negatywny 

wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby zaprzestać 

zanieczyszczania ściekami rzeki i jeziora i inwestować w gospodarkę wodno-ście-

kową. Również w tym obszarze swój udział mają Fundusze Europejskie. Dzięki nim 

na terenie województwa małopolskiego budowanych lub odnawianych jest prawie 

700 km sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz 28 oczyszczalni ścieków. Z tych inwe-

stycji, których łączna wartość wynosi ponad 588 mln zł, średniorocznie skorzysta 

ponad 250 tys. osób.*

E ng

Every person in the world should have access to clean water - but is this the 

reality? Despite the fact that water occupies more than two-thirds of the planet’s 

surface area, for some people the daily struggle for even one sip of drinking water 

is part of their lives. Usually such water can be found in rivers, lakes, snow, ice or 

underground. Ultimately, however, only 1% of water is actually available to the 

Earth’s population, and the proportion of drinking water alone falls even further 

short. The situation is not improved by the fact that, due to the weak economy 

or poor infrastructure, millions of people worldwide die from diseases related 

to inadequate water resources or poor sanitation every year. Poor water quality, 

water scarcity and poor sanitation have a negative impact on human safety and 

health. That is why it is so important to stop polluting rivers and lakes with sewage 

and to invest in water and waste management. The European Funds are also 

making a contribution in this area. Thanks to them, almost 700 km of water and 

sewage networks and 28 sewage treatment plants are being built or renovated 

in the Małopolska Region. These investments, the total value of which amounts 

to over PLN 588 million, will benefit over 250,000 people on average per year.

*dane na 19.05.2021 r.

*data as of 19/05/2021.
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Oczyszczalnia ścieków w Stryszowie
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Wartość projektu: 12,79 mln zł
w tym środki z UE: 5,89 mln zł

Value of the project: PLN 12.79 million
including EU funds: PLN 5.89 million

Wartość projektu: 24,05 mln zł
w tym środki z UE: 15,55 mln zł

Value of the project: PLN 24.05 million
including EU funds: PLN 15.55 million

Wartość projektu: 6,08 mln zł
w tym środki z UE: 2,7 mln zł

Value of the project: PLN 6.08 million
including EU funds: PLN 2.7 million

Oczyszczalnia ścieków w Kątach
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Oczyszczalnia ścieków w Borku
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5 czerwca
Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska 

Edukacja kluczem do sukcesu

Edukacja i świadomość ekologiczna są ważnymi elementami 

związanymi z ochroną środowiska. Hasła zwracające uwa-

gę na problemy ekologiczne widzimy i słyszymy w licznych 

kampaniach informacyjno-edukacyjnych w prasie, radiu czy 

telewizji. Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształto-

wanie już od najmłodszych lat postaw ekologicznych jest jed-

nym z najistotniejszych czynników, które wpływają na aktualny 

i przyszły stan naszej planety. Bez eko-edukacji nie ma i nie 

będzie ochrony środowiska. Dlatego ogromnie cieszy fakt, 

że powstaje coraz więcej miejsc, które dostrzegają potrzebę 

edukowania w tym obszarze, tym bardziej że temat jest niesa-

mowicie ciekawy, a różnorodność działań w tym zakresie tak 

duża, że każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. 

Przed nami jeszcze długa droga i wiele nauki, ale idziemy 

w dobrym kierunku tego ekologicznego postępu. Świadomość 

konsumentów jest coraz większa, uczymy kolejne pokolenia, 

jak korzystać z dóbr natury i co robić, aby jej nie niszczyć. To 

wszystko ma sens i ma szansę się udać – musimy tylko zacząć 

od siebie i swojego najbliższego otoczenia.

Bądź eko - 
podpowiadamy, co warto robić!

Pij kranówkę – kranówka nie truje, wręcz przeciwnie – za-

wiera cenne minerały, takie jak wapń i magnez. Picie wody 

z kranu to same korzyści: mniej plastiku w koszu i więcej 

pieniędzy w portfelu.

Oszczędzaj prąd – wypracuj w sobie nawyk wyłączania światła. 

To nie tylko ukłon w stronę zasobności portfela, ale również 

ochrony środowiska.

Wsiądź na rower – ładną mamy wiosnę tej zimy, prawda? Skoro 

pogoda sprzyja, to nic nie może Cię powstrzymać - zamień 

cztery kółka na dwa.

Segreguj śmieci – to naprawdę nie wymaga dużo wysiłku, a ko-

rzyści, jakie za sobą niesie, są nie do opisania.

Odkręć się – plastikowe zakrętki od butelek to cenny suro-

wiec. Warto je zbierać i oddawać potrzebującym. Może 

zorganizujesz zbiórkę w swojej pracy?

Używaj ekotoreb – zamiast kupować jednorazowe plastiko-

we torby na zakupy, używaj toreb eko (materiałowych lub 

pochodzących z upcyclingu) – są wielokrotnego użytku 

i mogą stanowić modny dodatek do Twojego ubioru.

*MPO Kraków  
- zasady obowiązujące 

od 1 kwietnia 2019 r. dla  
zabudowy wielorodzinnej

Jak segregować odpady?*

 ŻÓŁTY POJEMNIK

• plastikowe butelki i opakowania po żywności

• plastikowe worki, reklamówki

• opakowania po środkach czystości 

• opakowania wielomateriałowe (np. kartony  

po napojach)

• metalowe puszki

• drobny złom żelazny

• styropian (niebudowlany)

 ZIELONY POJEMNIK

• szklane butelki i słoiki po napojach i żywności

• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli 

nie są wykonane z trwale połączonych kilku 

surowców)

 NIEBIESKI POJEMNIK

• niezatłuszczone opakowania z papieru, kartonu

• torby i worki papierowe

• gazety i czasopisma

• katalogi i ulotki

• papier biurowy

• zeszyty i książki

• papier pakowy

 BRĄZOWY POJEMNIK

• odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.)

• resztki jedzenia (bez mięsa i kości)

• fusy po kawie i herbacie

 CZARNY / SZARY POJEMNIK

• zatłuszczony papier

• zabrudzone folie

• zużyte ręczniki i papierowe chusteczki

• papier lakierowany i powleczony folią

• artykuły higieniczne (np. pieluchy)

• szkło stołowe

• ceramika, porcelana, kryształy

• szkło żaroodporne

• lustra

• mięso, kości i ości

E ng

5 June
World Environment Day

Education is the key to success

Environmental education and awareness are important elements 

of environmental protection. We see and hear slogans drawing 

attention to ecological problems in numerous information and 

education campaigns in the press, on the radio or on television. 

Raising environmental awareness and shaping ecological attitu-

des from an early age is one of the most important factors that 

influence the current and future state of our planet. Without eco 

education, there is and will be no environmental protection. It 

is therefore so gratifying a fact that more and more places are 

springing up that recognise the need for education in this area, 

all the more so because the subject is so interesting and the 

variety of activities in this area so great that everyone will find 

something interesting. 

We still have a long way to go and much to learn, but we are mo-

ving in the right direction on this ecological progress. Awareness 

of consumers is growing, we are teaching the next generation 

how to use nature’s goods and what not to do to destroy it. It all 

makes sense and has a chance to work - we just have to start 

with ourselves and our immediate environment.

Be eco-friendly - our tips!

Drink tap water - tap water is not poisonous, on the con-

trary it contains valuable minerals such as calcium and 

magnesium. Drinking tap water is all about the benefits: 

less plastic in the bin and more money in your wallet.

Save electricity - get into the habit of switching lights off. This 

is not only a nod to the affluence of the wallet, but also to 

environmental protection.

Get on the bike - it’s a nice spring this winter, isn’t it? If the 

weather is good, nothing can stop you - swap four wheels 

for two.

Sort your rubbish - it really doesn’t take much effort and the 

benefits it brings are indescribable.

Unscrew yourself - plastic bottle caps are a valuable resource. 

It is worth collecting and donating them to people in need. 

Why not organise a collection at your work?

Use eco-bags - instead of buying disposable plastic shopping 

bags, use eco bags (fabric or upcycled) - they are reusable 

and can be a fashionable addition to your outfit.

*MPO Kraków - rules effective from 
April 1, 2019 for multi-family housing

How to segregate waste?*

 YELLOW CONTAINER

• plastic bottles and food packaging

• plastic sacks, plastic bags

• packaging for cleaning products

• multi-material packaging  

(e.g. beverage cartons)

• metal cans

• fine iron scrap

• polystyrene (non-structural)

 GREEN CONTAINER

• beverage and food glass bottles and jars

• glass packaging for cosmetics (unless 

made of several raw materials permanently 

combined)

 BLUE CONTAINER

• grease-free paper and cardboard packaging

• bags and paper sacks

• newspapers and magazines

• catalogues and leaflets

• stationery

• notebooks and books

• wrapping paper

 BROWN CONTAINER

• vegetable and fruit waste (peelings, etc.)

• food scraps (without meat and bones)

• coffee and tea grounds

 BLACK / GREY CONTAINER

• greasy paper

• soiled films

• used towels and paper tissues

• lacquered and foil-coated paper

• hygiene items (e.g. nappies)

• table glass

• ceramics, porcelain, crystal

• heat-resistant glass

• mirrors

• meat, bones and fish bones
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“Proszę Państwa, 1 maja 2004 roku  
Polska wróciła do Europy”
“Ladies and gentlemen, on 1 May 2004 Poland returned to Europe” 

Ta parafraza słów Joanny Szczepkowskiej z 1989 r. w pełni 

oddaje wagę tego momentu w historii naszego kraju, kiedy 

staliśmy się realnym członkiem wspólnoty. Unia Europejska 

jest dla nas gwarantem stabilności oraz miejscem, gdzie 

wspólne decyzje dotyczące jej obywateli zapadają na za-

sadach dialogu i współpracy między państwami. 

Przynależność do wspólnoty europejskiej to także szereg 

konkretnych korzyści dla nas wszystkich. Swoboda podró-

żowania, otwarte rynki pracy i Fundusze Europejskie, które 

szerokim strumieniem płyną do Polski. Jesteśmy jednym 

z największych beneficjentów budżetu unijnego. Dzięki 

temu jeździmy po nowych autostradach i drogach, dofi-

nansowanie zyskały także transport, środowisko, energety-

ka, zdrowie i kultura. Ze wsparcia skorzystali przedsiębiorcy 

oraz bezrobotni. Korzystamy wszyscy: od uczelni wyższych 

przez instytucje badawczo-rozwojowe, przedsiębiorców, 

po samorządy.

Czym stały się unijne środki dla naszego regionu? Szansą, 

która została efektywnie spożytkowana, motorem na-

pędzającym kreatywność mieszkańców oraz impulsem 

do rozwoju. Małopolska od początku uruchomienia finan-

sowych instrumentów polityki strukturalnej realizowanej 

przez Unię Europejską aktywnie pozyskiwała dostępne 

wsparcie i skutecznie je inwestowała.

This paraphrase of Joanna Szczepkowska’s words from 

1989 fully reflects the importance of that moment in our 

country’s history when we became a real member of the 

community. For us, the European Union is a guarantor 

of stability and a place where joint decisions affecting its 

citizens are made on the basis of dialogue and cooperation 

between states. 

Belonging to the European Community also means a num-

ber of concrete benefits for all of us. Freedom of travel, 

open labour markets and European Funds flowing into 

Poland. We are one of the biggest beneficiaries of the 

EU budget. As a result, we are driving on new motorways 

and roads, and transport, the environment, energy, health 

and culture have also benefited. Entrepreneurs and the 

unemployed benefited from the support. We all are the 

beneficiaries: from universities, research and development 

institutions, entrepreneurs to local authorities.

What have EU funds become for our region? An opportuni-

ty that has been used effectively, a driver for the creativity 

of citizens and an impulse for development. Małopolska, 

since the beginning of the financial instruments of the 

structural policy implemented by the European Union, has 

been actively acquiring available support and has invested 

it effectively.

Kwoty dla Polski
 – Polityka Spójności

Amounts for Poland
 – Cohesion Policy

2004 - 2006 

11,4 mld €
€ 11.4 billion

2007 - 2013 

67,9 mld €
€ 67.9 billion

2014 - 2020 

82,5 mld €
€ 82.5 billion

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kwota w [mld €] | Amount in [EUR billion]

Polska | Poland Środki dla Polski 2014-2020 Funds for Poland 2014-2020 82,5
Włochy | Italy 32,82

Hiszpania | Spain 28,56

Rumunia | Romania 22,99

Czechy | Czech Republic 21,98

Węgry | Hungary 21,91

Portugalia | Portugal 21,47

Niemcy | Germany 19,23

Francja | France 15,85

Grecja | Greece 15,52

Słowacja | Slovakia 12,99

Wielka Brytania | United Kingdom 11,84

Chorwacja | Croatia 8,61

Bułgaria | Bulgaria 7,59

Litwa | Lithuania 6,82

Łotwa | Latvia 4,51

Estonia | Estonia 3,59

Słowenia | Slovenia 3,07

Belgia | Belgium 2,28

Szwecja | Sweden 2,11

Finlandia | Finland 1,47

Holandia | Netherlands 1,4

Austria | Austria 1,24

Irlandia | Ireland 1,19

Cypr | Cyprus 0,735

Malta | Malta 0,725

Dania | Denmark 0,553

Luxemburg | Luxembourg 0,059

Kwota w [mld €] | Amount in [EUR billion]

3,47 śląskie

2,878 małopolskie  |  Środki dla Małopolski 2014-2020 Funds for Małopolska Region

2,45 wielkopolskie

2,25 dolnośląskie

2,25 łódzkie

2,23 lubelskie

2,1 podkarpackie

2,08 mazowieckie

1,9 kujawsko-pomorskie

1,86 pomorskie

1,72 warmińsko-mazurskie

1,6 zachodniopomorskie

1,36 świętokrzyskie

1,21 podlaskie

0,9 opolskie

0,9 lubuskie



80Odnawialne Źródła Energii Odnawialne Źródła Energii 81

Odnawialne 
Źródła Energii
– przyszłość energetyki  
i nadzieja na ograniczenie  
zmian klimatycznych
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Renewable Energy Sources - 
the future of energy and hope 
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Ropa, węgiel i gaz – paliwa kopalne, na których oparliśmy 

działania naszej gospodarki, zapewniające nam ponad 80% 

zapotrzebowania na energię. Węgiel jest w Polsce głównym 

źródłem energii, jesteśmy uzależnieni od jego produkcji i im-

portu. Jednak korzystanie z paliw kopalnych ma swoją cenę. 

Dlatego ze względów ekonomicznych, środowiskowych 

i społecznych musimy przestać z niego korzystać. Nie chodzi 

tu wyłącznie o emisje tlenków siarki, azotu, metali ciężkich 

i pyłów, czy chociażby szkody związane z ich wydobyciem lub 

licznymi wypadkami (od katastrof w kopalniach po wycieki ropy 

z tankowców czy platform wiertniczych). To przede wszystkim 

zmiany klimatyczne, które przy obecnym wzroście w ciągu 

najbliższych dziesięcioleci doprowadzą klimat Ziemi do stanu, 

w jakim nasza planeta nie była od tysięcy lat. Dopiero zderzenie 

z takimi problemami jak ograniczenie dostępności do wody 

pitnej czy pojawienie się nowych kategorii chorób cywilizacyj-

nych skłania społeczność międzynarodową do poszukiwania 

alternatywnych dróg pozyskania energii - pozytywnie wpływa-

jących na ekosystem. Eksperci z całego świata są zgodni: uda 

się powstrzymać gwałtowne zmiany klimatyczne, jeśli szybko 

zrezygnujemy z węgla. 

Tymczasem łatwo dostępne złoża węgla, gazu i ropy już 

w dużym stopniu wyczerpaliśmy. Aby utrzymać i stale zasilać 

obecny system coraz szybciej i bez względu na koszty sięgamy 

po coraz to trudniej dostępne złoża – np. ropę w Arktyce czy 

gaz łupkowy. Podobnie jest w naszym kraju. Polskie zasoby wę-

gla kończą się. Bez względu na to czy nastąpi to za 200 lat, czy 

nawet za 20, już teraz powinniśmy zacząć myśleć o przyszłości. 

Dziś paliwa kopalne, których koszty środowiskowe, zdrowotne 

i klimatyczne nie są uwzględniane w rachunkach za prąd czy 

paliwo, wciąż są najtańsze. Jeśli jednak zwiedzeni tylko ich 

wciąż niską ceną nadal będziemy inwestować w infrastruk-

turę z epoki paliw kopalnych, bardzo szybko znajdziemy się 

w pułapce. Jakie więc mamy możliwości? Czy możliwe jest 

stworzenie systemu energetycznego, który (choć droższy 

od opartego na paliwach kopalnych) zapewni nam trwałą 

i zrównoważoną przyszłość – taką, w której zaspokoimy nasze 

potrzeby ale nie kosztem przyszłych pokoleń?

Oil, coal and gas - the fossil fuels on which we have based 

the operations of our economy, providing us with over 80% 

of our energy needs. Coal is Poland’s main source of ener-

gy, and we are dependent on its production and import. 

However, the use of fossil fuels comes at a price. Therefore, 

for economic, environmental and social reasons, we must 

stop using it. It is not just about emissions of sulphur oxides, 

nitrogen oxides, heavy metals and dust, or at least the da-

mage associated with their extraction or the many accidents 

(from disasters in mines to oil spills from tankers or oil plat-

forms). It is, above all, climate change, which, at the current 

rate of increase, will over the next few decades bring the 

Earth’s climate to a state that our planet has not been in for 

thousands of years. It is only when confronted with pro-

blems such as the limited availability of drinking water or the 

emergence of new categories of civilisation diseases that 

the international community looks for alternative ways of 

obtaining energy - with a positive impact on the ecosystem. 

Experts from all over the world agree: we can stop rapid 

climate change if we quickly give up coal. 

Meanwhile, we have already largely exhausted the easily 

accessible deposits of coal, gas and oil. In order to maintain 

and continuously supply the current system, we are tur-

ning more and more quickly and cost-effectively to more 

and more difficult-to-access resources - such as oil in the 

Arctic or shale gas. The case is the same in our country. 

Coal reserves of Poland are running out. Whether it is 200 

or even 20 years from now, we should start thinking about 

the future now. 

Today, fossil fuels, which environmental, health and cli-

mate costs are not included in electricity or fuel bills, are 

still the cheapest. However, if, deceived only by their still 

low price, we continue to invest in infrastructure from the 

fossil fuel era, we will very quickly find ourselves in a trap. So 

what options do we have? Is it possible to create an energy 

system that (although more expensive than one based on 

fossil fuels) will provide us with a sustainable future - one in 

which we meet our needs but not at the expense of future 

generations?
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Tu z odpowiedzią przychodzą Odnawialne Źródła Energii - 

przyszłość energetyki i nadzieja na ograniczenie zmian klima-

tycznych. OZE wykorzystują naturalne zasoby Ziemi, które nie są 

szkodliwe dla środowiska, i jak wskazuje nazwa, nie wyczerpują 

się, i są w stanie szybko się zregenerować. Możemy tu liczyć np. 

na wiatr, promienie słoneczne, energię oceanów, biopaliwa czy 

ciepło Ziemi (energia termalna).

Produkcja energii z OZE przyczynia się także do rozkwitu in-

nowacyjnych sektorów gospodarki, m.in.: w sektorze usług 

inżynieryjnych, informatycznych, przemysłu maszynowego, 

elektrotechnicznego i elektronicznego oraz samochodowym, 

co skutkuje także rozrastaniem się rynku pracy.

E ng

This is, where Renewable Energy Sources - the future of 

energy and hope for limiting climate change, give the answer. 

RES make use of the Earth’s natural resources, which are not 

harmful to the environment and, as the name suggests, do 

not run out and are able to regenerate quickly. For example, 

we can count on wind, sunlight, ocean energy, bio-fuels or 

the Earth’s heat (thermal energy).

The production of energy from RES also contributes to 

the flourishing of innovative economic sectors, including 

engineering services, information technology, mechanical 

engineering, electrical and electronic engineering and the 

automotive industry, which also results in a growing labour 

market.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem
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Zmiana klimatu i degradacja środowiska sta-

nowią obecnie bardzo duże zagrożenie. Aby 

sprostać tym wyzwaniom potrzebna jest nowa 

strategia na rzecz wzrostu, służąca przekształ-

ceniu Unii w nowoczesną, zasobooszczędną 

i konkurencyjną gospodarkę. Dlatego został 

opracowany plan działań na rzecz zrównowa-

żonej gospodarki UE pn. Europejski Zielony Ład. 

Jednym z obszarów działania jest dostarcza-

nie czystej, przystępnej cenowo i bezpiecznej 

energii, a odnawialne jej źródła będą odgrywać 

w tym zakresie kluczową rolę. Polska zade-

klarowała osiągnięcie do 2030 r. 21% udziału 

OZE w finalnym zużyciu energii brutto biorąc 

pod uwagę specyfikę polskiej energetyki oraz 

społeczno-ekonomiczne aspekty planowanej 

transformacji w tym obszarze.

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu
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Climate change and environmental degrada-

tion are now very much a threat. To meet these 

challenges, a new strategy for growth is needed 

to transform the Union into a modern, resour-

ce-efficient and competitive economy. This is 

why the EU’s Sustainable Economy Action Plan 

has been developed under the name: European 

Green Deal. One area of action is the provision 

of clean, affordable and secure energy, and 

renewable energy sources will play a key role 

there. Poland has declared to achieve 21% share 

of the RES in gross final energy consumption by 

2030, taking into account the specificity of the 

Polish energy sector and social and economic 

aspects of the planned transformation in this 

area. Wartość projektu: 16,31 mln zł
w tym środki z UE: 3,93 mln zł

Value of the project: PLN 16.31 million
including EU funds: PLN 3.93 million
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 Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie
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w tym środki z UE: 12,66 mln zł

Value of the project: PLN 26.51 million
including EU funds: PLN 12.66 million

Aby zainteresowanie OZE przełożyło się na praktyczne 

wykorzystywanie, mieszkańcy naszego kraju mogą liczyć 

na dofinansowania – zarówno dla osób prywatnych, rol-

ników, wspólnot, spółdzielni czy przedsiębiorstw. Środki 

na tego rodzaju inwestycje pochodzą między innymi z Unii 

Europejskiej. Wsparcie projektów z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 bezpośrednio rozwijających OZE wynosiło 54,8 mln 

euro. Dodatkowo w wielu innych obszarach inwestycje 

w OZE mogły być elementem projektu, jak np. poprawa 

efektywności energetycznej budynków, zmiana technologii 

i linii produkcyjnych czy likwidacja nieekologicznych źródeł 

ciepła. Skierowane na te obszary dofinansowanie wyniosło 

ponad 210 mln euro. Dofinansowane zostały m.in. obiekty, 

które przeszły głęboką modernizację energetyczną. Poprzez 

zmniejszenie strat ciepła (co umożliwiła np. wymiana okien, 

drzwi, docieplenie budynku), zmniejszenie zużycia energii 

(dzięki wymianie przestarzałych instalacji grzewczych i mo-

dernizacji oświetlenia) oraz wykorzystanie OZE znacznie 

zwiększyła się ich efektywność energetyczna.

In order to ensure that interest in RES translates to practical 

use, the inhabitants of our country can count on subsidies 

- whether for private individuals, farmers, communities, co-

operatives or enterprises. Funding for this type of investment 

comes, among others, from the European Union. Support 

for projects from the Regional Operational Programme of 

the Małopolska Region for 2014-2020 directly developing 

RES amounted to EUR 54.8 million. In addition, in many 

other areas investments in RES could be part of the project 

such as improving the energy efficiency of buildings, chan-

ging technologies and production lines or liquidation of 

non-organic heat sources. Funding targeted at these areas 

amounted to over € 210 million. Among other things, faci-

lities that have undergone deep energy modernisation have 

been subsidised. By reducing heat losses (made possible 

e.g. by replacing windows and doors, insulating the buil-

ding), reducing energy consumption (by replacing outdated 

heating systems and modernising the lighting system) and 

using renewable energy sources, their energy efficiency has 

increased significantly.
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Przemierzając Małopolskę coraz częściej napotykamy również na inwestorów, którzy z pomocą 

Funduszy Europejskich decydują się na budowę własnej elektrowni fotowoltaicznej. Dzięki niej 

są w stanie pokryć własne zapotrzebowanie na energię, a w przypadku jej nadprodukcji odpro-

wadzić nadwyżkę za wynagrodzeniem do publicznej sieci energetycznej, lub zmagazynować 

w akumulatorach i wykorzystać w okresie większego zapotrzebowania.

When travelling around Małopolska, we also come across investors who, with the help of 

European Funds, decide to build their own photovoltaic power plants. It enables them to 

cover their own energy requirements and, in the event of overproduction, to return the 

surplus to the public grid for remuneration, or to store it in batteries for use in times of 

higher demand.

Nie tylko dla dużych przedsiębiorców
Not only for large entrepreneurs

Stare piece to jeden z głównych problemów w walce o czyste powietrze. W naszym regionie 

używa się ok. 540 tys. przestarzałych kotłów na paliwa stałe, które emitują do powietrza 

szkodliwe pyły. Problem złej jakości powietrza przekłada się nie tylko na zdrowie mieszkańców, 

ale także na gospodarkę i turystykę. Pozbycie się smogu jest jednym z głównych wyzwań dla 

naszego regionu. 

Samorząd od wielu lat aktywnie włącza się w walkę ze smogiem w Małopolsce wykorzystując 

do tego celu środki unijne, jakimi dysponuje. Dzięki funduszowym dotacjom tysiące miesz-

kańców województwa małopolskiego zamontowało w swoich gospodarstwach domowych 

instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz wymieniło stare piece na nowoczesne kotły 

grzewcze przyjazne środowisku.

Old chimneys are one of the main problems in the fight for clean air. In our region, there 

are approximately 540,000 outdated solid fuel boilers in use, which emit harmful dust into 

the air. The problem of poor air quality affects not only the health of the population, but 

also the economy and tourism. Elimination of the smog is one of the main challenges for 

our region. 

For many years the local government has been actively involved in the fight against smog 

in Małopolska, using the EU funds at its disposal for this purpose. Thanks to grants from the 

funds, thousands of the Małopolska Region residents have installed photovoltaic and heat 

pump systems in their households and replaced their old cookers with modern, environ-

mentally friendly boilers.
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Jednym z priorytetów Samorządu 

Województwa Małopolskiego jest troska 

o środowisko naturalne i małopolską 

przyrodę. Korzystając z Funduszy 

Europejskich podejmujemy szereg działań 

i angażujemy się w konkretne inicjatywy, 

które promują odpowiedzialność 

za najbliższe otoczenie i dbałość o nasze 

wspólne dobro – dziedzictwo naturalne.

- Tomasz Urynowicz, 

     Wicemarszałek Województwa  
     Małopolskiego

One of the priorities of the Local Government of 
the Małopolska Region is care for the environment 
and Małopolska nature. By using European Funds, 
we undertake a range of activities and engage 
in specific initiatives that promote responsibility 
for our immediate environment and care for our 
common good - our natural heritage.

Vice-Marshal of the Małopolska Region
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Na wymianę starych, nieekolo-

gicznych systemów ogrzewania 

Małopolska przeznaczyła ponad 

297 mln zł z Unii Europejskiej. 

Dzięki nim wymienione zostanie 

prawie 28 tys. kotłów.*

*dane na 19.05.2021 r.

Małopolska has allocated over PLN 

297 million from the European 

Union for the replacement of old, 

non-ecological heating systems. 

Due to these funds, almost 28,000 

boilers will be replaced.*

*data as of 19/05/2021.

To nie koniec unijnego wsparcia dla OZE. W nadchodzącej perspektywie 

finansowej na lata 2021-2027 Małopolska planuje utrzymanie wsparcia 

gwarantującego dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii. Wsparcie 

tego rodzaju inwestycji ma umożliwić dywersyfikację struktury wytwa-

rzania energii, zmniejszenie wpływu na środowisko oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego. Z poziomu regionalnego planuje się 

przede wszystkim dofinansowanie systemu rozproszonego źródeł energii, 

opartego o budowę małych źródeł energii elektrycznej i cieplnej na po-

trzeby lokalne, które nie będą wymagały przesyłania jej na duże odległości. 

Rozproszenie jednostek wytwarzających energię oraz zlokalizowanie ich 

blisko odbiorcy wpływa także na ograniczenie strat przesyłowych, choć 

wymaga to utrzymania w dobrym stanie lokalnej infrastruktury dystry-

bucyjnej. Inwestowanie w OZE będzie mogło być również elementem 

w wielu innych obszarach jak np. w ramach projektów dotyczących po-

prawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, publicz-

nych czy w ramach inwestycji realizowanych w szerokim zakresie przez 

przedsiębiorców.

This is not the end of EU support for RES. In the upcoming financial per-

spective 2021-2027, Małopolska plans to maintain support to guarantee 

the further development of renewable energy sources. Support for this 

type of investment is intended to make it possible to diversify the structure 

of energy production, reduce environmental impact and increase energy 

security. At the regional level, it is primarily planned to subsidise a system 

of distributed energy sources, based on the construction of small elec-

tricity and heat sources intended for local needs, which will not require 

long-distance transmission. The dispersal of generation units and their 

location close to the consumer also reduces transmission losses, although 

this requires the local distribution infrastructure to be maintained in good 

condition. Investing in RES will also be an element in many other areas, 

such as within energy efficiency improvement projects in residential and 

public buildings, or as part of investments carried out on a large scale by 

entrepreneurs.
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Stabilizacja osuwiska – droga gminna Ławczówek-Woźniczna
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Wartość projektu: 4,74 mln zł
w tym środki z UE: 3,18 mln zł

Value of the project: PLN 4.74 million
including EU funds: PLN 3.18 million

Natura zmienną jest

Nature is changeable

Woda, ziemia, ogień, powietrze – cztery żywioły, na tajemni-

cy których człowiek budował swoje wyobrażenia o świecie. 

Mają moc tworzenia i moc destrukcji. Potężne, nieokiełznane 

siły będące zarówno naszym sprzymierzeńcem, jak i wro-

giem. Swą niszczycielską moc objawiają w pełni w czasie 

burz, powodzi, pożarów, trzęsień ziemi. Człowiek kontra 

furia Natury. Czy jesteśmy wobec niej zupełnie bezradni?

Water, earth, fire, air - the four elements on the secret of 

which man has built his ideas about the world. They have 

the power to create and the power to destroy. Powerful, 

uncontrollable forces that are both our ally and our enemy. 

Their destructive power is fully revealed during storms, flo-

ods, fires, earthquakes. Man vs. the fury of Nature. Are we 

completely helpless against it?

Krajobraz po burzy
Landscape after the storm

Natura rządzi się swoimi prawami i bywa, że zrywa warun-

ki przymierza, które zdała się z nami zawrzeć w niemym 

porozumieniu. Pozornie oswojona, burzy porządek rzeczy, 

który narzucił jej człowiek. Uaktywnia moc wody, powietrza, 

ziemi i ognia, zostawiając za sobą uszkodzone zabudowania, 

drogi, mosty. 

Małopolska to region dotknięty zjawiskiem ruchu mas ziem-

nych. Często jego przyczyną są podtopienia i powodzie, 

które nawiedzają województwo. Opady burzowe często 

nakładają się na wcześniejsze długotrwałe opady rozlewne. 

Powstałe z ich powodu osuwiska naznaczają kolejne miejsca 

na mapie regionu piętnem zagrożenia lub wymagają po-

niesienia znacznych nakładów finansowych na stabilizację 

osuwającej się ziemi, naprawę uszkodzeń i odbudowę infra-

struktury. W porządkowaniu „krajobrazu po burzy” pomagają 

środki unijne. Największą finansowo tego typu inwestycją 

dofinansowaną z regionalnej puli Funduszy Europejskich 

jest zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi wojewódzkiej 

975 wraz z budową mostu w Gródku nad Dunajcem. Projekt 

opiewa na kwotę ponad 21,3 mln zł. 

Nature is governed by her own laws and sometimes breaks 

the terms of the covenant she seemed to have made with us 

in silent agreement. Seemingly tame, it shatters the order of 

things that man has imposed on it. It activates the power of 

water, air, earth and fire, leaving behind damaged buildings, 

roads, bridges. 

Małopolska is a region affected by earth movement. It is 

often caused by flooding and floods that hit the province. 

Thunderstorm rainfall often overlaps with previous prolon-

ged heavy rainfall. The resulting landslides mark other pla-

ces on the map of the region with the stigma of danger or 

require significant financial outlays to stabilise the landslide, 

repair the damage and rebuild the infrastructure. EU funding 

is helping to clean up the “landscape after the storm”. The 

largest financial investment of this type, co-financed from 

the regional pool of European Funds, is the protection of 

landslides in the course of provincial road no. 975 together 

with the construction of a bridge in Gródek nad Dunajcem. 

The project amounts to over PLN 21.3 million.
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Wartość projektu: 120,5 tys. zł
w tym środki z UE: 68,6 tys. zł

Value of the project: PLN 120.5 thousand
including EU funds: PLN 68.6 thousand
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Choć nie możemy zapanować nad żywiołami, dzięki nowocze-

snym technologiom jesteśmy w stanie w porę przygotować się 

do walki z nimi i zapobiec wielu skutkom tej nieokiełznanej siły. 

Na straży naszego bezpieczeństwa stoją systemy monitorowania 

i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi. W przypadku zagro-

żenia umożliwiają wczesne powiadamianie służb i rozpoczęcie 

działań związanych np. ze wzmacnianiem zabezpieczeń czy 

ewakuacją mieszkańców. Jak działa to w praktyce? Przykładowo 

w powiecie chrzanowskim duże zagrożenie stanowią nagłe przy-

bory poziomu wody w Wiśle oraz jej dopływach: Sole i Skawie. 

Dzięki Funduszom Europejskim stworzono na tym obszarze 

system monitoringu powodziowego funkcjonujący nie tylko 

Pl

Swe zaskakujące oblicze Matka Natura zdradza nam często pod-

czas wędrówek po górach. Choć wyruszamy na szlak w pięknym 

słońcu, nie oznacza to, iż w jego promieniach dotrzemy na szczyt. 

Pogoda zmienia się tu dynamicznie, bywa kapryśna i może niemile 

zaskoczyć, jeśli nie będziemy na to odpowiednio przygotowani. 

W trosce o bezpieczeństwo turystów odwiedzających Tatrzański 

Park Narodowy z pomocą funduszy unijnych powstał system 

monitoringu pogody na tym obszarze. Pozyskiwane dzięki nie-

mu dane meteorologiczne służą prognozowaniu i informowaniu 

Oszukać przeznaczenie

Czasem słońce, czasem deszcz

Pl

Ratownicy górscy, a także wodni, medyczni, strażacy – zawo-

dowi i ochotnicy, policjanci oraz funkcjonariusze pozostałych 

służb – dzień w dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Ich 

praca bywa niezauważalna – do momentu, w którym sami 

stajemy w obliczu niebezpieczeństwa. 

W czasie akcji ratunkowej mobilizują swoje siły i umiejęt-

ności, walczą z czasem, z żywiołem, zmęczeniem. Stawiają 

czoła zagrożeniu, by nieść pomoc. Lecz choć wyszkoleni, 

w świetnej formie fizycznej, to nadal ludzie tacy jak my. By byli 

skuteczni i bezpieczni, wykonując swoje zadania muszą po-

siadać wsparcie w postaci odpowiedniego sprzętu. Wypadki 

komunikacyjne, nawałnice, pożary – sytuacje zagrożenia 

to codzienność, z którą się mierzą. Ale sprawność i szyb-

kość ich działania często zależy od posiadanych urządzeń 

i narzędzi pracy. Dlatego inwestycje w doposażenie służb 

Na ratunek

to lokata w bezpieczeństwo Małopolski. Strumień środków 

finansowych na ten cel popłynął z Funduszy Europejskich, 

którymi dysponuje województwo w ramach bieżącego 

unijnego rozdania. Wsparciem objęto 114 jednostek służb 

ratowniczych. Ponadto dzięki środkom europejskim na ma-

łopolskich drogach pojawiło się dodatkowo 50 w pełni wypo-

sażonych karetek pogotowia i 44 wozy strażackie. Ratownicy 

TOPR-u dysponują dodatkowymi skuterami śnieżnymi i pojaz-

dem terenowym ATV, a Regionalne Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Krakowie zyskało specjalistyczny autobus 

służący przeprowadzaniu akcji pobierania krwi. 

Również w kolejnych latach Fundusze Europejskie będą po-

magać w zapewnieniu bezpieczeństwa w naszym regionie. 

W ramach nowej unijnej puli środków planuje się m.in. dalsze 

wsparcie dla służb ratunkowych czy przeciwdziałanie zagro-

żeniom takim jak ruchy masowe.

w okresie silnych opadów, lecz przez cały rok. Bazuje on na au-

tonomicznych stacjach dokonujących pomiaru poziomu wody 

w korytach rzek i przekazujących na bieżąco uzyskane wyniki 

do centrali poprzez telefonię komórkową oraz Internet. Gdy woda 

przekracza stan ostrzegawczy bądź alarmowy system automa-

tycznie powiadamia o tym zdarzeniu. Ponadto generuje on własne 

prognozy na kolejne 1-2 godziny. Służby kryzysowe mając infor-

macje o aktualnym oraz przewidywanym stanie wody mogą z du-

żym wyprzedzeniem zaplanować i podjąć odpowiednie działania. 

Zyskują cenny czas na ostrzeżenie mieszkańców, zabezpieczenie 

dobytków i mienia publicznego i tym samym zminimalizowanie 

strat, które może przynieść nadchodząca powódź.  

o zjawiskach atmosferycznych oraz ostrzeganiu przed zagroże-

niem lawinowym. Zanim więc opuścimy schronisko, warto rzucić 

okiem na ekran wyświetlający komunikat pogodowy, by nie dać 

się zaskoczyć kaprysom aury. W górach bowiem to przyroda dyk-

tuje warunki, nie my. Choć statystyki Tatrzańskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego wciąż pokazują, jak wielu turystów nie 

jest tego świadomych. Brak wyobraźni, beztroska, zwykły pech, 

czy nieszczęśliwy wypadek i w jednej chwili stajemy bezbronni 

wobec potęgi Natury. Wtedy wkraczają toprowcy.

E ng

Although we cannot control the elements, thanks to modern 

technology, we are able to prepare in time to combat them 

and prevent many of the effects of this unbridled force. Our 

security is guarded by systems for monitoring and warning 

against natural disasters. In the event of emergency, they 

enable early notification of services and the initiation of 

actions related to, for example, reinforcing security or eva-

cuating residents. How does this work in practice? In the 

County of Chrzanów, for example, sudden rises in the water 

level of the Vistula and its side streams: Soła and Skawa pose 

a serious threat. Thanks to European Funds, a flood moni-

toring system has been set up in the area, which operates 

E ng

Mother Nature often reveals her surprising face to us when 

we’re hiking in the mountains. Although we set off on the trail 

in beautiful sunshine, it does not mean that we will reach the 

summit in its rays. The weather here changes dynamically, can 

be capricious and can surprise you unpleasantly if you are not 

properly prepared. In order to ensure the safety of tourists vi-

siting the Tatra National Park, a weather monitoring system in 

the area was established with the help of EU funds. The me-

teorological data it acquires are used to forecast and inform 

about weather phenomena and to warn of avalanche danger. 

Deceive destiny

Sometimes sun shines, sometimes it rains

not only during periods of heavy rainfall but throughout the 

year. It is based on autonomous stations measuring the water 

level in river beds and relaying the results to a central office 

in real time via mobile telephony and the Internet. When the 

water level exceeds the warning or alarm level, the system 

automatically notifies of this event. It also generates its own 

forecasts for the next 1-2 hours. With information on current 

and predicted water levels, emergency services can plan 

and take appropriate action well in advance. They gain va-

luable time to warn residents, secure possessions and public 

property and thus minimise the damage that the impending 

flood may bring.

E ng

Mountain rescuers, as well as water rescuers, medical re-

scuers, firefighters - both professional and voluntary, police 

officers and officers of other services - take care of our 

safety every day. Their work sometimes goes unnoticed - 

until we ourselves face danger. 

During a rescue operation, they mobilise their strength 

and skills, fight against time, the elements, fatigue. They 

face danger in order to bring help. But although trained, 

having great physical shape, they are still people like us. 

To be effective and safe, they need to be supported in the-

ir tasks by the right equipment. Traffic accidents, storms, 

fires - emergencies are a daily reality they face. But the 

efficiency and speed of their operation often depends on 

the equipment and working tools they have. That is why 

investment in retrofitting services is an investment in the 

To the rescue!

So before you leave a mountain shelter, it’s worth taking a look 

at the weather display screen so you don’t get caught out by 

the whims of the weather. For in the mountains it is nature that 

dictates the conditions, not us. Although the statistics of the 

Tatra Volunteer Search and Rescue service still show how many 

tourists are not aware of this. A lack of imagination, careles-

sness, bad luck or an unfortunate accident and in an instant we 

are defenceless against the power of Nature. That’s when the 

mountain rescuers step in.

safety of Małopolska. A stream of funding for this purpose 

came from the European Funds available to the region un-

der the current EU allocation. Support was provided to 114 

emergency service units. In addition, thanks to European 

Funds, 50 fully equipped ambulances and 44 fire engines 

appeared on Małopolska roads. Tatra Volunteer Search and 

Rescue service rescuers have additional snowmobiles and 

an off-road vehicle ATV, and the Regional Centre for Blood 

Donation and Haemotherapy in Kraków has acquired a spe-

cialised bus designed for blood collection initiatives. 

In the coming years too, European Funds will help to ensure 

security in our region. Within the frames of the new EU funds 

envelope, it is planned, among other things, to provide fur-

ther support for emergency services or countering threats 

such as mass movements.
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Wartość projektu: 1,26 mln zł
w tym środki z UE: 423,34 tys. zł

Value of the project: PLN 1.26 million
including EU funds: PLN 423.34 thousand

Wartość projektu: 23,88 mln zł
w tym środki z UE: 9,29 mln zł

Value of the project: PLN 23.88 million
including EU funds: PLN 9.29 million

Bezpieczna Małopolska 
- samochody strażackie
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Człowiek uczy się 
przez całe życie
One must live long to learn
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Równowaga to podstawa
Balance is essential

Kiedy w nasze życie wkracza dziecko, wiele aspektów 

codzienności wymaga przeorganizowania i dostosowa-

nia do powiększonego składu rodziny. Gdy już oswoimy 

siebie nawzajem i nauczymy się wspólnie funkcjono-

wać, kolejną „rewolucją” bywa wejście rodzica w życie 

zawodowe. To duża zmiana zarówno dla przeżywają-

cego rozstanie potomka, jak i opiekuna balansującego 

pomiędzy pracą a czasem dla najbliższych i obowiązkami 

domowymi. Dlatego ważne jest, by na tym etapie istniały 

rozwiązania gwarantujące obu stronom realne wsparcie 

– zarówno w harmonijnym rozwoju dziecka, jak i możli-

wości podjęcia pracy przez jego opiekuna. 

Małopolska jest regionem przyjaznym dla rodziców wkra-

czających lub wracających na rynek pracy po okresie 

sprawowania opieki nad małym dzieckiem. Nasze wo-

jewództwo w skali kraju plasuje się na drugim miejscu 

– zaraz po mazowieckim – pod kątem liczby placówek 

dedykowanych najmłodszym mieszkańcom. W 2019 

r. funkcjonowało tu 399 żłobków i 72 kluby dziecię-

ce* i z roku na rok ich przybywa. W zwiększaniu liczby 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 pomagają Fundusze 

Europejskie. Dzięki nim od 2014 roku w naszym regionie 

powstało ponad 3,5 tys. miejsc żłobkowych w nowych 

oraz istniejących placówkach, które otrzymały unijną po-

moc m.in. na dostosowanie obiektu, zakup wyposażenia 

i pomocy do prowadzenia zajęć, czy stworzenie placów 

zabaw, by zapewnić maluchom jak najlepsze warunki.

Wsparciem dla opiekunów wychowujących dzieci w wie-

ku do lat 3, chcących podjąć lub kontynuować zatrud-

nienie jest również współfinansowany ze środków euro-

pejskich projekt Małopolska Niania 2.0. Rodzice, którzy 

z powodu opieki nad maluchem mają problem z rozpo-

częciem lub utrzymaniem pracy, jak również powracający 

z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowaw-

czego mogą liczyć na pomoc w pokryciu kosztów za-

trudnienia niani. Przez 12 kolejnych miesięcy otrzymują 

dofinansowanie do wynagrodzenia dla opiekunki dziecka. 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez samorząd z myślą 

szczególnie o mieszkańcach tych gmin, w których dostęp 

do żłobka lub klubu malucha jest ograniczony.

E ng

When a child joins our lives, many aspects of everyday 

life need to be reorganised and adapted to the extended 

family composition. Once we have tamed each other 

and learned to function together, the next “revolution” is 

when the parent enters working life. It’s a big change for 

both the surviving offspring and the carer balancing work 

with time for loved ones and household responsibilities. 

It is therefore important to provide solutions at this stage 

that guarantee real support for both parties - both in the 

harmonious development of the child and in the possi-

bility for the carer to take up employment. 

Małopolska is a region friendly to parents entering or re-

turning to the labour market after a period of caring for 

a small child. Our region is ranked second in the country 

- behind the Mazovia Region - in terms of the number 

of facilities dedicated to the youngest inhabitants. There 

were 399 nurseries and 72 children’s clubs* operating 

in 2019, and their number is increasing year by year. 

European Funds are helping to increase the number of 

childcare places for children up to the age of three. Since 

2014, over 3,500 nursery places have been created in our 

region in new and existing facilities which have received 

EU support to adapt facilities, purchase equipment and 

teaching aids to giving classes and create playgrounds to 

ensure the best possible conditions for children.

Support for carers raising children up to 3 years of age 

who want to take up or continue employment is also pro-

vided by the Małopolska Niania 2.0 project, co-financed 

from European Funds. Parents who find it difficult to start 

or maintain a job because of caring for a toddler, as well 

as those returning from maternity, parental and parental 

leave, can count on help with the cost of hiring a nanny. 

For 12 consecutive months, they receive a salary subsidy 

for a babysitter. The project is being implemented by the 

local government with a particular focus on the residents 

of those municipalities where access to a crèche or tod-

dler club is limited.
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Od malucha do zucha
From a short one to a brave one

Na przestrzeni ostatnich lat – podobnie jak w przypadku żłobków – 

w Małopolsce rośnie liczba przedszkoli. W roku szkolnym 2019/2020 w re-

gionie funkcjonowały 2 353 placówki – czyli o 83 więcej niż w roku ubie-

głym*. Tendencja ta jest odpowiedzią na systematycznie zwiększające się 

w tym względzie zapotrzebowanie. Przy czym przedszkola nie są postrze-

gane jako miejsca „przechowywania” dzieci w godzinach pracy rodziców, 

ale jako przyjazne środowisko do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz 

nawiązywania relacji rówieśniczych. Do powstawania nowych miejsc przed-

szkolnych przyczyniają się Fundusze Europejskie. Również z ich pomocą 

placówki są dostosowywane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 

co ułatwia ich włączenie w funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i tym 

samym zapobiega wykluczeniu. Środki unijne kierowane są na doskonalenie 

nauczycieli (m.in. w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami) 

oraz rozszerzanie oferty zajęć dodatkowych w placówkach. Dzięki temu 

nauka idzie w parze z zabawą - aktywność i sprawność przedszkolaków 

stymulowana jest poprzez uczestnictwo w rytmice, lekcjach językowych, 

ćwiczeniach logopedycznych oraz wielu innych atrakcyjnych formach 

wspierających rozwój przyszłych uczniów i przygotowujących ich na spo-

tkanie ze szkołą. 

Over the last few years - as in the case of nurseries - the number of kinder-

gartens in Małopolska has been increasing. In the school year 2019/2020, 

there were 2,353 educational institutions in the region - 83 more than last 

year*. This trend is in response to a steadily increasing demand in this respect. 

At the same time, kindergartens are not seen as places to “store” children 

when parents are at work, but as a friendly environment for acquiring know-

ledge and skills and for establishing peer relationships. European Funds are 

contributing to the creation of new nursery school places. It is also thanks 

to them that facilities are adapted to the needs of children with disabilities, 

facilitating their inclusion in the peer group and thus preventing exclusion. 

EU funds are directed at teacher training (e.g. in the area of working with 

children with special needs) and extending the offer of additional classes 

in schools. Thanks to this, learning goes hand in hand with fun - the acti-

vity and fitness of the preschoolers is stimulated through participation in 

eurhythmics, language lessons, speech therapy exercises and many other 

attractive forms supporting the development of future pupils and preparing 

them to meet school. 
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Zależy nam na tym, aby nasze dzieci, młodzież, ale także dorośli mieli 

świadomość tego, że warto uczyć się przez całe życie i że warto starannie 

zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną. Małopolska oferuje wiele 

możliwości, także dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

We want our children, young people but also adults, to be aware that lifelong learning 
is a good thing and it is worthwhile to plan one’s educational path carefully. Małopolska 
Region offers many opportunities, also thanks to support from European Funds.

- Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Pl

Member of the Board of the Małopolska Region

Mam Talent
Got Talent

Małopolscy uczniowie korzystają z Funduszy 

Europejskich poprzez uczestnictwo w realizowa-

nych przez samorząd oraz szkoły projektach unij-

nych. Pomagają one na kolejnych szczeblach edukacji 

tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju umiejętno-

ści i szczególnych uzdolnień młodych ludzi, a także 

zdobycia kwalifikacji, które zapewnią im w przyszłości 

swobodne poruszanie się po rynku pracy.

Od 2016 roku uczniowie wykazujący szczególne pre-

dyspozycje są otaczani pieczą w ramach inicjatywy 

Małopolskie Talenty. W tym celu w całym regionie 

działają 52** Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych, 

w których realizowane są zajęcia pozaszkolne. 

Młodzież rozwija uzdolnienia w zakresie kompetencji 

kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, 

nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębior-

czości, technologii informacyjno-komunikacyjnych 

oraz kompetencji społecznych i uczenia się. Z dodat-

kowych zajęć skorzystało dotychczas prawie 6 tys. 

uczniów** szkół podstawowych i średnich. Zdolnej 

młodzieży dedykowano także takie działania, jak: 

Letnia Szkoła Młodych Talentów czy Forum Młodych 

Talentów. W projekcie nie zabrakło również wsparcia 

dla nauczycieli, którzy mogli doskonalić się w zakresie 

metod pracy ze szczególnie uzdolnionymi – i tym 

samym wymagającymi niestandardowego podejścia 

- wychowankami.

Znakomite wyniki uczniów w nauce oraz osiągnięcia 

w olimpiadach i konkursach nagradzane są wspar-

ciem ze współfinansowanego ze środków unijnych 

Regionalnego Programu Stypendialnego. Od 2016 r. 

najzdolniejszym wśród małopolskiej młodzieży przy-

znawane jest na okres roku szkolnego (od 1 września 

do 31 sierpnia) stypendium finansowe z przezna-

czeniem na realizację pod okiem opiekuna dydak-

tycznego indywidualnego planu rozwoju w obsza-

rze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczo-

ści. Dotychczas pomoc z Regionalnego Programu 

Stypendialnego otrzymało 4 178** wyróżniających się 

uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych 

i dawnych gimnazjów.

E ng

Pupils in Małopolska benefit from European Funds 

through participation in EU projects implemented 

by the local government and schools. These help, 

at successive levels of education, to create the right 

conditions for the development of young people’s 

skills and special talents, as well as for the acquisition 

of qualifications that will ensure their future ease of 

movement in the labour market.

Since 2016 students, who show special aptitude have 

been looked after as part of the Małopolska Talents 

initiative. To this end, 52** Centres for the Support of 

Gifted Pupils operate throughout the region, where 

extracurricular activities are carried out. Young people 

develop talents in the following key subject compe-

tences: English, mathematics and natural sciences, 

entrepreneurship, information and communication 

technology, and social and learning competences. 

Almost 6,000 pupils** from primary and secondary 

schools have benefited from the extra classes so far. 

Talented young people were also dedicated to acti-

vities such as: Summer School for Young Talent or 

the Young Talent Forum. The project also included 

support for teachers, who were able to improve their 

methods of working with particularly gifted pupils - 

and thus requiring a non-standard approach.

The students’ excellent academic results and achie-

vements in contests and competitions are rewarded 

with support from the EU co-financed Regional 

Scholarship Programme. Since 2016, the most talen-

ted young people in Małopolska have been awarded 

a financial scholarship for the duration of the school 

year (from 1 September to 31 August) to implement 

an individual development plan in the area of natural 

sciences, IT, foreign languages, mathematics and/or 

entrepreneurship under the guidance of a tutor. So 

far, 4,178** outstanding students from primary, se-

condary and former junior high schools have received 

assistance from the Regional Scholarship Programme.
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Równe szanse na starcie

Organizacja zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, wy-

posażanie pracowni, realizacja projektów edukacyjnych czy 

pomoc stypendialna to działania, na wsparcie których unij-

nymi dotacjami mogły liczyć szkoły podstawowe i średnie 

w ostatnich latach. Pomoc kierowana była również do na-

uczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, by wspierać 

rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, stanowią-

cych połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych 

za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobi-

stego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz 
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zatrudnienia. Dofinansowaniami obejmowano prowadzenie 

zajęć specjalistycznych i wyrównawczych dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi oraz 

szkolenia kadry w zakresie pracy z tą grupą wychowan-

ków. Dzięki szerokiemu zakresowi działań możliwe było 

zaspokajanie tych potrzeb, które zostały zdiagnozowane 

w danej placówce oraz realizacja aktywności edukacyjnych 

dla dzieci i młodzieży z problemami, uczniów zdolnych oraz 

pragnących rozwijać swoje zainteresowania.

I ty zostaniesz Pitagorasem
Pl

Uczniom i kadrze szkół średnich dedykowana jest 

„Małopolska Chmura Edukacyjna”, czyli inicjatywa rozwi-

jająca pilotażowy projekt realizowany w latach 2013-2015, 

w ramach którego prowadzono innowacyjne zajęcia dla mło-

dzieży we współpracy z uczelniami wyższymi - wspólne pro-

jekty badawcze, wirtualne zajęcia wykładowe i laboratoryjne 

opierające się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

teleinformatycznych. Finalnie Chmura Edukacyjna to e-usłu-

ga udostępniana przez Portal edukacyjny, za pośrednictwem 

którego odbywa się współpraca wszystkich użytkowników.

„Małopolska Chmura Edukacyjna” jako nowy model naucza-

nia jest wypadkową działań polegających przede wszystkim 

na budowie odpowiedniej infrastruktury w szkołach, wy-

posażaniu placówek w niezbędny sprzęt, a także pomoce 

dydaktyczne, realizacji zajęć edukacyjnych i rozwijaniu kom-

petencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowocze-

snych technologii w codziennej pracy.

Fach w ręku

Dobry mechanik, solidny elektryk, czy kreatywny fryzjer 

– korzystając na co dzień z różnego typu usług, liczymy 

na profesjonalną obsługę. A przecież bywa i tak, że już 

samo znalezienie fachowca stanowi trudność - gdy trze-

ba nastroić fortepian, czy zreperować zabytkowy zegarek. 

Fach w ręku bywa nieoceniony. Dlatego Województwo 

Małopolskie stawia na rozwój nowoczesnego kształcenia 

zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami ryn-

ku pracy. Z regionalnych funduszy unijnych w bieżącym 

okresie przeznaczono na ten cel ok. 90 mln euro*. Dzięki 

takiej strategii i podejmowanym działaniom region zyskuje 

wykształconych specjalistów, a młodzież po ukończeniu 

szkoły bez problemu znajduje zatrudnienie w zawodzie. 

W regionie tworzone są Centra Kompetencji Zawodowych 

prowadzące specjalistyczne kursy i szkolenia. Wsparcie kie-

rowane jest do szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe – zwłaszcza w zakresie rozwoju kompetencji 

kadr, wzbogacania oferty, doradztwa zawodowego dla 

młodzieży, czy tworzenia i doposażania specjalistycznych 

pracowni zawodowych, które umożliwiają uczniom naukę 

w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywiste-

go przyszłego środowiska pracy. Poprzez tworzenie klas 

patronackich i organizację staży i praktyk zacieśniana jest 

współpraca z przedsiębiorcami, czyli przyszłymi praco-

dawcami, a także uczelniami wyższymi. Podejmowane są 

również działania związane ze zwiększaniem aktywnego 

udziału w edukacji zawodowej uczniów ze szczególnymi 

potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

E ng

Equal opportunities at the beginning

The organisation of extracurricular activities, interest gro-

ups, equipment for laboratories, implementation of edu-

cational projects or scholarship assistance are activities 

which primary and secondary schools have been able to 

count on support from EU grants in recent years. Assistance 

was also provided to teachers upgrading their qualifications 

to support the development of key competences in their 

students, which are a combination of knowledge, skills 

and attitudes considered essential for personal fulfilment 

E ng

and development, active citizenship, social inclusion and 

employment. Funding was provided for specialist and com-

pensatory classes for students with special educational and 

developmental needs, as well as for staff training on working 

with this group of pupils. Thanks to a wide range of acti-

vities, it was possible to meet those needs that had been 

diagnosed in a given institution and to implement educatio-

nal activities for children and young people with problems, 

gifted pupils and those wishing to develop their interests.

And you will be Pythagoras

High school students and staff are dedicated to the 

“Małopolska Education Cloud”, an initiative that develops 

the pilot project implemented in 2013-2015, which pro-

vided innovative classes for young people in cooperation 

with universities - joint research projects, virtual lecture and 

laboratory classes based on the use of modern ICT techno-

logies. Finally, the Education Cloud is an e-service provided 

by the Education Portal through which all users collaborate.

“Małopolska Education Cloud” as a new model of teaching is 

a resultant of activities consisting primarily in the construc-

tion of appropriate infrastructure in schools, equipping the 

institutions with the necessary equipment and teaching aids, 

the implementation of educational activities and the deve-

lopment of teachers’ competencies in the use of modern 

technologies in everyday work.

A real skill in your hand 

Whether it’s a good mechanic, a reliable electrician or 

a creative hairdresser, when we use services of all kinds on 

a daily basis, we count on a professional service. And yet, 

it can be difficult to find a professional when you need to 

tune a piano or repair an antique watch. A real skill is invalu-

able. That is why the Małopolska Region puts emphasis on 

the development of modern vocational education, closely 

linked to the expectations of the labour market. Around 

€90 million of EU regional funding has been allocated for 

this purpose in the current period*. Thanks to this strategy 

and the measures taken, the region gains skilled profes-

sionals, and young people can easily find employment 

after leaving school. The region is setting up Vocational 

Competence Centres providing specialised courses and 

E ng

training. The support is directed to schools and institutions 

providing vocational education - especially in the field of 

personnel competence development, offer enrichment, 

professional advisory for youth, or creation and equipping 

specialist vocational laboratories, which enable students 

to learn in conditions as close as possible to the real future 

work environment. Through the creation of patronage clas-

ses and the organisation of internships and apprenticeships, 

cooperation with entrepreneurs, i.e. future employers, and 

universities is strengthened. Measures are also taken to in-

crease the active participation in vocational education of 

students with special needs, including disabilities.
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Kariera dobrze zaplanowana
A well planned career

Uczenie się przez całe życie, czyli kontynuacja podnosze-

nia kwalifikacji i dokształcanie się po zakończeniu etapu 

edukacji formalnej jest coraz popularniejsza. W dużym 

stopniu taką postawę wymusza dynamika zmian na rynku 

pracy, ale często także wewnętrzna potrzeba samoroz-

woju. Szansę na zdobywanie nowych umiejętności dają 

Małopolanom po 25 roku życia – aktywnym zawodowo 

(pracującym, prowadzącym własną działalność, rolni-

kom), ale o niskich kwalifikacjach - realizowane przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie unijne projekty: 

Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa. Pierwszy 

z nich umożliwia otrzymanie dofinansowania szkoleń 

o charakterze ogólnym, przydatnych w życiu codzien-

nym, niezależnych od wykonywanego zawodu (jak kurs 

prawa jazdy), natomiast drugi – oferuje wsparcie w za-

kresie szkoleń zawodowych. Uczestnik projektu wytycza 

swoją ścieżkę kariery i planuje szkolenia wraz z doradcą 

zawodowym.

E ng

Lifelong learning, i.e. continuing to improve one’s qualifi-

cations and further training beyond the formal education 

stage, is becoming increasingly popular. To a large extent, 

this attitude is forced by the dynamics of change on the 

labour market, but often also by an internal need for 

self-development. An opportunity to acquire new skills 

is offered to people over the age of 25 from Małopolska 

- professionally active (working, self-employed, farmers), 

but with low qualifications - by EU projects implemen-

ted by the Regional Labour Office in Kraków: Career 

Direction and Professional Career Direction. The first one 

makes it possible to receive co-financing for training of 

a general nature, useful in everyday life, independent of 

one’s profession (such as a driving licence course), while 

the second one offers support for vocational training. The 

project participant defines their career path and plans 

training together with the vocational counsellor. 
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Zdany egzamin  
z edukacji 
zdalnej

Passing the  

remote education exam

W warunkach pandemii, która w 2020 r. zmieniła nasze życie społeczne, 

Fundusze Europejskie okazały się podstawowym źródłem finansowania 

działań podejmowanych przez samorząd, także w dziedzinie szkolnictwa. 

Na wsparcie edukacji w czasach kryzysu przeznaczono ok. 60 mln zł. W okre-

sie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół nauczyciele i ucznio-

wie otrzymali pomoc w postaci zakupionego ze środków unijnych sprzętu 

komputerowego do nauki zdalnej. Uruchomiono Małopolskie Laboratorium 

Edukacji Cyfrowej Humine, które służy konsultacjami i doradztwem nauczy-

cielom, dyrektorom szkół oraz rodzicom, a także zaplanowano powstanie 

w naszym regionie 22 szkół modelowych, które w latach 2021-2023 przejdą 

transformację opartą o rozwiązania cyfrowe, dzięki czemu staną się nowo-

czesnymi placówkami edukacyjnymi na miarę wyzwań dzisiejszego świata.

E ng

Amidst the pandemic that has transformed our social life in 2020, the 

European Funds have proved to be an essential source of funding for the 

actions taken by local government, including in the field of education. Around 

PLN 60 million has been allocated to support education in times of crisis. 

During the period of temporary restrictions on the operation of schools, 

teachers and pupils were assisted with EU-purchased computer equipment 

for distance learning. The Humine Małopolska Digital Education Laboratory, 

which provides consultation and advice to teachers, school principals and 

parents, was launched, and 22 model schools were planned to be established 

in our region, which in the years 2021-2023 will undergo a transformation 

based on digital solutions, thanks to which they will become modern edu-

cational institutions meeting the challenges of today’s world.
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*   źródło: raport Województwo 

     Małopolskie 2020

** dane na 30.04.2021 r.

*   Source: Małopolska Region 2020 report

** data as of 30/04/2021.
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Małopolska kulturą  
oddycha
Małopolska breathes culture 

Jak pisał Andrzej Sapkowski: „Możemy nosić chińskie ciuchy, 

jeździć czeskimi autami, patrzeć w japońskie telewizory, go-

tować w niemieckich garnkach hiszpańskie pomidory i nor-

weskie łososie. Co do kultury, to jednak wypadałoby mieć 

własną.”

Małopolska kultura jest wartością samą w sobie, jedy-

na i niepowtarzalna, ceniona w kraju i za granicą. Teatry, 

muzea, galerie dają przestrzeń dla artystów, a widzom 

możliwość duchowych doznań na najwyższym pozio-

mie. Małopolska kultura wiele też zawdzięcza Funduszom 

Europejskim. Muzeum Podgórza, Opera i MOCAK w Krakowie, 

Zamek w Ojcowie, kwartał królewski w Olkuszu, renowacja 

Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie, czy Willi Czerwony 

Dwór w Zakopanem. To tylko przykłady inwestycji, które po-

wstały przy udziale środków unijnych. Małopolska to miejsce 

z bogatą ofertą kulturalną, ale ten obszar często boryka się 

z problemem braku środków na rozwój i utrzymanie wy-

sokich standardów prezentacji posiadanej oferty. Fundusze 

Europejskie wychodzą temu naprzeciw. 
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As Andrzej Sapkowski wrote: “We can wear Chinese clothes, 

drive Czech cars, look at Japanese TVs, cook Spanish toma-

toes and Norwegian salmon in German pots. As for culture, 

however, it would be appropriate to have our own.”

The culture of Małopolska is a value in itself, unique and unre-

peatable, valued at home and abroad. Theatres, museums and 

galleries offer space for artists, and audiences the opportunity 

for spiritual experiences at the highest level. The culture of 

Małopolska also owes much to European Funds. The Podgórze 

Museum, the Opera House and MOCAK in Kraków, the Ojców 

Castle, the Royal Quarter in Olkusz, the renovation of the 

Jewish Cemetery in Tarnów, and the Willa Czerwony Dwór 

in Zakopane. These are just some examples of investments 

that have been made with the help of EU funds. Małopolska is 

a place with a rich cultural offer, but this area often struggles 

with the problem of lack of funds for development and ma-

intenance of high standards of presentation of the offer. The 

European Funds are meeting this challenge.

Kultura jest sposobem na wyrażanie ludzkich emocji, myśli i wrażliwości, 

jest rodzajem komunikacji międzyludzkiej, która tworzy historię i buduje 

przyszłość. Nowe przestrzenie instytucji kultury tak pięknie odnowione dzięki 

Funduszom Europejskim zachęcają do delektowania się ich bogatą ofertą.

Culture is a way of expressing human emotions, thoughts and sensibilities, it is a kind of 
communication between people that creates history and builds the future. The new spaces 
of the cultural institutions, so beautifully renovated thanks to European Funds, encourage 
you to enjoy their rich offer.

- Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 

Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera w Suchej Beskidzkiej
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Member of the Board of the Małopolska Region
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Nowe przestrzenie
New spaces

Małopolska to nie tylko Kraków, ale trudno odmówić stolicy 

regionu wyjątkowej aktywności w realizacji projektów unij-

nych w obszarze kultury. Z myślą o dzieciach i młodzieży, któ-

re najczęściej odwiedzają Kopiec Kościuszki, stworzono tam 

muzeum oraz trasę edukacyjną. Interaktywna, multimedialna 

wystawa, której utworzenie możliwe było dzięki środkom 

unijnym, uzupełniona jest artefaktami związanymi z posta-

cią Tadeusza Kościuszki, które dotąd nie były prezentowane 

szerszej publiczności. 

Ze środków unijnych poszerzono także ofertę Ogrodu 

Doświadczeń im. S. Lema o Zimowy Ogród, dzięki które-

mu to niezwykłe miejsce można odwiedzać przez cały rok. 

Zmieniło się także Muzeum Inżynierii Miejskiej, które przebu-

dowało siedzibę przy ul. św. Wawrzyńca i postawiło na digi-

talizację oraz upowszechnienie zbiorów.

E ng

Małopolska does not only mean Kraków, but it is hard to deny 

that the regional capital is exceptionally active in implementing 

EU projects in the field of culture. With children and young 

people in mind, who visit the Kościuszko Mound most often, 

a museum and an educational route have been created there. 

The interactive multimedia exhibition, the creation of which 

was made possible by EU funding, is supplemented by artefacts 

related to the figure of Tadeusz Kościuszko which have not yet 

been presented to the general public. 

EU funding has also been used to extend the offer of the 

Stanisław Lem Science Garden with a Winter Garden, thanks 

to which this unusual place can be visited all year round. The 

Museum of Urban Engineering has also changed, rebuilding its 

premises in św. Wawrzyńca Street and focusing on digitisation 

and dissemination of its collections. 

Wartość projektu: 13,58 mln zł
w tym środki z UE: 6,27 mln zł

Value of the project: PLN 13.58 million
including EU funds: PLN 6.27 million

Kopiec Kościuszki w Krakowie
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Słynny amerykański architekt Frank Lloyd Wright po-

wiedział, że przestrzeń jest oddechem sztuki. Dzięki 

modernizacji przestrzeni Nowohuckiego Centrum 

Kultury możliwe było otwarcie Galerii Zdzisława 

Beksińskiego oraz Jerzego Dudy-Gracza, a wyre-

montowana sala teatralna stała się jedną z najnowo-

cześniejszych w Polsce. Popadający w ruinę Zajazd 

pod św. Benedyktem, który był kolejno szpitalem, 

magazynem artylerii, koszarami, więzieniem, restau-

racją i sklepem meblowym stał się przestrzenią dla 

Muzeum Podgórza i przyciąga nietuzinkową ofertą 

wystawienniczą i edukacyjną.  

E ng

The famous American architect Frank Lloyd Wright 

said that space is the breath of art. Thanks to the 

modernisation of the space of the Nowa Huta 

Cultural Centre, it was possible to open the Zdzisław 

Beksiński and Jerzy Duda-Gracz Gallery, and the 

renovated theatre hall became one of the most 

modern in Poland. Crumbling St. Benedict Inn, 

which was consecutively a hospital, artillery depot, 

barracks, prison, restaurant and furniture shop, has 

become a space for the Museum of Podgórze and 

attracts with its unusual exhibition and educational 

offer.

Wartość projektu: 9,26 mln zł
w tym środki z UE: 1,96 mln zł

Value of the project: PLN 9.26 million
including EU funds: PLN 1.96 million

Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie
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Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
w Starym Sączu Wartość projektu: 4,22 mln zł

w tym środki z UE: 1,81 mln zł

Value of the project: PLN 4.22 million
including EU funds: PLN 1.81 million

Fot. M.Skowronek

E ng

Wartość projektu: 7,19 mln zł
w tym środki z UE: 3,81 mln zł

Value of the project: PLN 7.19 million
including EU funds: PLN 3.81 million

Willa Czerwony Dwór w Zakopanem
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Małopolska wrażliwa
Sensitive Małopolska

Inwestycje z udziałem środków unijnych nie omijają też innych 

małopolskich miast. Na odwiedzających Małopolskie Centrum 

Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu czekają nie tylko nowoczesne 

wnętrza odnowionej siedziby, ale także szeroki pakiet wyda-

rzeń, imprez, wystaw i inicjatyw kulturalnych mających na celu 

ochronę i rozwój istniejących zasobów kulturowych regionu. 

Centrum Kultury to ważna pozycja wśród atrakcji oferowa-

nych przez małopolską mapę kulturalno-turystyczną. Tarnów 

może pochwalić się nowym budynkiem zaplecza Teatru im. 

L. Solskiego, który pełni funkcje społeczno-kulturalne oraz 

nowoczesną salą widowiskową w Centrum Sztuki Mościce. 

Unikatowe dziedzictwo kulturowe Podhala wymaga szczegól-

nej oprawy, zgodnej ze współczesnymi standardami rozwoju 

muzealnictwa. Przykładem dobrze zainwestowanych środków 

unijnych jest Willa Czerwony Dwór, znajdująca się w samym 

sercu Zakopanego, jedna z najpiękniejszych i najważniejszych 

willi w stylu zakopiańskim. W Czerwonym Dworze mieszkali 

m.in.: Artur Rubinstein, Karol Szymanowski, Rafał Malczewski 

i Stefan Żeromski. Dzięki unijnemu dofinansowaniu na nowo 

wydobyto piękno rzeźbień nad drzwiami i na tragarzach 

oraz na zewnętrznych ścianach werandy, zagospodarowano 

otoczenie wokół willi, gdzie powstała scena plenerowa oraz 

przestrzeń wystawiennicza. Willa pełni funkcje centrum kultury 

promującego sztukę rodzimą. Odbywają się tutaj warsztaty 

twórczości ludowej, wykłady i spotkania autorskie. To miejsce 

szczególne, bowiem zwiedzający mogą zobaczyć, jak powstają 

przedmioty użytkowe, przyczyniając się do ochrony ginących 

zawodów na Podhalu oraz ochrony materialnego i niematerial-

nego dziedzictwa kulturowego Zakopanego i Podhala.

Other cities in the Małopolska Region are also investing 

with EU funds. Visitors to the SOKÓŁ Małopolska Cultural 

Centre in Nowy Sącz can look forward not only to the mo-

dern interiors of the renovated premises, but also to a wide 

range of events, exhibitions and cultural initiatives aimed at 

protecting and developing the existing cultural resources of 

the region. The Cultural Centre is an important item on the 

cultural and tourist map of Małopolska. Tarnów can boast 

a new backstage building for the L. Solski Theatre, which 

fulfils social and cultural functions, and a modern auditorium 

at the Mościce Art Centre. The unique cultural heritage of 

Podhale requires a special setting, in line with contemporary 

standards of museum development. An example of EU funds 

well invested is the Willa Czerwony Dwór, located in the heart 

of Zakopane, one of the most beautiful and important villas 

in the Zakopane style. Among others, Artur Rubinstein, Karol 

Szymanowski, Rafał Malczewski and Stefan Żeromski lived 

in the Willa Czerwony Dwór. Thanks to EU funding, the be-

auty of the carvings above the doors, on the porters and on 

the outside walls of the veranda were brought back to life, 

and the area around the villa was landscaped to create an 

open-air stage and exhibition space. The villa functions as 

a cultural centre promoting native art. Folk art workshops, 

lectures and author meetings take place here. This is a spe-

cial place, as visitors can see how useful objects are made, 

contributing to the protection of dying out professions in 

Podhale and preserving the tangible and intangible cultural 

heritage of Zakopane and Podhale.
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Wartość projektu: 4,2 mln zł
w tym środki z UE: 570 tys. zł

Value of the project: PLN 4.2 million
including EU funds: PLN 570 thousand

Wartość projektu: 784 tys. zł
w tym środki z UE: 391 tys. zł

Value of the project: PLN 784 thousand
including EU funds: PLN 391 thousand

Kultura ma głos
Culture has a voice

Kultura to nie tylko zabytki oraz muzea. Na dofinansowanie w ramach 

Funduszy Europejskich liczyć mogą także wydarzenia kulturalne, ar-

tystyczne i interdyscyplinarne. Klimatyczny Festiwal i Konkurs Sztuki 

Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, w którym występują woka-

liści z Polski i całej Europy, a także z tak odległych krajów jak Korea 

Południowa czy Japonia. Ich udział, a także atrakcyjny repertuar kon-

certów pozyskuje coraz liczniejszą rzeszę melomanów, w tym również 

młodzież. Konkursowi zawsze towarzyszą interesujące wydarzenia 

festiwalowe: spektakle operowe, koncerty symfoniczne i kameralne 

z udziałem najwybitniejszych polskich i zagranicznych artystów. Kolejne 

przykłady wydarzeń dofinansowywanych ze środków unijnych to Festiwal 

Muzyka Zaklęta w Drewnie, czyli cykl letnich koncertów, które odbywa-

ją się w wybranych obiektach znajdujących się na Szlaku Architektury 

Drewnianej Małopolski, i na przeciwległym biegunie Tauron Life Festival 

Oświęcim. To wyjątkowa inicjatywa na tle innych wydarzeń muzycznych 

w Polsce z jej różnorodnymi formami – od muzyki, poprzez teatr i kino, 

po grafikę. Głównymi gwiazdami dotychczasowych edycji festiwalu byli: 

Scorpions, Queen, Elton John, Manu Chao, Eric Clapton, Soundgarden, 

Sting, Peter Gabriel oraz James Blunt.

Culture is not only about monuments and museums. Cultural, artistic and 

interdisciplinary events can also count on co-financing under the European 

Funds. Climatic Ada Sari Festival and Vocal Art Competition in Nowy Sącz, 

which features vocalists from Poland and all over Europe, as well as such 

distant countries as South Korea and Japan. Their participation, as well as 

the attractive repertoire of their concerts, attracts a growing number of 

music lovers, including young people. The competition is always accom-

panied by interesting festival events: opera performances, symphonic and 

chamber concerts with the participation of the most outstanding Polish 

and foreign artists. Other examples of events co-financed by EU funds 

include the Muzyka Zaklęta w Drewnie festival, a series of summer concerts 

held in selected buildings on the Małopolska Wooden Architecture Route, 

and at the opposite end of the spectrum, the Tauron Life Festival Oświęcim. 

It is a unique initiative compared to other music events in Poland with its 

various forms - from music, through theatre and cinema, to graphics. The 

main stars of previous editions of the festival were: Scorpions, Queen, 

Elton John, Manu Chao, Eric Clapton, Soundgarden, Sting, Peter Gabriel 

and James Blunt.

Muzyka Zaklęta w Drewnie
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Muzeum Podgórza w Krakowie
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w tym środki z UE: 3,97 mln zł

Value of the project: PLN 7.79 million
including EU funds: PLN 3.97 million

Kultura w Unii Europejskiej
Culture in the European Union

Kultura to ludzkie emocje, myśli i wrażenia. To ten 

rodzaj komunikacji, który tworzy naszą historię 

i buduje przyszłość. Jest też fundamentalnym 

składnikiem bogatego dziedzictwa i historii Europy. 

Odgrywa ważną rolę w budowaniu atrakcyjności 

wielu miejsc i umacnianiu ich unikatowej tożsa-

mości. Dlatego Unia Europejska wspiera rozwój 

współpracy w dziedzinie kultury, pielęgnowania 

różnorodności europejskiego dziedzictwa i bu-

dowania mostów pomiędzy kulturami. Na gruncie 

lokalnym oznacza to zarówno dotowanie organi-

zacji wybranych wydarzeń kulturalnych, jak i kie-

rowanie środków unijnych na renowację zabytków 

czy ochronę dziedzictwa. 

Małopolska jest regionem o największej w Polsce 

liczbie zabytków. To tu narodziła się polska kul-

tura. Tu w niezwykle urozmaiconych warunkach 

naturalnych pielęgnowane są bogate tradycje. Tu 

jest upowszechniane i popularyzowane regionalne 

dziedzictwo. Dzieje się to także dzięki wsparciu 

Funduszy Europejskich. 

Culture is human emotions, thoughts and impres-

sions, it is the type of communication that creates 

our history and builds the future. It is also a funda-

mental component of Europe’s rich heritage and 

history. It plays an important role in building the 

attractiveness of many places and reinforcing their 

unique identity. This is why the European Union 

supports the development of cultural cooperation, 

nurturing the diversity of European heritage and 

building bridges between cultures. On a local level, 

this means both subsidising the organisation of 

selected cultural events and channelling EU funds 

to renovate monuments or protect heritage. 

Małopolska is the region with the largest number 

of historical buildings in Poland. This is where the 

Polish culture was born. Here, in the extremely va-

ried natural conditions, rich traditions are nurtured. 

This is where regional heritage is disseminated and 

popularised. This is also thanks to the support of 

the European Funds. 

Pl

Europejska solidarność 
w praktyce
European solidarity in practice

Pandemia, kwarantanna, obostrzenia, koronawirus – słowa 

roku 2020, które odmienialiśmy przez wszystkie przypadki. 

Popularność zyskały także takie pojęcia jak: lockdown, dystans 

społeczny czy system hybrydowy. Z dnia na dzień stanęliśmy 

przed koniecznością przewartościowania życiowych prioryte-

tów. To, co było dotąd ważne – w obliczu prawdziwego zagro-

żenia, jakie przyszło wczesną wiosną 2020 r. – musiało zejść 

na dalszy plan. Wprowadzono działania, które w konsekwen-

cji przyniosły za sobą bezprecedensowe skutki nie tylko dla 

przyjętego dotychczas modelu życia, ale także dla gospodarki. 

Czas pandemii wymagał od władz natychmiastowego podjęcia 

kroków zmierzających do powstrzymania rozwoju epidemii, 

wprowadzenia zmian w organizacji pracy i nauczania, wparcia 

służby zdrowia oraz ochrony przedsiębiorstw i pracowników. 

Paradoksalnie kryzys związany z COVID-19 stał się warto-

ścią samą w sobie i motorem zmian. Walka z koronawirusem 

pokazała w praktyce, jak ważna jest współpraca i europejska 

solidarność. Unia Europejska włożyła sporo wysiłku i ogromne 

fundusze nie tylko w zwalczanie wirusa i niwelowanie negatyw-

nych skutków pandemii, ale także w opracowanie bezpiecznej 

szczepionki i udostępnienie jej wszystkim Europejczykom. 

E ng

Pandemic, quarantine, restriction, coronavirus - the words 

of 2020 that we pronounced all the time. Terms such as loc-

kdown, social distance and hybrid system have also gained 

popularity. From one day to the next, we had to re-evaluate 

our priorities in life. What was important so far - in the face 

of the real threat that came in the early spring of 2020 - had 

to fade into the background. Measures had been introduced, 

which, as a consequence, have brought effects not only for 

the model of life adopted to date, but also for the economy. 

The timing of the pandemic required the authorities to take 

immediate steps to contain the epidemic, make changes to 

the organisation of work and teaching, support health services 

and protect businesses and workers. 

Ironically, the COVID-19 crisis has become a value in itself 

and a driver for change. The fight against the coronavirus has 

shown in practice how important cooperation and European 

solidarity are. The European Union has invested considerable 

effort and funds, not only in combating the virus and mitigating 

the negative effects of the pandemic, but also in developing 

a safe vaccine and making it available to all Europeans.
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Sukces to wykorzystanie dostępnych możliwości
Success means taking advantage of available opportunities 

Fundusze Europejskie w naszym regionie okazały się kluczo-

wym i nadzwyczaj efektywnym wsparciem w walce z pande-

mią. Na ich bazie powstała Małopolska Tarcza Antykryzysowa, 

czyli wzorowy przykład działań mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom, ochronę miejsc pracy i zapo-

bieganie skutkom kryzysu gospodarczego. Dzięki sięgającym 

1,5 mld zł środkom szpitale wyposażono w niezbędny sprzęt 

medyczny, przedsiębiorcy uzyskali wsparcie pozwalające 

na dalsze prowadzenie biznesu i utrzymanie miejsc pracy, 

uczniowie i kadra pedagogiczna otrzymali pomoc w zakresie 

zdalnego nauczania. Konieczne wsparcie trafiło także do pla-

cówek opiekujących się osobami starszymi i niesamodzielnymi.

Pl

European Funds used in our region have proved to be a key 

and extremely effective support in the fight against the pan-

demic. They were the basis for the creation of the Małopolska 

Anti-Crisis Shield, an exemplary example of actions designed 

to ensure the safety of residents, protect jobs and prevent the 

effects of the economic crisis. Thanks to funding amounting to 

PLN 1.5 billion, hospitals have been equipped with the neces-

sary medical equipment, entrepreneurs have received support 

to continue their businesses and keep their jobs, and students 

and teaching staff have received help with remote learning. The 

necessary support also went to facilities caring for the elderly 

and dependent persons.

Mobilizacja sił i środków
Mobilisation of forces and funds

Skierowanie środków unijnych do walki z pandemią w re-

gionie, sprawna współpraca z partnerami oraz przemyślane 

i odpowiedzialne decyzje dotyczące potrzebnych zakupów 

spowodowały, że wszystkie instytucje zaangażowane w walkę 

z koronawirusem w ekspresowym tempie dostały niezbędny 

sprzęt. Dzięki temu mieszkańcom regionu sprawnie i szybko za-

pewniono odpowiednią liczbę szpitalnych łóżek, respiratorów, 

karetek pogotowia, a lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom 

medycznym środki ochrony osobistej oraz sprzęt potrzebny 

do ratowania zdrowia i życia. Dziś można powiedzieć, że sta-

nęliśmy na wysokości zadania, a nowoczesny sprzęt, w który 

dzięki Funduszom Europejskim doposażyliśmy nasze placówki 

medyczne i służby ratunkowe, będzie służyć przez kolejne lata. 

Jednak sama aparatura medyczna, nawet ta najnowszej gene-

racji staje się bezużyteczna, kiedy nie stoi za nią wykwalifiko-

wana, pełna oddania i poświęcenia kadra medyczna. Lekarze, 

pielęgniarki, diagności, ratownicy – to oni są na pierwszym 

froncie walki o nasze zdrowie i życie. Dzięki nim Małopolska 

„obronną ręką” wychodzi z pandemii i to im należą się nasze 

podziękowania i uczciwość w przestrzeganiu zasad bezpiecz-

nego zachowania.

E ng

E ng

The channelling of EU funds to fight the pandemic in the re-

gion, the efficient cooperation with partners and the thoughtful 

and responsible decisions on the purchases needed meant that 

all the institutions involved in the fight against the coronavirus 

received the necessary equipment at an express pace. As a re-

sult, the population of the region was efficiently and quickly 

provided with an adequate number of hospital beds, ventilators 

and ambulances, and doctors, nurses and paramedics with 

the personal protective equipment and equipment needed to 

save health and life. Today, we can say that we have risen to 

the challenge, and the modern equipment, which, thanks to 

European Funds, we have equipped our medical institutions 

and emergency services with, will serve for the years to come. 

However, medical equipment alone, even the latest generation 

of equipment, becomes useless when it is not backed up by 

skilled, dedicated medical personnel. Doctors, nurses, diagno-

sticians, paramedics - they are the ones on the front line in 

the fight for our health and lives. Thanks to them, Małopolska 

“escaped unharmed” from the pandemic and it is to them that 

we owe our thanks and honesty in observing the rules of safe 

behaviour.
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Pandemia COVID-19 pokazała, 

że wzajemna odpowiedzialność, 

współdziałanie i europejska 

solidarność procentują, a środki unijne 

to konkretne i skuteczne wsparcie 

w trudnych dla nas czasach. Warto 

podkreślić, iż potencjał Funduszy 

Europejskich to nie tylko pieniądze, 

to także mobilizacja i zaangażowanie 

mieszkańców w podejmowaniu 

wspólnych działań na rzecz regionu. 

The COVID-19 pandemic has shown that mutual 
responsibility, cooperation and European 
solidarity pay off and that EU funds provide 
concrete and effective support in difficult times 
for us. It is worth emphasising that the potential 
of European Funds is not only money, but also 
the mobilisation and involvement of residents in 
taking joint action for the benefit of the region. 

- Witold Kozłowski,  
      Marszałek Województwa  
      Małopolskiego

Zakup 50 karetek wyposażonych w sprzęt medyczny i informatyczny

Marshal of the Małopolska Region
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Działania służb ratunkowych 
w walce z pandemią

Zakupy sprzętu i wyposażenia w ramach Małopolskiej Tarczy 

Antykryzysowej współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej, 

m.in.: respiratorów, aparatów USG, pulsoksymetrów, kardiomo-

nitorów, defibrylatorów, aparatów RTG, ciśnieniomierzy, środków 

ochrony osobistej, bramek do dezynfekcji, specjalistycznych 

namiotów wraz z wyposażeniem dla Straży Pożarnej.

E ng

Purchase of equipment and supplies as part of the Małopolska 

Anti-Crisis Shield co-financed from EU funds, including: respi-

rators, ultrasound machines, pulse oximeters, cardiomonitors, 

defibrillators, X-ray machines, blood pressure gauges, personal 

protective equipment, disinfection gates, specialist tents with 

equipment for the Fire Brigade.

1 - Fot. Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, 2, 6 - Fot.  

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny 

im. B. Frańczuka, 3, 4, 5 - Fot. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

7, 8 - Fot. Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza 

w Krakowie, 9 - Fot. Archiwum UMWM, 10 - Fot. Podkarpacki 

Oddział Straży Granicznej, 11, 13, 14 - Fot. Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży Pożarnej, 12 - Fot. Komenda Wojewódzka  

Policji, 15 - Fot. M. Górecki
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Wyposażenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
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Wyposażenie Szpitala 

U n i w e r s y t e c k i e g o 

to największy projekt 

w Małopolsce finansowa-

ny z Funduszy Europejskich 

w  r a m a c h  R P O  W M 

2014-2020

Equipping the University 

Hospital is the largest 

project in Małopolska fi-

nanced by  European 

Funds under Regional 

Operational Programme 

for the Małopolska Region 

2014-2020.

Wartość projektu: 290,1 mln zł
w tym środki z UE: 244,41 mln zł

Value of the project: PLN 290.1 million
including EU funds: PLN 244.41 million

Gdyby nie Fundusze Europejskie 
Had it not been for European Funds

Trzeba pamiętać, że nie radzilibyśmy sobie tak dobrze 

z pandemią, gdyby nie wcześniejsze inwestycje w służbie 

zdrowia współfinansowane ze środków unijnych. Gdyby nie 

Fundusze Europejskie nie mielibyśmy nowej siedziby Szpitala 

Uniwersyteckiego - wiodącej placówki w Małopolsce, leczącej 

chorych na COVID-19. Szpital Uniwersytecki jest najnowo-

cześniejszym w Polsce i jednym z najbardziej innowacyjnych 

w tej części Europy. Wyposażenie nowej siedziby sfinansowa-

no ze środków unijnych. Przez rok trwania pandemii Szpital 

Uniwersytecki wykonał ponad 144 tys. testów na obecność 

koronawirusa SARS-CoV-2, a także przyjął ponad 3,5 tys. za-

każonych pacjentów. 

Ostatnie lata to szereg inwestycji przeprowadzonych w pla-

cówkach zdrowotnych, które sukcesywnie wspierały Fundusze 

Europejskie. Dzięki temu mieszkańcy Małopolski mogą być 

leczeni na najwyższym poziomie. W sumie zrealizowano 111 

projektów infrastrukturalnych o wartości 1,4 mld zł, z czego 

blisko 1 mld to wkład Unii Europejskiej. W efekcie mamy nowo-

czesne, przestronne oddziały szpitalne i sprzęt na światowym 

poziomie. Środki unijne wspierają także innowacyjne techno-

logie medyczne.

It is important to remember that we would not have coped 

so well with the pandemic if it had not been for earlier invest-

ments in health care co-financed from EU funds. If it were 

not for European Funds, we would not have a new seat for 

the University Hospital - the leading facility in Małopolska for 

treating patients with COVID-19. The University Hospital is 

the most modern in Poland and one of the most innovative in 

this part of Europe. The equipment of the new premises was 

financed with EU funds. Throughout the year-long pande-

mic, University Hospital performed more than 144,000 tests 

for SARS-CoV-2 coronavirus, and admitted more than 3,500 

infected patients. 

Recent years have seen a number of investments carried out 

in health facilities, which have been successively supported by 

European Funds. Thanks to this, the inhabitants of Małopolska 

can be treated at the highest level. A total of 111 infrastructure 

projects worth PLN 1.4 billion were carried out, of which ne-

arly PLN 1 billion was contributed by the European Union. As 

a result, we have modern, spacious hospital wards and world-

-class equipment. EU funds also support innovative medical 

technologies.

Fo
t.

 M
. S

ko
w

ro
n

e
k

Fo
t.

 M
. S

ko
w

ro
n

e
k

Szpital Uniwersytecki w Krakowie
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Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń  
oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej,  

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Wartość projektu: 34,42 mln zł
w tym środki z UE: 20,32 mln zł

Value of the project: PLN 34.42 million
including EU funds: PLN 20.32 million

Szpital św. Anny w Miechowie
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Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Wartość projektu: 9,62 mln zł
w tym środki z UE: 7,22 mln zł

Value of the project: PLN 9.62 million
including EU funds: PLN 7.22 million

Wartość projektu: 38,08 mln zł
w tym środki z UE: 18 mln zł

Value of the project: PLN 38.08 million
including EU funds: PLN 18 million

Po drugiej stronie pandemii
On the other side of the pandemic

Fundusze Europejskie stały się bardzo ważnym wsparciem 

w walce z pandemią COVID-19. Dzięki nim mogliśmy niwelo-

wać straty gospodarczo-społeczne i z ich pomocą możemy 

nie tylko ożywić małopolską gospodarkę, ale także zapewnić 

bezpieczeństwo na wypadek podobnego kryzysu. Dlatego 

dalszy rozwój e-usług medycznych, wysokospecjalistyczne 

szkolenia kadry medycznej, zintegrowane zarządzanie służba-

mi ratowniczymi, dostosowanie szkół do prowadzenia nauki 

w trybie zdalnym, upowszechnianie w sieci dziedzictwa kultu-

rowego i oferty instytucji kultury oraz promowanie elastycz-

nych form świadczenia pracy, to zadania na najbliższe lata dla 

nowej puli europejskich środków.

Czy ten kryzys ma też dobre strony? Wbrew pozorom wielu 

odpowie twierdząco na to pytanie. Sytuacja, w jakiej się zna-

leźliśmy, wymusiła zmiany, rozbiła utarte schematy, nauczyła 

inaczej myśleć, pracować, zachowywać się. Naturalne stały 

się gesty solidarności wobec osób potrzebujących pomocy, 

akcje wspierające lokalny biznes czy instytucje kultury. Firmy 

i urzędy potrafiły dostosowywać się do kryzysowej sytuacji. 

Eksperci przewidują, że wiele zmian takich jak praca zdalna, 

przeniesienie części działalności do przestrzeni online czy 

automatyzacja procesów zostanie z nami na zawsze. Dzięki 

zdobytym doświadczeniom i umiejętnościom dopasowania 

działań do nowych, niespodziewanych wyzwań, firmy będą 

odporniejsze również na ewentualne kryzysy w przyszłości. 

To oznacza, że możemy wyjść silniejsi z tych trudnych czasów. 

European Funds have become a very important support in the 

fight against the COVID-19 pandemic. Thanks to them, we have 

been able to offset economic and social losses and, with their 

help, we can not only revitalise the Małopolska economy but 

also provide security in the event of a similar crisis. Therefore, 

the further development of e-services in medicine, the highly 

specialised training of medical staff, the integrated manage-

ment of emergency services, the adaptation of schools for 

distance learning, the on-line dissemination of cultural heritage 

and the offer of cultural institutions, and the promotion of flexi-

ble forms of work are the tasks for the new pool of European 

Funds for the coming years.

Does this crisis have any positives? Despite appearances, many 

will answer this question in the affirmative. The situation in 

which we found ourselves forced us to change, shattered es-

tablished patterns, taught us to think, work and behave diffe-

rently. Gestures of solidarity towards people in need, actions 

in support of local businesses or cultural institutions have be-

come natural. Companies and authorities were able to adapt 

to the crisis situation. Experts predict that many changes such 

as remote working, moving parts of the business to the on-line 

space, or automating processes will stay with us forever. With 

the experience gained and the ability to adapt actions to new, 

unexpected challenges, companies will also be more resilient 

to possible crises in the future. This means that we can emerge 

stronger from these difficult times. 
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Katalog poświęcony jest informacjom na temat 

Funduszy Europejskich w Małopolsce. Przedstawione 

w nim przykłady zrealizowanych projektów oraz ich 

wartości dotyczą danych z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020.
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