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Szanowni Państwo,
czym jest współczesna metropolia? Dla mnie to ośrodek wyznaczający nowe tren-
dy. W Polsce, gdzie od wielu lat rozwój kraju następuje właśnie poprzez samorządy, 
metropolie stają się liderem wpływającym na kondycję ekonomiczną całego regionu. 

W skali globalnej obserwujemy coraz większą koncentrację zamożności, wzro-
stu gospodarczego, innowacji i innych procesów cywilizacyjnych właśnie w metro-
poliach. Miasta metropolitalne to miejsca pełne energii społecznej, motory rozwoju 
kraju, centra spotkań kreatywności, wiedzy i postępu; miasta, które zawsze skupiają 
najlepszych – nie tylko architektów i urbanistów, ale także specjalistów innych dzie-
dzin: naukowców, twórców, informatyków, dziennikarzy, menedżerów, czy projek-
tantów. To oni tworzą kapitał kreatywny danego miejsca i mogą twórczo włączać się 
w dyskusję na temat jego rozwoju. 

Patrząc na te założenia śmiem stwierdzić, że Kraków już jest współczesną me-
tropolią. Jest miastem wyznaczającym trendy, nowoczesnym, przyjaznym, otwar-
tym, a jednocześnie mający silne poparcie w historii i czerpiący garściami z tradycji, 
dzięki czemu jest niepowtarzalny. 

Nie osiadamy jednak na laurach i w nowej Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę 
żyć. Kraków 2030 umacnianie pozycji metropolitalnej naszego miasta jest kluczo-
wym celem. 

Chcemy umocnić naszą pozycję nie tylko jako drugiego po stolicy najważniej-
szego polskiego miasta, ale też prawdziwej europejskiej metropolii, mającej wpływ 
na rozwój całego regionu, lidera jeżeli chodzi o badania naukowe i rozwój nowocze-
snych technologii. Chcemy stawać się miastem coraz bardziej „smart”. Mam tutaj na 
myśli miasto oparte na nowoczesnych usługach z efektywną współpracą biznesu i 
nauki, będące przyjaznym i bezpiecznym miejscem do życia. G warantującym swoim 
mieszkańcom bezproblemowy dostęp do usług publicznych, edukacji, ochrony zdro-
wia, terenów rekreacyjnych, z nowoczesnym transportem publicznym, zdecydowanie 
działające także w obszarze ochrony środowiska i co najważniejsze – chcemy być 
takim miastem, w którym inicjatorami zmian są mieszkańcy i ich potrzeby. 

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
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