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Marzenia Łukasza Woźniaka stały się przygo-
dą życia. Tancerz, trener i pasjonat, to mówi 
wszystko. Jakże to widowiskowe i piękne, gdy 
para taneczna wręcz płynie nad parkietem, 
w rytm nastrojowej muzyki. Wszystko jest 
tak naturalne. I jest wielka radość, tańczą-
cych i patrzących, czyli publiczności turnie-
jowej, rodziny, znajomych. I jakie szczęście, 
że ta radość pozostała mimo czasu pandemii. 
MCT zrzeszone jest z Federacją Tańca Spor-

towego, a w związku z tym po wprowadzeniu 
dokładnie omówionych nowych zasad dzia-
łania, mogą działać jako klub sportowy. Dla-
tego jeśli jeszcze ktoś chce zacząć trenować, 
Pan Łukasz i zespół MCT zaprasza.
Pół roku przed przyjściem epidemii, we wrze-
śniu 2019 roku znaleźli siedzibę wymarzoną, 
w Dworku Emilii w Tomaszkowicach. Wów-
czas było 180 tancerzy w rożnych stylach, teraz 
jest trochę mniej. Poprzedni tekst o Mało-

polskie Centrum Tańca pisaliśmy, gdy mieli 
siedzibę w obszernej sali OSP Wieliczka. Ale 
też okazała się za mała na tak dużą ilość zajęć 
i grup.  Obecnie w Dworku Emilii mają całe 
piętro, trzy sale, recepcję. Jest parking, parkiet, 
lustra. Tak jak Łukasz Woźniak planował. A tu 
po pół roku, epidemia. stresujący czas. Długa 
przerwa… i  na szczęście przyszła radość 
powrotu dla uczestników zajęć, instruktorów.
Podstawową ofertę jaką jest taniec towarzyski 
dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, zajęcia 
indywidualne, balet, nowoczesny taniec dla 
dzieci, zajęcia przedślubne, zmuszeni byli 
ograniczyć. 
Teraz trenować mogą tylko pary sportowe, 

grupy hip hop, i taniec towarzyski, zajęcia się 
przenikają. 
Zrzeszenie w Federacji Tańca Sportowego, 
w którym pary maja licencje, spowodowało, 
że mogą działać, uczestniczyć w turniejach, 
które odbywają się nadal, tylko bez publicz-
ności, jak inne zawody sportowe. Jest jednak 
wiele zmian organizacyjnych uzgodnionych 
z Sanepidem i Federacją. Transmisje są online 
Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Woje-
wództwa odbywały się w 2020 roku nietypo-
wo, równolegle w listopadzie i grudniu
Pewnie ogólny poziom mistrzostw byłby wyż-
szy, potencjał zawodników mógł być wyższy, 
gdyby nie przerwa, pary trenują od czerwca, 
mówi Łukasz Woźniak. System turniejowy 
motywuje. Mistrzostwa Polski odbywają się 
wiosną, więc kolejne będą zaraz, w kwietniu. 
To dla jednych uczestników będzie  pierwszy, 
dla innych kolejny turniej. Najmłodsze pary 
będą rozpoczynać taneczną karierę. Emocje 
rosną, powrót do formy cieszy.  W czasie pan-
demii nie ma międzynarodowych turniejów, 
pary zagraniczne też nie przyjeżdżają. 

Przygoda z tańcem trwa
Małopolskie Centrum Tańca działa – mimo pandemii

cd.str. 3
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Rozwijające się grupy hip-hopu, też maja zawo-
dy, w lutym nastąpi ich debiut w Nowym Sączu.
Pary taneczne od juniorskich wzwyż, mają 
codziennie od poniedziałku do piątku półtorej 
godziny  zajęć technicznych, ogólnorozwojo-
wych. Nad tancerzami pracuje cały sztab. Dzieci 
z grupy od 10.  lat wzwyż już mają tygodniowo 
cztery treningi. Okazuje się że są świetnymi 
uczniami, zawsze trenujące u nas dzieci umiały 
połączyć szkołę (obecnie online) i zajęcia. Jak jest 
cel dobry, organizacja, aby go osiągnąć jest lep-
sza, podkreśla Pan Łukasz, 
Na pewno ogromnym plusem jest ta forma 

ruchu,  część dzieci 
zarzuciła aktywność na 
pół roku, przechodząc 
codziennie od kompu-
tera przed telewizor… 
Gdy tancerze powrócili 
po tylko trzech miesią-
cach bez treningu, byli 
zapuszczeni… Trening, 
ruch a wszystko połą-
czone z piękną muzy-
ką, w tańcu się wiążą. 
Można ten czas ofiaro-
wać dzieciom, na pewno 
zaprocentuje. Przedtem 
było idealnie, na par-
terze Dworku Emilii 
jest restauracja, można 
było usiąść, wypić kawę 
a teraz rodzice zostawiają dzieci w drzwiach 
i spod drzwi odbierają. Jest szansa, że sytuacja 
zmieni się z nastaniem wiosny.
A co mówią o trenowaniu tańca towarzyskiego 
rodzice? - To dla dzieci odskocznia. Zbawien-
na  aktywność w czasie pandemii. Mogą wyjść 
z domu, spotkać się z kolegami, koleżankami 
a nade wszystko, trenować, brać udział w turnie-
jach sportowych. To dzieci zapamiętają do końca 
życia,  żadnych minusów – mówi Sebastian 
Surówka, którego córka Natalia trenuje taniec 
towarzyski od około  roku. Po przerwie w trenin-
gach, po powrocie z pierwszych zajęć miała dwa 
razy więcej  energii, była uśmiechnięta, szczę-
śliwa. Nie jest zestresowana, nie patrzy tylko 
w komputer, wszystko jest wyważone.  Dzieci 

muszą się ruszać, jak i dorośli. Trenowanie tańca 
towarzyskiego to niesamowite przeżycie dla dzie-
ci, rodziców i opiekunów.

Barbara Zapadlińska
Fot. archiwum MCT i uczestników zajęć
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Prze-
bieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach  
do dyspozycji otrzymali sale gimnastyczną 
po przeprowadzonym remoncie. We wrze-
śniu ubiegłego roku do użytku oficjalne 
przekazano nowy budynek szkoły. Reno-
wacji wymagała jeszcze  sala gimnastyczna.    
W ramach prac wykonano uzupełnienie tyn-

ków i okładzin, malowanie ścian, malowanie 
stolarki (osłon grzejników i drabinek). Wyko-
nano także nowe oświetlenie i zamontowano 
wentylatory wyciągowe. Przeprowadzono 
kompleksową renowację posadzki sportowej 
wraz z odtworzeniem linii. Całość prac opie-
wa na kwotę ok 100 000 złotych. 

D. O.

Materiały informacyjne Gminy BISKUPICE

Zakończył się kolejny  etap prac przy budo-
wie remizy  OSP Bodzanów. Firma wybrana 
w drodze przetargu przystąpiła do realizacji 
zadania w październiku ubiegłego roku.  Umowa 
na wykonanie ostatniego etapu robót opiewa 
na kwotę  498 630 złotych  i przewiduje wyko-
nanie prac wewnątrz budynku oraz prac związa-
nych z zagospodarowaniem terenu.  W ramach 
inwestycji  do tej pory wykonano m.in.  ułożenie 
warstwy wyrównawczej pod posadzkami, wyko-
nanie izolacji cieplnych przeciwdźwiękowych 

z płyt styropianowych. Zamontowano także ele-
menty instalacji sanitarnej – zbiornik na ścieki 
sanitarne oraz wody opadowe. 

Kolejne etapy przewidują   dalsze prace 
wewnątrz obiektu, a  także  dostawę i montaż 
systemu powiadamiania, alarmowania, łączno-
ści bezprzewodowej  oraz wizualizacji zewnętrz-
nej budynku. Zadanie zostało wsparte dotacją 
pochodząca z Województwa Małopolskiego . 
W ramach programu „Małopolskie remizy”. Na 
wsparcie budowy w Bodzanowie trafiło 30 000 

złotych.  Pozostała kwota pochodzi z Rządowe-
go Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

D. O.

Prace przy budowie remizy postępują

Sala gimnastyczna  w nowej odsłonie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od nowego roku ule-
gną zmianie terminy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biskupice. Zapraszamy 
do zapoznania się z nowym harmonogramem.

Harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych

Zainteresowanych Jubilatów 
-mieszkańców naszej gminy, 
którzy w 1971 roku zawierali 
związek małżeński, a do tej pory 
nie złożyli wniosku proszę o kon-

takt z tutejszym Urzędem Stanu 
Cywilnego w  terminie do dnia 
12 lutego 2021 roku. Wszelkich 
informacji udzielamy pod nume-
rem telefonu 12 250-69-50.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Biskupice uprzejmie informu-
je, że w związku z przypadającą 
w 2021 roku 50-tą rocznicą zawar-

cia związku małżeńskiego istnieje 
możliwość wystąpienia z wnio-
skiem o nadanie przez Prezydenta 
RP odznaczenia „Medalu za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”. 

Zdobądź dofinansowanie do 
wymiany pieca

W ramach realizacji projektu pn. 
„Wymiana pieców i kotłów w indy-
widualnych gospodarstwach 
domowych w gminie Biskupice II 
edycja” finansowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (ZIT) mieszkańcy 
Gminy Biskupice zainteresowani 
uzyskaniem dofinansowania do 
wymiany nieefektywnych źródeł 
ogrzewania opalanych paliwem 
stałym mogą złożyć wniosek o dofi-
nansowanie na dzienniku podaw-
czym w Urzędzie Gminy Biskupice, 
Tomaszkowice 455 osobiście lub 
przesłać za pośrednictwem opera-
tora pocztowego na adres Urzędu 
Gminy Biskupice.

Maksymalny poziom dofinanso-
wania to 7 000,00 zł (w tym mak-
symalnie 5 000,00 zł do wymiany 
pieca i 2  000,00 zł do wymiany 
instalacji).

Zakres rzeczowy inwestycji 
wynikający z współfinansowania 
obejmuje:
• demontaż kotłowni, palenisk opa-

lanych paliwem stałym o niskiej 
sprawności energetycznej,

• montaż nowej kotłowni na gaz 
wraz z wewnętrzną instalacją c.o. 
i c.w.u.

Dotacja będzie przekazywa-
na mieszkańcowi jako zwrot 
p o n i e s i o nyc h  k o s z tów,  p o 
podpisaniu umowy z  Gminą 
B i s k u p i ce  i   p o  w y k o n a n i u 
inwestycji przez mieszkańca.  
Mieszkaniec przed otrzymaniem 
dotacji jest zobowiązany uregulo-
wać należność za wykonaną inwe-
stycję.

Wszystkie niezbędne formularze 
dostępne są pod adresem: https://
www.biskupice.pl/inne/wymien-
-piec

Jednocześnie zwracamy się 
z  prośbą do tych mieszkańców, 
którzy jeszcze nie złożyli ankiety 
inwentaryzacyjnej o jak najszybsze 
jej wypełnienie i dostarczenie do 
Urzędu Gminy Biskupice. Ankieta 
ma jedynie charakter informacyjny 
i ma posłużyć do określenia ilości 
pieców na paliwo stałe.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
(12) 289 70 95. W związku z aktu-
alną sytuacją epidemiczną wnioski 
można pobrać w przedsionku urzę-
du i wrzucić do urny, przesłać skan 
na maila lub tradycyjnie za pośred-
nictwem operatora pocztowego.

 
Zespół Ekoteam

„Złote gody” 2021
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Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
tel. +48 12 26 34 100  
fax. +48 12 27 86 860 
e-mail: magistrat@wieliczka.eu

KONCERT 
NOWOROCZNY DLA 
MAŁYCH BOHATERÓW

U progu Nowego Roku, w dniu 23 stycznia 2021 roku, 
w Wielickiej Mediatece odbyło się tradycyjne Spotkanie 
Noworoczne, które w tym roku przybrało formę Koncertu 
Charytatywnego online na rzecz „Małych Bohaterów” - 
Stowarzyszenia Dzieci z Miopatią Mitochondrialną pod 
postacią zespołu Leigha. Pomysł okazał się wspaniały - 
transmisję na żywo z koncertu oglądało ponad 22,3 tys. 
osób!

- „Nasi Przyjaciele, nasza Rodzino, dzisiaj cała Wieliczka 
jest z Wami. Jesteście naszymi Rycerzami w tych trudnych 
czasach, bo w rzeczywistości od Was bierzemy siłę.[…] Mali 
Przyjaciele, podczas tego koncertu bądźcie z nami, niech 
Wieliczka cieszy się tym, że pokonuje wszystkie trudności. 
[…] Minął bardzo trudny rok, pożegnaliśmy wiele osób, zbyt 
wiele … przewartościowaliśmy wszystko, ale jesteśmy dalej 
razem, jesteśmy silni” - tymi słowami burmistrz Artur Kozioł 
powitał Małych Bohaterów i wszystkich uczestniczących w 
spotkaniu na żywo.

Podczas koncertu charytatywnego w Wieliczce 
wystąpili: Monika Węgiel, Alexander Martinez, Sebastian 
Marszałowicz, Jakub Oczkowski, Orkiestra „OBLIGATO” 
pod dyrekcją Jerzego Sobeńki, a spotkanie poprowadziła 
Jolanta Suder.

Blisko dwugodzinne muzyczne spotkanie, bez udziału 
publiczności, transmitowane na żywo, można obejrzeć 
na profilu FB/Miasti i Gmina Wieliczka [1] oraz na kanale 
YouTube [2].

Koncert odbył się przy wsparciu finansowym: 7r Logistic 
S.A., Małoposkiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce, 
Fundacji Rodziny Engelów.
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W związku z pismem z dnia 5 stycznia 2021 r., które wpłynęło 
do tutejszego Urzędu przedstawiam poniżej stanowisko odno-
śnie zarzutów sformułowanych w uzasadnieniu wniosku w celu 
poproszenia wnioskodawcę, aby poprawił, uściślił przekazywa-
ne informacje na stronie internetowej i w złożonym wniosku. 
Jednocześnie informuję, że do wnioskodawcy zostanie przesła-
na informacja drogą pocztową.

Odnosząc się do wniosku z dnia 5 stycznia 2021 r. w zakresie 
zawartym w treści uzasadnienia tegoż wniosku pozwalam sobie 
nie zgodzić się z przedstawionymi tam argumentami. Niepraw-
dziwy jest prezentowany przez wnioskodawcę obraz Gminy, 
w którym pomijane są dane lub wybiórczo prezentowane są ob-
szary funkcjonowania samorządu.

 Przykładem nieścisłego prezentowania sytuacji wspólno-
ty samorządowej jest podanie przez wnioskodawcę informacji 
o kosztach odbioru ścieków. Wnioskodawca sugeruje, że koszt 
jest najwyższy w województwie małopolskim.

Wyższe stawki występują w wielu gminach na terenie ma-
łopolski, przy założeniu, że samorządy posiadają sieć kanaliza-
cyjną. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę, że na terenie wie-
lu gmin brakuje rozbudowanej kanalizacji, należy jednocześnie 
podkreślić, że wybudowanie sieci przez naszą gminę wymagało 
ogromnego wysiłku i dużych nakładów finansowych. Przy pod-
noszeniu tego argumentu wnioskodawca powinien mieć na 
uwadze, że długość sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wie-
liczka wynosi aż 259,20 km, a w najbliższych kilku latach zostanie 
wydłużona o kolejne 100 km (prace są obecnie w toku). Realizu-
jąc razem z ZGK projekty budowy kanalizacji o łącznej wartości 
156  000  000,00 zł (koszt zadań związanych z budową samej 
sieci kanalizacyjnej wynosi 120 000 000,00 zł) Gmina Wieliczka 
jest jedną z najlepiej rozwiniętych gmin miejsko-wiejskich w za-
kresie realizacji inwestycji w sieć kanalizacyjną w Małopolsce. 
O wielkości istniejącej sieci świadczy też ilość odprowadzonych 
nieczystości, która w minionym roku wyniosła 1 592 777,39 m3.

Obecnie z kanalizacji korzysta 18 905 podmiotów, a ich licz-
ba wzrośnie w  perspektywie do roku 2024 do liczby 24  000. 
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że ustalenie wysokości 
taryfy opłat wynika z kalkulacji, która jest szczegółowo określona 
w przepisach prawa, a sama taryfa zatwierdzona jest przez nie-
zależny państwowy organ, jakim są Wody Polskie. Pozwalam so-
bie wskazać, że w materiałach zamieszczonych w tabeli na stro-
nie internetowej wnioskodawców zostały zawyżone ponoszone 
przez mieszkańca koszty odprowadzania ścieków. Podano tam, 
że roczne koszty przypadające na czteroosobową rodzinę wy-
noszą 1 585 zł. Ta kwota nie uwzględnia dopłaty realizowanej 
przez Gminę w wysokości 2,60 zł do każdego metra sześcien-
nego odprowadzonych ścieków. Przy jej uwzględnieniu koszty 
te stają się niższe i wynoszą 1 211,04 zł. Już ta zmiana pokazuje, 
że dane zamieszczone w tabeli nie są rzetelne i nie oddają fak-
tycznej pozycji Gminy Wieliczka pośród prezentowanych gmin.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na koszty wywozu odpa-
dów komunalnych, które również nie należą do najwyższych 
w regionie. Stawka 30 zł za osobę obowiązująca w roku 2021 
jest zbliżona do średniej z tych gmin, które zamieszczono na 
stronie internetowej wnioskodawcy, a która obecnie wyno-

si 29,17 zł. Najwyższe stawki obowiązują aktualnie w gminach: 
Zabierzów – 35 zł od osoby, Wielka Wieś - 33 zł, Zielonki - 32 
zł (w zabudowie jednorodzinnej) i 36 zł (w zabudowie wieloro-
dzinnej), Proszowice – 34 zł, Gdów - 31 zł oraz uchwalona kilka 
dni temu stawka za śmieci w Niepołomicach w wysokości 30 zł.

Zakłada się, że różnica w dochodach i wydatkach Gminy w roku 
2020 wykaże deficyt w kwocie ok. 5,7 mln zł, a w 2021 r. wyniesie 
on 2,5 mln zł. Pragnę również podkreślić, że do wszystkich miesz-
kańców, którzy przesłali swoje wątpliwości do ceny śmieci zostało 
przesłane drogą pocztową wyjaśnienie w tej sprawie. 

Biorąc pod uwagę aktualne dane, tabela zamieszczona na 
stronie internetowej w materiałach wnioskodawców powinna 
wyglądać jak poniżej:

Koszty 4 osobowej rodziny, miesięczne zużycie wody 3m3/os., dom 100m2,  
na działce 800m2(styczeń 2021)

Gmina Śmieci Woda Ścieki Działka Dom Rocznie Miesięcznie

Wielka Wieś 1 584,00 zł 616,32 zł 984,96 zł 416,00 zł 85,00 zł 3 686,28 zł 307,19 zł

Wieliczka 1 440,00 zł 639,36 zł 1 211,04 zł 304,00 zł 81,00 zł 3 675,40 zł 306,28 zł

Skawina 1 344,00 zł 711,36 zł 1 314,72 zł 216,00 zł 69,00 zł 3 655,08 zł 304,59 zł

Zielonki 1 536,00 zł 552,96 zł 938,88 zł 376,00 zł 85,00 zł 3 488,84 zł 290,74 zł

Zabierzów 1 632,00 zł 447,84 zł 861,12 zł 360,00 zł 75,00 zł 3 375,96 zł 281,33 zł

Bochnia 1 416,00 zł 643,68 zł 966,24 zł 184,00 zł 56,00 zł 3 265,92 zł 272,16 zł

Niepołomice 1 420,00 zł 620,64 zł 855,36 zł 280,00 zł 65,00 zł 3 241,00 zł 270,08 zł

Kraków 1 104,00 zł 639,36 zł 871,20 zł 416,00 zł 85,00 zł 3 115,56 zł 259,63 zł

Gdów 1 488,00 zł 599,04 zł 675,36 zł 224,00 zł 61,00 zł 3 047,40 zł 253,95 zł

Myślenice 823,20 zł 574,56 zł 1 244,16 zł 328,00 zł 76,00 zł 3 045,92 zł 253,83 zł

Przy interpretacji i ustalaniu rankingu danych zamieszczo-
nych w tabeli należy zwrócić uwagę na niewielkie różnice war-
tościowe, jak również, że rok 2021 jest rokiem planowanym.

Należy także liczyć się z tym, że dane w tabeli ulegną zmia-
nie w najbliższych miesiącach, ponieważ wiele gmin na terenie 
Małopolski proceduje obecnie w ramach swoich kompetencji 
zmiany stawki opłat (zwłaszcza opłat za wodę i ścieki).

Jestem przekonany, że wnioskodawcy znane są powyższe 
dane, ponieważ były one często prezentowane na sesjach Rady 
Miejskiej, jak również na komisjach przy omawianym określonym 
obszarze usług komunalnych.

Kolejnym przykładem nieścisłości, które pojawiają się we 
wniosku jest prezentowanie sytuacji Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej.

Informacja

Nowo powstała sala gimnastyczna w Janowicach
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Wnioskodawca nie prezentuje wszystkich aspektów i obsza-
rów związanych z funkcjonowaniem spółki komunalnej.

Odnosząc się do poruszanej w piśmie kwestii zatrudniania 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o. pre-
zesa i wiceprezesa wyjaśniam, że obecnie liczba członków za-
rządu jest optymalna, mniejsza niż dopuszczalna liczba określona 
w akcie założycielskim.  Jednocześnie ustalone wynagrodzenia 
zgodne są z ustawą o zasadach wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami oraz kodeksem spółek prawa handlowe-
go. Trzeba wskazać, że jest to największa gminna spółka, której 
kapitał zakładowy wynosił  na dzień 31.12.2019 r. - 31 243 000 
zł. Spółka zatrudniała na koniec roku 2019 - 138 osób. Spółka 
wykonuje zadania Gminy w newralgicznych i strategicznych ob-
szarach zaspokajania potrzeb społecznych - dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków oraz wywozu odpadów komunalnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej wydał na inwestycje w 2019 
roku 9 354 196,01 zł (w tym dofinansowanie unijne 5 625 982,86 
zł). Efektem poniesionych nakładów było oddanie do użytkowa-
nia 1596,3 mb sieci wodociągowej. Woda była dostarczana na 
terenie Gminy Wieliczka systemem sieci wodociągowej o łącz-
nej długości 522,5 km. Ilość przyłączy wodociągowych w roku 
2019r. wzrosła o 817 szt. i wyniosła 15 777 szt.

 Spółka prowadzi szereg działań, które mają na celu zapew-
nienie niezawodnego funkcjonowania infrastruktury wodocią-
gowej oraz utrzymania jej we właściwym stanie technicznym.
Łączna długość sieci kanalizacyjnej będącej własnością ZGK wy-
nosi 114,2 km, dodatkowo spółka dzierżawi 145 km od Gminy.

Dokonując oceny funkcjonowania spółki podkreślić należy, że 
Zakład Gospodarki  Komunalnej jest podmiotem gospodarczym, 
który płaci najwyższe podatki od nieruchomości                  w na-
szej Gminie. W roku 2019 do gminnego budżetu wpłynęło z tego 
tytułu 3,8 mln złotych, a w roku 2020 blisko 4 mln złotych.

Niejednokrotnie informowałem również, że w związku z roz-
poczęciem budowy strategicznego obiektu, jakim jest nowocze-
sna stacja uzdatniania wody w Wieliczce, jak również rozbudowa 
i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Bieżanów 
i  Węgrzce Wielkie niezbędne jest efektywne zarządzanie tego 
rodzaju spółką, zwłaszcza w dobie pandemii. Strategiczna dla 
naszego Miasta inwestycja jest realizowana w ramach projektu 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Budo-
wa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowane-

go z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomera-
cjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu”. Część „wodociągowa” składa się z 10 zadań: 
„Remont i modernizacja istniejącego ujęcia wód podziemnych 
w Bieżanowie”, „Budowa 4 studni  głębinowych w Wieliczce”, 
„Budowa rurociągów wody surowej i czystej”, „Budowa Zakładu 
Uzdatniania Wody podziemnej Wieliczka - Bogucice o wydaj-
ności 360 m3/h”, „Przebudowa i budowa ul. Winnickiej i ul. Za 
Torem wraz z przebudową i budową uzbrojenia podziemnego”, 
„Budowa kanału deszczowego i kanału sanitarnego na odcinku 
ul. Mickiewicza – Przystanek PKP w Wieliczce”, „Budowa Zakła-
du Uzdatniania Wody podziemnej Węgrzce Wielkie o wydajności 
108 m3/h oraz sieci wodociągowej”, „Budowa zbiornika wodo-
ciągowego Sułków I z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu 
oraz budowa sieci wodociągowej”, „Budowa zbiornika wodocią-
gowego Sułków II z hydrofornią i zagospodarowaniem terenu”, 
„Budowa sieci wodociągowej Kokotów – Węgrzce Wielkie” - 
wartość inwestycji 36 000 000 zł).

Ustosunkowując się do prezentowanych argumentów doty-
czących jakości wody, pozwolę sobie przedstawić obowiązujące 
normy jakościowe w tym zakresie:

Stopień twardości wody

Jednostka twardości wody

Stopień 

niemiecki 
(°dH)

mg CaCO
3

mval/l mmol/l

Woda bardzo miękka <  5,6 <  100 <  2 <  1
Woda miękka 5,6  – 11,2 100  – 200 2  – 4 1  – 2
Woda średnio – twarda 11,2  – 19,6 200  – 350 4 – 7 2  – 3,5
Woda twarda 19,6  – 30,8 350  – 550 7  – 11 3,5  – 5,5
Woda bardzo twarda >  30,8 >  550 >  11 >  5,5

Woda dostarczana w Gminie Wieliczka z ujęć głębinowych 
SUW Bieżanów oraz SUW Węgrzce Wielkie charakteryzuje się 
twardością: SUW Bieżanów ok. 400 mg CaCO

3
/l SUW Węgrz-

ce Wielkie ok. 360 mg CaCO
3
/l: i spełnia wymagania określo-

ne w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
gdzie dla twardości ogólnej określono maksymalne stężenie 
w wysokości 500 mg CaCO

3
/l.  Obecnie trwa budowa nowo-

czesnego  Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej Wieliczka - 
Bogucice o wydajności 360 m3/h, która wpłynie znacząco na 
jakość wody, a w szczególności na jej twardość.

Zrzuty ścieków, o których pisze wnioskodawca nie mają 
miejsca, a sytuacje przelewania ścieków mogły być spowodo-
wane wyłącznie zaistniałymi awariami. W takich wypadkach pra-
cownicy ZGK niezwłocznie przystępowali do prac związanych 
z przywróceniem prawidłowego funkcjonowania sieci. Ponadto 
informujemy, że pracownicy działu eksploatacji naszej Spółki 
dokonują codziennych przeglądów i prac konserwacyjnych na 
pompowniach ścieków w celu zminimalizowania ryzyka wystę-
powania awarii.

Ustosunkowując się do zarzutu zadłużania Gminy przez nie-
przemyślane inwestycje uprzejmie wyjaśniam, a zarazem infor-
muję, że każda decyzja inwestycyjna, która jest podejmowana 
w Gminie wymaga uchwały Rady Miejskiej i jest opiniowana 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a jednocześnie wynika 
z wniosków i potrzeb mieszkańców. Odpowiadając, decyzje in-

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie
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westycyjne znajdują swoje odzwierciedlenie w poszczególnych 
uchwałach budżetowych Gminy, zabezpieczających środki na 
ich realizację. Na przykładzie Uchwały Budżetowej na rok 2021 
przyjętej w dniu 14 grudnia 2020 r. przez Radę Miejską w Wielicz-
ce (bez głosu sprzeciwu, przy 14 głosach „za” oraz 9 „wstrzymu-
jących się”, głosami demokratycznie wybranych radnych repre-
zentujących społeczność lokalną i najlepiej znających potrzeby 
mieszkańców) budżet Miasta i Gminy Wieliczka został zatwier-
dzony w wysokości 458 023 426,18 zł. Kwota przeznaczona na 
wydatki majątkowe wyniesie w tym roku 121 806 941,92 zł

Pozwolę sobie również przytoczyć część zadań dla zobrazowania 
zakresu działań budżetowych realizowanych przez Gminę Wieliczka.

Realizowane i planowane zadania bieżące oraz inwestycyjne 
w roku 2020 i 2021 (oraz w latach kolejnych): 
Edukacja – zaplanowane wydatki majątkowe mają wynieść 
18 797 954,00zł:

Dofinansowanie do funkcjonowania szkół i przedszkoli pu-
blicznych oraz szkół i przedszkoli niepublicznych; rozbudowa 
Szkoły Podstawowej w Mietniowie i Śledziejowicach; budo-
wa Szkoły Sportowej w Wieliczce oraz Szkoły Podstawowej 
w Wieliczce (ul. Jedynaka); rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 
w Wieliczce i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce; 
budowa sali gimnastycznej w Janowicach, Sygneczowie w By-
szycach, a także budowa Przedszkola Samorządowego w Koź-
micach Wielkich oraz w Zabawie.
Komunikacja – zaplanowane wydatki majątkowe mają wynieść 
9 343 416,01 zł:

Dofinansowanie do linii autobusowych Wieliczka – Kraków, 
Miejskiej Komunikacji Autobusowej, Kolejowych Autobusowych 
Linii Dowozowych a także budowa wiat przystankowych, Dwor-

ca Autobusowego w Wieliczce oraz budowa parkingów Węgrz-
ce Wielkie i Kokotów.
Ochrona Środowiska–zaplanowane wydatki majątkowe mają 
wynieść 45 294 699,7 zł:

Budowa kanalizacji, wodociągów, dofinansowanie do wy-
miany pieców węglowych oraz budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wieliczce (PSZOK).
Zdrowie i Bezpieczeństwo –  rozbudowę Ośrodka Zdrowia – 
14 000 000 zł:

Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Wieliczce, zakup samocho-
dów dla OSP, modernizacja remiz                      i świetlic, zakup 
wyposażenia do tlenoterapii.
Kultura i Sport – zaplanowane wydatki majątkowe mają wy-
nieść 2 121 783,75 zł:

Dofinansowanie klubów sportowych i modernizacja boisk 
sportowych, ochrona miejsc zabytkowych (kapliczki, przydroż-
ne krzyże), dofinansowanie do biblioteki miejskiej i w sołectwach 
oraz do domów kultury i świetlic.
Drogi – zaplanowane wydatki majątkowe mają wynieść 
17 356 801,14 zł:

Dofinansowanie oświetlenia ulicznego, budowa dróg, pro-
jekt estakady na ul. Krakowskiej w  Wieliczce, przygotowanie 
projektów do wsparcia finansowego, przebudowy dróg, budowa 
chodników przy drodze wojewódzkiej (Pawlikowice, Koźmice 
Małe) oraz budowa oświetlenia ulicznego.

Odnosząc się do zarzutu wnioskodawcy w sprawie budowy 
dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych pragnę podkreślić, iż 
w ciągu czterech ostatnich lat wybudowano, bądź wyremonto-
wano 22 706 mb dróg oraz 8061 mb chodników.  W tym czasie 
zrealizowano następujące inwestycje: Modernizacja drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych na działkach 121/6, 121/10, 137/3 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach
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w Grajowie, Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka,  
Przebudowa drogi nr 560914K Zabawa-Strumiany,  Przebudowa 
drogi 560948K-Mała Wieś-Węgrzce Wielkie,  Budowa chodnika 
wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 
w odc 010 od km ok. 1+734,00 do km ok 1+865,00 strona pra-
wa w Lednicy Górnej, Przebudowa drogi nr 561148K w Wielicz-
ce,  Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 561011K w Golko-
wicach, Przebudowa ul. Solnej w Wieliczce, Przebudowa ciągu 
dróg 560857K - ul. Czarnochowska, nr 560864K- ul. Piłsudskie-
go, nr 560858K - ul. Grottgera w miejscowości Wieliczka,  Prze-
budowa drogi 561121K w Podstolicach, Przebudowa chodnika ul. 
Sienkiewicza, Budowa chodnika w ciągu drogi 560909K w Sy-
gneczowie, Rozbudowa drogi gminnej nr 560866K-ul.Krakow-
ska w km 0+146,72-0+566,85 oraz drogi gminnej nr 560859K 
- ul.Dembowskiego w km 0+000,00+0,092,68 wraz ze skrzyżo-
waniami z ulicami Kościuszki i Narutowicza, Budowa chodników 
i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Ka-
sina-Wielka-Dobczyce-Wieliczka-etap II, Remont drogi 560992K 
Grajów I w miejscowości Grajów w km 0+000-0+716, Remont 
drogi gminnej  560984K Sygneczów Lasowisko w miejscowo-
ści Sygneczów w km 0+000-0+250, Remont drogi gminnej nr 
561053K Podstolice w miejscowości Podstolice w km 0+000-
0+552, Rozbudowa drogi gminnej nr 561115 Rożnowa-Pawliko-
wice, Przebudowa drogi nr 560914K Zabawa-Strumiany, Budowa 
mostu w ciągu drogi gminnej nr 561011K w Golkowicach, Bu-
dowa chodnika wzdłuż drogi gminnej 561024K w Janowicach, 
Przebudowa ul. Mickiewicza, Przebudowa chodnika ul. Sienkie-
wicza, Budowa chodnika w ciągu drogi 560909K w Sygneczo-
wie, Przebudowa drogi gminnej 560915K w Janowicach, Budo-
wa połączenia ul. Mieszka I z ulicą Sadową, Przebudowa drogi 

nr 560916K w Golkowicach, Przebudowa drogi nr 560796K-ul. 
Nowa, Przebudowa drogi nr 560878K-ul. Mała, Przebudowa 
i rozbudowa drogi-ul. Św. Sebastiana w Wieliczce, Remont drogi 
na dz nr 12/10 w Jankówce, dz. nr 27/2 w Jankówce,  Remont 
drogi  na dz. nr 104/16 w Małej Wsi, Remont drogi wew nr 14 
w Kokotowie, Remont drogi wew nr 134 w Koźmicach Wielkich, 
Remont drogi na dz nr 253 w Zabawie, Remont drogi na dz. nr 
24/8 w Chorągwicy, Remont drogi nr 560916K w Grabówkach, 
Remont drogi nr  561126K w Raciborsku, Remont drogi  561004K 
w Dobranowicach, Remont drogi nr  561133K w Sułkowie, Re-
mont drogi   560972K w Mietniowie, Remont drogi nr  561143K 
w Śledziejowicach, Remont drogi nr  561023K w Janowicach, 
Remont drogi nr  561077K w Golkowicach , Remont drogi nr 
561138K w Sygneczowie, Remont drogi nr  561121K w Podsto-
licach, Remont drogi nr  561042K w Byszycach, Remont drogi 
nr  561065K w Koźmicach Wielkich, Remont drogi nr  561105K 
w Kokotowie, Remont drogi nr  561109K w Lednicy Górnej, Re-
mont drogi nr  560911K w Koźmicach Małych, Przebudowa drogi 
gminnej nr 560915K w Janowicach w km 0+025,00 do 0+996 
oraz w km 1+091,00 do 2+286,00, Przebudowa drogi gminnej 
nr 560909K w Sierczy w km 0+000,00 do km 1+520,00, Mo-
dernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 295 
w Chorągwicy, Przebudowa drogi nr 560916K w Golkowicach, 
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejsco-
wości Pawlikowice, Budowa chodników i zatok przystankowych 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-
-Wieliczka etap III (Rożnowa-Pawlikowice-Koźmice Małe-Ra-
ciborsko- Jankówka),  Przebudowa drogi gminnej nr 560911K 
w Koźmicach Małych, Przebudowa drogi gminnej nr 560838K 
– ul. Zielna, Przebudowa ul. Wierzbowej, Przebudowa drogi 
gminnej nr 560912K w Podstolicach, Budowa muru oporowe-
go dla miejsc postojowych w obrębie drogi gminnej nr 560909K 
w miejscowości Siercza, Przebudowa drogi gminnej nr 560909K 

Przebudowa drogi w Sierczy
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w Sierczy w km 0+000,00 do km 1+520,00, Rozbudowa drogi 
nr 560920K w Czarnochowicach,  Przebudowa i rozbudowa ul. 
Reformackiej od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania 
z ul. Łąkową oraz skrzyżowania ul. Łąkowej i Reformackiej, budo-
wa chodnika wzdłuż ul. Łąkowej, Przebudowa drogi gminnej nr 
560945K Węgrzce Wielkie, Budowa chodników i zatok przystan-
kowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Do-
bczyce-Wieliczka-etap IV, Remont drogi na działce 350/6 w By-
szycach, Remont drogi na działce nr 200/4, 187/2 w Zabawie, 
Remont drogi na działce nr 60/2 w Rożnowej, Remont drogi nr 
560960K w Lednicy Górnej, Remont drogi nr 561095K w Grajo-
wie, Remont drogi na dz. Nr 979/6 w Golkowicach, Remont drogi 
na dz. 430/2 w Czarnochowicach, 341/2, 340/6 w Śledziejowi-
cach, Remont drogi na dz. 330 w Śledziejowicach. Przy drogach 
Wojewódzkich zostały wybudowane ciągi piesze i  pieszo-rowe-
rowe o długości 2 382 m. Obecnie rozstrzygnięto postępowanie 
przetargowe na budowę 1 850 m ścieżki rowerowej łączącej ul. 
Krakowską w Wieliczce z Węzłem Wielickim.

W złożonym piśmie wnioskodawcy wskazują na powstanie 
Domu Młodych w Brzegach, jak również budowę Dworca Auto-
busowego. Do właściwej oceny sytuacji brakuje  całościowego 
spojrzenia na te inwestycje. Należy zauważyć, że w Strefie Ak-
tywności Gospodarczej w Brzegach i Kokotowie powstaje ob-
szar gospodarczy, jak również obszar społeczny.

W obszarze gospodarczym w ostatnich czterech latach zna-
lazło pracę ok. 1 600 osób, a z tytułu podatku od nieruchomości 
do budżetu gminy trafi w roku 2021 blisko 4 mln zł.

W obszarze społecznym powstały trzy budynki stałe, jeden 
z nich został zmodernizowany i powstał jeden budynek tym-
czasowy. Budowa obiektów stałych została sfinansowana przez:  
budynek I - instytucję społeczną, która jest jego właścicielem; 
budynek II - Gminę ze wsparciem finansowym środków z budże-
tu państwa; budynek III - ze środków budżetu gminy, jak również 
ze środków sołectwa uzyskanych ze sprzedaży gruntów i przy 
zaangażowaniu firm mieszczących się w strefie gospodarczej. 
Ponadto, zmodernizowano również budynek klubu sportowego. 
Powstał także budynek tymczasowy, w którym umieszczona jest 
wystawa sfinansowana w ramach środków budżetu Wojewódz-
twa Małopolskiego i Unii Europejskiej. W wymienionych obiek-
tach w zajęciach uczestniczą aktywnie dziesiątki osób dziennie.

Poruszana przez wnioskodawcę kwestia budowy Dworca 
Autobusowego jest realizowana w ramach szerszego projektu 
„Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka po-
przez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i inte-
grację infrastruktury komunikacyjnej”, w ramach którego zostały 
zakupione autobusy Wielickiej Spółki Transportowej świadczą-
ce usługi komunikacyjne dla mieszkańców w większości miej-
scowości (zielone autobusy), jak również wybudowane zostały 
wiaty przystankowe, a obecnie powstaje dworzec. Trudno sobie 
wyobrazić, aby w centrum komunikacyjnym nie było miejsca do 
obsługi pasażerów, gwarantującego jednocześnie odpowied-
nie warunki sanitarne. Przewidziane środki na realizację całe-
go projektu (prace budowlane oraz zakup autobusów) wyniosą 
29 139 233,57 zł przy wsparciu całościowym z Unii Europejskiej 
w wysokości 12 359 347,60 zł.

Poruszaną przez wnioskodawcę kwestię zadłużenia gminny 
powinno się prezentować wraz z informacją o kwocie wszyst-

kich zaciąganych przez lata zobowiązań finansowych (tj. wszyst-
kie umowy kredytowe, umowy o emisje obligacji, pożyczek, 
i innych). Wartość podpisanych umów wynosiła do końca 2020 
r. 312 999 606,49 zł. W tym czasie Gmina regularnie i zgodnie 
z postanowieniami umów spłacała zaciągane zobowiązania. 
Łączna wartość uregulowanych zobowiązań finansowych wy-
niosła 132 644 668,24 zł. Wartość średnia spłacanych zobowią-
zań w każdym roku wynosiła ponad 8,8 mln zł. W roku 2020 
spłacono ponad 10,5 mln zł, a w roku 2021 zaplanowano spłaty 
zobowiązań w łącznej kwocie przekraczającej 12,5 mln zł.

W ostatnim roku, zgodnie z wieloletnim programem finanso-
wym, z kredytów sfinansowano następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka etap IV,
2. Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bez-

pośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie 
Gminy Wieliczka,

3. Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka po-
przez zakup niskoemisyjnych autobusów oraz budowę i inte-
grację infrastruktury komunikacyjnej,

4. Budowa i przebudowa dróg gminnych i lokalnych,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 560915K w miejscowości Ja-

nowice,
6. Zagospodarowanie terenu „Stok pod Baranem” na cele rekre-

acyjne,
7. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
8. Nasze nowe przedszkole w Wieliczce,
9. Przebudowa boiska rekreacyjnego w Pawlikowicach,
10. Budowa boiska rekreacyjnego w Zabawie.
11. Rozbudowa drogi gminnej nr 560965 K w Chorągwicy,
12. Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa,
13. Przebudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Słoneczna,
14. Utworzenie i rozbudowa strefy aktywności gospodarczej,
15. Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu dr. Krajowej 

94,
16. Zakup budynku na utworzenie żłobka, 
17. Rozbudowa drogi gminnej 560810K - ul. Reformacka w Wie-

liczce,
18. Budowa chodników i zatok przystankowych -droga woje-

wódzka. Nr 964,
19. Budowa przedszkola - zakup działki Koźmice Wielkie,
20. Budowa przedszkola - zakup działki Zabawa,
21. Przebudowa drogi gminnej nr 560915K w miejscowości Ja-

nowice,
22. Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach,
23. Przebudowa drogi gminnej nr 560945 K Węgrzce Wielkie,
24. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w Gminie Wieliczka – etap II,
25. Budowa muru oporowego w obrębie drogi gminnej nr 

560909K w miejscowości Siercza,
26. Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bez-

pośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie 
Gminy Wieliczka, 

27. Przebudowa ul. Bukowej i ul. Brzozowej.
W tym miejscu należy podkreślić, że wszystkie zadania, na któ-

re Gmina zaciąga kredyt podawane są do publicznej wiadomo-
ści i przede wszystkim są to zadania inwestycyjne np. rozbudowa 
szkół, obiektów kulturalnych, sportowych, czy budowa dróg.
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Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce
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tel. +48 12 26 34 100  
fax. +48 12 27 86 860 
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Zadłużenie należy rozpatrywać w kategoriach inwestycji gmi-
ny z przeznaczeniem na ochronę środowiska (w szczególności 
budowa kanalizacji, budowa ujęcia wody pitnej), a także zabez-
pieczenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, a przede 
wszystkim środki przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży 
(szkoły, przedszkola, świetlice).

Dług Gminy jest pod kontrolą i jest on spłacany (tylko w la-
tach 2018 - 2020 spłacono ponad 28,7 mln zł). Zadłużenie jest 
kontrolowane zarówno przez Radę Miejską w Wieliczce jak 
i przez zewnętrzną instytucję ustawowo do tego powołaną, tj. 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

W okresie 2017 – 2019 majątek Gminy wzrósł o ponad 107 
mln zł i obecnie stanowi 676 576 146,37 zł

Ustosunkowując się do zarzutów dotyczących planowania 
przestrzennego pozwolę sobie podkreślić, iż Ustawa o Planowa-
niu i Zagospodarowaniu Przestrzennym określa zasady kształto-
wania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorial-
nego i organy administracji rządowej, zakres i sposoby postępo-
wania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz 
ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy, przyjmując ład 
przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. 
Dokumentami planistycznymi kształtującymi politykę przestrzen-
ną są studia uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz plany  zagospodarowania przestrzennego.

Studium stanowi podstawowy dokument koordynacji działań 
samorządu lokalnego.  Jest to dokument planistyczny zawiera-
jący długofalowe zamierzenia, określający kierunki przestrzen-
nych przemian, jak również przekształceń układu komunikacyj-
nego i infrastruktury technicznej.

Z kolei podstawowym celem planu jest stworzenie praw-
nych warunków dla zagospodarowania przestrzennego obszaru 
w zgodności z wymogami kształtowania ładu przestrzennego 
i wymogami zrównoważonego rozwoju oraz kierunkami wyzna-
czonymi w Studium. Plan stanowi  podstawę realizacji progra-
mów inwestycyjnych w terenach przeznaczonych do zabudo-
wy, ochrony cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych 
obszaru oraz rozwoju funkcji służących rekreacji i turystyce.

Na terenie Gminy Wieliczka obowiązuje studium uwarunko-
wań i kierunków przyjęte uchwałą nr XV/181/2008 Rady Miejskiej 
w Wieliczce z dnia 4 marca 2008 roku. Z dniem  wejścia w   życie 
w/w  uchwały, utraciła moc Uchwała Nr XVI/ 221/ 00 z dnia 21 
kwietnia 2000 roku. W sprawie Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka.

Na terenie Gminy Wieliczka już od 1993 roku obowiązywał 
plan miejscowy. Kolejnymi obowiązującymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego były plany dzielące gminę na 4 obszary 
funkcjonalne. tj.:
Plany przyjęte uchwałą nr :
• XLV/333/05  z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka - obszar „A”

• XLV/334/05  z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka - obszar „B”

• XLV/335/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka - obszar „C”

• XLV/336/05  z dnia 29 września 2005r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka - obszar „D”;
a także obowiązujące obecnie:
XLVI/763/2010  z dnia 10 listopada 2010  w sprawie miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka - obszar „A”

XVII/232/2016 z dnia 7 kwietnia 2016  w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wieliczka - obszar „B”

Uchwała Nr XXVI/314/2016 z 27 października 2016 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka - obszar „C”

Uchwała XLV/601/2014  z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Wieliczka - obszar „D”.

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące „braku poszanowania 
praw obywatelskich” pragnę poinformować, iż kompetencja 
w tym zakresie ustawowo należy do Rady Miejskiej w Wielicz-
ce oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wie-
liczce, w żadnym wypadku Burmistrz nie może sam decydować 
o sposobie rozpatrzenia takich skarg, co wydaje się oczywiste.

Poruszona przez wnioskodawców informacja odnośnie Bu-
dżetu Obywatelskiego powinna być uściślona. Dlatego też po-
zwolę sobie przedstawić najważniejsze zadania wybrane przez 
mieszkańców, które zostały zrealizowane w ramach Budże-
tu Obywatelskiego: Place manewrowe w sołectwach: Grabie, 
Brzegi, Węgrzce Wielkie, Czarnochowice, Sułków, Golkowice, 
Janowice, Byszyce, Dobranowice oraz na osiedlu Krzyszkowice 
w Wieliczce. Oznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy 
Wieliczka: Kokotów, Mała Wieś, Strumiany, Sułków, Śledziejowi-
ce, Węgrzce Wielkie, Zabawa. Budowa wielofunkcyjnego placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 
w Wieliczce. Utworzenia miejsc rekreacji na miejskich osiedlach 
Zadory i Krzyszkowice oraz w sołectwach: Brzegi, Byszyce, Czar-
nochowice, Chorągwica, Grabie, Grajów, Golkowice, Gorzków, 
Jankówka, Janowice, Koźmice Wielkie, Koźmice Małe, Mietniów, 
Pawlikowice, Lednica Górna, Sułków, Sygneczów, Siercza, Wę-
grzce Wielkie i Zabawa Budowa placów manewrowych (par-
kingów) w ośmiu sołectwach: Grajowie, Kokotowie, Małej Wsi, 
Podstolicach, Strumianach, Kokotowie, Śledziejowicach i Wę-
grzcach Wielkich. Modernizacja boiska Towarzystwa Sportowe-
go Wieliczanka oraz kompleksowe zagospodarowanie terenów 
przyległych do boiska. Integracja mieszkańców Brzegów i Grabia 
przez edukację, kulturę i sport. Żegnaj lato na rok w Węgrzcach 
Wielkich. Uzdolniona Młodzież naszą przyszłością. Harmonijny 
rozwój miasta od średniowiecza po nowoczesną aglomerację 
funkcjonującą zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju 
na przykładzie Wrocławia. Tradycja i piękno narodu polskiego 
poprzez taniec i śpiew. „Powitanie Lata w Mietniowie” - integra-
cja społeczności lokalnej wsi Mietniów i innych mieszkańców 
Gminy Wieliczka. Q-lturalny Grajów 2017 – wspólne działanie. 
Poznajemy Polskę z mamą i tatą. Szkolenie z pierwszej pomocy 
przedmedycznej i technik harcerskich/survivalowych dla dzieci 
i młodzieży z gminy Wieliczka. „Jestem Polakiem, jestem Euro-
pejczykiem” gimnazjaliści poznają kulturę i tradycje europejskie. 
X Dni osiedla Krzyszkowice – Jubileusz 90-lecia Towarzystwa 
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Sportowego „Wieliczanka”. Kształtowanie kompetencji interper-
sonalnych i międzykulturowych oraz postaw przedsiębiorczo-
ści poprzez udział w wycieczkach i warsztatach edukacyjnych. 
Szkoła Śledziejowice – moją pasją. Smaki życia. Rodzinny festyn 
integracyjny na terenie zespołu dworskiego w Sierczy. Jubileusz 
145-lecia szkoły i Rok Kościuszkowski w Szkole Podstawowej nr 
2 źródłem integracji społeczności szkolnej i środowiska. Gminny 
Przegląd Tańców i zabawa ludowych z różnych stron polski dla 
przedszkolaków „Polska – moja ojczyzna”. Projekt Przyrodniczo-
-ekologiczny – Ogród Zmysłów – projekt edukacyjny wykorzy-
stujący elementy hortiterapii. Warsztaty EuroWeek formą rozwi-
jania zdolności przywódczych, interpersonalnych i językowych 
uczniów. Integracja mieszkańców os. Kościuszki – Przyszłość 
– Szymanowskiego – warsztaty kulinarne, manualne, impreza 
plenerowa. Podniesienie warunków życia i poprawa bezpie-
czeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Ko-
kotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowi-
ce, Węgrzce Wielkie, Zabawa. Budowa rekreacyjno-edukacyjnej 
ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie 
Strumiany (w trakcie realizacji). Modernizacja boiska LKS Węgrz-
canka. Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w oko-
licy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94 (wykonano doku-
mentację). Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze 
skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach 
Wielkich. Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Pod-
stawowej w Gorzkowie. Wykonanie ogrodzenia działki nr 343/2 
w Raciborsku. Zakup nagłośnienia wraz z montażem na boisku 
sportowym w Grabiu. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw na 
osiedlu Lekarka. Wykonanie zadaszenia tarasu na obiekcie Domu 
Kultury w Brzegach oraz modernizacja balustrady wokół budyn-
ku. Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gra-
jowie. Modernizacja budynku w Zabawie na potrzeby sołectwa. 
Utworzenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Gorzko-
wie. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Gol-
kowicach. Poszerzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Golkowicach. Budowa budynku gospodarczego dla obsługi 
świetlicy środowiskowej w Mietniowie. Modernizacja pomiesz-
czeń budynku w Koźmicach Wielkich na potrzeby filii biblioteki. 
Utworzenie placu zabaw w Śledziejowicach. Rewitalizacja przy-
drożnej kapliczki z całunem z 1831 r. położonej na terenie wsi 
Grabówki. Przystosowanie sali lekcyjnej do pracowni przedmio-
towej w Szkole w Mietniowie. Budowa oświetlenia drogi gmin-
nej nr 561034K w Gorzkowie. Budowa siłowni plenerowej wraz 
ze strefą street workout. Zakup wraz z montażem podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Modernizacja 
sali lekcyjnej na pracownie językową SP nr 2 w Wieliczce, Zakup 
wiat przystankowych zaopatrzonych w systemy fotowoltaiczne 
wspomagające oświetlenie na terenie wsi Grabówki. Podniesie-
nie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Stru-
miany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa, Byszy-
ce. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez wykonanie 
oświetlenia w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Grajów, 
Dobranowice, Raciborsko, Jankówka. Wykonanie klatki schodo-
wej na poddasze w świetlicach środowiskowych w miejscowości 
Mietniów i Sułków (w trakcie realizacji). Pracownia komputero-
wa w Szkole Podstawowej w Byszycach. Wykonanie chodnika 

wokół budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie. Monitoring 
placu rekreacyjnego w Podstolicach. Defibrylator w budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowie. Zakup urządzeń 
dmuchanych dla dzieci sołectwo Grabie. Modernizacja budyn-
ku w Zabawie na potrzeby. Zagospodarowanie działki nr 343/2 
w Raciborsku. Bezpieczny strażak –zakup hełmów strażackich 
OSP Czarnochowice. Zakup sprzętu sportowego oraz drzwi do 
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gorzkowie. Zakup 
nagłośnienia wraz z montażem na boisku sportowym w Brze-
gach. Wykonanie klimatyzacji w klasach w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich. Bezpieczniej przy 
Szkole w Grajowie. Budowa zatoki „Kiss and drive” przy Szko-
le Podstawowej nr 1 Wieliczce osiedle Zadory. Przystosowanie 
sali lekcyjnej do pracowni językowej w szkole w Mietniowie. Za-
kup podestu tanecznego na cele organizacji wydarzeń kultural-
nych w Mietniowie. Pracownia językowa w Szkole Podstawowej 
w Śledziejowicach. „Znam swój kraj - wycieczka krajoznawcza 
uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach do Trójmiasta (nie 
zrealizowane przez pandemię Covid).

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w latach 2014-2020 
w głosowaniach nad Budżetem Obywatelskim brało udział 48 
459 mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka. Łączna pula środ-
ków przeznaczonych na realizację projektów zgłaszanych przez 
mieszkańców wyniosła 6 560 000,00 zł

Reasumując, pragnę poinformować wnioskodawcę, że po 
całościowej analizie prawnej i ekonomicznej odniosę się do 
wszystkich punktów zawartych w piśmie z dnia 5 stycznia 2021 
r. oraz poproszę o poprawienie i uściślenie informacji zawartych 
we wniosku oraz stronie internetowej wnioskodawcy.

W przypadku braku ustosunkowania się do prośby i braku po-
prawienia i uściślenia przez wnioskodawcę informacji w złożo-
nym wniosku i na stronie internetowej, zostanie drogą pocztową 
przesłane do wszystkich mieszkańców sprostowanie informacji 
o celowym wprowadzaniu mieszkańców w błąd przez osoby 
podpisane pod wnioskiem.

Z poważaniem
Piotr Krupa
Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Wieliczce - Bogucicach
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Materiały informacyjne Gminy NIEPOŁOMICE

Szymon Urban: Panie Burmistrzu, czy 
żyjemy w ciekawych czasach?

Roman Ptak: Stare chińskie powiedze-
nie mówi: Obyś żył w ciekawych czasach. 
Z pewnością żyjemy w dziwnych, dotąd 
nam nieznanych czasach. Ostatnie miesią-
ce na długo zostaną w naszej pamięci, bo 
wszyscy musieliśmy zmienić swój codzien-
ny rytm.

Pobawmy się w jasnowidzów: jaki Pań-
skim zdaniem będzie rok 2021?

Nadal w większości pracujemy zdalnie, 
pozamykani w domach. Nie możemy sko-
rzystać z hotelu, wyjechać, odpocząć czy 
iść na kawę do restauracji. Obawiam się, że 
w tym roku nie powrócimy do normalności, 
jaką pamiętam sprzed pandemii.

Rok 2020 i 2021 łączy jedno zjawisko: 
koronawirus. Przeszedł Pan?

Nie, chyba że zupełnie bezobjawowo. Nie 
wiem, czy Państwo też mieli takie poczucie, 

iż wiosną ubiegłego roku wydawało się, że 
wirus jakoś nas osobiście mniej dotyczy, 
ale patrząc teraz z perspektywy to chyba 
każdy z nas ma kogoś wśród rodziny czy 
znajomych, kto przeszedł chorobę. Nieste-
ty kilka osób, które dobrze znałem, prze-
grało walkę z Covidem. To uczy człowieka 
respektu, żeby nie lekceważyć problemu. 

Planuje się Pan zaszczepić?
Tak, oczywiście. Jak tylko będzie moja 

kolej. Choć niepokojąca jest informacja 
o wstrzymaniu dostaw szczepionek.

Na terenie gminy jest jeden punkt szcze-
pień, dysponujący tygodniowo trzydzie-
stoma szczepionkami. To dużo, mało czy 
wystarczająco?

Bardzo mało. Gminna spółka Niepoło-
mickie Centrum Medyczne zgłosiła się do 
przeprowadzenia szczepień, wyznaczając 
miejsce spełniające wymogi Narodowego 
Funduszu Zdrowia. W innych gminach jest 

kilka punktów, ale tam zgłosiły się przede 
wszystkim prywatne przychodnie. 

Jeśli mamy 28800 mieszkańców i 30 
dawek tygodniowo to do zaszczepienia 
wszystkich będziemy potrzebować 960 
tygodni. Czyli jakieś 18 lat.

Mam świadomość, że akcja szczepień 
startuje i na razie jest realizowana w opar-
ciu o szczepionki Pfizera. Słyszymy zapo-
wiedzi, że niedługo na rynku pojawią się 
produkty innych firm. Oby tak się stało. Po 
„wyszczepieniu” grupy zero i grupy pierw-
szej powinna ruszyć szeroka akcja i być 
może wtedy zaszczepimy się wszyscy. Pro-
blem szczepionek to jedno, osobną kwestią 
jest kłopot ze skompletowanie zespołów 
medycznych. Mam nadzieję, że uda się to 
wszystko dobrze zaprogramować. 

Jak lokalna gospodarka przechodzi 
covid?

Strefa działa, nie docierają do nas niepoko-
jące sygnały. Duże firmy mają się względnie 
dobrze, natomiast problemem są branże, 
które zostały pozamykane i nie otrzymują 
wystarczającego wsparcia ze strony państwa. 
Mam na myśli hotele, gastronomię, branżę 
fitness - ludzi od wielu miesięcy pozbawio-
nych dochodów i rządowej pomocy. Mają 
przecież do spłacenia kredyty, odpowiedzial-
ni są za swoich pracowników i swoje rodzi-
ny. Nie dziwię się, że nie wytrzymują presji 
i zamierzają otwierać działalności.

Niektóre urzędy wznawiają bezpośred-
nią obsługę mieszkańców. A co z Niepo-
łomicami? Kiedy można spodziewać się 
powrotu do normalności?

To nie jest takie proste. Nie sztuką jest 
otworzyć magistrat i za chwilę mieć ogni-
sko choroby, w efekcie czego będziemy 
musieli wstrzymać na przykład wydawanie 
dowodów osobistych, aktów urodzenia, 
zgonów czy innych ważnych dokumentów 
ponieważ cały wydział czy referat będzie 
w izolacji lub na kwarantannie. Wszystkie 
sprawy są w miarę możliwość na bieżąco 
załatwiane, a jeśli ktoś potrzebuje bez-
pośredniego kontaktu z urzędnikiem to 
umawia się na spotkanie telefonicznie lub 
mailowo.

Jeśli ludzie przyjdą, to do mocno zmie-
nionego urzędu. Co się zmieniło i czym 
owe zmiany były podyktowane.

Od stycznia obowiązuje nowy regulamin 
organizacyjny. Połączyliśmy kompetencje 
niektórych komórek. Powstały trzy wydzia-

Rozmowa na początek roku
Rok zaczynamy od rozmowy z Burmistrzem Miasta i Gminy Romanem 
Ptakiem o pandemii, zmianach jakie wprowadziła w nasze życie, powrocie 
do normalności, planach gminy na najbliższe miesiące oraz covidowym 
budżecie. 
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Ostatniego dnia pracy opo-
wiadała o początkach swojej 
pr z ygody z  niepołomick im 
Magistratem. „Przyszłam do 
burmistrza Kracika na skargę. 
Skarga dotyczyła GOPS-u i już 
nie pamiętam, jak się skończyła 
poza tym, że burmistrz Kracik 
zaproponował, abym pracowała 
dla miasta” – wspominała.

B u r m i s t r z  R o m a n  P t a k 
dziękował jej za pracę, ener-
gię, uśmiech, doświadczenie 
i wiedzę, którą świetnie potrafiła 
przekuć na realne rozwiązania 
najróżniejszych problemów. 
Wspomniał też, że „chyba każdy, 
kto zaczynał pracę w urzędzie, 
przechodził  chrzest bojowy 
u pani Teresy”. Jednocześnie 

przyznał, że „łezka się dziś zakrę-
ci w oku”. To koniec pewnej 
epoki.

Żeby nie było zupełnie smut-
no,  pani  Teresa dodaje,  że 
wprawdzie „podjęłam decyzję 
o odejściu na emeryturę, ale nie 
wykluczam, że nie raz jeszcze 
zaglądnę do urzędu”. My ze swo-
jej strony mamy nadzieję, że tym 
razem nie na skargę, a z interesu-
jącymi projektami.

Pani Tereniu, życzymy Pani 
nowych, ciekawych pomysłów 
i wyzwań, na które będzie mogła 
Pani wykorzystać swoją nadzwy-
czajną witalność i energię. Oczy-
wiście również dużo zdrowia 
i humoru, którym – jak zwykle 
– rozbroi Pani każdego.

Materiały informacyjne Gminy NIEPOŁOMICE

ły: Rozwoju, Planowania Przestrzenne-
go i Nieruchomości; Inwestycji; Wymiaru 
i Egzekucji Podatków i Opłat. Ma to na celu 
lepszą jakość obsługi mieszkańców i nad-
zór nad prowadzonymi inwestycjami.

Dzieciaki wróciły do szkół. Jak im minę-
ły pierwsze dni?

Z rozmów z dyrektorami wiem, że dzie-
ciom po tak długim nauczaniu online cięż-
ko wrócić do szkolnych obowiązków. Sły-
szałem historię o chłopcu, który rozpłakał 
się po powrocie do szkoły, ponieważ oka-
zało się, że przez tych kilka miesięcy na tyle 
urosła mu stopa, że nie dał rady założyć 
szkolnych trampek. Dla młodego człowie-
ka taka sytuacja może stanowić ogromne 
źródło stresu. Wszyscy czekamy, aby zacząć 
w miarę normalnie funkcjonować. Dla 
wielu dzieci będzie to rozpoczęcie nauki 
na nowo, ponieważ pierwszaki chodziły do 
szkoły raptem półtora miesiąca i nie zdą-
żyły poznać choćby kolegów i koleżanek 
z klasy. 

Bank Gospodarstwa Krajowego badał 
sytuację finansową gmin i doszedł do 
następujących wniosków: „wydaje się 
dziś, że samorządy szykowały się na 
dużo gorszy scenariusz niż w rzeczywi-
stości się spełni, jeśli chodzi o docho-
dy. Prawdopodobnie rzeczywisty stan 
budżetów samorządów będzie lepszy 
niż sądzili przedstawiciele JST”. Jak to 
wygląda u nas?

Dochody z PIT zrealizowane zostały na 
poziomie roku 2019. Pewnie gdyby nie 
sytuacja z epidemią wpływy byłyby wyż-

sze, bo przybyło nam mieszkańców, czyli 
osób, które „zostawiają” część podatków 
w naszej gminie. Natomiast dalej dopłaca-
my grube miliony na przykład do edukacji, 
mamy placówki, w których subwencja nie 
wystarcza na pensje dla nauczycieli. Wzro-
sły opłaty za energię elektryczną: koszt 
oświetlenia ulicznego to ponad 700 tysię-
cy rocznie. Śmieci: praktycznie we wszyst-
kich gminach wzrosły opłaty. To nie jest 
tak, że decyzją Rady Miejskiej mieszkańcy 
zapłacą za nie 30 złotych. Bo de facto wszy-
scy zapłacimy po 39 złotych (tyle realnie 
powinni płacić mieszkańcy, żeby pokryć 
koszt obsługi systemu) 30 złotych zapłaci-
my bezpośrednio z własnych kieszeni, a 9 
z naszych wspólnych, gminnych środków. 
Odbędzie się to kosztem jakiejś inwestycji, 
oferty sportowej albo kulturalnej.

Ale samorządy obawiają się, że wpływy 
do kasy mogą być jeszcze niższe na sku-
tek zmian w PIT i CIT. To między inny-
mi efekt „transferu” części zwykłego 
podatku PIT do puli podatku zryczałto-
wanego, w którym samorządy nie mają 
udziałów. Mówi się o niższych udziałach 
w CIT... Jak to wpłynie na naszą gminę?

To będzie miało konsekwencje w budże-
cie 2021. Według wyliczeń Związku Miast 
Polskich i innych korporacji samorządo-
wych, w skali kraju to około 1,5 miliarda 
złotych mniej dochodów dla samorządów. 
Wylewa się fala krytyki na wójtów, burmi-
strzów, prezydentów i radnych przy okazji 
podwyżek śmieciowych, ale trzeba jasno 
powiedzieć, że to nie my, ale sejm i rząd, 

wprowadzają kolejne zmiany prawa, które 
generują koszty dla firm z branży odpado-
wej. Mam na myśli opłatę środowiskową, 
zabezpieczenia w instalacjach odbierają-
cych odpady, podwyżki ceny energii elek-
trycznej i inne. A to ma odzwierciedlenie 
w końcowej cenie. Żeby nie trzymać się 
tylko śmieci - wystarczy pójść do sklepu 
po pepsi, colę czy inny napój słodzony 
i porównać cenę. Niedawno wprowadzo-
no podatek cukrowy, co w konsekwencji 
spowodowało drastyczny wzrost ceny. Nie-
stety jest tak, że nominalnie, zarabiając tyle 
samo lub więcej, stać nas na coraz mniej.

Niepołomice przyłączyły się do akcji 
symbolicznego wyłączenia świateł.

Tak! Trudno udawać, że nie dostrzegamy 
problemu. Jak nie będziemy głośno wyra-
żać naszego zdania i obaw o budżety gmin, 
to krok po kroku będą nam odcinane środ-
ki, dokładane zadania i będzie nam brako-
wało pieniędzy na podstawowe wydatki.

Bo pieniądze to środki do realizacji 
celów. A te będą wyznaczane w nowej 
strategii.

Rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją 
strategii gminy. Ta, która została przyjęta 
w 2010 roku, obowiązywała 10 lat. Doku-
ment jest nam potrzebny do ubiegania się 
o nowe granty. Kończy się unijna perspek-
tywa zaprogramowana na lata 2014-2020. 
Musimy w tej kwestii nadrobić stracony 
czas, aby poważnie myśleć o nowym roz-
daniu środków europejskich. Do tej pory 
byliśmy niezwykle skuteczni, więc mam 
nadzieję, że poradzimy sobie i tym razem.

Pani Skarbnik
Po trzydziestu latach pracy na zasłużoną emeryturę odchodzi 
Teresa Kuźma. Przez ostatnią dekadę pełniła funkcję sekreta-
rza gminy Niepołomice, jednocześnie stojąc na czele Referatu 
Kadrowo-Płacowego.
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Już wkrótce rozpocznie się budowa kolejnych 
parkingów typu „Park&Ride”. W gminie Kłaj 
powstał już jeden parking typu „Parkuj i jedź” 
w miejscowości Kłaj przy budynku dworca 
PKP i trzeba przyznać, że mimo ilości miejsc 
postojowych, w godzinach szczytu, często 
wolnych miejsc brakuje.
Takowe mają powstać w Dąbrowie oraz 
w Kłaju przy stacjach kolejowych. W Dąbro-
wie powstanie 20 miejsc postojowych w tym 
2 dla osób niepełnosprawnych, a w Kłaju 60 
miejsc w tym 4 dla osób niepełnosprawnych. 
W Kłaju również powstaną stanowiska do 
pozostawienia rowerów. 

Po długim okresie oczekiwania, Gmina otrzy-
mała pozwolenie na budowę, co umożliwi-
ło ogłoszenie przetargu na realizację tego 
przedsięwzięcia. 
Po zakończeniu inwestycji będzie można 
pozostawić  swoje pojazdy na bezpiecznych 
miejscach parkingowych i przesiąść  się 
na kolej. Na realizację tego zadania Gmina 
Kłaj otrzymała dofinansowanie w kwocie: 
654.260,88 zł w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014-2020. 
Zadanie przyniesie wymierne korzyści. 
Przesiadając się na pociąg, będziemy mogli 
oszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze. 

Inwestycja przy Szkole Podstawowej 
w Szarowie czeka tylko na cieplejsze 
dni i będzie gotowa. W bezpośred-
nim sąsiedztwie szarowskiej szkoły 
powstaje wielofunkcyjne boisko. Tam 
zamontowane zostało już ledowe 
oświetlenie, piłkochwyty i czterometro-

we ogrodzenie. Gdy zima nieco ustąpi 
położona zostanie bezpieczna poli-
uretanowa nawierzchnia. Finalnie na 
boisku dodatkowymi liniami i kolora-
mi zostaną wyznaczone boiska do gry 
w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną 
i do tenisa. 

Materiał informacyjny Gminy Kłaj

Boisko w Szarowie prawie gotoweBoisko w Szarowie prawie gotowe

Trwa realizacja inwestycji pn. „Kompleksowa odnowa przestrzeni 
publicznej podobszaru Łysokanie poprzez zagospodarowanie terenu 
na cele społeczno-rekreacyjne”.
Zadanie polega na budowie wielofunkcyjnego boiska na Błoniach 
w Łysokaniach. Tam też powstaje plac zabaw dla dzieci wraz z zagospo-
darowaniem terenu. W projekcie boiska przewidziano m.in. boisko do 
gry w piłkę nożną i ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenis ziemny. 
Przed zimą teren pod budowę boiska został utwardzony, a na placu 
zabaw zamontowano już potrzebne urządzenia. Inwestycja obejmie 
ponadto utworzenie terenu spotkań wyposażonego w elementy małej 
architektury, budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej, a także parkin-
gu dla 9 pojazdów, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja ma zostać oddana do użytku w drugiej połowie czerwca 
2021 roku. Drogę do realizacji tego przedsięwzięcia otworzyła dotacja 
w kwocie blisko 800 tys. złotych.

„Parkuj i jedź” w Dąbrowie oraz Kłaju

Zamiast łąki będzie boisko 
i plac zabaw



 Opracowanie: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. biuroprasowe@kopalnia.pl, tel. 12 278 73 71

Na szczepienie można zapisać się na jeden 
z trzech sposobów:
•  dzwoniąc na całodobową, bezpłatną in-

folinię 989 i ustalając termin oraz miej-
sce szczepienia. Do rejestracji potrzeb-
ne są numer PESEL oraz numer telefonu 
komórkowego, na który przyjdzie SMS z 
potwierdzeniem wizyty na szczepienie,

•  umawiając się bezpośrednio w wybra-
nym punkcie szczepień, np. w Uzdro-
wisku. Kontakt do Uzdrowiska: 12 278 
75 12 (od poniedziałku do piątku w 
godzinach 7.00-15.00, szczepienia@
kopalnia.pl),

•  bądź korzystając z e-Rejestracji dostęp-
nej na pacjent.gov.pl (wymaga Profi lu 
Zaufanego). 

Szczepienie jest bezpieczne, a ostatecznej 
kwalifi kacji dokona lekarz na podstawie 
przeprowadzonego badania oraz wywia-
du medycznego. 
Jako pierwsi przeciw COVID-19 w Uzdro-
wisku zaszczepią się seniorzy. Kto następ-
ny i kiedy? Harmonogram poszczególnych 
etapów wielkiego narodowego szczepie-
nia oraz dla kolejnych grup populacyjnych 
należy sprawdzać na stronie www.gov.pl/
szczepimysie. Serwis publikuje aktualne 

i szczegółowe informacje o Narodowym 
Programie Szczepień przeciw COVID-19, a 
także m.in. o samych szczepionkach i ich 
działaniu. Od 15 stycznia za pośrednic-
twem elektronicznego formularza (rów-
nież dostępny przez serwis gov.pl/szcze-
pimysie) można zgłaszać chęć szczepienia.

Szczepienia przeciw 
COVID-19 w Uzdrowisku

W Uzdrowisku Kopalni Soli „Wieliczka” będzie można zaszczepić się prze-
ciw COVID-19. Zgodnie z ogólnopolskim harmonogramem 15 stycznia 
ruszyła rejestracja seniorów. Szczepienia są bezpłatne i dobrowolne.

2020
w zabytkowej
kopalni

kotew zużyto do
zabezpieczania
zabytkowych podziemi

1150

ponad 1600
to liczba wywierconych
otworów podsadzkowych
oraz iniekcyjnych

7
miesięcy kopalnia była
otwarta dla turystów

15
w tylu komorach i zespołach
komorowych prowadzono
zabezpieczenie. Wśród nich
były m.in. Margielnik, Staszic,
Warszawa, Kuchnia, Dworzec
Gołuchowskiego, Jezioro
Wessel, Groty Kryształowe,
Freitag

1,7 km
tyle chodników przebudowano.
Górnicy pracowali m.in. 
w podłużniach Baum, Hauer,
Koberwein, w pochylni Końska Droga,
w poprzeczniach Kaczwiński,
Stampfer, Schwind

441,1 tys.
osób zwiedziło Trasę
Turystyczną

136,7 tys.
osób skorzystało z inhalacji
w tężni solankowej

30 tys.
tyle metrów sześciennych
piasku podsadzkowego
trafiło do pustek
komorowych

21
tyle zabudowano tam 
i przytamków
podsadzkowych

8,5 tys.
metrów sześciennych
iniektów zatłoczono do
uszczelnianych wyrobisk

11300
sztuk drewna zwieziono pod
ziemię. Posłużyło 
m.in. do budowy kasztów
i zabezpieczenia chodników

ponad 30

wydarzeń, akcji,
przedsięwzięć, 
które zorganizowała 
lub w które 
zaangażowała się 
kopalnia

ponad 5100
pacjentów i kuracjuszy 
w Uzdrowisku

21.12.2020
prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy
o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.
Dokument gwarantuje Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.
środki na realizację programu zabezpieczania na lata
2021-2027

3 nagrody Lodołamacz regionalny i ogólnopolski,
Górniczy Sukces Roku

st
yc

ze
ń 

 2
02

1



Panorama Powiatu Wielickiego18 październik 2020

no 208 II 2021
GAZETA

MUZEALNA

MIESIĘCZNIK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Muzeum Żup Krakowskich Wiel iczka, 

w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 

Twórczym Polart, zaprasza na wystawę prac Kai 

Soleckiej. Artystka zajmuje się malarstwem, gra-

fi ką oraz fotografi ą. Swoje dzieła wielokrotnie 

wystawiała zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

Tegoroczna ekspozycja, zatytułowana „Satu-

racja”, będzie prezentowana w Sali Gotyckiej 

Zamku Żupnego w Wieliczce, od 16 lutego do 

4 maja 2021 r. 

Zapraszamy do śledzenia  muzealnych infor-

macji na fb oraz na stronie internetowej, gdzie 

regularnie  będą pojawiać się ciekawe prace Kai 

Soleckiej wraz z tekstami, charakteryzującymi 

pracę artystki oraz przybliżającymi źródła  jej 

inspiracji. 

Po oficjalnym przywróceniu dostępu do 

zwiedzania muzeów - serdecznie zapraszamy 

na wystawę do Zamku Żupnego.

Z dużą satysfakcją pragnie-

my polecić Państwu najnowsze 

wydawnictwo monograficzne 

Muzeum, autorstwa dr Barbary 

Konwerskiej pt. ,,Ruch turystyczny 

w kopalni soli Wieliczka w okre-

sie zarządu austriackiego (1772–

1918)”.

Warto zauważyć, iż książka  stano-

wi swoistą podróż w wyobraźni do 

pełnej uroku, dawnej  krainy sol-

nych podziemi, które już od XVIII 

wieku przyciągały zwiedzających  

z całego świata. Bowiem kopal-

nia soli w Wieliczce to nie tylko 

autentyczny świadek rozwoju 

europejskiej i polskiej myśli tech-

nicznej, ale  także jedna z pierw-

szych atrakcji turystycznych na 

ziemiach polskich. Zachowane 

źródła historyczne potwierdzają, 

że turystyka w kopalni soli roz-

wijała się już od schyłku XV w., 

kiedy to odnotowano pierwsze, 

sporadyczne podróże do Żup 

Krakowskich wybitnych europej-

skich humanistów. W kolejnych 

stuleciach powoli rozwijający się 

ruch turystyczny miał charakter 

elitarny. W omawianym okresie 

tajemnice wielickiej kopalni były 

zarezerwowane (każdorazowo 

na wyraźne zezwolenie króla) dla 

przedstawicieli klas wyższych, 

dostojników świeckich i kościel-

nych, uczonych oraz dyplomatów.

Publikacja interesująco  i kompe-

tentnie  naświetla najistotniejsze 

fakty z dziejów wielickiej turysty-

ki, co jest tym  bardziej ważne, że 

problematyka ta nie została wcze-

śniej przebadana historycznie. Nie-

wątpliwym przełomem dla  rozwo-

ju turystyki okazał się okres zaboru 

austriackiego. Przejęcie w 1772 r. 

Żup Krakowskich przez cesarzy 

austriackich stał się jednocześnie 

momentem wcielenia, w 1774 r., 

ściśle określonych zasad regular-

nego, zorganizowanego zwiedza-

nia. Decyzje o charakterze orga-

nizacyjno-inwestycyjnym, w tym 

wprowadzenie oficjalnych, bez-

płatnych biletów wstępu dla osób 

zainteresowanych wielicką kopal-

nią sprawiły, że w XIX w. kopal-

nia wielicka stała się popularnym 

obiektem turystycznym. W efekcie 

dokładnych  badań źródłowych, 

autorce udało się szczegółowo 

opisać zjawiska i mechanizmy 

działania, determinujące rozwój 

wielickiej turystyki oraz wyodręb-

nić dwa charakterystyczne okresy. 

Pierwszy - od końca XVIII w. do lat 

60. XIX w. - bazował na systemie 

biletów bezpłatnych, drugi wpro-

wadził, w styczniu 1868 r., pierw-

szy, historyczny taryfi kator opłat. 

Niewątpliwie ciekawą informacją 

– nie tylko dla badaczy- zawartą 

w książce jest  imienna lista osób, 

które w latach 1774-1918 r. zwie-

dziły wielicką kopalnię. Całość 

naukowej analizy „złotego okre-

su” rozwoju wielickiej turystyki 

wzbogaca 146 zdjęć, rycin, obra-

zów i map pochodzących z epoki. 

Dzięki niezwykle wysmakowanej 

szacie graficznej, wydawnictwo 

przybliża nam nieznany wcze-

śniej wizerunek wielickich wyro-

bisk. Dawne ryciny, a szczególnie 

pierwszy raz publikowane, cenne 

sztychy z Austriackiej Bibliote-

ki Narodowej (Österreichisches 

Nationalbibliothek), czy wiedeń-

skiej Galerii Sztuki ALBERTINA - 

stanowią wizualnie dla odbiorcy 

nie lada atrakcję. Mamy nadzie-

ję, że tak zajmująca tematyka 

w towarzystwie pięknych ilustra-

cji, opracowana w wersji polsko-

-angielskiej, zwróci uwagę wielu 

badaczy i miłośników historii 

wielickiej kopalni. Książka jest już  

dostępna w muzealnym sklepie 

online oraz w naszych punktach 

sprzedaży. Zapraszamy!

SATURACJA - najnowsza wystawa 
w Muzeum

Najnowsza publikacja Muzeum

,,Ruch turystyczny w kopalni 
soli Wieliczka w okresie zarządu 
austriackiego (1772–1918)”



Panorama Powiatu Wielickiego 19panorama.wieliczka.pl

Tegoroczne ferie dla naszego Muzeum będą 

niezapomniane z dwóch powodów: pandemii, 

która zamknęła dzieci i młodzież w domach oraz 

zaproszenia do udziału w akcji Ferie po królewsku 

online w ośmiu Rezydencjach Królewskich – m.in. 

w Zamku Żupnym. Celem tej, po raz pierwszy przy-

gotowanej, akcji było zachęcenie uczniów do spę-

dzania czasu wolnego z kulturą - niestety na razie 

tylko poprzez internet. Wydarzenie to zorganizował  

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 

Projekt realizowano w 8 Rezydencjach Królewskich: 

Zamku Królewskim w Warszawie, Zamku Królew-

skim na Wawelu, Łazienkach Królewskich, Zamku 

w Malborku, Zamku Królewskim w Sandomierzu, 

Zamku Żupnym w Wieliczce i Zamku w Lublinie.

W ramach Ferii po królewsku online w każdym 

zamku przeprowadzono cztery cykle zajęć z udzia-

łem znanych osób i dzieci. 

W ramach cyklu Muzeum oczami dziecka Olek, 

Lena i Ida Nowakowska (znana tancerka i aktor-

ka) odkrywali ciekawą historię Zamku Żupnego 

z pomocą Przemysława Jagielskiego (pracownika 

Działu Edukacji Muzeum). Zamek ten wprawdzie 

nie pełnił funkcji rezydencji królewskiej, ale był 

ważny dla króla z powodu cennej, wielickiej soli 

- kopalnia była jego własnością, a zamek siedzi-

bą zarządu żup. Dzieci dowiedziały się, że współ-

cześnie jego znaczenie i wartość są tak duże, że 

budowlę wpisano na Listę Światowego Dziedzic-

twa UNESCO.

Na zajęciach było mnóstwo niespodzianek - 

dzieci zobaczyły np. bałwana choć nie było śniegu, 

poznały czym się różni pies od kogutka oraz podzi-

wiały piękne solniczki, których  używano w prze-

szłości, dowiedziały się też jak wyglądał dawny 

lunch box. 

Następnie, z cyklu: Królewskie bajki , Lena i Olek 

wysłuchali dwóch opowieści: ,,Legendy o cudow-

nym pierścieniu czyli skąd się wzięła sól w Wielicz-

ce” oraz „Jak sztygar Toporek zwabił ducha kopal-

ni”. Bajki te napisał Julian Majka, a czytała je znana 

aktorka Agata Załęcka.

Natomiast Piotr Rubik - znany kompozytor, 

dyrygent i producent muzyczny zaprosił dzieci na 

Muzyczne spacery po Rezydencjach Królewskich. 

Jego przebój „Niech mówią, że to nie jest miłość” 

wypełnił Salę Gotycką i stał się pretekstem do zwró-

cenia uwagi na rytm w melodii. Kompozytor przy-

gotował dla Leny i Olka nie lada wyzwanie, ucząc 

ich charakterystycznego dla tej piosenki klaskania 

w trudnym rytmie 6/8. 

Dzieci mogły dowiedzieć się też skąd górnik wie-

dział kiedy przyjść do pracy - skoro nie było budzi-

ków i zobaczyć oryginalny podpis Fryderyka Cho-

pina. Słynny polski kompozytor odwiedził w 1829 r. 

kopalnię soli w Wieliczce i wpisał się do księgi zwie-

dzających, która znajduje się w zbiorach Muzeum. 

Ostatni cykl - Zamkowe trendy został skierowany 

do młodzieży. Tym razem w spotkaniu brał udział 

infl uencer Mateusz Ciawłowski. 

Każde spotkanie utrwalono w fi lmach, które suk-

cesywnie pojawiały się na stronach internetowych 

wszystkich muzeów, uczestniczących w akcji. Co 

istotne - można je będzie oglądać także po zakoń-

czeniu ferii - są prezentowane na stronie naszego 

Muzeum  www.muzeum.wieliczka.pl - w zakładce 

Edukacja, w folderze ,,Ferie po królewsku”. 

Zapraszamy do oglądania.

Ponadto Muzeum realizowało własny pro-

gram Ferie w Muzeum, który został włączony 

do akcji Ministra. Rodzinnie lub grupowo można 

było uczestniczyć w następujących spotkaniach:  

Z notatnika górnika, Twarz zaklęta w kolorach, 

Opowieści o wielickim Zamku, Górnik dawnej 

kopalni. Na zajęcia pt. Twarz zaklęta w kolorach 

o najwspanialszych karnawałach świata - zgłosili się 

nawet studenci z Chin.  Muzeum zaprosiło również 

do wirtualnego zwiedzania wystawy Czym się różni 

pies od kogutka? Czyli rzecz o narzędziach daw-

nych górników, która jest czynna do 1 lutego. 

Patronat medialny nad akcją Ferie po królewsku 

online objęli: TVP ABC i Polskie Radio S.A.
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Wydarzenia 
kulturalne

Luty 2021
W związku z decyzją Premiera 

ekspozycje Muzeum w Zamku 

Żupnym i na III poziomie kopal-

ni soli są zamknięte do odwo-

łania. W przypadku ich otwar-

cia zapraszamy do zwiedzania 

i udziału w następujących wy-

darzeniach: 

 

do 1.02

Wystawa „Czym się różni 

pies od kogutka. Czyli rzecz 

o narzędziach pracy dawnych 

górników”, Zamek Żupny – 

wystawa dostępna także do wir-

tualnego zwiedzania

do 1.02

Ekspozycja  prezentująca nowe 

nabytki, Zamek Żupny

16.02-3.05

Wystawa „Saturacja”, przygo-

towana w ramach współpracy 

ze Stowarzyszeniem Twórczym 

Polart, Zamek Żupny

21.02

Cykl  „Mama, Tata i Ja”- „Młodzi 

artyści – jak dziś wygląda sztu-

ka nowoczesna”, Zamek Żupny, 

w przypadku zamknięcia Mu-

zeum – spotkanie odbędzie się 

online. Informacja: Dział Edu-

kacji: 12 289 16 33 / rezerwacja: 

a.duda@muzeum.wieliczka.pl 

do 31.12

Wystawa pokonkursowa „Z mo-

ich rodzinnych stron – zabytki 

zapomniane, warte ocalenia”, 

Muzeum w kopalni. 

Zapraszamy do śledzenia naszej 

strony internetowej i fb. 

50% zniżki dla posiadaczy Kart:

Wielickiej Karty Dużej Rodziny 

3+, Krakowskiej Karty Rodzinnej, 

Karty Dużej Rodziny, Krakow-

skiej Karty Rodziny z Niepełno-

sprawnym Dzieckiem.

 Ferie po królewsku w Zamku Żupnym 
w Wieliczce




