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1 lipca – start 
nowego odbioru odpadów

Roman Ptak
Burmistrz Niepołomic

Szanowni Państwo,
Od 1 lipca w całym kraju zaczął 
obowiązywać nowy system odbioru 
odpadów komunalnych. 

Dotychczas śmieci odbierała firma, 
z którą każde gospodarstwo miało podpisaną 
umowę i któremu za tą usługę płaciliśmy in-
dywidualnie. Teraz odbiorem odpadów zaj-
muje się przedsiębiorstwo wyłonione w prze-
targu przez gminę i to gmina będzie się z nim 
rozliczać zbierając opłaty od mieszkańców.

Ta pozornie niewielka zmiana w rzeczywi-
stości oznacza rewolucję. Samorządy mierzą 
się z zupełnie nową sytuacją. W każdym urzę-
dzie gminy konieczne było stworzenie nowych 
zespołów, baz danych, systemów płatności 
oraz przygotowanie akcji informacyjnych.

Przygotowanie przetargu, wyłonienie 
wykonawcy czy zbieranie deklaracji na wy-
wóz odpadów w naszej gminie przebiegło 
wyjątkowo sprawnie. Choć liczba osób zgło-
szonych w deklaracjach z grubsza pokrywa 

się z ilością osób figurujących w ewidencji 
ludności, wciąż są tacy, którzy zapomnieli 
złożyć deklarację lub wypełnili ją nieprawi-
dłowo. W takich przypadkach konieczne jest 
jak najszybsze uzupełnienie braków.

Odpady komunalne z terenu Gminy  
Niepołomice odbiera konsorcjum złożone 
z Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Odpadami oraz firmy SITA. 

W najbliższym czasie, na części terenu 
dawnego składowiska odpadów przy ulicy 
Wodnej, ruszy Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. W każdą sobotę 
od godziny 10.00 do 18.00 mieszkańcy legi-
tymujący się dowodem osobistym potwier-
dzającym zameldowanie na terenie gminy 
Niepołomice będą mogli oddać bezpłatnie 
nie tylko śmieci komunalne, ale także stare 
opony, meble czy odpady biodegradowalne.

Przygotowaliśmy szczegółowe informacje 
na temat sposobu segregacji odpadów. Moż-
na je znaleźć w Pakietach Informacyjnych,  
w miejscach, do których zawozimy Gazetę 
Niepołomicką oraz w Internecie na stronie 
smieci.niepolomice.eu 

O ile kubły na odpady zmieszane i worki 
do segregacji są dostarczane za darmo, o tyle 
za odbiór śmieci każde gospodarstwo musi 
uiszczać odpowiednią opłatę. Jej wysokość 
wynika ze złożonych deklaracji i jest uza-
leżniona od liczby osób oraz tego czy segre-
gujemy odpady czy nie. Na opłacenie usługi 

mamy czas do 15 dnia każdego miesiąca. 
Tak więc pierwszą opłatę musimy uiścić już 
do 15 lipca 2013 roku. Możemy to zrobić 
u sołtysa, w kasie urzędu, w banku Mille-
nium lub przelewem na konto, które każde 
gospodarstwo domowe ma nadane indywi-
dualnie. Numer konta do wpłat za śmieci 
jest inny niż numer konta, na które wpłaca-
my podatki.

W wyniku przetargu udało się osiągnąć 
nieco niższą niż planowaliśmy cenę za odbiór 
i utylizację odpadów. Jeśli opłaty dodatkowe 
(np. utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiór-
ki) będą niskie, a w parze z tym pójdzie wy-
soka ściągalność opłat, przedstawię Radzie 
Miejskiej pod głosowanie uchwałę o obni-
żeniu stawek. Dajmy sobie kilka miesięcy na 
sprawdzenie, jak w rzeczywistości funkcjo-
nować będzie nowy system  

Chciałem Państwu podziękować za dotychczasową współpracę  
i cierpliwość przy wprowadzaniu tych zmian.  

Dzięki zaangażowaniu sołtysów, przewodniczących  
zarządów osiedli, radnych, pracowników urzędu uporaliśmy się  

z tym zadaniem – moim zdaniem – znakomicie.  
Jeżeli w jakimkolwiek momencie wprowadzania zmian  

odczuliście Państwo utrudnienia – bardzo za nie  
przepraszam i proszę o wyrozumiałość.
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Najczęściej zadawane pytania
Jaka firma będzie wywozić odpady?
Najlepszą ofertę w przetargu złożyło konsor-
cjum MPGO i SITA. SITA będzie obsługiwać 
Podłęże i Staniątki, a MPGO pozostałą część 
gminy.
Jak długo będzie obowiązywała 
umowa?
Do 31 grudnia 2015 roku.
Czy otrzymam jeszcze jakieś 
dodatkowe informacje?
Do każdego gospodarstwa, które prawidłowo 
wypełniło deklarację dotrze specjalny Pakiet 
Informacyjny. Będzie to koperta zawierająca: 
list, informację o segregacji odpadów, har-
monogram wywozu, numer konta, gadżet 
reklamowy itp.
Czy mam kupić lub wydzierżawić 
pojemnik na odpady?
Nie! Zarówno pojemniki jak i worki na segre-
gację odpadów będą dostarczane bez dodat-
kowych opłat. Jeśli zaś odpady nie zmieszczą 
się do pojemnika na śmieci zmieszane, trzeba 
kupić czarny worek z folii LDPE i wystawić 
go przy pojemniku.
Kiedy dostanę nowy kubeł?
Najpóźniej na początku lipca. Wymiana ku-
błów to czasochłonne zajęcie i trzeba liczyć się 
z możliwymi opóźnieniami, ale nawet jeśli one 
nastąpią, nie powinny być większe niż kilka dni.
Czy nowe kubły będą specjalnie 
oznaczone?

Tak. Firma będzie naklejać specjalną folię 
z polem, w którym należy wpisać swój adres. 
W ten sposób zapobiegniemy kradzieży kon-
tenerów.
W jaki sposób mam płacić za odbiór 
odpadów?
Płacimy do 15 dnia każdego miesiąca za dany 
miesiąc. Najwygodniej zrobić to korzystając 
z indywidualnego numeru konta, który każ-
de gospodarstwo otrzyma w Pakiecie Infor-
macyjnym. Jeśli zgubimy ten numer, można 
go uzyskać ponownie w Urzędzie Miasta. 
Pieniądze można wpłacać też u sołtysów lub 
w kasie urzędu.
Czy mogę płacić za śmieci na to samo 
konto, na które płacę podatek?
Nie! To są dwa różne konta.
Kiedy ruszy PSZOK?
W lipcu.
Gdzie będzie zlokalizowany?
Przy byłym wysypisku śmieci, w Niepołomi-
cach na ulicy Wodnej.
Kiedy będzie czynny?
W każdą sobotę, w godz. od 10.00 do 18.00.
Czy każdy może przywieźć 
w to miejsce dowolny rodzaj śmieci?
Nie do końca. Regulamin Punktu przewidu-
je konieczność legitymowania się dowodem 
tożsamości potwierdzającym miejsce zamel-
dowania na terenie Gminy Niepołomice. Są 

również pewne odpady (np. gruz budowlany 
powstały w wyniku prac, na które wymagane 
jest pozwolenie na budowę), których nie bę-
dzie można tam zostawić.
Gdzie znajdę harmonogram obioru 
odpadów?
W Pakiecie Informacyjnym lub w Internecie 
na stronie www.smieci.niepolomice.eu 
Co z osobami, które nie złożyły 
deklaracji?
To oznacza mały kłopot, ponieważ od 1 lip-
ca nie będą figurować w naszej bazie danych. 
Dlatego jeśli ktoś zapomniał złożyć deklara-
cję, powinien natychmiast to zrobić. Przypo-
minamy też o konieczności złożenia korekty 
do 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności 
wpływających na wysokość opłaty (np. od 
narodzin dziecka).
Czy jest szansa na obniżkę stawek za 
odbiór śmieci?
Istnieje. W wyniku przetargu udało się uzy-
skać cenę lepszą niż się spodziewaliśmy. Jeśli 
pierwszych kilka miesięcy pokaże, że stopień 
ściągalności opłat od mieszkańców jest wy-
soki, to przeanalizujemy kiedy i o ile można 
obniżyć stawkę.
Gdzie mam wrzucać popiół?
Popiół, pod warunkiem, że już zimny, można 
wrzucić do ogólnego pojemnika na odpady 
zmieszane  



Lipiec - sierpień 2013 GAZETA NIEPOŁOMICKA  

    3UWAGA: ŚMIECI III

MUZEUM NIEPOŁOMICKIE
Ju¿ wkrótce

NOWE WYstaWY  
Od momentu utworzenia Muzeum, to jest od ponad 10 lat  
jego siedzibą jest Zamek Królewski w Niepołomicach.

Maria Jaglarz
Krystyna Konopka
Muzeum Niepołomickie

Niegdysiejsza rezydencja Piastów 
i Jagiellonów, pieczołowicie od-
restaurowana, stwarza wyjątko-
wą okazję do spotkań z historią, 

przyrodą i sztuką. 
Odwiedzających muzeum zapraszamy 

na spacer po zamku, w czasie którego nasi 
przewodnicy opowiedzą jego bogatą historię, 

legendy i fakty związane z pobytami polskich 
królów, zwrócą uwagę na detale architektury, 
omówią prezentowane stałe ekspozycje i wy-
stawy czasowe. 

A dla grup dzieci i młodzieży pomocą 
przy zwiedzaniu jest specjalnie przygotowa-
ny Mały Słownik Architektury. 

Na początku był Puchalski…
Kiedy żona i córka Włodzimierza Pu-

chalskiego zdecydowały ofiarować Niepo-
łomicom dorobek życia Mistrza fotografii 

przyrodniczej, postanowiono, że właśnie 
w odremontowanych zamkowych wnętrzach 
znajdzie on bezpieczne do przetrwania i go- 
dne do eksponowania miejsce.

A było czym się opiekować. Kolekcja 
Włodzimierza Puchalskiego to ponad 100 
tysięcy (6 km celuloidowej taśmy) niezwy-
kle czułych na warunki zewnętrzne negaty-
wów, kilkadziesiąt tysięcy odbitek, slajdów 
i fotogramów, pełne zestawy wystaw, nagra-
dzanych w krajowych i międzynarodowych 
konkursach jeszcze przed II wojną światową, 

MUZEUM NIEPOŁOMICKIE
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aparaty fotograficzne, rękopisy, dokumenty, 
statuetki i medale symbolizujące festiwalowe 
nagrody oraz pamiątki osobiste. 

Dziś w Gabinecie Puchalskiego można 
przeglądnąć albumy, dostrzec ostatni zapis 
w kalendarzu, przyjrzeć się fotografiom za-
chwycającym unikalnym pięknem przyrody. 

Niewyobrażalnie obszerny materiał foto-
graficzny stał się podstawą do prowadzenia 
lekcji przyrodniczych, prezentacji multime-
dialnych oraz licznych wystaw tematycznych 
w siedzibie muzeum oraz w muzeach przy-
rodniczych, parkach narodowych, instytu-
tach naukowych i szkołach w całym kraju, 
a także w stacjach badawczych na obydwu 
biegunach. Popularyzację tej wybitnej po-
staci wspiera wielopokoleniowa, skupiona 
wokół muzeum grupa przyjaciół i wielbicieli 
warsztatu W. Puchalskiego.

Kiedy przyjechał niedźwiedź  
z Kamczatki

Natychmiast stał się on główną atrakcją 
sal łowieckich. Powstała ekspozycja myśliw-
ska, nawiązująca do sięgającej XIV wieku 
tradycji polowań w Puszczy Niepołomickiej.

Znalazły tu miejsce niedźwiedzie, ogrom-

nych rozmiarów łoś, mieszkańcy dalekiej pół-
nocy: wół piżmowy i niedźwiedź biały, rodzi-
na dzików i saren oraz wieńce byków, poroża 
kozłów, ptaki łowne i chronione. W oddzielnej 
sali prezentowane są zwierzęta Afryki, zebry, 
żyrafa, jeżozwierz, cyweta, szakal, różne ga-
tunki antylop od największych eland i kudu, 
po maleńkie dik-dik.

Największe święto myśliwych – Dni Hu-
bertowskie, obchodzone przez Polski Zwią-
zek Łowiecki każdego roku na zamku są oka-
zją do prezentacji wystaw kolekcjonerskich, 
fotografii przyrodniczej, zabytkowej broni, 
koncertów sygnalistów.  

Święty Karol Boromeusz dał początek 
zamkowej kaplicy

Słynący łaskami uzdrowień obraz św. Ka-
rola Boromeusza, który 400 lat temu z zamku 
powędrował do kościoła pw. Dziesięciu Tysię-
cy Męczenników w Niepołomicach, powrócił 
jesienią 2004 roku w postaci wiernej kopii, 
ufundowanej przez parafię niepołomicką.

Wkrótce przyciągnął do zamku praw-
dziwe skarby. Na mocy umowy z parafią 
muzeum przejęło ważne i cenne zbiory, do-
kumentujące historię miasta. Królewskie 

i papieskie akty, z których najstarsze to: Akt 
utworzenia parafii z 1350 roku oraz Akt erek-
cyjny i donacyjny kościoła wystawiony przez 
Kazimierza Wielkiego w dniu konsekracji 
świątyni 4 października 1358 roku, XVI-
-wieczne szaty i naczynia liturgiczne, których 
fundatorami były znamienite rody Lubomir-
skich i Branickich, obrazy, relikwiarze, wota.

Wszystkie te dary zebrane zostały w jed-
nym z pomieszczeń nazwanym Kaplicą Zam-
kową, która istotnie mieściła się w zamku do 
XVII wieku. Otoczone opieką konserwatorską, 
wzbudzają podziw zwiedzających. Są świadec-
twem ponad 650-letniej historii Niepołomic.

W najbliższym czasie Kaplica zostanie 
uzupełniona o księgozbiór ponad 60 wolumi-
nów gromadzonych w parafii od XVII wieku.

I zrodził się pomysł galerii 
Kiedy krakowskie Sukiennice zosta-

ły poddane remontowi, dyrekcja Muzeum 
Narodowego w Krakowie stanęła przed nie 
lada problemem. Dokąd przenieść ogromną 
kolekcję 1500 obrazów i rzeźb dziwiętnasto-
wiecznych polskich twórców. 

Reakcja władz Niepołomic była natych-
miastowa. Podjęto decyzję o remoncie i ada-
ptacji trzech skrzydeł pierwszego piętra zam-
ku i utworzeniu w nich spełniającej wszystkie 
wymogi profesjonalnej galerii sztuki, gwa-
rantującej bezpieczeństwo, odpowiednie wa-
runki klimatyczne, niekonwencjonalną aran-
żację ekspozycji oraz zaplecze magazynowe.

MUZEUM NIEPOŁOMICKIE

Słynący łaskami uzdrowień obraz św. Karola Boromeusza, który 400 lat temu z zamku 
powędrował do kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach, powrócił 

jesienią 2004 roku w postaci wiernej kopii, ufundowanej przez parafię niepołomicką.
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„Sukiennice w Niepołomicach” stworzyły 
nowy etap w życiu muzeum. Stały się hitem 
artystycznym, frekwencyjnym i finansowym. 
W ciągu 3 lat wystawę odwiedziło ponad 130 
tysięcy gości, którzy swój zachwyt wyrazili na 
kartach pięciu tomów księgi pamiątkowej.

Dziś kontynuacją tej wielkiej wystawy jest 
prezentacja pod nazwą „Sukiennice 2. Znane 
i nieznane”, ukazująca w większości dzieła, 
które przez ponad sto lat były niedostępne 
dla publiczności. Wystawa ta, jak deklaruje 
dyrekcja Muzeum Narodowego w Krakowie, 
pozostanie w zamku tak długo, jak tylko Nie-
połomice zapragną.

Współpraca z krakowskim muzeum 
owocuje kolejnymi ekspozycjami.

W kwietniu 2010 r. otwarta została wy-
stawa sztuki zachodnioeuropejskiej. I znów 
tę niebywałą okazję zgromadzenia wybitnych 
dzieł w zamku dał nam kolejny remont, tym 
razem Muzeum Czartoryskich w Krakowie. 
Ekspozycja będzie czynna do lipca tego roku, 
ale nie przewidujemy pustki. Już 20 wrze-
śnia zaprosimy na wystawę zbroi rycerskich 
od okresu późnego średniowiecza do końca 
XVII wieku. Będą hełmy, szyszaki, kolczugi 
i naramienniki, tarcze bojowe, topory, mie-
cze i inne skompletowane elementy uzbro-
jenia rycerskiego. W listopadzie otworzymy 
„gabinet i salon” arystokratki-kolekcjonerki , 
których ściany zdobić będą dzieła mistrzów 
włoskich, flamandzkich i holenderskich. 
A od kwietnia  przyszłego roku czynna bę-
dzie nowa galeria sztuki zachodnioeuropej-
skiej z silnym akcentem włoskim, który zna-
komicie, mamy nadzieję, nawiąże do historii 
i architektury zamku.

Zamkowe galerie dają nieograniczone 
możliwości wyboru spacerów tematycznych, 
lekcji muzealnych i zajęć interaktywnych. 
„Oblicza miłości”, „Siedem grzechów głów-
nych”, „Reformatorzy i odkrywcy”, „Skrót do 
historii Polski” czy „W historycznym Kra-
kowie” to tylko wybrane hasła dostosowane 
do wieku i zainteresowań odwiedzających. 
Staramy się, by zwiedzanie muzeum nie ko-
jarzyło się z nudnym przejściem przez sale, 
ale pogłębiało naszą wiedzę, kreowało gust 
estetyczny i było przyjemną rozrywką. 

A poza zamkiem… tradycja i XXI wiek
Odwiedzając Izbę Regionalną można 

poznać urządzenia i przedmioty tradycyjne-
go gospodarstwa z Niepołomic i okolic; piec 
chlebowy, żarna do mielenia, miary zboża, 
meble i zastawy stołowe oraz historyczne pa-
miątki z pierwszej połowy XX wieku, posłu-
chać opowieści o dawnym życiu codziennym, 
zwyczajach, pracy na roli, a także własnoręcz-
nie przygotować ciasteczka, które zostaną 
upieczone w prawdziwym piecu chlebowym.

Znalazły tu miejsce niedźwiedzie, łoś, wół piżmowy i niedźwiedź biały,  
rodzina dzików i saren oraz wieńce byków, poroża kozłów, ptaki łowne i chronione,  

zebry, żyrafa, jeżozwierz, cyweta, szakal, różne gatunki antylop  
od największych eland i kudu, po maleńkie dik-dik.

157 obrazów i rzeźb 
zgromadzone w ośmiu 
salach pochodzą 
z najważniejszej 
narodowej kolekcji – 
Galerii Sztuki Polskiej 
XIX wieku Muzeum 
Narodowego 
w Krakowie. 

Wśród wybitnych dzieł 
Jacka Malczewskiego, 
Leona Wyczółkowskie-
go czy Henryka Siemi-
radzkiego znajdują się 
mniej znane, które 
zaistniały w społecz-
nym odbiorze dzięki 
zamkowej ekspozycji.
W zaprezentowanej 
według podziału na 
gatunki malarskie roz-
maitości przedstawień 
dominują wątki ojczy-
ste, bowiem powstały 
w czasie kiedy sztuka 
stała się „orężem 
w walce” o zachowanie 
tożsamości narodowej.

W siedzibie Centrum Dźwięku i Sło-
wa można zwiedzić Muzeum Fonografii. 
Pierwszy fonograf, tubowe gramofony, ra-
dioodbiorniki, adaptery, magnetofony, tele-
wizory i walkmany. Wszystko przedstawione 
w nowoczesnej aranżacji, na tle mieszkal-
nych wnętrz, charakterystycznych dla po-
szczególnych okresów, począwszy od salonu 
z przełomu XIX i XX wieku poprzez niemal 
wszystkie dekady wieku dwudziestego opo-
wiadają historię zapisu i odtwarzania dźwię-
ku. W ostatniej sali, zapadając się w miękkich 
pufach można posłuchać muzyki wybranej 
z trzech tysięcy płyt winylowych.

Czerpiąc z wielowiekowej tradycji miasta 
muzeum organizuje w salach, na krużgan-
kach i w plenerze wystawy czasowe, nawią-
zujące do dawnej i najnowszej historii. 

Każdego roku uczestniczy w wielkich 
wydarzeniach kulturalnych, przygotowując 
specjalne programy na Noc Muzeów, Dni 
Niepołomic, Dzień Otwartych Drzwi Muze-
ów Krakowskich.

Dzieci i młodzież zaprasza na zajęcia 
w czasie ferii zimowych, a zakochanych na 
Walentynki.

W muzealnej kasie można kupić wydaw-
nictwa o sztuce i historii Niepołomic, wido-
kówki i pamiątki.

Najbliższe plany to digitalizacja zbiorów. 
Muzeum uczestniczy w Projekcie Wirtualne 
Muzea Małopolski. I chociaż już niebawem 
wiele eksponatów będzie można obejrzeć 
w internecie ze wszystkimi detalami, na zbli-
żeniach, to mamy nadzieję, że będziecie nas 
odwiedzać w realu, bo nic nie zastąpi atmos-
fery niepowtarzalnych zamkowych wnętrz 
wypełnionych dziełami sztuki i zabytkami 
historii, o których barwnie i interesująco 
opowiadają nasi przewodnicy – pracownicy 
muzeum w języku polskim, angielskim, ro-
syjskim i niemieckim.  

Zatem przybywajcie! Czekamy na Pań-
stwa codziennie od godziny 10.00 do 17.00.

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.muzeum.niepolomice.pl   

MUZEUM NIEPOŁOMICKIE
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Wydarzenia

Prezydent Bronisław Komorowski podczas zwiedzania Muzeum Niepołomickiego 20 kwietnia 2013

Noc Muzeów, maj 2013Konferencja prasowa przed otwarciem galerii 

Wystawa czasowa

Wernisaż 26 maja 2012

Wydarzenia

Wernisaż 9 września 2011

Muzeum Fonografii Ferie 2013

Kongres Kultury Łowieckiej 10 czerwca 2011 Dni Hubertowskie – doroczne święto myśliwych

Otwarcie galerii sztuki polskiej XIX wieku ze zbiorów Mu-
zeum Narodowego w Krakowie Sukiennice w Niepołomi-
cach 2. Znane i nieznane, 9 września 2011. Na zdjęciu: 
burmistrz Niepołomic Roman Ptak oraz dyrektor Muzeum 
Narodowego w Krakowie, Zofia Gołubiew

MUZEUM NIEPOŁOMICKIE
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NiE WYstarczY 
zapisaæ. samo siê nie zrobi

Nie wystarczy zapisać, co chcielibyśmy osiągnąć, postawić na półkę i czekać.

Marta Makowska

R ealizacja dokumentu krok po 
kroku, wytrwałe przyglądanie 
się i mierzenie, co udało nam się 
urzeczywistnić, to gwarancja osią-

gnięcia zamierzonych celów.
Minęło już półtora roku od momentu 

uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gmi-
ny Niepołomice. Dokumentu tworzonego od 
początku do końca w sposób partycypacyjny, 
pod szyldem ogólnopolskiego projektu De-
cydujmy Razem. 

Wypracowane zagadnienia umieszczono 
w trzech obszarach, nazwanych domenami: 

stabilna gospodarka, zorganizowana wspól-
nota, czas wolny i zorientowano na jeden 
kierunek, cel: „Niepołomice to miejsce gdzie 
pokonuje się bariery rozwojowe (…). Nie-
ograniczony rozwój gminy jest odczuwany 
przez całą społeczność lokalną i służy za-
pewnieniu warunków do samorealizacji jej 
mieszkańców”. 

Kiedy już oprawiony dokument trafił 
do instytucji, a jego wersje elektroniczne do 
wszystkich wydziałów Urzędu Miasta, zada-
liśmy sobie pytanie: co dalej? Co zrobić, żeby 
Strategia nie była zestawieniem niespełnio-
nych życzeń. 

Na szczęście pomocne, w odpowiedzi na 

to pytanie, są zapisy w samym dokumencie. 
Strategia to przede wszystkim konkretne 
zadania. Każde z nich ma swój czas, odpo-
wiedzialnego wykonawcę, przypuszczalny 
budżet. Zatem pierwszym ważnym dla nas 
krokiem jest trzymanie się planu. 

Umowa podpisana z Fundacją Roz-
woju Demokracji Lokalnej obligowała nas 
do przeprowadzenia pilotażu monitoringu 
i ewaluacji wdrażania zapisów opracowanego 
partycypacyjnie dokumentu wybranej poli-
tyki publicznej, w okresie od kwietnia 2012 
do marca 2013 roku. 

Działania, których się podjęliśmy, obejmo-
wały powołanie zespołu monitorującego, któ-

34 zadania zapisano na rok 2012. To ponad 50% wszystkich zadań zapisanych  
na lata 2012-2020. Prawie wszystkie udało się rozpocząć, bądź zrealizować,  

zrezygnowaliśmy tylko z jednego zadania.

Jeszcze w tym roku będziemy mogli się cieszyć nowym placem targowym w Niepołomicach

S T R A T E G I A
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ry pod okiem animatora projektu Decydujmy 
Razem oraz wyznaczonego z ramienia FRDL 
doradcy, przygotował plan monitoringu. 

Zespół, liczący kilkanaście osób, spotkał 
się cztery razy. Przyjrzeliśmy się zatem wni-
kliwie temu, co zostało zrobione i odpowie-
dzieliśmy sobie na pytanie, dlaczego z niektó-
rych zadań zrezygnowaliśmy.

34 zadania zapisano na rok 2012. To po-
nad 50% wszystkich zadań zapisanych na lata 
2012-2020. Dominowała nad wszystkimi do-
mena II zorganizowana wspólnota, w której 
przewidziano 15 zadań. Większość z nich 
to takie, które będą kontynuowane w latach 
kolejnych. Prawie wszystkie udało się roz-
począć, bądź zrealizować, zrezygnowaliśmy 
tylko z jednego zadania. 

Jak różnorodne to zadania możemy się 
przekonać przyglądając się zaledwie kilku 
z nich. W domenie „stabilna gospodarka 
oparta o Niepołomicką Strefę Inwestycyjną 
i lokalny potencjał gospodarczy” przybliżmy 
sobie realizację dwóch zadań: (1) poprawa 
infrastruktury handlowej na placu targo-
wym w Niepołomicach wraz z rewitalizacją 
i uporządkowaniem tej przestrzeni oraz (2) 
budowa parkingów i miejsc postojowych na 
terenie Gminy Niepołomice. 

Zadanie 1 jest zadaniem flagowym, to 
znaczy priorytetowym, charakteryzującym 
się wysokim stopniem pilności i jesteśmy 
świadkami jego realizacji. W fazie pierw-
szej pozyskano zewnętrzne dofinansowa-
nie, przeprowadzono konsultacje projektów, 
obecnie prowadzone są prace wykonawcze. 
Jeszcze w tym roku będziemy mogli się cie-
szyć nowym placem targowym w Niepoło-
micach. 

Realizację zadania 2 możemy obserwo-
wać w Staniątkach, gdzie powstał parking 
przy szkole podstawowej oraz w Podłężu, bo 
tam powstaje parking między gimnazjum 
a kościołem. Kolejne nowe miejsca parkingo-
we powstaną przy stacji kolejowej. 

W domenie II udało nam się, między 
innymi, zrealizować zadania: (1) przygoto-
wanie i wdrożenie pakietu powitalnego dla 
nowych mieszkańców Miasta i Gminy Nie-
połomice oraz (2) rozwój działalności Ośrod-

ka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowe-
go w Niepołomicach w kierunku pełnienia 
funkcji ośrodka potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych w formach pozaszkolnych (za-
danie zapisane do realizacji w 2013r., które 
zrealizowano wcześniej). 

Pakiet powitalny cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Każdy nowo zameldowa-
ny mieszkaniec gminy otrzyma w nim infor-
mator, bezpłatną wejściówkę na basen i do 
niepołomickiego muzeum. Od momentu 
wdrożenia, wydano ponad 200 pakietów. 

Kolejne zadanie to rozwój ODiDZ, które 
zaplanowane było na rok 2013. Sprawy na-
brały jednak takiego tempa, że udało się to 
zadanie zrealizować rok wcześniej. Zmoder-
nizowano sale, wyposażono je w nowoczesny 
sprzęt i oddano do użytku młodzieży i oso-
bom dorosłym dokształcającym się i podno-
szącym swoje kwalifikacje. 

W ostatniej III domenie, poświęconej 
zintegrowanej i atrakcyjnej ofercie czasu 
wolnego obecne były między innymi dwa 
zadania: (1) wykorzystanie mediów jako no-

śnika informacji – Telewizja Niepołomicka 
– opracowanie koncepcji działania w gminie 
Niepołomice lokalnej telewizji (bazując na 
Internecie) – emisja programów o tematyce 
lokalnej oraz (2) wykorzystywanie Internetu 
jako nośnika informacji. 

Zadanie 1 realizowane jest poprzez ser-
wis www.tv.niepolomice.eu. To tu pojawiają 
się materiały filmowe dokumentujące ważne 
wydarzenia, które odbywają się na terenie 
naszej gminy. Jednym z elementów realizacji 
zadania 2 jest uruchomienie i zarządzanie 
portalem internetowym Visit Niepołomice, 
który dostarcza kompleksowych informacji 
turystom chcącym odwiedzić nasze tereny.

Przedstawione powyżej zadania to tylko 
ułamek tego, co udało nam się zrobić. Tym-
czasem przed nami kolejne wyzwania. 

Rok 2013 to następna porcja przedsię-
wzięć, a każde równie ważne. Dlatego chcąc 
osiągnąć zamierzone cele nie możemy usta-
wać w codziennym zadawaniu sobie pytań co 
jeszcze mamy do zrobienia? Co jeszcze mo-
żemy ulepszyć?  

Rok 2013 to następna porcja  
przedsięwzięć, a każde równie ważne. 

Dlatego chcąc osiągnąć zamierzone  
cele nie możemy ustawać w codziennym  

zadawaniu sobie pytań co jeszcze  
mamy do zrobienia?  

Co jeszcze możemy ulepszyć?

Nowo powstały parking w Podłężu

Każdy nowo zameldowany mieszkaniec gminy otrzymuje informator, bezpłatną wejściówkę na 
basen i do niepołomickiego muzeum. Wydano już ponad 200 pakietów

STRATEGIA




