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CHO WIDMO WIATOWEGO
KRYZYSU WCI  STRASZY
JESTEMY OPTYMISTAMI.

MAREK CIASTO

PRZEWODNICZ CY RADY MIEJSKIEJ

W

ostatnich dwóch latach, od wydania poprzedniego raportu, wykonalimy cz planowanych projektów, ale te i zadania,
o których wczeniej nawet nam si nie nio. Wiele zmian zainicjowanych przez Rad Miejsk weszo ju w ycie. Mamy nadziej,
e s przez Pastwa oceniane jako korzystne.
W tym czasie skad Rady Miejskiej uleg zmianie. Przedwczenie odszed od nas Micha Uryga, z którym pracowalimy od lat,
a jego trud wspótworzy nasz gmin. Bdziemy wspomina wspólnie podejmowane zadania, konstruktywn prac, zrozumienie
i przyja , które pozwalay mierzy si z kadym problemem. Michale, bdzie nam Ciebie brakowao!
Dwa lata Rady Miejskiej to nie tylko stanowienie prawa lokalnego, które porzdkuje nasz codzienno. To take zadania, które teoretycznie
nie nale do naszych kompetencji, a przez to, e ingeruj w ycie i decyduj o zdrowiu mieszkaców sprawiy, e musielimy je podj.
Dwukrotnie Rada przyjmowaa rezolucj majc zapobiec likwidacji w Niepoomicach dyspozytorni pogotowia ratunkowego. Decyzj wojewody
maopolskiego powsta zintegrowany system pogotowia i obowizki mniejszych dyspozytorni przeja jedna centralna. Na razie nie odnielimy
w tej sprawie sukcesu, ale broni nie skadamy, tym bardziej, e system wydaje si wykazywa braki.
Drugim duym wyzwaniem, z którym musimy si zmierzy jest tzw. ustawa mieciowa. Parlament naoy na gminy obowizek kompleksowego
i zintegrowanego odbioru odpadów, zamiast umów poszczególnych gospodarstw z rmami zajmujcymi si odbiorem mieci. Obecny system
dziaa w naszej gminie i doskonale si sprawdza, dlatego z naszej perspektywy wycofywanie si z niego i budowanie zupenie nowego nie jest
do koca korzystne. Zadanie jednak podj musimy. Staramy si, by to co nowe byo lepsze, bardziej spójne i racjonalne, ale prosimy te o
wyrozumiao, zwaszcza w okresie testowym, abymy mogli dopracowywa aspekty, które nie sprawdz si w rzeczywistoci.
Cho widmo wiatowego kryzysu wci straszy, jestemy optymistami. Gmina Niepoomice wci si rozwija, piknieje, a my dokada
bdziemy wszelkich stara, aby ten trend utrzyma.

Kontakt:

Dyur:

Biuro Rady Miejskiej: tel. 12 281 10 46

Przyjmuje mieszkaców w poniedziaki w godz. 15.00-17.00
w magistracie (pl. Zwycistwa 13)

WANE JEST SKUTECZNE
WYKORZYSTYWANIE
FUNDUSZY UNIJNYCH.

ROMAN PTAK

BURMISTRZ

O

ddajemy w Pastwa rce drug edycj wydawnictwa, w którym pokazujemy co udao si w naszej maej ojczy nie zrobi w cigu
ostatnich lat. Nowy „Raport o stanie gminy” zaczyna si tam, gdzie koczy si wczeniejsza publikacja, wydana pod nazw
„Gmina Niepoomice w latach 2006-2010”. Wierz, e z biegiem czasu cykliczne raporty udokumentuj przemiany, które zachodz
wokó nas, a których czsto w pogoni dnia codziennego nie zauwaamy.
Mimo niesprzyjajcych warunków zewntrznych, kryzysu w Europie, spowolnienia gospodarczego w Polsce, odwrotu kapitau
w kierunku coraz silniejszych gospodarek Dalekiego Wschodu czy poudniowej Ameryki, w naszej gminie radzimy sobie cakiem nie le.
Wynika to z wielu czynników: wysokich kwali kacji, kultury pracy i przedsibiorczoci mieszkaców, istnienia i cigego rozwoju stref
inwestycyjnych, silnych pocze z aglomeracj krakowsk oraz – jak sdz – ze skutecznoci dziaa lokalnego samorzdu.
Przed nami kolejny okres budetowy Unii Europejskiej. To od wysokoci i priorytetów budetu Wspólnoty bdzie zalee, co i w jakim
zakresie uda si u nas zrobi. Pamita trzeba, e fundusze strukturalne kiedy si skocz, dlatego tak wane jest ich skuteczne
wykorzystywanie.
Raport z oczywistych wzgldów jest duym skrótem. Dane przedstawione s w sposób skondensowany i rozumiem, e cz z Pastwa
moe chcie uzyska wicej szczegóowych informacji. Zapewniam, e jestemy otwarci na pytania. Zachcam do kontaktowania si
z odpowiednimi pracownikami Urzdu Miasta lub do wizyty podczas moich cotygodniowych, poniedziakowych dyurów. Bardzo ceni
sobie Pastwa opinie, poniewa wierz, e wszystkim nam zaley na dalszym rozwoju miasta i gminy Niepoomice.

Kontakt:

Dyur:

Sekretariat: tel. 12 281 10 46

Przyjmuje mieszkaców w poniedziaki w godz. 15.00-17.00

www.facebook.com/roman.ptak

@ptakroman

w magistracie (pl. Zwycistwa 13)

STRATEGIA ROZWOJU
S

trategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepoomice jest
dokumentem opisujcym aspekty wane dla wszystkich
mieszkaców gminy, takie jak wartoci, którymi si kierujemy,
standardy zachowa, ale przede wszystkim nadaje kierunek
naszym dziaaniom oraz okrela cele, jakie chcielibymy
osign w najbliszych dziesiciu latach.
Dokument powstawa przez pó roku. W jego tworzeniu wzio
udzia ponad 100 osób z rónych rodowisk. Nie bez przyczyny
projekt, w ramach którego powstaa Strategia, zatytuowany by
„Decydujmy Razem”, a partycypacja spoeczna to jego kluczowy
element. Spotkania warsztatowe, analizy eksperckie, diagnozy
i ankiety, konsultacje – wszystkie te dziaania miay na celu

wypracowanie dokumentu, z którym bd si identy kowali
mieszkacy, którym posu si pracownicy gminnych placówek.
Taki dokument jest niezbdny, aby ubiega si o fundusze unijne
w nowej perspektywie nansowej UE na lata 2014-2020.
W Strategii wyznaczono trzy istotne dla rozwoju Miasta i Gminy
obszary. Nazwano je w dokumencie domenami i s to: Stabilna
gospodarka oparta o Niepoomick Stref Inwestycyjn
i lokalny potencja gospodarczy, Zorganizowana wspólnota
– aktywni, zdrowi i wszechstronnie rozwijajcy si mieszkacy
oraz Zintegrowana i atrakcyjna oferta czasu wolnego.
Do kadego z obszarów przypisano zadania oraz jednostki
za nie odpowiedzialne, koszty ich wykonania i czas realizacji.

Jak powstawaa Strategia Rozwoju
W maju 2011 r. podpisalimy umow z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej. Powoalimy zespó zoony z 40 przedstawicieli rónych rodowisk,
m.in. urzdników, czonków stowarzysze, dyrektorów placówek, tzw. liderów opinii. Wsparlimy si profesjonalistami z Centrum Doradztwa
Strategicznego. Odbyo si 9 warsztatów gównych. Przeprowadzilimy 4 spotkania z radnymi, przewodniczcymi zarzdów osiedli, kierownikami domów
kultury. W tworzeniu strategii brao udzia ok. 100 osób, uczestniczc w warsztatach, przekazujc swoje sugestie mailowo i ustnie.
Gotowy dokument poddano konsultacjom, w których uczestniczyo 40 osób. Przez pó roku dyskutowalimy o ostatecznym ksztacie dokumentu.
Równolegle miay miejsce spotkania 31-osobowej grupy modziey. Przeprowadzia ona badania terenowe i ankiet wród 248 mieszkaców.
Wypracowaa w ten sposób swój dokument – tzw. Off-Strategi. Udao si te zaangaowa najmodszych, organizujc konkurs plastyczny.
Wzio w nim udzia 130 dzieci. Prace posuyy do stworzenia logo strategii.

MISJA ROZWOJU
“Niepoomice to miejsce, gdzie pokonuje si bariery
rozwojowe (gospodarcze, edukacyjne, spoeczne),
wyznaczajce europejskie standardy rozwoju innym miastom
w Polsce. Nieograniczony rozwój Gminy jest odczuwany
przez ca spoeczno lokaln i suy zapewnieniu
warunków do samorealizacji jej mieszkaców.”
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STRATEGIA

Domena 1
Stabilna gospodarka
oparta o Niepoomick
Stref Inwestycyjn
i lokalny potencja
gospodarczy

Domena 2
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wspólnota – aktywni,
zdrowi i wszechstronnie
rozwijajcy si
mieszkacy

Domena 3
Zintegrowana
i atrakcyjna oferta
czasu wolnego

RADA MIEJSKA
ada Miejska to organ stanowicy i kontrolny gminy. W drodze
uchwa Rady przyjmowane s m.in.: statut gminy, jej budet,
wysoko podatków i plany zagospodarowania przestrzennego.

R

Radni wybierani s w wyborach powszechnych, na czteroletni
kadencj. W naszej radzie zasiada 21 radnych. Omiu wybranych
zostao z okrgu obejmujcego miasto Niepoomice, siedmiu
z zachodniej i szeciu ze wschodniej czci gminy. Rada ma jednego
przewodniczcego i dwóch zastpców.



411
tyle uchwa podjli w latach 2010-2012
radni Rady Miejskiej
w Niepoomicach

Radni pracuj nie tylko podczas sesji, ale równie na posiedzeniach
komisji: 1) rewizyjnej, 2) budetowej, 3) gospodarki, rolnictwa
i ochrony rodowiska, 4) owiaty i kultury, 5) zdrowia, sportu i opieki
spoecznej, 6) adu i bezpieczestwa publicznego.
Sesje Rady zwoywane rednio raz w miesicu, s jawne i otwarte.
Kady chtny moe przyj i przysucha si obradom. Ich termin
i porzdek mona znale  na stronie www.niepolomice.eu.

URZD MIASTA I GMINY
P

odobnie jak inne urzdy miejskie, Urzd Miasta i Gminy
w Niepoomicach jest jednostk organizacyjn, przy pomocy
której burmistrz realizuje zadania narzucone uchwaami Rady
Miejskiej lub przepisami prawa.
Nasz urzd ma swoj siedzib przy Placu Zwycistwa 13. Cz
referatów mieci si w budynku przy ulicy Zamkowej 5.
Na stanowiskach urzdniczych zatrudnionych jest obecnie 89 osób.
Wikszo posiada wysze wyksztacenie oraz stale si doksztaca,
koczc studia podyplomowe lub biorc udzia w szkoleniach
organizowanych chociaby w ramach projektu „Kompetentny
urzdnik”.
To pracownicy urzdu prowadz gminn ksigowo, dystrybuuj
rodki nansowe przeznaczone na szkolnictwo, nadzoruj przebieg
projektów inwestycyjnych, wspópracuj z biznesem, dbaj
o dobry stan techniczny obiektów uytecznoci publicznej, gminne
drogi i chodniki, prowadz ewidencj mieszkaców, budynków
i przedsibiorców, dziaaj na rzecz rodowiska naturalnego,
organizuj wydarzenia kulturalne i prowadz dziaania informacyjne.
Jestemy do Pastwa usug. Staramy si by moliwie najbardziej
pomocni. Zachcamy do lektury Gazety Niepoomickiej, strony
www.niepolomice.eu, naszego pro lu na Facebooku
(facebook.com/Niepolomice), subskrypcji kanau @eniepolomice
w serwisie twitter.com, ogldania podcastów na stronie
tv.niepolomice.eu czy doczenia do SMS Serwisu.

6986
tyle pism wpyno na Dziennik Podawczy
Urzdu Miasta i Gminy
w latach 2010-2012

RADA MIEJSKA
Skad Rady Miejskiej
MAREK CIASTO (przewodniczcy)
JAN BORKOWSKI
ANNA FRONT
ANDRZEJ G SOWSKI
PAWE JANUSZ
TADEUSZ JASONEK
TADEUSZ JEDYNAK
WALDEMAR JUSZCZYSKI
TADEUSZ K CKI
MARTA KORABIK
ADAM KOROL

ANNA KRYSTIAN
BARBARA POST
JÓZEF PYRZ
ADAM SU LIK (wiceprzewodniczcy)
STANISAW LIWISKI
TOMASZ TOMALA
JÓZEF TRZOS
EDWARD WNK (wiceprzewodniczcy)
MARIAN ZARBA
STANISAWA ZIELISKA
MICHA URYGA

Jak pracowali radni

3,94%

4

tyle wzrosa ludno
gminy Niepoomice
w latach 2010-2012

2010

2011

2012

Liczba sesji

17

11

11

Liczba uchwa

68

188

155

ROZWÓJ SPOECZNY
Aktywne spoeczestwo
2010

2011

2012

23.475

24.010

24.399

Liczba mieszkaców miasta

9.456

9.788

10.091

Liczba mieszkaców soectw

14.019

14.222

14.308

207

213

190

80

82

85

Liczba mieszkaców caej gminy

Liczba zawieranych maestw
Liczba organizacji pozarzdowych

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
Sukcesywna poprawa stanu infrastruktury

2010

2011

2012

Instalacja nowych lamp

154

322

168

Modernizacja starych lamp

315

1286

47

156.200

41.490

58.931

Dugo wybudowanych chodników (mb.)

4.030

3.750

3.600

Dugo konserwowanych rowów melioracyjnych
i przydronych (km)

69,46

45,66

77,85

Dugo nakadek asfaltowych (mkw.)

BUDET 2010-2013

Projekt budetu wraz z informacj o stanie mienia
komunalnego i objanieniami, zanim tra pod obrady
Rady Miejskiej, jest opiniowany przez odpowiedni oddzia
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zgodnie z ustaw
o samorzdzie gminnym, budet powinien by uchwalony
do koca roku poprzedzajcego rok budetowy. Dlatego
nasza uchwaa na 2013 rok zostaa przyjta 28 grudnia
2012 roku. Pó niej uchwalony budet ponownie tra a do
RIO, która sprawdza czy dokument jest zgodny z prawem.

93.779.646,00

95.837.758,73

114.983.256,91

95.836.531,88

93.143.202,00

89.964.015,03

Jak kady plan nansowy, zdarza si, e równie uchwaa
budetowa musi by poprawiana w trakcie roku.
To zupenie naturalne, poniewa ycie potra zaskoczy
nawet najlepszych planistów.

118.243.800,92

chwaa budetowa to najwaniejszy z punktu
widzenia samorzdów akt prawny przyjmowany
corocznie. Stanowi plan dochodów i wydatków gminy.
Budet wprowadzany jest uchwa Rady Miejskiej, a jego
przygotowaniem zajmuje si burmistrz, dziaajcy w cisej
wspópracy ze skarbnikiem i pozostaymi komórkami
urzdu miasta. Rada Miejska ocenia równie sposób
gospodarowania mieniem i wykonanie budetu przez
burmistrza udzielajc – lub nie – absolutorium.

103.615.387,37

U

2010 2011 2012 2013

2010 2011 2012 2013

Wpywy (w z)

Wydatki (w z)

-10,11% -2,15%
Dane za 2013 r. – wedug projektu budetu
Spadek w 2013 r. w porównaniu z 2010 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE
Wska nikiem, na który w szczególnoci zwracamy
uwag podczas przygotowywania budetu, jest wysoko
zaduenia, które zgodnie z ustaw o nansach publicznych
nie moe przekracza 60, a jego obsuga – 15 procent
dochodów. Wprowadzenie tego wska nika z jednej strony
ogranicza liczb inwestycji, które realizowane s w duej
mierze z poyczek i kredytów, ale z drugiej – znacznie
zapobiega popadniciu w spiral zaduenia.

2010: 23.596.153,26
2011: 40.601.372,74

2012:
2013:

20.384.087,41
19.927.827,00

Na dochody kadego samorzdu skadaj si dochody wasne, dotacje celowe i subwencje ogólne z budetu
pastwa. W przypadku gminy Niepoomice najwikszymi dochodami s: subwencja owiatowa, podatki
od nieruchomoci, udzia w podatkach PIT i CIT, rodki na realizacj zada z zakresu pomocy spoecznej
oraz dochody ze róde zewntrznych, które udao nam si pozyska na realizacj zada inwestycyjnych.
Wpywy z do nansowa zewntrznych s zrónicowane w zalenoci od realizowanych projektów inwestycyjnych.
Dlatego dziki wpywom z Funduszu Spójnoci budet w 2010 roku by wyra nie wikszy ni w latach nastpnych.
Wydatki dziel si na biece i majtkowe, czyli inwestycyjne. W tym przypadku sytuacja jest podobna.
O ile zmiana wysokoci wydatków biecych jest przewidywalna i bliska staej, o tyle rónice w wydatkach
inwestycyjnych cechuje dua amplituda, zwizana cile z realizowanymi budowami.

BUDET 2013 DOCHODY
10%
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z zakresu opieki spoecznej

1%
17%

podatek rolny

podatek od nieruchomoci
od osób prawnych

20%

podatek dochodowy
od osób zycznych

4%

podatek od nieruchomoci
od osób zycznych

4%

podatek dochodowy
od osób prawnych

BUDET 2013 WYDATKI
4%

kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

kultura zyczna

2%
transport i czno

17%
11%

gospodarka komunalna
i ochrona rodowiska

10%
9%

administracja publiczna

pomoc spoeczna
owiata i wychowanie

9%

inne

SK D MAMY I NA CO WYDAJEMY PIENI DZE?
Powysze wykresy koowe przedstawiaj najwaniejsze róda dochodów i najwiksze pozycje wydatków
w budecie Miasta i Gminy Niepoomice, przyjtym przez Rad Miejsk na 2013 rok.
Peny tekst uchway budetowej mona znale  na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

39%

NOWY RYNEK

WYBORY SAMORZ DOWE

CZAKRAM NA WESOO

2010

2 grudnia

11 listopada witowalimy podwójnie – wito
Niepodlegoci i otwarcie wyremontowanego Rynku
i Traktu Królewskiego. Inwestycja obejmowaa
modernizacj cigu ulic: Bocheskiej, Rynek,
Mickiewicza, Parkowej, Zamkowej i Kazimierza
Wielkiego. Rynek oraz ulice Parkow i Zamkow
wyoono kostk por row. Skrzyowanie ulic
Bocheskiej i Piknej przebudowano w rondo.

5 grudnia

2010

2010

11 listopada

WYDARZENIA

Nowo wybrana Rada Miejska, skadajca si
z 21 radnych, spotkaa si na inauguracyjnej
sesji w Zamku Królewskim. Gównym celem
obrad byo wyonienie przewodniczcego i jego
zastpców. W wyniku gosowania, na stanowisko
przewodniczcego powoano Marka Ciastonia.
Wiceprzewodniczcymi zostali Adam Sulik
i Edward Wnk. Na nastpnej sesji uroczyste
lubowanie zoy wybrany na burmistrza Roman
Ptak – który przez poprzedni rok peni t funkcj
na mocy powoania przez premiera.

Satyryk Krzysztof Piasecki goci podczas kolejnego
Spotkania przy Czakramie. Wraz z Agnieszk
Rösner-Zawilisk i Edwardem Zawiliskim –
gospodarzami wieczoru – wystpi w Piwnicy
Gotyckiej Zamku Królewskiego. Spotkania
przy Czakramie to cykliczne wydarzenia
zainaugurowane w grudniu 2009 r. Od tego czasu
w Niepoomicach wystpio wielu znanych artystów
m.in. Grzegorz Turnau, Marcin Daniec, Zbigniew
Wodecki, Andrzej Sikorowski, Magda Umer, Artur
Andrus, Andrzej Poniedzielski.

2010

Ruszya komunikacja aglomeracyjna. Na nasze
drogi wyjechay autobusy MPK i Mobilisa. Po
raz pierwszy od 1999 r. Niepoomice i Kraków
poczone zostay komunikacj miejsk. Gmin
Niepoomice obsuguj trzy linie: 211 z Kombinatu,
przez Wolic, Niepoomice do Chobotu, 221 –
z Maego Paszowa, przez Rybitwy, Brzegi, Grabie,
Stref Inwestycyjn do Niepoomic oraz 301 –
z dworca Paszów, przez Wieliczk, Ochmanów
do Niepoomic. W samym 2013 r. w budecie
gminy na komunikacj zarezerwowano 1,5 mln z.

2010

NOWE PO CZENIE

28 grudnia

Komisariat Policji w Niepoomicach wzbogaci si
o nowy samochód. Tym razem nie by to zwyky
radiowóz, a nieoznakowany pojazd operacyjny.
Pojazd zakupiono dziki wsparciu nansowemu
Gminy Niepoomice, które wynioso 24 500 z.
Auto kosztowao 56 718 z, reszt kwoty
przekazaa Komenda Gówna Policji. Samochód
jest wykorzystywany do dziaa operacyjnych
niepoomickiej policji. Suy poprawie
bezpieczestwa mieszkaców.

grudzie

SAMOCHÓD DLA POLICJI

2010

wity Mikoaj po raz kolejny odwiedzi Niepoomice.
Rozda 800 paczek dzieciom, które przyszy
na spotkanie z nim w Zamku Królewskim.
Zanim zjawi si wity, maluchy wziy udzia
w krótkim programie artystycznym. Z roku na rok
na zamkowym dziedzicu gromadzi si coraz wicej
dzieci. W 2011 roku Mikoaj rozda 1000 prezentów,
podczas gdy w 2012 byo ich ju 1300. Za kadym
razem zaskakuje nas te jego rodek transportu
– przyjecha ju do nas m.in. na Harleyu, a take
wozem policyjnym.

5 grudnia

MIKOAJ NA ZAMKU

WOP W NIEPOOMICACH

BAL SENIORA

ORLIK OTWARTY

2011

5 lutego

Co roku na terenie gminy Niepoomice
kilkudziesiciu wolontariuszy zbiera datki
na rzecz Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy.
W 2011 r. udao si zgromadzi niemal 60 tys. z.
Zwieczeniem zbiórki by koncert zespou
Zakopower na dziedzicu Zamku Królewskiego.
W kolejnych latach nay WO P w Niepoomicach,
cho mniej huczne, pozwoliy uzbiera w 2012
44,5 tys. z, a w 2013 – prawie 38 tys. z.

16 kwietnia

2011

2011

9 stycznia

WYDARZENIA

W Zamku Królewskim na dziewitnastym Balu
Seniora bawio si niemal 500 osób. Wydarzenie
od lat cieszy si du popularnoci, a bilety
rozchodz si jak wiee bueczki. Uczestnikami
imprezy s emeryci i rencici. Bal jest dla nich
okazj do wspólnego spdzenia czasu i dobrej
zabawy – parkiety taneczne s zawsze wypenione
do pó nych godzin nocnych. W 2012 r.
na jubileuszowym XX Balu Seniora gocio prawie
pó tysica osób. Z kolei w 2013 r. w zamkowych
salach bawio si 530 seniorów.

Przy Szkole Podstawowej w Niepoomicach
otwarto pierwszy w naszej gminie kompleks boisk
sportowych Orlik 2012. Powsta nowoczesny,
ogólnodostpny obiekt ze sztuczn i bezpieczn
nawierzchni. W skad Orlika wchodzi boisko
pikarskie oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki
i piki siatkowej. Powsta równie budynek sanitarno-szatniowy, a cay kompleks jest owietlony. Obiekt
zosta oddany w zarzdzanie Szkole Podstawowej
w Niepoomicach. Korzystanie z niego jest bezpatne.

2011

Ostatni weekend maja upywa w naszym
miecie pod znakiem Dni Niepoomic. Impreza
organizowana jest corocznie. Program wypeniaj:
pokazy, koncerty, wystawy, przedstawienia, rajd
samochodowy, zawody sportowe. Te i inne atrakcje
przycigaj liczn widowni. Podczas wita miasta
wystpiy ju takie gwiazdy jak: Bajm, Perfekt,
T.Love, zy, Boney M, Kasia Kowalska, Kora.
Tradycj imprezy jest sprzeda cegieek,
które bior udzia w losowaniu cennych nagród,
w tym samochodu osobowego.

2011

DNI NIEPOOMIC

27-29 maja

Po pótorarocznej przebudowie budynku byej
restauracji Zamkowa uroczycie otwarlimy
Maopolskie Centrum D wiku i Sowa. Obiekt
skada si z sali widowiskowej z widowni na
220 miejsc, sal warsztatowych, a w przyziemiu
znajduje si Muzeum Fonogra i. W siedmiu salach
zgromadzono ok. 150 eksponatów fonogra cznych,
a wiek niektórych siga 130 lat. Mona tu te
posucha jednej z 3000 pyt winylowych.
W ssiedztwie muzeum powstay klub muzyczny
Piwnica D wiku oraz kameralne kino.

27 kwietnia

CENTRUM OTWARTE

2011

W Niedziel Palmow na niepoomickim Rynku
odbyy si Targi Wielkanocne poczone
z konkursem palm. Wydarzenie, organizowane
co roku, cieszy si wród mieszkaców spor
popularnoci. Na stoiskach mona kupi palmy
wielkanocne, zajczki, kurczaki, czy mazurki, ale
take miód, czy ceramiczne gurki. Mona te
spróbowa witecznych potraw i obejrze wystpy
gminnych zespoów. Tradycj targów s yczenia
skadane przez burmistrza, przewodniczcego Rady
Miejskiej i ksidza proboszcza.

17 kwietnia

TARGI WIELKANOCNE

2011

11 czerwca

NOWY SAMOCHÓD W OSP

26 czerwca

W POGONI ZA UBREM

2011

META W NIEPOOMICACH

2011

czerwiec

WYDARZENIA

Wyjtkowo emocjonujcy nisz zafundowali nam
uczestnicy 49. Maopolskiego Wycigu Górskiego,
którego I etap koczy si w Niepoomicach.
Tu przed met rozegraa si prawdziwa walka
pomidzy najlepszymi zawodnikami. Rok pó niej
kolarski peleton jubileuszowego 50. MWG wyruszy
z niepoomickiego Rynku. Mielimy okazj zobaczy
czoówk kolarzy, podgldn jak si rozgrzewaj,
chwil porozmawia. Trasa z Niepoomic wioda
m.in. przez Koszyce, Proszowice, do Miechowa,
gdzie koczy si I etap wycigu.

Podczas uroczystoci z udziaem straaków,
mieszkaców i wadz gminnych przekazano nowy
pojazd dla Ochotniczej Stray Poarnej
w Niepoomicach-Podgrabiu. Samochód zbudowany
na bazie Mercedesa 1124 posiada zbiornik wodny
o pojemnoci 2000 litrów. Nowy wóz zastpi
wysuonego uka.

Blisko pó tysica biegaczy wystartowao w trzecim
biegu po Puszczy Niepoomickiej „W pogoni za
ubrem”. Impreza odbywa si co roku pod koniec
czerwca. Trasa biegu gównego wynosi 15 km.
Mona te wystartowa w marszobiegu na 8 km.
Z roku na rok ronie liczba uczestników. W 2012 r.
w zawodach wzio udzia ponad 700 osób.
Wród startujcych jest silna reprezentacja z naszej
gminy. W ostatnim biegu najlepszy niepoomiczanin
by 11. w klasy kacji generalnej. W 2013 r.
przewidujemy udzia okoo tysica zawodników.

2011

Z nowym rokiem szkolnym otwarto Orodek
Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
przy Zespole Szkó Zawodowych nr 2
im. Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Orodek
zapewnia uczniom wysok jako ksztacenia,
czc teori z praktyk. Jest to jedyny tego typu
obiekt w powiecie wielickim. czny koszt projektu
wyniós 635 tys. z, z czego 30% pokrylimy
z budetu gminy. Pozostae pienidze pochodziy
z do nansowania w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2011

OTWARCIE ODIDZ

1 wrzenia

W Liceum Ogólnoksztaccym Zespou Szkó
im. Ojca witego Jana Pawa II w Niepoomicach
uruchomiono klas policyjn, pierwsz w powiecie
wielickim. Jej uczniowie, obok standardowego
programu szkoy licealnej, realizuj zajcia
dodatkowe, umoliwiajce optymalne przygotowanie
do egzaminu rekrutacyjnego organizowanego
przez komendy wojewódzkie policji. Program klasy
policyjnej przewiduje m.in.: kursy pywania, jazdy
na nartach, pomocy przedmedycznej oraz letnie
i zimowe obozy kondycyjne.

1 wrzenia

PIERWSZA KLASA POLICYJNA

2011

Przez trzy dni w roku Niepoomice staj si
europejskim centrum ballady. Festiwal Ballady
Europy jest uczt dla mioników muzyki, poezji
i piosenki literackiej. W kadej jego edycji odbywaj
si koncerty zarówno starych, jak i wspóczesnych
ballad. Wystpuj uznane gwiazdy, ale i twórcy
pocztkujcy. Gocilimy ju m.in.: Martyn
Jakubowicz, Jaromira Nohavic, Krzysztofa
Daukszewicza, Stanisawa Soyk, Ann Mari
Jopek, Edyt Geppert, Jacka Kaczmarskiego.

6-8 lipca

BALLADY EUROPY

SUKIENNICE 2

WRÓD NAJLEPSZYCH

WI TO NGO

2011

15 wrzenia

Trzecia wystawa przygotowana wspólnie
przez Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum
Niepoomickie zostaa oparta na przedstawieniu
poszczególnych gatunków malarstwa,
wyodrbnionych i zhierarchizowanych
przez francusk Królewsk Akademi Malarstwa
i Rze by. W komnatach Zamku Królewskiego mona
obejrze 132 obrazy i 26 rze b z XVII i XIX wieku.
Wystaw „Sukiennice w Niepoomicach 2” mona
oglda w Muzeum Niepoomickim codziennie
w godzinach 10.00-18.00.

17 wrzenia

2011

2011

9 wrzenia

WYDARZENIA

Znale limy si w czoówce Rankingu Gmin
przygotowanego przez Maopolski Instytut
Samorzdu Terytorialnego i Administracji. Moemy
si te pochwali tytuem „Inteligentnego miasta”
otrzymanym na Forum Nowej Gospodarki.
Od Fundacji EkoRozwoju otrzymalimy nagrod
„Gmina z Klimatem”. Szczególnie cieszy pite
miejsce wród gmin miejskich w rankingu
„Rzeczpospolitej”. Znalazy si w nim samorzdy,
które dbajc o rozwój i podniesienie jakoci ycia,
nie zapominaj o bezpieczestwie nansowym.

W naszej gminie dziaa ponad osiemdziesit
fundacji i stowarzysze. wito Organizacji
Pozarzdowych jest dla nich moliwoci
pochwalenia si osigniciami i zaproszenia do
skorzystania z oferty. Warsztaty, wystawy i koncerty
odbywaj si jednoczenie na parkurze, w Zamku
Królewskim, Maopolskim Centrum D wiku i Sowa,
Izbie Regionalnej oraz przy Osadzie Podegrodzie.
Z kadym rokiem program wita staje si bogatszy.

2011

Niepoomicka Gminna Spóka Wodna znalaza si
wród piciu spóek wyrónionych przez samorzd
województwa maopolskiego. Wyrónienia wrczono
podczas konferencji „Rola spóek wodnych
w prewencji przeciwpowodziowej”. Spók uznano
za najefektywniejsz i najprniej dziaajc
na terenie powiatu wielickiego.
W latach 2010-2012 spóka zakonserwowaa
193 km rowów melioracyjnych i przydronych.

2011

NAJLEPSZA W POWIECIE

23 listopada

Otwarcie dwóch rond i dokoczonej „drogi
po torze” pozwolio wyprowadzi ruch ciarowy
z centrum miasta i jednoczenie otworzyo dojazd
do kolejnych 120 ha terenów pod inwestycje.
Pierwsze rondo powstao po przebudowaniu
skrzyowania ulic Paszowskiej, Grabskiej
i Wimmera. Drugie czy drog wojewódzk nr 964
z ulic Wimmera w Stanitkach (obok Coca-Coli
i DHL). Inwestycje zrealizowano po uzyskaniu dotacji
do dwóch projektów. Jeden obejmowa remont
Traktu Grunwaldzkiego, drugi – budow II etapu
obwodnicy Niepoomic.

4 pa dziernika

DWA RONDA I DROGA

2011

Co roku w ostatni weekend wrzenia Niepoomice
zmieniaj si w obóz wojskowy. Pola Chway s
spotkaniem entuzjastów historii, militariów, gier
wojennych i modelarstwa historycznego,
którzy swoimi pasjami chc si podzieli
z publicznoci. Stowarzyszenie Mioników Historii
Wojskowoci „Pola Chway”, koordynujce to
wydarzenie, stawia sobie za cel pokazanie historii
w atrakcyjny sposób, czynic z niej przygod.
Impreza cieszy si coraz wiksz popularnoci,
bierze w niej udzia przeszo 1000 uczestników.

23-25 wrzenia

POLA CHWAY

NOWY MOST

BAL ANDRZEJKOWY

DOMY DLA POWODZIAN

2011

26 listopada

W listopadzie otwarlimy nowy most na potoku
Bogusawa w Ochmanowie. Jego zasadnicz czci
jest stalowy przepust – tubosider – o wymiarach:
2,66 m wysoko i 3,72 m szeroko. Most zastpi
poprzedni, zniszczony w czasie powodzi w maju
2010 r. Koszt budowy wyniós niemal 400 tys. z.

30 listopada

2011

2011

25 listopada

WYDARZENIA

Andrzejkowa edycja balu seniora to nowo
w kalendarzu wydarze kulturalnych. Wysoka
frekwencja podczas pierwszej edycji Andrzejkowego
Balu Seniora spowodowaa, e listopadowe
spotkanie seniorów w Zamku Królewskim jest
kontynuowane.

Pi rodzin z Ochmanowa, których gospodarstwa
ucierpiay w wyniku osunicia brzegów potoku
Bogusawa otrzymao klucze do nowych domów.
Budynki w Zakrzowie zostay zbudowane
na dziace przekazanej przez gmin. Koszt realizacji
zadania wyniós 1.596.300 z, z czego 1.470.300
z przekazanych zostao na ten cel przez wojewod
maopolskiego.

2011

Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej zostaa przyjta
nowa Strategia Rozwoju Miasta i Gminy
Niepoomice. Dokument jest efektem
ponad pórocznej pracy przeszo 100 osób
zaangaowanych w projekt „Decydujmy Razem”.
Prace nadzorowao Centrum Doradztwa
Strategicznego. Strategia wyznacza kierunek,
w jakim powinna rozwija si gmina. Dodatkowo
modzie stworzya swoj Off-Strategi. Prace
uczniów – uczestników konkursu „Moje wymarzone
Niepoomice” - stay si inspiracj do stworzenia
logo projektu.

2011

NOWA STRATEGIA

15 grudnia

Wybory w dwunastu soectwach i siedmiu osiedlach
byy okazj do podsumowania dotychczasowej
dziaalnoci poszczególnych jednostek
pomocniczych naszej gminy. Ponadto
w czasie zebra wiejskich i osiedlowych mieszkacy
mieli okazj do wspólnego zastanowienia si
nad sposobem rozwizania najwaniejszych
problemów, z jakimi borykaj si na co dzie.

2-4 grudnia

WYBORY W SOECTWACH

2011

Poow rodków na inwestycj wart przeszo
4 mln z otrzymalimy z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, zwanego
„schetynówkami”. W czasie remontu, oprócz
odnowy samej ulicy Grunwaldzkiej, powstao rondo
przy skrzyowaniu ulic Wimmera, Paszowskiej
i Grabskiej, a take przebudowano jezdnie na
ulicach Wimmera i Kolejowej. Inwestycja zakadaa
równie modernizacj owietlenia ulicznego oraz
budow instalacji wodocigowej
i kanalizacyjnej, a take przebudow chodników.

koniec listopada

NOWA GRUNWALDZKA

BUS DO SUCHORABY

UMOWA NA SOLARY

E-NIEPOOMICE

2012

24 stycznia

Linia busowa uatwiajca dojazd do Niepoomic
mieszkacom zachodniej czci naszej gminy
zostaa uruchomiona pod koniec stycznia.
Na trasie obsugiwanej od poniedziaku do pitku,
wykonywanych jest dwanacie kursów dziennie.
Utrzymanie poczenia do nansowane jest z
budetu Gminy Niepoomice. Bus na trasie czcej
Suchorab z Niepoomicami zatrzymuje si w
Stanitkach, Zakrzowcu, Somirogu i Zagórzu.

25 stycznia

2012

2012

23 stycznia

WYDARZENIA

Podpisalimy umow na prawie 70 mln z z Wadz
Wdraajc Programy Europejskie. Wspólnie
z gminami: Wieliczka, Skawina i Kaj zobowizalimy
si do realizacji projektu instalacji systemów energii
odnawialnej. 5 grudnia 2012 r. miejsce Kaja,
rezygnujcego z udziau w projekcie, zaj Miechów.
W naszej gminie powstanie 1500 instalacji
na budynkach prywatnych i 4 na obiektach
uytecznoci publicznej. Wkad wasny gminy
Niepoomice to 27 780 753 z, czyli 40% wartoci
projektu. Termin zakoczenia: grudzie 2015 r.

W ramach projektu „e-Niepoomice”
30 gospodarstw domowych oraz 41 jednostek
podlegych samorzdowi otrzyma komputery
wraz z dostpem do Internetu. Wszyscy bene cjenci
przejd szkolenia z obsugi komputera, Internetu
oraz bezpiecznego korzystania z zasobów
internetowych. Cakowite wydatki na realizacj
projektu wynosz 4 606 976,58 z, z czego w 85%
s do nansowane ze rodków Unii Europejskiej,
a w 15% z budetu pastwa.

8 lutego

2012

17 marca

2012

NOWY AMBULANS

2012

Zim w Puszczy Niepoomickiej mona biega
na nartach. Na 7-kilometrowej ciece rowerowej
prowadzcej od parkingu przy dawnej
„Krakowiance” powstaa trasa narciarska. Jest ona
wpisana do katalogu Towarzystwa Narciarskiego
„Biegówki”. Ponadto OSTiR w Niepoomicach
kupi 14 kompletów nart wraz z butami oraz
urzdzenie do obienia ladów w niegu. W sezonie
zimowym, gdy warunki na to pozwalaj, urzdzenie
przygotowuje lady i kady zainteresowany moe
wypoyczy narty i biega po puszczy.

29 stycznia

NA NARTY DO PUSZCZY

Stacja Pogotowia Ratunkowego wzbogacia si
o nowy ambulans. Specjalistyczny pojazd
ratunkowy zosta zbudowany na bazie samochodu
marki Mercedes Sprinter CDI 316. Zakup zosta
s nansowany z budetów: Maopolskiego Urzdu
Wojewódzkiego, który przekaza na ten cel
125 tys. z, Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Niepoomicach – 60 tys. z, a take ze rodków
gmin Niepoomice i Kaj. czny koszt zakupu
wyniós prawie 284 tys. z.

ORLIK W PODU
Przy stadionie „Pikarza” Pode otwarto drugi
w gminie kompleks boisk Orlik 2012. Koszt budowy
dwóch boisk z zapleczem sanitarnym wyniós
995 tys. z. Inwestycj zrealizowano z budetów:
pastwa (333 tys. z), województwa maopolskiego
(250 tys. z) i gminy Niepoomice (412 tys. z).
Boisko do piki nonej zostao pokryte polietylenow
sztuczn traw, a boisko wielofunkcyjne do gry
w siatkówk, koszykówk lub tenisa ziemnego
pokrywa elastyczna, poliuretanowa, przepuszczajca
wod nawierzchnia.

22 marca

22 marca

GOOGLE STREET VIEW

MENEDER REGIONU

2012

2012

MODZIEOWA RADA

19 kwietnia

2012

WYDARZENIA

Przedstawiciele gimnazjów oraz szkó
ponadgimnazjalnych, wybrani w wyborach
przeprowadzonych w kadej ze szkó utworzyli
Modzieow Rad Miejsk. Pomysodawczyni
utworzenia organu wspomagajcego waciw
Rad jest radna Barbara Post, która zostaa
opiekunem modych samorzdowców.

Mona nas znale  w Google Street View.
Jestemy wród nielicznych polskich miast,
które zostay ujte w zaktualizowanej usudze
Google’a. Aplikacja zapewnia panoramiczne widoki
wybranych czci miast w ponad 27 pastwach.

Burmistrz Niepoomic Roman Ptak zaj pierwsze
miejsce w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki”
dziennika „Puls Biznesu” w kategorii „Samorzdowi
menederowie regionu”, wyprzedzajc m.in.
prezydentów: Krakowa, Nowego Scza, Tarnowa
czy Owicimia. Przeprowadzono analiz osigni
ok. 1,5 tys. samorzdowców. Pod uwag brane byy:
tempo rozwoju, pozyskiwanie funduszy unijnych,
wspieranie przedsibiorców dziaajcych na terenie
gminy i dziaania na rzecz konsolidacji spoecznoci
lokalnej.

2012

2 maja

ZNAJ KONSTYTUCJ
Magdalena Hytro zwyciya w pierwszym
otwartym „Konkursie Wiedzy o Konstytucji RP”
zorganizowanym w Niepoomicach. Laureatka
wygraa wyjazd do Brukseli ufundowany
przez posank do Parlamentu Europejskiego Ró
Thun oraz egzemplarz Konstytucji RP podpisany
przez prezydenta Bronisawa Komorowskiego.
Przekazanie nagrody nastpio w trakcie o cjalnego
otwarcia Dni Niepoomic.

3 maja

2012

24 maja

2012

ZAPLECZE DLA DBU
Klub Sportowy Db Zabierzów Bocheski otrzyma
nowy budynek socjalno-administracyjny. Obiekt ma
powierzchni uytkow 155 mkw. Inwestycja, warta
582 tys. z w 75% zostaa s nansowana z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i Rozwój
Wsi” we wspópracy z Lokaln Grup Dziaania
„Wspólnota Królewskiej Puszczy”. Poza dotacj,
ze rodków gminnych powstay pikochwyty oraz
pobliski magazynek.

PRZY HERBACIE...
Wykad o Karolinie Lanckoroskiej by ostatnim
w Niepoomicach wykadem drugiego sezonu
projektu „Herbaciarnia naukowa – aromaty wiedzy”.
Realizowalimy go wspólnie z Fundacj Panteon
Narodowy. Zajcia wskazyway ciekawe obszary
nauki i wyjtkowe postacie, które warto lepiej
pozna. Wykady wygosili m.in. prof. dr hab. Micha
Roek, Anna Dymna, czy dyrektor Tatrzaskiego
Parku Narodowego Pawe Skawiski. Najwicej
osób zgromadzio spotkanie z dziennikarzem
i popularyzatorem opery Bogusawem Kaczyskim.

REDNIOWIECZNE MIASTO

GRA MIEJSKA

REMONT DROGI 964

2012

30 czerwca

Na cztery dni przenielimy si w czasy
redniowiecza. Grunwaldzka Chorgiew Konrada
VII Biaego przygotowaa inscenizacje historyczne
– cao nosia tytu „Koniec niewoli... czyli wykup
Konrada VII Biaego i Ka ka V Szczeciskiego z rk
króla polskiego Wadysawa Jagiey”. Inscenizatorzy
na dziedzicu Zamku Królewskiego i w jego
okolicach przez cay weekend yli jak
w XV wieku. Widzowie mogli zobaczy m.in. scenki
z ycia spoeczestwa feudalnego, manewry
piechoty redniowiecznej i walki.

wrzesie

2012

2012

7-10 czerwca

WYDARZENIA

Prawie trzydzieci zaóg wystartowao w pierwszej
niepoomickiej grze miejskiej. Rowerowi kurierzy
przez kilka godzin zmagali si z zadaniami, upaem,
upywajcym czasem i… bratem Pitem. Uczestnicy
gry po otrzymaniu numerów startowych, listy zada
do wykonania oraz kart pojazdów wyruszyli
do pracy. W trakcie zada na kurierów czyhao wiele
puapek. W rezultacie pierwsz gr miejsk
w Niepoomicach, któr zorganizowalimy wspólnie
z Gazet Wyborcz wygraa druyna „Przecinaki”.

Prace na drodze wojewódzkiej nr 964 prowadzone
byy na odcinku 1100 metrów w Woli Batorskiej.
Poszerzono pobocza, pooono now nawierzchni
asfaltow, wykonano oznakowanie poziome
i pionowe, odbudowano zjazdy w pasie drogowym.
Na skrzyowaniu z drog powiatow (do przysióka
Borek) wykonano korekt uku drogowego.
Uregulowano te przebieg wody w rowach.
Te o wikszym nachyleniu zabezpieczono pytami
aurowymi. Remont s nansoway: Zarzd Dróg
Wojewódzkich – 80% i Gmina Niepoomice – 20%.

2012

Pod koniec wrzenia oddalimy do uytku cztery
place zabaw przy ulicach: Waowej, Topolowej
i Sportowej w Niepoomicach oraz w Zagórzu.
Dzieci mog na nich korzysta z duego zestawu
ze zjedalni oraz z hutawek, sprynowców
i karuzel. Dla rodziców przygotowane zostay
aweczki. rodki na s nansowanie prac Gmina
Niepoomice pozyskaa z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2012

NOWE PLACE ZABAW

koniec wrzenia

Zmodernizowany odcinek to nowy, wyczony
z ruchu samochodowego deptak. Prowadzi
z centrum Stanitek do Opactwa Sióstr
Benedyktynek. Trakt witego Wojciecha powsta
w ramach wikszego projektu „Rewitalizacja
centrum wsi Stanitki”, który obejmowa take
odnow Domu Kultury oraz instalacj owietlenia
i maej architektury w Stanitkach. Prace
nansowane byy z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz z budetu Gminy Niepoomice.

23 wrzenia

TRAKT W. WOJCIECHA

2012

Oddano do uytku poudniow obwodnic NSI.
Na odcinku ok. 2,7 km powstaa droga klasy Z.
Prace kosztoway niemal 10,4 mln zotych. Budowa
bya czci projektu „Infrastruktura dla rozwoju
przedsibiorczoci na terenie Niepoomickiej Strefy
Inwestycyjnej”, w ramach którego odnowiono ju
ul. Wimmera i Diesla, a na 2013 r. planowana jest
renowacja czci ul. Wodnej i Podskiej. Projekt
wspó nansowany jest przez Uni Europejsk
w ramach Maopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013.

wrzesie

POUDNIOWA OBWODNICA

2012

29 pa dziernika

WYDARZENIA
10 000 NIEPOOMICZAN

18 listopada

NAJLEPSI W LIDZE

25 listopada

2012

Miasto Niepoomice ma ju dziesi tysicy
obywateli. Jubileuszowa mieszkanka odebraa
nowy dowód osobisty 29 pa dziernika.
Nieprzemeldowanych zachcamy do dopeniania
formalnoci. Teraz odliczamy bowiem do 25
tysicznego mieszkaca gminy...

MASTERCHEF NA ZAMKU

2012

Pikarze Miejskiego Klubu Sportowego Puszcza
Niepoomice zostali najlepsz druyn rundy
jesiennej rozgrywek II ligi wschodniej. To najwiksze
osignicie w 90-letniej historii klubu. W wiosennej
edycji sezonu 2012/2013 pikarze powalcz o gr
na zapleczu pikarskiej Ekstraklasy.

Telewidzowie modli ledzi zmagania nalistów
programu MasterChef, które nagrywane byy
na dziedzicu Zamku Królewskiego
w Niepoomicach. Adekwatnie do otoczenia
uczestnicy musieli przygotowa królewsk uczt.
W ten sposób walczyli o kontrakt na wydanie
ksiki kucharskiej oraz czek na 100 tys. zotych.

Masterchef, foto: Jacek Wrzesiski

2013

Po raz pierwszy ulicami Niepoomic przeszed
Orszak Trzech Króli. Wedug szacunków
organizatorów wzio w nim udzia ponad 2 tysice
osób. Uliczne jaseka zostay zorganizowane
przez Szko Podstawow im. Króla Kazimierza
Wielkiego we wspópracy z Urzdem Miasta i Gminy
w Niepoomicach, Para  p.w. Dziesiciu Tysicy
Mczenników oraz Fundacj Zamek Królewski
w Niepoomicach.

2013

ORSZAK TRZECH KRÓLI

6 stycznia

Rozpoczy si prace remontowe na placu
targowym w Niepoomicach. Obejm one przekadki
sieci, budow kanalizacji opadowej, roboty
nawierzchniowe: brukarskie (na placu i chodnikach)
oraz asfaltowe (na drogach). Zbudowany zostanie
te obiekt zaplecza z biurem, toaletami i miejscem
na gromadzenie odpadów. Na czci placu
powstan wiaty handlowe. Nowy plac targowy
zyska take nowe awki, kosze, stojaki rowerowe.
Zmodernizowane zostanie tu take owietlenie.
Prace potrwaj do koca wrzenia 2013 r.

5 stycznia

REMONT PLACU

2012

Dary dla 36 rodzin w potrzebie zebrane zostay
w niepoomickim rejonie Szlachetnej Paczki.
W przygotowania wczyo si przeszo dwa tysice
osób. Dziki nim do Gimnazjum w Niepoomicach
przywieziono rekordow liczb ponad 550
pakunków o cznej wartoci 80 tys. z. Wród
podarunków znalazy si: artykuy gospodarstwa
domowego, opa, odzie, rodki czystoci, ywno,
meble i zabawki.

9 grudnia

SZLACHETNA PACZKA

Orlik Pod e

Budowa kompleksu boisk sportowych w Niepoomicach w ramach

„Moje Boisko - Orlik 2012”

Budowa kompleksu boisk sportowych w Podu w ramach programu

programu „Moje Boisko - Orlik 2012”

Budowa budynku Klubu Sportowego Db Zabierzów Bocheski

Orlik Niepoomice

Centrum D wiku i Sowa w Niepoomicach

Wykonanie maej architektury i zieleni w otoczeniu Maopolskiego

i Sowa

Adaptacja budynku z przeznaczeniem na Maopolskie Centrum D wiku

kolejowym w Stanitkach

Remont Alei Dbowej czcej centrum miasta Niepoomice z dworcem

oraz zmiana ruchu i dla poprawy bezpieczestwa

ze stref przemysow wraz z remontem owietlenia ulicznego

Remont traktu grunwaldzkiego - cigu ulic czcego centrum Niepoomic

Kazimierza Wielkiego

gminnych: Bocheskiej - Rynku - Mickiewicza - Parkowej - Zamkowej -

Remont traktu królewskiego w Niepoomicach stanowicego cig ulic

Strefy Inwestycyjnej

Infrastruktura dla rozwoju przedsibiorczoci na terenie Niepoomickiej

oraz domach prywatnych

Wieliczka, Skawina oraz Kaj na budynkach uytecznoci publicznej

Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepoomice,

Ochmanów

Kanalizacja sanitarna zachodniej czci gminy Niepoomice - soectwo

Budynek KS D b

Maa architektura przy MCDiS

Adaptacja MCDIS

Schetynówka 3

Schetynówka 2

Schetynówka 1

Drogi w stre e

Projekt solarny

Kanalizacja - Ochmanów

Zintegrowany System Zaopatrzenia w wod i odprowadzenia cieków

Fundusz Spójno ci

dla Miasta i Gminy Niepoomice i wschodniej czci gminy Niepoomice

pena nazwa
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995.000,00

1.252.628,73

581.833,64

41.698,00

7.145.465,00

1.920.433,22

4.282.712,11

3.977.808,86

22.059.196,83

69.451.881,00

2.485.512,00

94.510.000,00

peny bud et

583.000,00

796.400,00

354.776,00

4.453,98

5.359.097,70

576.129,66

2.046.570,00

1.298.900,00

17.647.357,46

41.671.128,00

1.018.169,00

78.254.460,00

do nansowanie

JAK WYKORZYSTUJEMY FUNDUSZE ZEWN TRZNE
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63%

75%

10%

75%

30%

48%

32%

80%

60%

50%

83%

% do nansowania
kosztów
kwali kowanych

412.000,00

456.228,73

227.057.64

37.244,02

1.786.367,00

1.344.303,56

2.236.142,11

2.678.908.86

4.411.839,37

27.780.753,00

1.467.343,00

16.255.540,00

wkad wasny

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

z

waluta

Budowa chodnika

Budowa placu zabaw przy ulicy Waowej w Niepoomicach

Budowa placu zabaw przy ulicy Sportowej w Niepoomicach

Budowa placu zabaw przy ulicy Topolowej w Niepoomicach

Budowa placu zabaw w Zagórzu

Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie soectw Gminy Niepoomice

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkó

Odnowa centrum Zagórza

Plac zabaw przy ulicy Waowej

Plac zabaw przy ulicy Sportowej

Plac zabaw przy ulicy Topolowej

Plac zabaw w Zagórzu

Renowacja kapliczek

Wyrównywanie szans edukacyjnych

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez orodki pomocy

yjemy obok siebie

Public Energy Alternatives - Substainable energy strategies as a chance

Forget Us Not

Public Energy Alternatives (PEA)

UWAGI:
- kwoty w Euro do kocowych wyników zostay pomnoone przez kurs Euro – 4,17z
- procent do nansowania nie odnosi si do penego budetu zadania, ale do kosztów kwali kowanych

RAZEM

Klimatyczne

Strategia dla poprawy efektywnoci energetycznej poprzez Porozumienia

for region and development (PEA)

Forget Us Not. Walka z nazizmem - dopenienie faktów wspomnieniami

Safeland

Power - SEECA

Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Safe Living Across European Cities

eInclusion II

Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

eInclusion

spoecznej

Place zabaw

w Niepoomicach

Powstanie Orodka Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego przy ZSZ

Szkó im. Ojca witego Jana Pawa II w Niepoomicach

Modernizacja ksztacenia zawodowego w Maopolsce” - przystpi Zespó

Radosna Szkoa

ODiDZ

Modernizacja ksztacenia

Budowa parkingu i chodnika

Odnowa centrum Pod a

podstawowych w gminie Niepoomice

Rewitalizacja centrum wsi Stanitki

programu „Moje Boisko - Orlik 2012”

Budowa kompleksu boisk sportowych w Woli Batorskiej w ramach

Odnowa centrum Stani tek

Orlik Wola Batorska
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90.000,00

183.100,00

13.683,27

46.155,51

4.606.976,58

1.776.718,00

579.854,39

252.000,00

635.526, 83
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437.021,10

120.000,00

17.527,33
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17.527,33
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1.315.000,00
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76.500,00
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31.607,30
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126.000,00
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437.021,10
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13.267,68
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483.000,00
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PROGRAM SOLARNY
24

stycznia 2012 roku podpisalimy umow
na nansowanie tzw. projektu solarnego. Od tego
czasu pracowalimy nad formalnymi aspektami projektu.
W midzyczasie gmina Kaj postanowia wycofa si z udziau
w zadaniu. Na szczcie swoj ch doczenia do projektu
zadeklarowaa gmina Miechów. Dziki temu moglimy zakoczy
faz przygotowa.

Zaproszenie do wypeniania ankiet i skadania deklaracji
przekaemy za porednictwem strony www.niepolomice.eu,
w formie ogoszenia na tablicy w Urzdzie Miasta, w prasie
lokalnej oraz dziki uprzejmoci ksiy.

Dzi nazwa projektu to: „Instalacja systemów energii odnawialnej
w Gminach: Niepoomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów
na budynkach uytecznoci publicznej oraz domach prywatnych”.
Dziki niemu zainstalowanych zostanie 19514 metrów
kwadratowych paneli sonecznych ogrzewajcych wod uytkow.

W poowie 2013 roku, po podpisaniu umowy z generalnym
wykonawc inwestycji, poinformujemy mieszkaców
o terminie i miejscu podpisania umów indywidualnych.
Wówczas te znany bdzie dokadny typ zastosowanej instalacji
oraz wysoko trzydziestoprocentowego wkadu wasnego.

Wybralimy rm zarzdzajc projektem, a w najbliszym
czasie zostanie wyoniony generalny wykonawca.
Bdzie on odpowiedzialny za zaprojektowanie i monta urzdze.
Ale zanim przystpimy do prac budowlanych, zwrócimy si
do mieszkaców, którzy zoyli deklaracje chci przystpienia
do projektu, o jej potwierdzenie. Bdziemy take przyjmowa
deklaracje od tych, którzy do tej pory si nie zgaszali, a jeszcze
chcieliby doczy do programu.

Instalacja ukadów solarnych rozpocznie si w drugiej poowie
2013 i bdzie trwa do grudnia 2015 roku. Dokadne informacje
dotyczce realizacji projektu znajd Pastwo na stronie
internetowej www.projektsolarny.pl.

Wymagane dokumenty bd dostpne na stronach WWW,
na dzienniku podawczym oraz w Gazecie Niepoomickiej.

STARANIA O ZJAZD Z AUTOSTRADY
O

d 2010 roku staramy si o budow dodatkowego zjazdu
z autostrady A4. Obecnie, cho droga przecina gmin
Niepoomice, aby wczy si do ruchu trzeba jecha do Szarowa.
I w drug stron – kierowcy zjedajcy z autostrady na w le
w Szarowie, by dotrze do Niepoomic musz wybra niezbyt
wygodn drog krajow numer 75. To zniechca zarówno
prowadzcych samochody osobowe jak i ciarowe. Badania
natenia ruchu jasno pokazuj, e obecno autostrady
nie wpyna znaczco na odcienie drogi wojewódzkiej
na odcinku Niepoomice-Wieliczka.
Poza uatwieniem codziennego ycia mieszkacom gminy,
dziaajcym tu rmom i przejedajcym przez Niepoomice
kierowcom, zjazd w naszej gminie uatwiby prac subom
ratowniczym oraz policji, dla których czas dotarcia na miejsce
wypadku jest absolutnym priorytetem.
Dlatego lobbujemy za uzyskaniem zgody na zlokalizowanie
dodatkowego zjazdu z autostrady A4 przy przeciciu z
drog wojewódzk nr 964 w Podu. Jego budowa wymaga
jednak uzyskania zgody na odstpstwo od norm ustalonych
rozporzdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie. Chodzi o
minimalne odlegoci pomidzy planowanym wzem a Miejscem
Obsugi Podrónych oraz Punktem Poboru Opat, które s
mniejsze ni to przewiduje rozporzdzenie.

Uzyskanie zgody wymaga przekonania do tego pomysu wielu
instytucji zarzdzajcych drogami.
Fakt, e autostrada A4 od wza Bieanów na wschód ma by
patna, oznacza, e kierowcy korzystajcy ze zjazdu
w Niepoomicach musieliby uiszcza opat za…
siedmiokilometrowy odcinek. Odpatno tej czci autostrady
podnosi take koszty budowy i utrzymania samego zjazdu,
w zwizku z koniecznoci wybudowania bramek zjazdowych
oraz utrzymaniem pracowników pobierajcych opaty. Dlatego
zabiegamy o wyczenie z opat odcinka Bieanów - Niepoomice.
Przez ostatni rok udao nam si przekona do naszego
pomysu wiele osób i instytucji, których zdanie bdzie si liczy
podczas ostatecznego uzyskiwania pozwolenia. Nikt jednak nie
potra powiedzie, kiedy moemy si spodziewa wicych
rozstrzygni. A i tak uzyskanie zgody na odstpstwo od minimów
okrelonych w rozporzdzeniu to dopiero pocztek.
Pó niej czeka nas cika praca projektowa, uzyskiwanie
pozwole budowlanych oraz zdobycie rodków na pokrycie
kosztów tej inwestycji, bowiem zarzdcy dróg wykluczaj
moliwo wspó nansowania takiej budowy.
Wierzymy jednak, e gra jest warta wieczki, a powstanie
dodatkowego zjazdu uatwi podróowanie do i z Niepoomic
oraz przyczyni si do dalszego rozwoju lokalnej
gospodarki.

Wydawca: Urzd Miasta i Gminy w Niepoomicach
Luty 2013

