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Gazeta Komitetu Wyborczego Wyborców Artura Kozioła
– Jak Pan ocenia kończącą
się obecnie kadencję?
Bezapelacyjnie trzeba stwierdzić, że gmina znacznie zwiększyła dynamikę inwestycyjną.
Wybudowaliśmy basen i halę widowiskowo-sportową. Powstało
Centrum, z którego może korzystać kilka tysięcy osób. Budowaliśmy drogi i chodniki,
wspieraliśmy oświatę. Naj-

nie zapewni. Załóżmy, że dostaniemy 100 mln dofinansowania z Unii Europejskiej i weźmiemy na dofinansowaną inwestycję 30 mln kredytu. Proszę zauważyć, że w takiej sytuacji dostaliśmy 130 mln zł
środków zewnętrznych, z czego tylko 30 mln będziemy musieli spłacić! O tym, że najlepszym rozwiązaniem jest wyko-

– Oczywiście będziemy kontynuować rozpoczęte zadania.
Przystąpiliśmy do budowy kanalizacji i tę inwestycję będziemy realizować. Czeka nas też
ciąg dalszy rewitalizacji miasta.
To zadanie jest ważne, bo w
2012 roku turystom zostanie
udostępniony szyb „Regis”. Wieliczka jest także miejscem pobytowym na Euro 2012. To ni-

miejscach, gdzie to pierwsze
rozwiązanie nie wchodzi w grę.
– W tej kadencji udało się
poprawić komunikację pomiędzy Wieliczką a Krakowem. Czy w kwestii transportu publicznego jest jeszcze
coś do zrobienia?
– W przyszłej kadencji rozwiążemy kwestię komunikacji
kolejowej. Stawiamy sobie wiel-

Chcę realizować zadania,
które posłużą nam wszystkim
Rozmowa z ARTUREM KOZIOŁEM, burmistrzem Wieliczki
ważniejsze jest jednak porozumienie i współpraca z wieloma
partnerami. Razem z samorządem województwa małopolskiego zmodernizowaliśmy drogi wojewódzkie – to sukces,
gdyż jak dotąd nie było to praktykowane. Co więcej, porozumieliśmy się z PKP. W najbliższych latach na modernizację linii kolejowej w Wieliczce zostanie przeznaczone 70 mln zł.
Podpisaliśmy umowy na kanalizację w Śledziejowicach, Kokotowie, Czarnochowicach –
tam to zadanie już jest realizowane. Zmodernizowaliśmy ośrodki zdrowia, ale oprócz tej
podstawowej opieki staramy się,
by mieszkańcy mieli dostęp
także do badań profilaktycznych. Zmodernizowaliśmy część
szkół, ale w tej dziedzinie jeszcze sporo przed nami. Zaczęliśmy budować przy szkołach
boiska sportowe o europejskim
standardzie, choć jeszcze kilka
lat temu tego rodzaju obiekty o
sztucznej nawierzchni były raczej rzeczą niespotykaną. Budujemy też świetlice środowiskowe.
– Ale chyba nadal pozostało wiele do zrobienia?
– Oczywiście, że tak. Pewne rzeczy powinny być zrobione już dawno temu. Chcemy
osiągnąć pewien poziom. Na
pewno bardzo pomagają nam w
tym środki z Unii Europejskiej.
Niektórzy mówią, że zadłużamy
gminę. Zawsze w takich sytuacjach daję jeden przykład. Jeśli ktoś kupuje cokolwiek do
domu, a nie ma na to pieniędzy,
to bierze kredyt. Robi to po to,

kie wyzwanie – rozbudowę komunikacji autobusowej wewnątrz gminy. Odzyskałem parking PKS– u i mam zamiar uruchomić komunikację pomiędzy
największymi miejscowościami
naszej gminy. Chcielibyśmy,
żeby można było dojechać do
Wieliczki np. przez Węgrzce
Wielkie, Kokotów, Śledziejowice, Czarnochowice, a także Raciborsko, Gorzków, Koźmice,
Sierczę. Myślę, że jest to bardzo

W kolejnych latach będziemy również chcieli
wybudować w Wieliczce bibliotekę z salami kinowymi.
Obiekt ma być zlokalizowany przy Pałacu Konopków
i będzie to książnica z prawdziwego zdarzenia.

rzystywanie dofinansowań unijnych świadczy najlepiej fakt, że
gminy, które stosują taką politykę zawsze stoją najwyżej we
wszystkich rankingach. Nikt
mnie nie przekona, że w tym
momencie nie powinniśmy brać
kredytów. Jedyne, czego dzisiaj
nie należy robić to sprzedawać działek. Ceny nieruchomości spadają, ale Wieliczka
jest bezpieczna finansowo, ponieważ ma duży majątek. Przy-

Bezapelacyjnie trzeba stwierdzić, że gmina znacznie
zwiększyła dynamikę inwestycyjną. Wybudowaliśmy
basen i halę widowiskowo-sportową. Powstało
Centrum, z którego może korzystać kilka tysięcy osób.
by ten wymarzony telewizor
mieć dziś, bo za 20 lat on już
mu nie będzie potrzebny. W
gminie kredyt bierze się po to,
by móc skorzystać z pieniędzy
Unii Europejskiej. Takich warunków finansowych nikt nam

– Nie ukrywam, że jest to
moim marzeniem. Podpisaliśmy list intencyjny z jedną z krakowskich szkół wyższych i od lutego w obiektach przy Parku
Mickiewicza zostaną uruchomione studia podyplomowe. W
kolejnych latach będziemy również chcieli wybudować w Wieliczce bibliotekę z salami kinowymi. Obiekt ma być zlokalizowany przy Pałacu Konopków i
będzie to książnica z prawdziwego zdarzenia. Z pewnością
wystąpimy o środki zewnętrzne
na jej budowę. W budynku znajdzie się również kilka sal kinowych. Nie zgadzam się bowiem
z opiniami, że kina w małych
miastach się nie sprawdzają.
Kina do małych miast wracają,
a my mamy już gotowy projekt.
– Jak wygląda kwestia poprawy infrastruktury drogowej?
– Wiem, że w różnych miejscowościach naszej gminy mieszkańcy czekają, aż drogi szutrowe zastąpią asfaltowe. Przygotowaliśmy program wymiany
tych dróg. W ciągu pięciu następnych lat jesteśmy w stanie
się z tym uporać. Mamy problem
z drogami, które nie są naszą
własnością, dlatego musimy pro-

pomnę tylko, że na początku
kadencji odzyskałem grunt wieczystego użytkowania na ulicy
Jedynaka wart 10 mln zł.
– Czyli czeka nas w przyszłej kadencji kontynuacja
Pan polityki?

jako zmusza nas do podjęcia
pewnych zadań w zakresie infrastruktury sportowej. Cieszy
mnie ten sukces, ponieważ to

potrzebne mieszkańcom. Dziś
nie mają oni wyboru i muszą korzystać z busów. To wcale nie
oznacza, że chcemy z nich zrezygnować. Pragniemy tylko
podnieść komfort i standard
podróżowania by dać ludziom
wybór. Jeśli zajdzie taka potrzeba to powołamy spółkę
gminną albo będzie to zadanie
zlecone przewoźnikowi. Zastanawiamy się też, czy nie zrobić
wspólnej komunikacji z innymi
gminami naszego powiatu.
Możliwe zatem, że będziemy
uruchamiać komunikację międzygminną. Byłoby świetnie,
gdyby udało nam się skomuni-

W przyszłej kadencji rozwiążemy kwestię komunikacji
kolejowej. Stawiamy sobie wielkie wyzwanie –
rozbudowę komunikacji autobusowej wewnątrz
gminy. Odzyskałem parking PKS– u i mam zamiar
uruchomić komunikację pomiędzy największymi
miejscowościami naszej gminy.
dla nas również olbrzymia szansa na promocję. Kraków również
potwierdza, że interesują się
nami czołowe drużyny Europy,
które będą brały udział w mistrzostwach.
Chcemy być również gminą
ekologiczną, dlatego przystępujemy do montażu kolektorów
słonecznych na 1400 domostw
ach i budynkach użyteczności
publicznej. Oprócz budowy kanalizacji będziemy budować
oczyszczalnie przydomowe w

kować gminy wewnątrz powiatu. Myślę, że powinnyśmy się teraz tym zająć również dlatego,
że udało nam się już uporządkować komunikację z Krakowem.
I choć dużo nas ona kosztuje to
nie wyobrażam sobie, żeby
miało być inaczej. To przecież
naturalna konsekwencja wszystkich naszych inwestycji drogowych.
– A co z planami uruchomienia w Wieliczce szkoły
wyższej?

sić mieszkańców, aby starali
się te kwestie uregulować. Pamiętajmy, że gmina nie może inwestować tam, gdzie nie ma
swojej własności. Liczymy zatem na partnerską współpracę.
Pragnę uspokoić mieszkańców,
że drogi zniszczone przy budowie kanalizacji zostaną odbudowane. Tam, gdzie był asfalt
zostanie on położony na nowo,
a tam gdzie był kamień pojawi
się nawierzchnia asfaltowa.
– W tej kadencji udało się
wybudować świetlicę wiejską
w Lednicy Górnej i na os. Bogucice. Czy w kolejnych latach takie obiekty powstaną
też w innych miejscowościach
gminy?
– W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich składamy projekt na budowę świetlicy
w Mietniowie. Będzie ona funkcjonowała jako Dom Regionalny
szczególnie dla „Mietniowiaków”.
Tam chcemy też zrobić przedszkole. Składamy również projekt
na świetlicę w Janowicach.
Chcemy modernizować Dom Ludowy w Śledziejowicach. To tylko część zadań, które mamy
zamiar realizować. Myślę, że
najważniejsze jest to, że tak w tej
kadencji, jak i w przyszłej chcemy realizować zadania, które
posłużą wszystkim – tak mieszkańcom miasta, jak i gminy.
Rozmawiała:
Joanna Filipska
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Aleja Jana Pawła II

Spotkanie kandydatów na radnych
Na wielickim Rynku Górnym

Przy pomniku Jana Pawła II

Na wielickich plantach

Spotkanie w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Lista kandydatów do Rady Miejskiej w Wieliczce zgłaszana przez Komitet Wyborczy Wyborców Artura Kozioła
OKRĘG NR 1

OKRĘG NR 2

OKRĘG NR 3

Miasto Wieliczka - Osiedla: Kościuszki, Przyszłość,
Szymanowskiego; Krzyszkowice; Lekarka; Ogrodowe;
Sienkiewicza, Asnyka, W. Pola; Śródmieście;
Zadory; Zdrojowe.

Miasto Wieliczka - Osiedle Bogucice.
Sołectwa: Brzegi; Chorągwica; Czarnochowice; Grabie; Kokotów; Lednica Górna; Mała Wieś; Strumiany;
Sułków; Śledziejowice; Węgrzce Wielkie; Zabawa.

Sołectwa: Byszyce; Dobranowice; Golkowice; Gorzków; Grabówki; Grajów; Jankówka; Janowice; Koźmice
Małe; Koźmice Wielkie; Mietniów; Pawlikowice; Podstolice;
Raciborsko; Rożnowa; Siercza; Sygneczów.

1. Artur Kozioł
2. Michał Roehlich
3. Paweł Krysa
4. Damian Konieczny
5. Agata Jakubiak
6. Teresa Grochal
7. Piotr Klimczyk
8. Agnieszka Szuro-Kazaniecka
9. Artur Tebień
10. Paweł Bajorek
11. Ryszard Zarębski
12. Robert Czekirda
13. Bogdan Różycki
14. Małgorzata Smrokowska-Kot
15. Agnieszka Korczyńska
16. Kazimierz Frey

1. Tadeusz Luraniec
2. Henryk Wolak
3. Rafał Bochenek
4. Małgorzata Krasoń
5. Grzegorz Czech
6. Jerzy Opiela
7. Barbara Skibska
8. Aleksander Starowicz
9. Agnieszka Zabawa
10. Elżbieta Tuteja
11. Agnieszka Rogalska
12. Renata Gawlik
13. Grażyna Badowska
14. Łukasz Sadkiewicz

1. Zbigniew Zarębski
2. Alojzy Brożek
3. Ireneusz Rozwadowski
4. Maria Woźniak
5. Stanisław Gawor
6. Robert Gabryś
7. Adam Dyrda
8. Wiesław Malarczyk
9. Stanisław Tatara
10. Włodzimierz Hartabus
11. Halina Grochowiak
12. Bogdan Stachura
13. Michał Ptak
14. Joanna Kaczor
15. Anna Cygan
16. Henryk Łyżczarz
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Zmieniamy miasto i gminę,
ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia
Każdego roku w wielickich placówkach szkolnych i przedszkolnych prowadzone są remonty i niezbędne rozbudowy.

Nowe przedszkole samorządowe im. Brata Alojzego Kosiby nr 5 w Wieliczce

Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców
przebudowywane są drogi gminne, budowane są
chodniki, wykonywana jest nawierzchnia asfaltowa
lub nawierzchnia z kostki.

Nowy chodnik przy ul. Gdowskiej

Rozbudowane przedszkole samorządowe w Śledziejowicach

Poprawa komunikacji i utworzenie nowej linii aglomeracyjnej w solnym mieście to
jeden z przykładów usprawnienia systemu komunikacyjnego. Natomiast
kluczowym rozwiązaniem zmierzającym do rozwoju komunikacji jest m.in.
realizacja przebudowy zaniedbanych terenów kolejowych w Wieliczce.

Wizualizacja dworca PKP

Nowa linia aglomeracyjna w solnym mieście

Bogaty kalendarz różnorodnych
wydarzeń kulturalnych cieszy się uznaniem
mieszkańców i przyciąga do Wieliczki
coraz więcej gości.

Wieliczka oprócz realizacji wielu niezbędnych inwestycji zasługuje również
na inwestycje w kulturę. Budowa biblioteki miejskiej wraz z salą kinową ułatwi dostęp
do zbiorów bibliotecznych a dzięki nowoczesnemu wyposażeniu
będzie doskonałym miejscem nauki i rozrywki.

Summer Music Festival

Wizualizacja biblioteki z salą kinową
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Monika Piątkowska,
pełnomocnik Prezydenta
Miasta Krakowa

Wielicki basen cieszy się dużą popularnością

Dwadzieścia jeden ośrodków w Polsce i siedemnaście
ukraińskich znalazło się na
rekomendowanej przez
UEFA liście centrów pobytowych przeznaczonych dla
drużyn uczestniczących w
piłkarskich mistrzostwach
Europy w 2012 roku. Wśród
nich są tylko dwa ośrodki z
Małopolski – Kraków i Wieliczka.
W Wieliczce reprezentacje
piłkarskie będzie podejmować
czterogwiazdkowy hotel Turówka. Niewątpliwie wybór hotelu Turówka przez jedną z najlepszych
drużyn piłkarskich Europy byłby
ukoronowaniem starań tego
obiektu o wybór na centrum po-

Jeden z wielickich „orlików”
bytowe, ale także dobrym zwieńczeniem starań władz miasta
włożonych w rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i popularyzowanie wśród mieszkańców idei aktywnego trybu życia.
Tylko w ostatnich latach gmina zainwestowała w infrastrukturę sportową blisko 50 mln zł. W
Materiał wyborczy Komitetu
Wyborczego Wyborców
Artura Kozioła,
32-020 Wieliczka, ul. Słowackiego 10

Inwestycje sportowe
mocną stroną Wieliczki
Wieliczce powstało Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjne z basenem i halą sportową. Jak grzyby po deszczu wyrosły „orliki”. Na
miłośników tenisa czekają nowoczesne korty tenisowe. Władze miasta i gminy zadbały jednak
nie tylko o powstanie obiektów,
ale również pomoc finansową dla
najlepszych młodych sportowców poprzez stypendia sportowe.

Promocji zdrowego i aktywnego
trybu życia wśród mieszkańców
od dawna służą też cieszące
się ogromnym zainteresowaniem
wydarzenia sportowe, w tym
m.in. Memoriał Janusza Kuliga i
Mariana Bublewicza, Tour de
Pologne, Bieg o Pierścień św.
Kingi, Bieg Niepodległości, Turniej o Solną Piłkę i wiele innych.
Specjaliści nie ukrywają, że Wieliczka staje przed wielką szansą
na promocję właśnie poprzez

sport i rekreację „uzdrowiskową”
zakrojoną na międzynarodową
skalę. – Ośrodki, hotele, które
znalazły się na liście ośrodków
pobytowo-treningowych przeszły
ostrą selekcję, spełniły bardzo
wygórowane wymagania, w domyśle – oferując europejskie
standardy. To niczym dodatkowe
gwiazdki za jakość, wiarygodna
rekomendacja dla potencjalnych
gości. Jest to – oczywiście w odpowiedniej skali – podobna sytuacja do oskarowych nominacji,
o których przecież tak chętnie informują dystrybutorzy kinowi na
afiszach filmowych. Miasta powinny postąpić podobnie – twierdzi Adam Kałucki, specjalista

ds. strategii promocji i marketingu miast i regionów Grupy Eskadra. Radzi, by Wieliczka już teraz spróbowała poznać oczekiwania tych drużyn, na których powinno jej i Krakowowi najbardziej
zależeć, czyli Niemiec, Francji i
Anglii. – To nie tylko zespoły
naszpikowane gwiazdami światowego futbolu, przykuwające
zainteresowanie mediów i należące do grona faworytów mistrzostw, ale także kraje, których
obywatele są najbardziej pożądanymi turystami w naszym kraju,
o czym świadczą raporty Polskiej
Organizacji Turystycznej – ocenia Kałucki.
Joanna Filipska

Hala widowiskowo-sportowa w Parku Mickiewicza

Wiadomo,
że ani Krakowa ani Wieliczki nie wybierze
reprezentacja
Polski, która
zdecydowała się na centrum
sportowe w Grodzisku Wielkopolskim. Przez najbliższe kilkanaście miesięcy przedstawiciele federacji piłkarskich i
drużyn będą mogli odwiedzać
wytypowane ośrodki i zarezerwować wybrany. Potwierdzenia rezerwacji i podpisywanie
umów przypadnie na okres po
losowaniu grup turnieju finałowego, które 2 grudnia 2011
r. odbędzie się w Kijowie. Wtedy będzie wiadomo, gdzie zagrają poszczególni uczestnicy.
Stworzenie warunków do
rozwoju sportu jest równie
ważne jak dostosowanie naszej oferty do wymogów UEFA.
Rozgrywki Euro2012 potrwają
kilka tygodni. Dlatego już dziś
musimy się zastanowić co zrobić, by nasze obiekty sportowe
tętniły życiem. Kraków to miasto z prawdziwie sportowym sercem. Od początku roku w promocji miasta wykorzystujemy
wizerunek wybitnych krakowskich sportowców: sióstr Agnieszki i Urszuli Radwańskich
oraz Michała Kościuszko, rajdowego wicemistrza świata
JWRC 2009. Ale oczywiście w
perspektywie długookresowej
skupianie strategii promocji
miasta poprzez sport jedynie na
pojedynczych eventach sportowych nie przynosi spodziewanych korzyści. Równie
ważna jest nowoczesna i trwała
infrastruktura.
Inwestycje sportowe Wieliczki z całą pewnością robią
wrażenie. 2 orliki, basen, 5 kortów, wkrótce centrum konferencyjne oraz nowoczesna hala widowiskowo – sportowa z pełnowymiarowymi boiskami do piłki
ręcznej, siatkówki i koszykówki.
W planach budowa kolejnego
obiektu – białego orlika czyli lodowiska. Kraków i Wieliczka to z
pewnością silne ośrodki z dobrym
zapleczem do uprawiania sportów.
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Zasobność budżetu powiatu wielickiego jest kluczowa
w realizacji zadań publicznych. Dzisiaj na inwestycje
przeznaczamy rocznie ponad 23 miliony złotych.
To znacznie więcej niż nasi poprzednicy. Jesteśmy jednym
z najlepszych powiatów w województwie małopolskim
pod względem dynamiki wzrostu budżetu.
G Będziemy kontynuować dzieło ostatnich 4 lat, w których dzięki aktywnej

i zdecydowanej polityce budżet wzrósł prawie dwukrotnie.
G Coraz większą kwotę będą stanowiły wydatki inwestycyjne, czyli te, dzięki

którym realizujemy bezpośrednio Państwa potrzeby.
G Pozyskamy kolejne miliony z Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego

Lista kandydatów
do Rady Powiatu
Wielickiego zgłaszana
przez Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
W OKRĘGU
WYBORCZYM
NR 3

naszego powiatu.
G Wielokrotnie udowodniliśmy, jak ważne jest dla nas wspieranie osób

najuboższych, dlatego kontynuować będziemy aktywną politykę w dziedzinie
pomocy społecznej.
G Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas najważniejsze. Będziemy nadal

wspierać Policję, Straż Pożarną, Służbę Zdrowia, tak, aby czuli się Państwo nie
tylko bezpieczniej, ale otrzymywali pomoc na najwyższym poziomie.
G We wrześniu 2012 r. dzieci i młodzież z terenu powiatu wielickiego rozpoczną

naukę w nowoczesnych szkołach, których budowa już trwa. Odważnie
rozpoczęliśmy realizację tej największej powiatowej inwestycji, dzięki której
staniemy się liderem kształcenia zawodowego w Małopolsce.
G Kiedy rozpoczynaliśmy mijającą kadencję, specjaliści mówili nam, że

potrzebujemy 30 lat, aby wyremontować drogi powiatowe. W ciągu 4 latach
zrealizowaliśmy już 25 proc. tego planu. Będziemy nadal intensyfikować
budowę chodników oraz remonty dróg.
G Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest dla nas bardzo ważna. Coraz

więcej zadań publicznych będziemy oddawać w ich ręce.
G Profesjonalnie zajmiemy się segregacją nieczystości, które mogłyby stanowić

odnawialne i alternatywne źródła energii. Teraz już wiemy, że gminy są zbyt
małymi jednostkami, aby poradzić sobie samodzielnie, dlatego rozwiążemy ten
problem w skali całego powiatu wielickiego.
G W ciągu ostatnich 4 lat udało nam się zmienić wizerunek Starostwa

Powiatowego w Wieliczce. Realizując Państwa postulaty i oczekiwania, nadal
będziemy profesjonalizować pracę naszych urzędów, a efektem naszych
ciągłych starań będzie przyjazna administracja i kompetentni urzędnicy.

1. Jacek Juszkiewicz
2. Roman Koszyk
3. Urszula Rusecka
4. Ilona Dziuba
5. Andrzej Garycki
6. Tomasz Wrześniak
7. Łukasz Orlow
8. Mateusz Cieślik
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1. Henryk Gawor
2. Adam Marek Panuś
3. Jan Wandas
4. Władysław Kucharski
5. Tadeusz Widomski
6. Henryk Kowal
7. Andrzej Janowski
8. Paweł Chmiela
9. Janusz Chlebda
10. Tomasz Arendarczyk
11. Jan Szeląg
12. Krzysztof Orzeł
13. Ireneusz Iskrzycki
14. Małgorzata Półtorak

Zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy blisko Was, Waszych oczekiwań i problemów,
stale otwarci na sugestie i nowe pomysły.
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

