
B i s k u p i c e • B o d z a n ó w • J a w c z y c e • Ł a z a n y • P r z e b i e c z a n y • S ł a w k o w i c e
S u ł ó w • S z c z y g ł ó w • T o m a s z k o w i c e • T r ą b k i • Z a b ł o c i e • Z b o r ó w e k

Kurier Gminny
I N F O R M AT O R U R Z Ę D U G M I N Y B I S KU P I C E

ISSN
18

9
5

-9
9

4
6

nr 89 / 2022 r.

W NUMERZE:
• Rozmowa z wójt

Renatą Gawlik
• Przegląd

najważniejszych
inwestycji

• Centrum Kultury
ma już 4 lata!

• Ważne informacje
dla uchodźców
z Ukrainy

Bodzanów

Setne
urodziny pani
Petroneli

Taka uroczystość nie zdarza się
co dzień. 27 lutego pani Petronela
Sochacka, mieszkanka Bodzano-
wa, obchodziła wyjątkowy jubile-
usz 100-lecia urodzin.

Z tej okazji dom jubilatki odwiedzili
wójt gminy Biskupice – Renata Gawlik
wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego - Jarosławem Strękiem.

Wójt Gminy Biskupice wręczyła ju-
bilatce kosz 100 róż oraz złożyła ser-
deczne gratulacje i życzenia kolejnych lat
życia w zdrowiu, spokoju i radości oraz
wielu szczęśliwych chwil w gronie naj-
bliższych. Przekazała także list gratula-
cyjny od Prezesa Rady Ministrów – Ma-
teusza Morawieckiego oraz od Wojewody
Małopolskiego – Łukasza Kmity. [DO]

Droga Łazany-Zabłocie

Budujemy ścieżkę
rowerową i chodnik
Trwają prace związane z przebudową odcinka
drogi gminnej relacji Łazany – Zabłocie
w miejscowościach Łazany i Trąbki.

Łączna długość przebudowywanego odcinka to około
1730 m. Zakres inwestycji przewiduje budowę ścieżki ro-
werowej połączonej z chodnikiem. W ramach prac wyko-
nana zostanie nowa warstwa ścieralna wraz z niezbędny-
mi poszerzeniami jezdni.

Przebudowie poddany będzie system odwodnienia
wzdłuż całej drogi oraz na włączeniu do drogi powiatowej
nr 2019 K Trąbki – Niegowić (budowa kanalizacji, przebu-

dowa rowów). Zmodernizowana zostanie kolidująca z in-
westycją sieć gazowa, o łącznej długości około 260 m. Wy-
konawca zabezpieczy istniejącą infrastrukturę techniczną (sieć
elektroenergetyczną, sieć telekomunikacyjną, sieć wodo-
ciągową).

Jak podają zapisy umowy realizacja zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej Łazany - Zabłocie Nr 560005K
od km 0+011,61 do km 1+732, 87 w miejscowościach Łaza-
ny i Trąbki, Gmina Biskupice” ma zakończyć się w czer-
wcu 2022 roku. Koszt inwestycji to 3 914 088 64 zł, w ok.
55% finansowana ze środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg. [DO]

Karta Dużej Rodziny

Po zniżki
do GOPS

Od 23 marca zadania związane z
Kartą Dużej Rodziny zostały przejęte
przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej z siedzibą w Trąbkach. Z
przyczyn technicznych wnioski o wy-
danie karty będą realizowane przez pra-
cowników GOPS od 11.04.2022 r.
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Trąbki

Z myślą
o rowerzystach

Maszyny budowlane pojawiły się w miejscowości Trąbki (Paców-
ki), gdzie powstaje ścieżka rowerowa.

Zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Trąbki i
Biskupice (w Gminie Biskupice)” polega na budowie prawostronnej ścieżki ro-
werowej z możliwością korzystania przez pieszych. Projekt przewiduje także prze-
budowę zjazdów do posesji, zmianę nawierzchni drogi, budowę odwodnienia w
postaci kanalizacji opadowej wraz z włączeniem proj. kanalizacji do istniejącej
kanalizacji deszczowej. Zaplanowano także budowę ścieku muldowego, palisa-
dy betonowej lub muru oporowego, przebudowę drenażu wzdłuż projektowa-
nej ścieżki rowerowej. Wykonanie przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecz-
nością przebudowy sieci kolidującej - dotyczy to sieci gazowej i elektroenerge-
tycznej. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2022 roku.

Całość inwestycji to koszt 4 582 407, 09 zł brutto z czego 2 480 000 zł to kwo-
ta pozyskana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego na lata 2014 – 2020. [DO]

23 marca wojewoda małopolski
Łukasz Kmita podpisał umowy w
ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg z samorządowcami z
powiatów: krakowskiego, myśle-
nickiego, proszowickiego i wielic-
kiego.

– Podpisane umowy dotyczą za-
równo zadań jednorocznych, jak i
wieloletnich. To 25 inwestycji w
bezpieczeństwo mieszkańców i roz-
wój regionu. Łącznie umowy te opie-
wają na kwotę prawie 47,2 mln zł, a
wartość tych inwestycji to prawie 82
mln zł. Rządowy Fundusz Rozwoju
Dróg to największy w historii pro-
gram inwestycji lokalnych, z które-
go do Małopolski trafi – łącznie z na-
borem na rok 2022 – znacznie ponad
miliard złotych. Wiele z tych inwe-
stycji otrzymało kilka milionów
złotych dofinansowania - mówi wo-
jewoda małopolski Łukasz Kmita.

Do Gminy Biskupice trafią środki
na przebudowę drogi gminnej Sław-
kowice - Niżowa. Łączny koszt inwe-
stycji to kwota 4 272 231,91 zł. Zadanie
realizowane będzie przez 2 lata. W 2022
roku z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg na modernizację drogi przyzna-

no kwotę 195 066 zł. W 2023 na ten cel
do gminy wpłynie suma 2 574 208
złotych. Łącznie dotacja wyniesie 2 769

274 zł. Zadanie finansowane jest na po-
ziomie 65%, pozostałe środki pochodzić
będą z budżetu gminy.

Umowę potwierdzającą przyznane
dofinansowanie podpisała wójt gminy
– Renata Gawlik przy kontrasygnacie
skarbnik – Agnieszki Gągulskiej.

Podczas spotkania podpisane zostały
także umowy na dofinansowanie remon-
tów dróg powiatowych. Jedno z zadań do-
tyczy też naszej gminy - przebudowy dro-
gi powiatowej w Trąbkach i Zabłociu.

Modernizacja drogi Sławkowice – Niżowa

Umowa podpisana

Szczygłów

Bezpieczniej
przy drodze

Z dnia na dzień widać postępy
w budowie nowego odcinka chod-
nika w miejscowości Szczygłów.
Trakt powstaje w ramach realiza-
cji zdania pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 560003K w km od
1+300,00-3+159,10 w miejscowoś-
ciach Szczygłów i Zabłocie”.

Chodnik o długości około 1,8 km
połączy miejscowości Biskupice,
Szczygłów i Zabłocie na stałe rozdzie-
lając ruch pieszy od kołowego. Zapisy
umowy przewidują zakończenie inwe-
stycji na 31 lipca 2023 r.

Zadanie obejmuje: przebudowę na-
wierzchni drogi, budowę chodnika (pra-
wostronnego), modernizację istniejących
zjazdów, renowację systemu odwod-
nienia wraz z budową kanalizacji opa-
dowej, zabezpieczenie istniejącej infra-
struktury technicznej. Inwestycja opie-
wa na kwotę 5 440 000 zł. Zadanie do-
finansowane w 55 % ze środków Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. [DO]

Umowę z wojewodą małopolskim podpisała wójt gminy Biskupice Renata Gawlik

Prace przy inwestycji potrwają do sierpnia

Nowy chodnik będzie miał prawie 1,8 km
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Tomaszkowice

Boisko jak nowe

OSP w Bodzanowie

Finał prac
przy remizie

Zakończył się ostatni etap prac
przy budowie remizy OSP Bodza-
nów. Ostatnia umowa opiewała na
kwotę 498 630 zł i dotyczyła wy-
konania prac wykończeniowych
wewnątrz budynku oraz tych
związanych z zagospodarowaniem
terenu wokół obiektu.

W ramach inwestycji m.in. ułożono
warstwę wyrównawczą pod posadz-
kami, wykonano izolację cieplną. Za-
montowano elementy instalacji sani-
tarnej – zbiornik na ścieki sanitarne oraz
wody opadowe. Kolejnym etapem była
dostawa i montaż systemu powiada-
miania, alarmowania, łączności bez-
przewodowej oraz wizualizacji ze-
wnętrznej budynku.

Budynek o powierzchni 260,30 m2

powierzchni użytkowej, złożony jest z
części bojowej oraz zaplecza socjalno-
gospodarczego.

Zadanie zostało wsparte dotacją
pochodzącą z Województwa Małopol-
skiego. W ramach programu „Małopol-
skie remizy” na wsparcie budowy w Bo-
dzanowie trafiło 30 tys. zł. Pozostała
kwota pochodzi z Rządowego Funduszu
Inicjatyw Lokalnych (blisko 400 tys. zł)
oraz budżetu gminy Biskupice. Całość
zadania to kwota 1 607 817 zł.

Inwestycje

Wnioski do programu
„Polski Ład”

11 marca minął termin składnia
wniosków w ramach II edycji rządo-
wego programu pomocowego „Pol-
ski Ład”. Gmina Biskupice apliko-
wała o pomoc finansową na reali-
zację trzech zadań.

- Modernizacja dróg gminnych w
miejscowości Tomaszkowice i Sławko-
wice, Gmina Biskupice

Kwota całości z wniosku: 3 050 000 zł
Dofinansowanie (95%): 2 897 500 zł
Wkład własny: 152 500 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków

w Gminie Biskupice, w miejscowości

Zabłocie wraz z drogą dojazdową
i możliwością dalszej jej rozbudowy.

Kwota całości z wniosku: 6 417 000 zł
Dofinansowanie (95%): 6 096 150 zł
Wkład własny: 320 850 zł
- Wniosek złożony w ramach III tury

tzw. obszary PGR-y Modernizacja dwóch
dróg na terenach popegeerowskich Gmi-
ny Biskupice

Kwota całości z wniosku: 532 000 zł
Dofinansowanie (95%): 505 400 zł
Wkład własny: 26 600 zł
Złożone wnioski oczekują na wery-

fikację formalną i ocenę merytoryczną.

Zakończyła się modernizacja bo-
iska wchodzącego w skład kompleksu
„Moje boisko-Orlik 2012” w Tomasz-
kowicach. Zadanie inwestycyjne pod
nazwą: „Przebudowa nawierzchni bo-
iska wielofunkcyjnego zlokalizowane-
go w Tomaszkowicach, Gmina Bisku-
pice” dotyczyło wymiany całej kon-
strukcji nawierzchni, wymianie pod-
dane zostały warstwy konstrukcyjne
podbudowy - ułożono nowy drenaż,
położono nawierzchnię oraz odtwo-
rzono linie.

Boisko przeznaczone jest do gry w te-
nisa, piłkę koszykową i piłkę ręczną, po-
siada wymiary 30,0m x 50,0 m. Inwestycja
została wsparta dofinansowaniem po-
chodzącym z Województwa Małopol-
skiego w wysokości 124 660 zł. Pozostała
kwota pochodzi ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całko-
wity koszt inwestycji to 600 045,35 zł.

Szukamy wykonawcy

Rozbudowa oświetlenia
ulicznego

Gmina Biskupice przystąpiła do realizacja zadania pn. „Modernizacja i bu-
dowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupice wraz z inteligentnym
zarządzaniem systemem oświetleniowym”.

Na wykonanie zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie
4 050 000 zł z Programu Polski Ład. Ogłoszono już procedurę przetargową.
Składanie ofert możliwe będzie do 19 kwietnia br.

Nowa remiza OSP Bodzanów

Zmodernizowane boisko w Tomaszkowicach

Droga ekspresowa S7

Wspólne stanowisko
samorządowców

W sprawie wspólnego sprzeciwu wobec planów drogi S7 spotkali
się samorządowcy w Dobczycach. Do grona protestujących przedsta-
wicieli miast i gmin dołączył burmistrz Dobczyc Tomasz Suś.

Od kilku tygodni miesz-
kańcy naszych gmin solidarnie
wyrażają sprzeciw wobec wa-
riantów korytarzowych drogi
ekspresowej S7, zaprezento-
wanych przez Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad w „Studium Koryta-
rzowym dla projektu drogi
ekspresowej S7 na odcinku
Kraków-Myślenice”.

Po raz kolejny pragniemy
zaapelować do autorów studium o odstąpienie i zaprzestanie prac zagrażających
„prawu własności” tysiącom osób, zamieszkujących obszar naszych wspólnot sa-
morządowych.

W spotkaniu udział wzięli: Małgorzata Duży - burmistrz Świątnik Górnych,
Renata Gawlik - wójt Gminy Biskupice, Piotr Piotrowski - wójt Gminy Mogila-
ny, Tadeusz Pitala - wójt Gminy Siepraw, Tomasz Suś - burmistrz Gminy i Mias-
ta Dobczyce oraz Artur Kozioł - burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
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- W sytuacji wojny w Ukrainie
naszej rozmowy nie sposób zacząć
inaczej jak od pytania o Ukraiń-
ców w gminie Biskupice. Jak po-
radziliśmy sobie z pomocą dla
nich?

- Od samego początku tej tragicz-
nej sytuacji mieszkańcy gminy Bisku-
pice pomagają obywatelom Ukrainy.
Wykazali się ogromnym sercem i em-
patią, zapraszając uchodźców wojen-
nych do własnych domów. Już w
pierwszych dniach po wybuchu woj-
ny ukraińscy uchodźcy znaleźli schro-
nienie w prywatnych domach. Na
chwilę obecną na terenie gminy prze-
bywa blisko 460 osób z okupowanej
Ukrainy. Są to osoby w różnym wieku,
ale przeważającą część stanowią mat-
ki z małymi dziećmi. Urząd Gminy Bis-
kupice działa w porozumieniu z wład-
zami powiatu oraz województwa. Wo-
jewoda Małopolski wyznaczył na na-
szym terenie miejsca grupowego za-
kwaterowania. Obecnie, w trzech pun-
ktach takich miejsc jest 130, z czego za-
jętych jest ok. 60%. Jednakże sytuacja

jest dynamiczna, gdyż część osób po
krótkim odpoczynku wyjeżdża w inne
rejony naszego kraju, ale są też osoby,
które powoli się zadomawiają - znaj-
dują pracę oraz własne mieszkania. Od
wejścia w życie ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy, w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa, w Urzędzie realizowane są jej
zapisy. Uchodźcom wojennym nada-
wane są numery PESEL, świadczona
jest pomoc przy założeniu konta E-
puap, a także przy wypełnianiu wnio-
sków o dodatki socjalne. Pomogliśmy
także w organizacji zajęć szkolnych dla
dzieci. Do szkół zapisano 50 uczniów.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej zorganizowali
dożywianie dzieci. Świadczą także po-
moc przy wypełnianiu wniosków o
wypłacenie zasiłków. Ponadto wraz z
druhami Ochotniczych Straży Pożar-
nych, przy ogromnym wsparciu miesz-
kańców gminy, a także darczyńców
spoza terenu naszej gminy, a nawet

kraju, udało się zorganizować gminny
magazyn pomocy, z którego codzien-
nie korzysta kilkanaście potrzebujących
osób. W magazynie uchodźcy mogą za-
opatrzyć się w najpotrzebniejsze rze-
czy higieniczne, ubrania, żywność, a
także zabawki i artykuły szkolne dla
dzieci.

- Czy ma pani informację do-
tyczącą planów tych rodzin? Czy
ktoś będzie chciał na stałe za-
mieszkać u nas, czy raczej jest to
sytuacja przejściowa?

- Z rozmów z osobami, z którymi
mieliśmy kontakt wynika, iż jest to ra-
czej sytuacja przejściowa. Obywatele
Ukrainy deklarują chęć powrotu do Oj-
czyzny, do swoich domów i swojego
życia.

- Jak pani ocenia zaangażowa-
nie mieszkańców gminy Biskupice
w pomoc dla uchodźców?

- Mieszkańcy wykazali się wielkim
sercem i zaangażowaniem. Wielu z
mieszkańców przyjęło uchodźców pod

swój dach oferując bezpieczne miejs-
ce do życia. Zauważalne jest, że w
większości bardzo pomagają swoim
gościom przy załatwianiu formalności
w Urzędzie. Godne podziwu są też ini-
cjatywy podejmowane przez miesz-
kańców naszej gminy.

W początkowej fazie kryzysu mi-
gracyjnego strażacy ochotnicy wyru-
szyli na granicę, by tam pomagać ucho-
dźcom wojennym. Pomoc ta zainicjo-
wała kolejną akcję pn. „Kanapka na
Ukrainę”. W niedzielne popołudnie w
remizach naszej gminy wolontariusze,
panie z kół gospodyń wiejskich oraz
druhowie przygotowywali kanapki i
bułki, które bezpośrednio zostały prze-
transportowane do Ukrainy w tereny
objęte konfliktem. Akcja zakończyła się
sukcesem - wykonano blisko 4 tysiące
kanapek. W akcje pomocowe włączają
się nie tylko dorośli, ale także i dzie-
ci. W Przedszkolu Samorządowym w
Trąbkach ogłoszono zbiórkę zaba-
wek, które za pośrednictwem naszego

gminnego magazynu trafiły do
najmłodszych z Ukrainy. Swoją pomoc
zaoferowali też uczniowie szkół pod-
stawowych. Przy współpracy z wo-
lontariuszami, pracownikami Centrum
Kultury Gminy Biskupice udało się zor-
ganizować bezpłatne zajęcia integra-
cyjne z nauką języka polskiego. W
każdą środę w świetlicy w Łazanach
spotykają się chętne osoby, by poznać
podstawy naszego języka. Mam świa-
domość, że na terenie gminy działa też
wielu wolontariuszy, którzy włączyli się
w pomoc bezpośrednio na krakowskim
dworcu, a także na granicy.

- Nadeszła wiosna, a to zawsze
skłania do zadawania pytań o
gminne inwestycje. Co się będzie
działo w najbliższych tygodniach
i miesiącach?

- Dzieje się dużo, a w drugiej
połowie roku będzie się działo jeszcze
więcej. Tegoroczny budżet inwesty-
cyjny jest rekordowy, bo przekracza
kwotę 21 mln zł. To największa liczba
w całej historii naszej gminy. Wszyst-
ko to za sprawą skutecznych wniosków,
jakie zostały złożone przez pracowni-
ków urzędu do naborów o środki ze-
wnętrzne. Obecnie trwają prace dro-
gowe w kilku miejscowościach, jest to
kontynuacja inwestycji rozpoczętych w
zeszłym roku. Mam tu na myśli bu-
dowę chodnika relacji Łazany –
Zabłocie, Szczygłów – Zabłocie - to
wielomilionowe inwestycje dotowane z
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Prace toczą się także w Trąbkach i Bis-
kupicach. Modernizacji poddawany
jest trakt tzw. „Pacówki”. Powstaje
tam ścieżka pieszo – rowerowa. Zada-
nie otrzymało dotację z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Kilkanaście dni temu podpisałam
umowę na dotację na przebudowę dro-
gi Niżowa w Sławkowicach. Zaraz po
zatwierdzeniu Uchwały budżetowej i
zabezpieczeniu wymaganej kwoty
przez Radę Gminy będziemy podej-
mować kolejne kroki, związane z
ogłoszeniem procedury przetargowej.

W toku znajdują się dwa przetar-
gi na rozbudowę świetlicy w Jawczy-
cach oraz na modernizację i rozbudo-
wę oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Biskupice wraz z inteligentnym
zarządzaniem systemem oświetlenio-
wym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z
naszymi planami umowy będziemy
mogli podpisać z początkiem czerwca.

Przed nami ważna inwestycja oś-
wiatowa. Z rządowego programu

„Polski Ład” zostało nam przyznane do-
finansowanie na rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Biskupicach wraz z
modernizacją otoczenia budynku.
Szkoła zyska nowe skrzydło, a ucznio-
wie przyjazne miejsce do nauki. Pro-
cedura przetargowa zostanie urucho-
miona jeszcze przed świętami Wielkiej
Nocy, tak, by do remontu szkoły przy-
stąpić w te wakacje.

Jesteśmy w posiadaniu dokumen-
tacji na modernizację dróg „Słoneczna”
i „Długa” w Tomaszkowicach, a także
„Dukla” w Sławkowicach. W ramach
kolejnego naboru do „Polskiego Ładu”
złożyliśmy wniosek na dofinansowanie
tych inwestycji na łączną kwotę
3 000 000 zł.

Zlecone zostało opracowanie Pro-
gramu Funkcjonalno - Użytkowego
oczyszczalni ścieków w Zabłociu. Go-
towe dokumenty powinny trafić do nas
31 sierpnia br. Program będzie okreś-
lał budowę nowoczesnej oczyszczal-
ni ścieków wraz ze stacją zlewną, za-
gospodarowaniem terenu, drogą do-
jazdową. Posiadanie PFU pozwoli
nam na ogłoszenie przetargu w trybie
zaprojektuj i wybuduj, co znacznie
ograniczy czas powstania inwestycji.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie
tego zadania do II edycji naboru w
rządowym programie „Polski Ład”.
Aplikujemy o kwotę 6 096 150 zł.
Obecnie oczekujemy na rozstrzygnię-
cie.

W tym roku planujemy wykonanie
dokumentacji projektowej związanej z
przebudową sieci wodociągowej obej-
mującej wymianę hydrantów, zasuw
oraz reduktorów. Celem zadania będzie
znaczące ograniczenie strat wody w
sieci wodociągowej oraz znaczące
ograniczenie przerw, zapewnienie
ciągłości i niezawodności dostawy
wody do Państwa domów. Sprawne za-
suwy sieci wodociągowej w przypad-
ku wystąpienia awarii, ograniczają
obszar wyłączenia wody oraz straty
wody przy napełnianiu i odpowiet-
rzaniu wodociągu po usunięciu awa-
rii wodociągowej. Wymiana siecio-
wych reduktorów ciśnienia pozwoli
ustabilizować ciśnienia panujące w
układzie sieci wodociągowej. Zadanie
to realizowane będzie ze środków fi-

Tegoroczny budżet inwestycyjny

jest rekordowy
RENATA GAWLIK, wójt gminy Biskupice odpowiada na nasze pytania, dotyczące pomocy dla
przebywających w gminie uchodźców z Ukrainy, realizowanych inwestycjach i wyjaśnia, dlaczego
gmina protestuje przeciwko proponowanym przez GDDKiA wariantom tzw. nowej zakopianki.

W początkowej fazie kryzysu migracyjnego
strażacy ochotnicy wyruszyli
na granicę, by tam pomagać
uchodźcom wojennym. Pomoc ta zainicjowała
kolejną akcję pn. „Kanapka
na Ukrainę”.



30 marca w Małopolskim Cen-
trum Dźwięku i Słowa w Nie-
połomicach odbyła się uroczysta
gala XXII edycji Wojewódzkiego
Konkursu Ekologicznego „Na ra-
tunek Ziemi” organizowanego
przez Szkołę Podstawową w
Trąbkach oraz Szkołę Podstawową
nr 52 w Krakowie.

Głównym tematem tegorocznych
zmagań były „Drzewa i krzewy”.
Uczniowie szkół podstawowych,

przedszkolaki, reprezentanci placówek
wsparcia dziennego, fundacji osób
niepełnosprawnych oraz środowi-
skowych domów samopomocy, z
całego województwa małopolskiego,
mogli zmierzyć się w kilku katego-
riach. Na konkurs wpłynęły prace fo-
tograficzne, plastyczne przestrzenne i
płaskie, a także literackie. Galę fi-
nałową konkursu poprzedził także
Turniej Wiedzy, który miał miejsce 7
marca 2022 w siedzibie organizatorów

(SP Trąbki oraz SP Nr 52 w Krako-
wie).

Spotkanie umiliły występy uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Trąbkach,
podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Tomaszkowicach oraz
Domu Samopomocy w Podolanach.

Zwieńczeniem spotkania było zapro-
szenie do galerii prac tegorocznej edy-
cji konkursu, która znajduje się na Za-
mku Królewskim w Niepołomicach.

Zapraszamy do fotogalerii z wy-
darzenia, która znajduje się na stronie
www.biskupice.pl. [DO]
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nansowych z przyznanej uzupełniającej
subwencji ogólnej w zakresie wodo-
ciągów i zaopatrzenia w wodę. Koszt
inwestycji określa się na poziomie 1 250
000 zł.

Trwają prace nad wykonaniem
dokumentacji budowy chodnika Bis-
kupice – Trąbki, wzdłuż drogi woje-
wódzkiej 966 (od sklepu Biedronka w
stronę Trąbek). Tworzone są także do-
kumenty na budowę odcinka chodni-
ka z Tomaszkowic w stronę Przebie-
czan (od starej masarni w stronę zatoki
autobusowej). W tym miejscu plano-
wane jest też przejście dla pieszych, na
wysokości włączenia drogi 560059K
„Długa”. Gotowe materiały będziemy
posiadać pod koniec roku. To pozwo-
li przystąpić do poszukiwania źródeł
dofinasowania, a po jego pozyskaniu,
procedury przetargowej i realizacji
zadania.

Jesteśmy w trakcie projektowania
przebudowy drogi Nr 56004 K Trąbki
– Darczyce (tzw. „Białej drogi”). Projekt
przewiduje budowę chodnika, nową
nakładkę asfaltową oraz oświetlenie.

Przed nami wiele mniejszych, ale
ważnych inwestycji m.in. w sezonie let-
nim planujemy wykonanie szeregu
działań związanych z udrożnianiem ro-
wów, remontem wiat przystankowych,
a także prac drogowych wykonanych
przy pomocy remontera.

- Zgodnie z zapisami Programu
Ochrony Powietrza Wojewódz-
twa Małopolskiego i Uchwały An-
tysmogowej do końca tego roku
musimy się pozbyć tzw. kopciu-
chów, czyli kotłów pozaklaso-
wych. Na jakim etapie jest ten pro-

ces w naszej gminie? Na jaką po-
moc nadal możemy liczyć?

- Na podstawie złożonych przez
mieszkańców gminy Biskupice ankiet
inwetaryzacyjnych, deklaracji do-
tyczących źródeł ciepła i spalania pa-
liw, składanych w ramach systemu
CEEB oraz realizowanych programów
dofinansowujących wynika, że na te-
renie gminy pozostaje do wymiany

około 900 kotłów pozaklasowych tzw.
„kopciuchów”.

W ramach projektu wymiany pie-
ców na paliwo stałe w indywidualnych
gospodarstwach domowych, realizo-
wanego przez gminę Biskupice i
współfinansowanego ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020, od 2018 r. około 300 miesz-
kańców gminy skorzystało z dofinan-
sowania do wymiany pieca węglowe-
go na gazowy i modernizacji instalacji
grzewczej. Aktualnie poziom dofinan-
sowania wynosi odpowiednio 5 000 zł
i 2 000 zł.

Od początku 2021 r. na terenie
Małopolski dofinansowanie do wy-
miany urządzeń grzewczych nie obej-
muje kotłów węglowych, nawet tych
spełniających normy ekoprojektu. W

ramach programu wymiany nieekolo-
gicznych pieców na paliwo stałe
współfinansowanego ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020, mieszkańcy gminy Bisku-
pice mogą skorzystać z dofinansowania
do wysokosprawnych urządzeń grzew-
czych, wykorzystujących paliwo gazo-
we. Z kolei Program Czyste Powietrze

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej poza
dofinansowaniem do instalacji pieców
gazowych umożliwia również skorzys-
tanie z dofinansowania do montażu
pomp ciepła, elektrycznych urządzeń
grzewczych, kotłów pelletowych, jak
również kotłów zgazowujących drew-
no. Należy jednak pamiętać, że gdy bu-
dynek/ lokal mieszkalny podłączony jest
do sieci dystrybucji gazu nie ma możli-
wości uzyskania dofinansowania do
urządzeń na pellet/ drewno.

- W połowie lutego w Świątni-
kach Górnych spotkali się wójtowie
i burmistrzowie czterech gmin – w
tym gminy Biskupice - na terenie
których wyznaczono warianty
przebiegu nowej trasy S7 Kraków-
Myślenice. Wyrazili państwo sta-

nowczy sprzeciw wobec wszyst-
kich sześciu wariantów nowej dro-
gi ekspresowej tzw. nowej zako-
pianki, które proponuje Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad. Dlaczego? Czego się doma-
gacie?

- W styczniu tego roku zostaliśmy za-
skoczeni przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad pomysłem wy-
konania trasy S7. Zaproponowano kilka
wariantów poprowadzenia drogi. Jeden
z nich przebiega przez Wieliczkę oraz
miejscowości graniczące z naszą gminą
– Lednicę Górną i Chorągwicę i wszyst-
ko na to wskazuje, iż obejmie swoim za-
sięgiem także tereny w naszej gminie.

Wraz z włodarzami innych gmin,
przez które proponowane warianty
drogi ekspresowej biegną, podpisaliś-
my sprzeciw. Inwestycja ta mocno in-
geruje w obecną zabudowę. Do jej rea-
lizacji konieczne będzie wysiedlenie
mieszkańców i wyburzenia domostw,
a na to naszej zgody nie ma. Podpisa-
ne przez nas dokumenty trafiły już do
Ministra Infrastruktury. Ponadto pro-
testują też sami mieszkańcy, którzy nie
chcą opuszczać swoich domów. Pla-
nowana inwestycja ciągnie za sobą wie-
le negatywnych skutków społecznych
i środowiskowych. Na ostatniej sesji
Rada Gminy Biskupice podjęła
Uchwałę w sprawie Studium Koryta-
rzowego dla projektu budowy drogi
ekspresowej S7 na odcinku Kraków-
Myślenice. Wyrażono sprzeciw wobec
wskazanych rozwiązań w zakresie do-
tyczącym gminy Biskupice.

Rozmawiała:
Joanna Korta

Na podstawie złożonych przez
mieszkańców gminy Biskupice ankiet
i deklaracji wynika, że na terenie
gminy pozostaje do wymiany
około 900 kotłów pozaklasowych tzw.
„kopciuchów”.

Małopolski Konkurs Biologiczny

Maja wśród laureatów
16 marca poznaliśmy laureatów Małopolskiego Konkursu Biolo-

gicznego dla uczniów szkół podstawowych organizowanego przez Ku-
ratorium Oświaty w Krakowie. Wśród tegorocznych wyróżnionych osób
znalazła się uczennica klasy VII b SP Biskupice - Maja Bodura.

Tegoroczna edycja obejmowała tematykę „Życie na różnych poziomach or-
ganizacji - od genu do ekosystemu”. Warto zaznaczyć, że Maja jest kolejnym lau-
reatem konkursu biologicznego ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach.

M. Koczara

Niepołomice

Wielki finał konkursu
ekologicznego

„Aktywna tablica”

Nowy sprzęt
dla szkół

Gmina Biskupice wzięła udział w
rządowym Programie „Aktywna tablica”
w ramach rozwijania szkolnej infra-
struktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych. Dzięki
środkom jakie pozyskano udało się do-

posażyć pięć szkół podstawowych. Mo-
nitory interaktywne a także laptopy
wraz z kompletnym oprogramowaniem
trafiły do Szkół Podstawowych: w Bis-
kupicach, Bodzanowie, Łazanach, Prze-
bieczanach oraz Sławkowicach.

Nowoczesne rozwiązania techno-
logiczne z pewnością przysłużą się do
efektywnej edukacji. Na realizację pro-
gramu „Aktywna tablica” gmina Bis-
kupic pozyskała 70 000 zł. Całość
projektu wyniosła 87 500 zł. Wkład
własny gminy to 17 500 złotych.

[DO]
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Pomagasz obywatelom Ukrainy?

Złóż wniosek
o świadczenie pieniężne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie
w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie za-
kwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu. Na
podstawie wniosku osoby udzielające gościny obywatelom Ukrainy będą
mogły ubiegać się o zwrot kosztów pobytu w wysokości 40 zł dziennie za oso-
bę. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycz-
nego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60
dni i będzie wypłacane z dołu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że zapewniono
zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodat-
kowe wynagrodzenie za wynajem ani inne świadczenia z tego tytułu. Oświad-
czenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywe-
go oświadczenia.

Wnioski należy składać na Dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Bis-
kupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka.

Wniosek do pobrania znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.bis-
kupice.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice.

Wnioski mogą być również składane w formie elektronicznej z wykorzys-
taniem platformy ePUAP, podpisane Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym.

W związku z wejściem w życie specustawy dotyczącej nadawania numerów
PESEL osobom przybyłym z Ukrainy, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bis-
kupice w celu wyznaczenia dogodnego terminu. Rejestracja prowadzona będzie pod
numerem telefonu 12 289 - 70 - 70 wew.42.

Uwaga! Rejestracja w trybie specustawy dotyczy osób, które przekroczyły gra-
nice polsko - ukraińską nie wcześniej niż w dniu 24.02.2022 r.

Інформація про надання номера PESEL громадянам України

Для присвоєння персонального ідентифікаційного номера PESEL просимо
звертатися в управління ґміни Біскупіце за номером телефону: 12 289 - 70 -
70 wew.42. . Для цього необхідно зареєструватися.

Увага! Реєстрація за спеціальним законом поширюється на осіб,
які перетнули польсько-український кордон не раніше 24 лютого 2022
року.

Poznajmy się

Spotkanie integracyjno-
-edukacyjne rodzin z Ukrainy

Gościliśmy rodziny z Ukrainy, które obecnie przebywają na tere-
nie naszej gminy. Podczas zabawy i warsztatów dzieciaki zostały oto-
czone opieką przez naszych instruktorów i wolontariuszy. W tym sa-
mym czasie mamy oraz babcie, miały okazję wspólnie spędzić czas
biorąc udział w warsztatach rękodzieła.

Druga część spotkania dotyczyła nauki języka polskiego. Ponadto nowi miesz-
kańcy dowiedzieli się, gdzie mają udać się po pomoc oraz gdzie załatwić pilne,
czy też urzędowe sprawy.

Wszystkie informacje o zajęciach odbywających się w naszych świetlicach
są przetłumaczone również na język ukraiński i są dostępne w formie ulotek do
pobrania na stronie CK lub na Facebooku.

Nauka języka polskiego odbywać się będzie w środy o godz. 18.00 w świet-
licy w Łazanach. Centrum Kultury Gminy Biskupice

Informacja dotycząca nadawania numerów
PESEL osobom pochodzącym z Ukrainy

/ Інформація про надання номера PESEL
громадянам України

Punkt kontaktowy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce dla
uchodźców z Ukrainy i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy
/ Контактний пункт повітового бюро праці для біженців з України

та роботодавців у сфері працевлаштування

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce w związku z trwającą wojną na terenie
Ukrainy oraz mając na uwadze fakt, że coraz więcej obywateli Ukrainy przyjeżdża
do Polski informuje, że utworzył Punkt kontaktowo/informacyjny zarówno dla ucho-
dźców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ale także dla pracodawców zaintere-
sowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy, tak aby w jednym miejscu możliwe
było uzyskanie odpowiednich informacji.

Punkt kontaktowy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce dla uchodźców z
Ukrainy i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy:

Контактний пункт повітового бюро праці для біженців з України та
роботодавців у сфері працевлаштування:

mgr Joanna Dzierwa 12 2897040
mgr Urszula Krawczyk 12 2897038

Punkt Przyjęć w Niepołomicach ul. Bocheńska 26
Контактний пункт - Niepołomice

Anna Szymańska 12 2848742
Punkt Przyjęć w Gdowie - Bocheńska 1155

Контактний пункт - Gdów
mgr Małgorzata Gorlińska 12 2510279



- Ilu uchodźców z Ukrainy prze-
bywa obecnie na terenie gminy Bis-
kupice? Jak ta liczba zmieniała
się w czasie?

- Na terenie gminy Biskupice prze-
bywa obecnie około 460 uchodźców z
Ukrainy. Znaczący przyrost zanotowa-
liśmy w pierwszych dwóch tygodniach
marca. Obecnie zauważalna jest stag-
nacja tego napływu, ale również rotacja
obywateli Ukrainy. Część z nich już wy-
jechała, na ich miejsce przybyli kolejni.

- Szukający bezpiecznego schro-
nienia w Polsce Ukraińcy to nowe
wyzwanie dla administracji samo-
rządowej. Na czym w tej sytuacji
polega rola Urzędu Gminy?

- Na pracownikach administracji sa-
morządowej spoczęło wiele nowych za-
dań wynikających z ustawy z dnia 12
marca 2022 r. o pomocy obywatelom

Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa, roz-
porządzeń do tej ustawy oraz wyni-
kających z podległości staroście i wo-
jewodzie. Nasz zakres obowiązków
zwiększył się w związku z obsługą
wniosków o nadanie numeru PESEL,
wniosków z tytułu jednorazowej zapo-
mogi w kwocie 300 zł dla obywateli
Ukrainy, wniosków o wypłatę świad-
czenia pieniężnego za zapewnienie za-
kwaterowania i wyżywienia obywate-
lom Ukrainy oraz realizacją obowiązku
szkolnego. Uchodźcy zwracają się też do
nas z prośbami o pomoc w znalezieniu
pracy, mieszkania, szkoły ponadpod-
stawowej dla starszych dzieci, ubez-
pieczeń, założenia rachunków banko-
wych itp.

- Ile numerów PESEL nadano do
tej pory? Czy wnioski składają tyl-
ko przebywający na terenie gminy
czy także z innych miejscowości?

- Do 8 kwietnia nadano 263 nume-
ry PESEL. Wnioski o nadanie numeru
PESEL składają także osoby przeby-
wające na terenie innych miejscowości
spoza naszej gminy.

- Weszło w życie rozporządze-
nie dotyczące udzielania świad-
czeń pieniężnych osobom, które za-
pewniły czasowe zakwaterowanie
i wyżywienie uchodźcom z Ukrai-
ny. Czy dostali już Państwo jakieś

wnioski o wypłatę tego świadcze-
nia?

- Na dzień 8 kwietnia wpłynęło 30
wniosków o wypłatę świadczenia pie-
niężnego za zapewnienie zakwatero-
wania i wyżywienia obywatelom Ukrai-
ny przebywającym na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej w związku z działania-
mi wojennymi prowadzonym mi na te-
rytorium Ukrainy. Przy tej okazji prag-
nę przypomnieć, że na podstawie wnios-
ku osoby udzielające gościny obywate-
lom Ukrainy mogą ubiegać się o zwrot
kosztów pobytu w wysokości 40 zł
dziennie za osobę. Świadczenie jest
przyznawane na podstawie wniosku za
okres faktycznego zapewniania zakwa-
terowania i wyżywienia, ale nie dłużej
niż za okres 60 dni i jest wypłacane z
dołu. Wnioskodawca zobowiązany jest
do złożenia oświadczenia, że zapew-
niono zakwaterowanie i wyżywienie
przyjętej osobie i że nie zostało pobra-
ne dodatkowe wynagrodzenie za wy-
najem ani inne świadczenia z tego tytułu.
Obsługą wniosków i wypłat tego świad-
czenia będzie zajmował się Gminny Oś-
rodek Pomocy Społecznej w Biskupicach
z siedzibą w Trąbkach.

- Co z dziećmi? Czy podjęły już
naukę w gminnych szkołach?

- Dzieci stanowią dosyć liczną gru-
pę wśród uchodźców. Najmłodszy
zgłoszony do Urzędu uchodźca ma 5
miesięcy. Jest też znaczna grupa dzieci

w wieku przedszkolnym. W szkołach te-
renu gminy Biskupice uczy się już
około 50 dzieci. Z uwagi na możliwość
zdalnej nauki w Ukrainie nie wszyscy ro-
dzice podjęli decyzję o posłaniu dzieci
do polskiej szkoły.

- W jaki sposób mieszkańcy
gminy mogą pomagać uchodźcom
– jakie wsparcie jest najpotrzeb-
niejsze?

- Mieszkańcy gminy Biskupice od sa-
mego początku zachwycają swoją
postawą wobec uchodźców z Ukrainy.
Otworzyli nie tylko swoje serca ale i domy.
W domach prywatnych zakwaterowano
około 350 osób. Liczne zbiórki darów, ak-
cje pomocowe adresowane zarówno do
uchodźców jak i walczących na Ukrainie,
akcje organizowane przez wszystkie OSP
terenu gminy Biskupice, nieustanne za-
pełnianie magazynu pomocowego w
Urzędzie Gminy Biskupice oraz magazy-
nów zlokalizowanych w remizach,
świadczą o wielkiej solidarności i ogrom-
nym wsparciu dla narodu ukraińskiego.

Nasz magazyn pomocowy zlokali-
zowany w Urzędzie pozostaje otwarty.
Codziennie korzysta z niego kilkadzie-
siąt osób. Przy tej okazji pragnę prosić
o dalszą systematyczną pomoc w uzu-
pełnianiu zapasów, które topnieją w
oczach. Ciągle potrzebna jest żywność,
artykuły higieniczne, artykuły szkolne
oraz nowa bielizna i obuwie wiosenne.

Rozmawiała: Joanna Korta

7Kurier Gminny

Prawie 460 uchodźców z Ukrainy
Rozmowa z MARZENĄ DEREWICKĄ, kierownikiem Referatu Bezpieczeństwa, Sportu, Zdrowia i Promocji



Środowiskowy Dom Samopomocy
Na gali

30 marca w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach od-
była się uroczysta Gala, na której ogłoszono wyniki XXII edycji Wojewódz-
kiego Konkursu Ekologicznego „NA RATUNEK ZIEMI". Nasza grupa - Bartosz,
Michał, Karol, Anna, Elżbieta i Marcin swoim wzruszającym występem, oczy-
wiście o tematyce ekologii, uświetnili finałową galę. Nasza uczestniczka, Mag-
dalena, zdobyła II miejsce w kategorii pracy płaskiej.

Wspólne świętowanie
Dzień Kobiet i Mężczyzn świętowaliśmy w kinie Bonarka City na filmie „Wiki

i jej sekret”. Kobiety zostały obdarowane tulipanem i ciepłymi życzeniami. Gru-
pa edukacyjna przygotowała specjalne i piękne upominki dla swoich najbliższych.

Z komputerem za pan brat
30 marca i 4 kwietnia grupa osób z naszego ośrodka wzięła udział w bezpłat-

nych zajęciach komputerowych w ramach projektu „Latarnicy w akcji: Małopol-
ska i Pomorze”, które odbywały się w Domu Pełnym Kultury w Staniątkach.
Zajęcia wzbogaciły naszą wiedzę z zakresu obsługi internetu oraz zasad bez-
piecznego surfowania w sieci. Materiały: I. Boda
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Przez cały marzec odbywały się
coroczne zebrania sprawozdawcze.
Przedstawione zostały sprawozdania z
działalności statutowej OSP, sprawoz-
dania finansowe oraz sprawozdania Ko-
misji Rewizyjnych.

W czasie zebrań poruszane były
sprawy bieżące dotyczące działania jed-
nostek. Zarządy zaprezentowały także pla-
ny działalności i plany finansowe na rok
2022. Oprócz członków OSP w zebraniach
udział wzięli również zaproszeni goście.

Nasi strażacy

Z pomocą na granicy
Strażacy z Jednostek OSP z gminy Biskupice 11 marca wyruszyli z pomocą

na granicę. Transport żywności trafił do Przemyśla i na przejście graniczne w
Medyce, gdzie obecnie przebywa ogromna rzesza uchodźców z Ukrainy. Dru-
howie wspierani przez mieszkańców przeznaczyli część darów ze zbiórki i przy-
gotowali ok. 1000 porcji ciepłego posiłku oraz 300 drożdżówek, słodkich przekąsek,
czekolad, napojów oraz przytulanek dla najmłodszych.

Przy tej okazji chcemy podziękować za ogromne serce wszystkim darczyń-
com, w szczególności: Piekarni Złoty Kłos w Dobczycach, Michałowi i Stefano-
wi Jaszczyk z Biskupic, Michałowi Henzel z Bodzanowa, Damianowi Szczudło
z Biskupic, Mariuszowi Wilk, OSP Biskupice, OSP Bodzanów, OSP Łazany, OSP
Sławkowice, OSP Trąbki. [DO]

Dobroczynność

Kanapka na Ukrainę
Strażacy z Ochotni-

czych Straży Pożarnych
gminy Biskupice, z po-
trzeby serca, zorgani-
zowali ogólnogminną
akcję pn. „Kanapka na
Ukrainę”. W pięciu jed-
nostkach OSP w: Bis-
kupicach, Bodzanowie,
Łazanach, Trąbkach
oraz Sławkowicach
chętni wolontariusze –
druhowie wspomagani
przez lokalne Koło Gos-
podyń Wiejskich oraz
mieszkańców naszej

gminy wykonywali kanapki, które zostały przetransportowane na granicę skąd już
bezpośrednio przez akcję humanitarną do Ukrainy.

Łańcuch pomocy był naprawdę ogromny czego dowodem może być ilość
wykonanych kanapek - blisko 4 tysiące! Do walczących o swoją ojczyznę tra-
fiło także 160 słodkich rogalików.

[DO]

Za nami

Zebranie
sprawozdawcze OSP
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- Jak wspomina pani początki
CK? Od czego zaczynaliście?

- Początki… ogrom pomysłów, ener-
gii, zaangażowania. Powołanie do życia
nowej instytucji nie zdarza się co
dzień. Tego rodzaju wyzwania dodają
mi skrzydeł, nadają sens działania, uczą
i rozwijają. Celem było stworzenie
miejsca, centrum działalności kultu-
ralnej i kulturotwórczej, w którym
można skorzystać z atrakcyjnej oferty
programowej, gdzie można rozwijać
pasje, spełniać marzenia, dzielić się ra-
dością tworzenia, dotykać sfer niezna-
nych, interesujących, angażujących
społeczność lokalną - to niezwykle war-
tościowa inicjatywa. Kolejnym etapem
było zastosowanie narzędzi marketin-
gowych, powstanie strony internetowej,
portalu społecznościowego CK, szere-
gu działań promocyjnych. Jednym
słowem wystartowaliśmy z przytu-
pem. Praktycznie przez cały pierwszy
rok poszerzaliśmy naszą ofertę dla
różnych grup wiekowych – od juniora
do seniora.

W ofercie znalazły się lekcje gry na
instrumentach, joga, zdrowy kręgosłup,
fitness, zumba, taniec nowoczesny, la-
tino solo, robotyka, strefa kreatywna,
zajęcia kulinarne, warsztaty projekto-
wania i szycia, szereg zajęć, spotkań,
wykładów, wyjazdów edukacyjnych,
przeglądów i festiwali. W ramach na-
szego Centrum Kultury w trzech miejs-
cowościach na terenie gminy działają
Kluby Seniora, Kluby Malucha oraz
Gminna Akademia Seniora, w której
uczestniczy od 70 do 100 osób.

- Co uznałaby pani za naj-
większy sukces tego czterolecia?

- Nawiązanie współpracy z niesa-
mowitymi ludźmi, którzy wspierają
działalność naszego CK, ludźmi
dobrego serca, wolontariuszami, gru-
pami nieformalnymi, stowarzyszenia-
mi, fundacjami, przedsiębiorcami,
sponsorami. Wspólnie z naszymi part-
nerami pozyskaliśmy środki finansowe
i zrealizowaliśmy szereg fantastycznych
przedsięwzięć m.in. Festiwale Muzyki
Filmowej, Przeglądy Twórczości Ar-
tystycznej Seniorów, Festiwale Folk-
loru, warsztaty, wykłady, wyjazdy
edukacyjne i spotkania międzypoko-
leniowe.

Sukcesem jest dla mnie stworzenie
miejsca o wyjątkowej atmosferze, in-
dywidualnym podejściu, interesującej i
zróżnicowanej tematyce zajęć, rów-

nież dla grup zorganizowanych m.in.
uczniów szkół podstawowych. Satys-
fakcjonuje mnie zarówno liczny udział
mieszkańców korzystających z oferty
programowej naszego Centrum Kultu-
ry, jak również systematycznie posze-
rzane grono odbiorców.

Istotną kwestią jest fakt, że każde-
go roku aplikujemy z powodzeniem o
wsparcie finansowe ze źródeł ze-
wnętrznych na działalność naszego
CK. Organizacja wydarzeń kulturalnych
jest w szczególny sposób związana z
możliwościami finansowymi instytucji
kultury. Pozyskanie środków finanso-
wych na szereg przedsięwzięć jest dla

nas bardzo istotne. To wysokość otrzy-
manego wsparcia determinuje dalsze
działania. Jako jedna z 50 instytucji kul-
tury w Polsce – zajmując 6 pozycję na
liście rankingowej, uzyskaliśmy dofi-
nansowanie ze środków Narodowego
Centrum Kultury na zadanie „Razem
możemy więcej”. Dzięki otrzymanym
środkom mogliśmy wesprzeć szereg od-
dolnych inicjatyw, zaproponowanych
przez naszych mieszkańców. Jedna z
inicjatyw została zaprezentowana pod-
czas ogólnopolskiego konwentu pt.

„Empatia – bliskość społeczna w cza-
sach dystansu fizycznego”.

- Oferta CK jest bardzo szero-
ka. Czy fakt, że nie koncentrujecie
się Państwo jedynie na najmłod-
szych i swoje propozycje adresu-
jecie do różnych grup odbiorców
to klucz do powodzenia działal-
ności?

- Tak, to z pewnością również te
działania. Organizujemy szereg różno-
rodnych zajęć, m.in. spotkania,
wykłady, kursy, warsztaty, wyjazdy
edukacyjne, zajęcia z rekreacji rucho-
wej, przeglądy twórczości. Dzięki po-

zyskanym środkom zewnętrznym nasi
seniorzy wzięli udział w wyjazdach do
teatru, kina, muzeum, miejsc pamięci,
a także byli uczestnikami zajęć,
wykładów tematycznych, spotkań
świątecznych i festiwali. To wyjątkowa
grupa społeczna, pełna energii, radości
do życia, podchodzącą ze zdrowym
dystansem do otaczającego nas świata.

Na powodzenie CK wpływa
współpraca z zaangażowanymi, wia-
rygodnymi partnerami, instruktorami,
którzy nie patrzą na zegarek. Przez te

4 lata współpracowaliśmy z wieloma
osobami. Ważnym jest, aby ostatecznie
zostali z nami najlepsi i myślę, że obec-
nie takim zapleczem osobowym dys-
ponujemy.

Z kolei program oraz zakres działal-
ności kulturalnej zdeterminowany jest
potrzebami i oczekiwaniami mieszkań-
ców, co zobrazowała przeprowadzona
diagnoza potencjału i potrzeb kultural-
nych mieszkańców gminy Biskupice.
Trzeba lubić ludzi, lubić z nimi prze-
bywać, współpracować, działać. Może
to banalne, ale tak właśnie jest. Po pro-
stu trzeba cieszyć się kiedy są obok.

- Od chwili wybuchu pandemii
instytucje kultury musiały się
zmagać z coraz to nowymi obost-
rzeniami. Jak przetrwaliście ten
trudny czas?

- Nie zaprzestaliśmy działać ani na
chwilę. Realizowaliśmy założenia pro-
gramowe on-line stacjonarnie i w ple-
nerze, począwszy od szeregu warszta-
tów tematycznych (wydawane zostały
pakiety do realizacji zajęć) po spotka-
nia małych czytelników, bale i zajęcia
z rekreacji ruchowej. W okresie pan-
demii mogliśmy zrobić coś dla in-
nych. Wzięliśmy udział w akcji Szyje-
my Maseczki dla Powiatu Wielickiego,
organizowanej przez Fundację Wspie-
rania i Rozwoju Profondita. W rezul-
tacie okazało się, że przy wsparciu
mieszkańców przekazaliśmy maseczki
do szpitali i domów opieki w różnych
regionach naszego kraju, co dało nam
wiele satysfakcji.

- Jakie są plany na najbliższą
przyszłość?

- Zbudowanie perspektywicznego
programu, spełniającego oczekiwania
wszystkich grup społecznych, impli-
kowanego potrzebami mieszkańców i
dynamiką rozwoju gminy Biskupice.

Rozmawiała: Joanna Korta

Trzeba lubić ludzi
W tym roku Centrum Kultury Gminy Biskupice świętuje swój jubileusz – działa już 4 lata.
O przeszłości, teraźniejszości i przyszłości tej instytucji rozmawiamy z jej dyrektorką,
MAŁGORZATĄ KALETĄ.



Józef Łanoszka od niemal
sześćdziesięciu lat pisze wiersze
oraz teksty piosenek. Opowiada o
tym z wielką pasją, co sprawia że
już sama rozmowa z nim jest
wielką przyjemnością.

Historia pisania wierszy przez pana
Józefa zaczęła się prawie sześć dekad
temu. Jak to zwykle bywa w przypadku
artystów, wena przyszła wraz z miłoś-
cią. – Pamiętam jak dzisiaj, a niech
mi pan uwierzy, pamięć mam
świetną. To był 7 lipca 1963 roku. Po-
jechałem z dziewczyną do Zakopa-
nego, gdzie kupiłem jej pierścionek
z czerwonym oczkiem. Poszliśmy
pod Wielką Krokiew, gdzie napi-
sałem jej tekst, który finalnie stał się
piosenką – wspomina Józef Łanoszka.
A brzmi ona tak (tu pan Józef śpiewa
a capella):
Ten mały biały pierścionek
Który kupiłem ci
Ten mały biały pierścionek
Wciąż przypomina mi
W tym małym białym pierścionku
Czerwony koralik jest
Żebyś ty o tym wiedziała
Jak bardzo ja kocham cię
Śniłaś mi się tamtej nocy
I do mnie tulilaś się
Głowę miałaś w mych ramionach
A łzy roniły się

Pan Józef pisząc nie wspomaga się
żadnymi książkami, w jego tekstach nie
znajdziemy kopii czy inspiracji z twór-
ców, których miał okazję czytać. Jak
mówi, wszystko tworzy się po prostu w
jego głowie, w co swego czasu nie mógł
uwierzyć profesor jednej z krakowskich
uczelni. Biskupicki poeta ma na koncie
dziewięć dyplomów, w tym dwa lite-
rackie. W 2017 roku otrzymał z rąk
marszałka województwa małopolskie-
go Krzyż Małopolski, za twórczość i
zasługi w promowaniu gminy Biskupice
i powiatu wielickiego.

Wiersze nie tylko przynoszą mu ar-
tystyczne spełnienie, ale przynoszą też

inne praktyczne profity. Jak choćby w
czasie służby wojskowej. – Do wojska
trafiłem w październiku, a wtedy
młodych żołnierzy tak łatwo nie
puszczali do domu na święta. Na-
pisałem wtedy dwie piosenki. Jedna
była smutna, bo siostra mojej ówczes-
nej dziewczyny napisała mi w liście,
że ona mnie zdradza i żebym lepiej
przestał sobie nią zaprzątać głowę.
Druga z kolei powstała na bazie fali
tworzonej przez starszych kolegów,
którzy nas młodych nazywali „ko-
tami”. Napisałem wtedy piosenkę
marszową do wojskowej orkiestry dę-
tej, za co dostałem 5 dni urlopu w
lutym, co pozwoliło mi przyjechać
na ślub brata – tłumaczy.

Józef Łanoszka ma także za sobą
występy sceniczne. Szczególny jest
ten w duecie z małżonką, który miał
miejsce na Rynku Głównym w Kra-
kowie. – Zaprosił mnie teatr regio-
nalny. Razem z żoną śpiewaliśmy i
recytowaliśmy wiersze. Rynek to
nie jest remiza straży pożarnej,
tam cały świat w zasadzie jest zgro-
madzony w jednym miejscu. Turyś-
ci robili zdjęcia mojej żonie, ubra-

nej w tradycyjny strój krakowski. Po
występie dostałem zaproszenie do
napisania utworów na festiwal pa-
pieski. Napisałem ich dziewięć,
żona zaśpiewała i zrobiliśmy takie
wrażenie na etnograficznym gronie
jurorskim, że na koniec dostaliśmy
aplauz na stojąco – opowiada bisku-
picki poeta.

Jak twierdzi pan Józef, nigdy nie
zjadła go trema, nie odczuwa także stre-
su przed publicznością. Ani na Rynku
Głównym, ani wtedy, gdy przed wy-
soko postawionym gronem oficjeli re-
cytował swój wiersz poświęcony przy-
jacielowi, który właśnie został zaprzy-
siężony na generała.

Pan Józef ma na koncie około 1000
utworów. Od 17 lat jest na emerytu-
rze. W trakcie pracy zawodowej na-
pisał swoje najbardziej imponujące
dzieło. – Dokładnie 236 zwrotek,
wszystko rymowane! Może się pan
złapać za głowę, że nienormalny jes-
tem – dodaje ze śmiechem.

Niestety, choroba nie pozwala mu
już na dalszą twórczość. Oprócz uda-
ru, ma za sobą ciężko przebyty covid.
Jakby tego było mało, dopadł go także

Parkinson. Ciężko jest mu się podpisać,
więc nie ma już nawet mowy o
dłuższym pisaniu.

Zachęcamy wszystkich czytelni-
ków i mieszkańców gminy do zapo-
znania się z wierszami pana Józefa.
Część jest dostępna w Centrum Kultu-
ry Gminy Biskupice. Jeden z wierszy
drukujemy obok.

Kamil Jagodyński
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Trwa czas składania rozliczeń podatkowych PIT, dlatego Urząd Gminy Bis-
kupice prowadzi akcję informacyjną pod hasłem „PŁAĆ PODATKI W GMINIE,
W KTÓREJ MIESZKASZ”. Akcja informacyjna skierowana jest do nowych miesz-
kańców naszej gminy, którzy nie są jeszcze zameldowani. To nic nie kosztuje,
a może przyczynić się do rozwoju naszej gminy!

Jeżeli jesteś nowym mieszkańcem gminy Biskupice, nie jesteś jeszcze za-
meldowany i rozliczasz się w innym Urzędzie niż Urząd Skarbowy w Wielicz-
ce, a zależy Ci na rozwoju swojego miejsca zamieszkania, możesz przeznaczyć
część podatku na rozwój infrastruktury, z której na co dzień korzystasz.

To proste! Aby pieniądze z rocznego rozliczenia PIT wróciły do twojej gmi-
ny i wspierały jej rozwój wystarczy, że w swoim zeznaniu podatkowym wskażesz
miejsce, w którym mieszkasz.

Dzięki Państwa pomocy możemy sfinansować m.in.: budowę i remonty dróg
gminnych, chodników, rozwój sieci kanalizacyjnej, infrastruktury społecznej czy
placówek oświatowych.

Przyłącz się do akcji i popraw komfort życia w Gminie Biskupice!

Co należy zrobić?

Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego na formularzu PIT za
2021 rok, to wpisz:
– w części A – Urząd Skarbowy w Wieliczce, ul. Zamkowa 2, 32 -020

Wieliczka,
– w części B – adres zamieszkania, GMINA BISKUPICE.

Zachęcamy do udziału w akcji

Płać podatki w gminie,
w której mieszkasz

Człowiek z pasją

Sześć dekad zabawy słowem

WIOSNA

Cóż to za piękny miesiąc
co Majem go nazywamy,
czy jest coś pięknego na świecie,
co przez swe życie mamy.

Przyroda się budzi do życia,
soczystą zielenią pokrywa się ziemia,
z pąków malutkich przepiękny kwiat wyrósł,
rozglądnij się wkoło,
jak wszystko się zmienia.

Mlecze dokoła żółciutkie jak słońce,
żonkile w ogródku się złocą,
wstań wcześnie i otwórz swe okno,
jak ptaszki cudownie świergocą.

Pierwsze pachnące bzy rozkwitają,
liliowe, białe, bordowe,
tak pachną cudownie, powąchaj
tą wonią zatkają Ci mowę.

I drzewa pokryte kwiatami,
przeróżne się mienią kolory,
czy jest coś cudnego na świecie,
od naszej wiosennej pory.

Kos usiadł wysoko na drzewie,
przepiękne wywodzi swe trele,
skowronek powtarza za kosem melodie,
a gniazdko już wije wróbelek.

Sikorka fruwa nerwowo
gdzieżby założyć swój dom
i dzikie gołębie przepiękne i dumne
na gniazdo znalazły już dąb.

I sroka wysoko na lipie
okrągłe swe gniazdko uwiła

i skrzeczy i fruwa nerwowo dokoła,
z nad gniazda jastrzębia spłoszyła.

Józef Łanoszka
Biskupice 15 marca 2015 r.
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W listopadzie 2021 roku Klub
Honorowych Dawców Krwi Ochot-
niczych Straży Pożarnych Gminy

Biskupice obchodził jubileusz 10 –
lecia istnienia. Akcja krwiodawstwa
i rejestracji szpiku kostnego zgro-

madziła wówczas rekordową liczbę
zarejestrowanych w akcji – 56 osób
oddało 25 litrów i 250 ml krwi.

Tymczasem 6 marca odbyła się ju-
bileuszowa XXX akcja krwiodawstwa,
która zapisze się kolejnymi rekordami w
naszej gminie. Do akcji przystąpiło 74
dawców, a 62 osoby oddały krew co sta-
nowi 27 l 900 ml tego cennego płynu –
to wynik godny tak okrągłego jubileuszu.
Jak zaznacza Prezes Klubu – Marek Kot
taki wynik daje w sumie 517 l 800 ml
krwi w 10-letniej działalności na terenie
gminy Biskupice. Klub może się także po-
chwalić liczbą 51 zarejestrowanych daw-
ców szpiku, którym gratulujemy postawy.

Akcję jak zawsze wspierają wójt
Gminy Biskupice – Renata Gawlik oraz
jednostki OSP. Przeprowadzenie akcji
wspomagają tradycyjnie sponsorzy
pani Maria Kot oraz niezawodne panie
z Koła Gospodyń Wiejskich przy OSP
Sławkowice, Stowarzyszenia Miesz-
kańców Wsi Tomaszkowice „Nasza
Wieś 2000” oraz Żeńska Drużyna
Strażacka z OSP Łazany. Dzięki tak
mocnej grupie wsparcia krwiodawcy
długo wspominają słodki smak akcji
krwiodawstwa zawarty w specjalnie
przygotowanych na tę okazję paczkach.

XXX, jubileuszowa akcja była
wyjątkowa także pod innym względem.
W budynku UG Biskupice pojawili się
także mieszkańcy, którzy mogli podzie-
lić się swoim sercem przynosząc dary w
ramach zorganizowanej zbiórki rzeczo-
wej dla obywateli ukraińskich.

B. Ciapała

– Jak wyglądały
początki klubu?

– Zacznę od klubu,
który powstał w listo-
padzie 2011 roku. Przy-
glądałem się podob-
nym klubom w innych
gminach, konkretnie w
Niepołomicach. Na tej
podstawie stwier-
dziłem, że w Biskupi-
cach też taki klub po-
winien istnieć. Moja de-
cyzja została podjęta
także na podstawie działań Ochotni-
czych Straży Pożarnych, zresztą jak
wskazuje pełna nazwa klubu – Klub
Honorowych Dawców Krwi Ochotni-
czych Straży Pożarnych przy Urzędzie
Gminy w Biskupicach. Działamy już po-
nad 10 lat, z okazji dziesięciolecia zos-
tał zakupiony sztandar, który został po-
święcony i oficjalnie przekazany klu-
bowi. Co roku staramy się organizować
po trzy akcje, w różnych terminach.
Rocznie zbieramy ponad 50 litrów
krwi, co na dzień dzisiejszy dało nam
ponad 500 litrów zebranej krwi, odda-
nych przez ponad 1100 osób. Oprócz
tego, przy każdej akcji jest prowadzo-
ny nabór do bazy dawców szpiku
kostnego – łącznie na razie to 51 osób.

– Kiedy pan pierwszy raz oddał
krew?

– To było dosyć dawno, potem
miałem przerwę, a następnie zacząłem
regularnie oddawać w momencie, kie-

dy powstawał klub.
Niestety bardzo szybko
wyeliminowała mnie
choroba. Wciąż jednak
czynnie biorę udział w
życiu klubu tutaj na te-
renie gminy.

– Jak z pana per-
spektywy na prze-
strzeni lat zmieniała
się świadomość ludzi
na temat krwiodaw-
stwa?

Dawców, którzy przychodzą na na-
sze akcje i z którymi rozmawiam,
mogę podzielić na dwie grupy. Są to
dawcy stali, którzy przez lata oddają
krew, mający oddanych dziesiątki lit-
rów. Rekordzista oddał ponad 72 lit-
ry, sporo jest takich mających po 30,
40 czy 50 litrów. Klub sprawia, że od-
danie krwi jest bardziej dostępne,
dlatego jest też grupa nowych dawców,
którzy stale bywają na organizowanych
przez nas akcjach. Na nich pojawia się
także mnóstwo nowych, młodych
osób. Świadomość rośnie z biegiem
czasu, bo też to środowisko strażackie
jest mocno ze sobą zżyte, jeden mo-
tywuje drugiego i to jest bardzo po-
zytywna rzecz.

– Przypomni pan jakie korzyś-
ci wynikają z krwiodawstwa, poza
oczywiście pomocą potrze-
bującym?

Myślę, że osoba zaczynająca od-
dawać krew kieruje się przede wszyst-
kim chęcią pomocy potrzebującym i to
jest najważniejszy czynnik. Natomiast
jak już ma za sobą oddanych sporo lit-
rów, to oczywiście korzysta z możli-
wych przywilejów. Najpopularniejszą
opcją jest możliwość wzięcia dwóch dni
wolnych od pracy– w dzień oddania i
dzień następny. Wcześniej był to jeden
dzień, ale w czasie pandemii
wydłużono ten czas. Można także ko-
rzystać z przywilejów dotyczących
służby zdrowia, dużo szybciej honoro-
wi krwiodawcy są w stanie dostać się
do specjalistów, są przyjmowani poza
kolejką. Z kolei miasto Kraków za-

pewnia darmową komunikację miejską
honorowym dawcom – czyli tym któ-
rzy oddali ponad 18 litrów w przypadku
mężczyzn i 15 litrów w przypadku ko-
biet.

– Kiedy odbędzie się najbliższa
akcja klubu?

– Najbliższa akcja odbędzie się 18
sierpnia. Zawsze organizujemy je w nie-
dziele, między godzinami 9 a 14. Tak
jak wspominałem wcześniej, można
wtedy oddać krew, a także wpisać się
do bazy dawców szpiku.

Rozmawiał:
Kamil Jagodyński

Jeden motywuje drugiego
MAREK KOT, prezes biskupickiego Klubu HDK opowiedział o początkach klubu i przywilejach dla dawców.

Rekordowa akcja krwiodawstwa!

Klub HDK zebrał
27 litrów 900 ml krwi



Bądź eko

Trwa konkurs ekologiczny
Zespół Ekodoradców działający w Urzędzie Gminy Biskupice ogłasza kolejną edycję konkursu ekologicz-

nego pod nazwą: „BĄDŹ EKO”. Konkurs zachęcić ma mieszkańców gminy Biskupice do podnoszenia efektyw-
ności energetycznej budynków poprzez wymianę starych, nieekologicznych kotłów zasilanych na paliwo stałe,
podejmowanie działań termomodernizacyjnych oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkie osoby, które w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022
r. skorzystały lub skorzystają z porady Ekodoradcy, poniosły lub poniosą wydatki, o których mowa powyżej
i złożą wypełniony formularz karty zgłoszeniowej wraz z niezbędnymi załącznikami na dzienniku podaw-
czym Urzędu Gminy. Osoby te wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody w postaci oczyszczacza po-
wietrza.

Losowanie zwycięzcy odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r.
Regulamin oraz szczegóły konkursu na stronie internetowej www.biskupice.pl

Obowiązek wymiany kotłów węglowych

Czas ucieka,
pozbądź się kopciucha

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego i Uchwały Antysmogowej przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości
wyposażonych w nieekologiczne źródła grzewcze o konieczności ich wymiany. Kotły pozaklasowe potocznie zwane kopciuchami powinny zostać wymienione
do końca 2022 r., z kolei do końca 2026 r. o tym obowiązku powinny pamiętać osoby użytkujące kotły klasy 3 i 4. Od 1 stycznia 2023 r. zakaz użytkowania do-
tyczyć będzie również kominków o sprawności cieplnej poniżej 80% lub niespełniających norm ekoprojektu.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania do wymiany starego źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym oraz do modernizacji instalacji
grzewczej przypominamy o możliwości uzyskania refundacji do kwoty 7 000 zł w ramach programu współfinansowanego ze środków RPO WM „Wymiana pie-

ców i kotłów w indywidulanych gospodarstwach domowych na tere-
nie gminy Biskupice – II edycja”. Jednocześnie przypominamy, że uzys-
kanie dofinansowania w ramach projektu jest możliwe tylko w sy-
tuacji, jeśli wydatki związane z wymianą pieca i modernizacją in-
stalacji grzewczej są ponoszone po zawarciu umowy z Gminą. Pod-
pisanie umowy poprzedza wykonanie oceny energetycznej, której celem jest
stwierdzenie ewentualnej konieczności przeprowadzenia termomoderniza-
cji budynku przed wymianą pieca.

Innym narzędziem w ramach którego możliwa jest refundacja wydatków
związanych z wymianą pieca i modernizacją instalacji co i cwu jest Program
Priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy z gminami, w
którym Beneficjent może ubiegać się o zwrot kosztów zakupu nie tylko do
pieca gazowego, ale również pompy ciepła, pieca pelletowego, czy też ogrze-
wania elektrycznego. Program ten daje także możliwość ubiegania się o do-
finansowanie na inny zakres przedsięwzięcia tj. współfinansowanie działań
termomodernizacyjnych, jak również montaż instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Ekodoradców Urzędu Gmi-
ny Biskupice pod numerami (12) 289 70 95 lub (12) 289 70 80. Pomoc eko-
doradców obejmuje także składanie wniosków aplikacyjnych (prosimy o
wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu spotkania).
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Rejestr CEEB

Złóż deklarację
W związku z uruchomionym z dniem 1 lipca 2021r. rejestrem CEEB, czyli

Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków na właścicielach budynków
mieszkalnych, lokali usługowych i budynków użyteczności publicznej spoczy-
wa obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania pa-
liw.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma obowiązek
złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.
Dla nowopowstałych budynków i nieruchomości, w których zainstalowano nowe
źródło ciepła okres ten wynosi 14 dni.

Deklarację można złożyć:
– w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatyczne-

go CEEB, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie do-
kumentu. Do złożenia deklaracji w tej formie niezbędne jest posiadanie profi-
lu zaufanego lub korzystanie z e–dowodu;

– w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać lis-
tem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Biskupice na Dzienniku Podaw-
czym.

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów będą gro-
ziły kary grzywny.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://zone.gunb.gov.pl
lub u ekodoradców Urzędu Gminy Biskupice pod numerem (12) 289 70
95/ (12) 289 70 80.


