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1. Wstęp 

 

  Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego oraz opieka nad zabytkami w gminie 

Wadowice została zatwierdzona w 2016 r. mocą Uchwały Nr XX/160/2016 Rady Miejskiej 

w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami gminy Wadowice na lata 2016-2019 (GPOnZ). 

GPOnZ stanowi element polityki samorządowej, pozwala na podejmowanie 

zaplanowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania, koordynowania badań i prac 

z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania 

dziedzictwa kultury. Jako materiał bazowy może być wykorzystywany przez środowiska 

badawcze i naukowe, właścicieli i posiadaczy obiektów zabytkowych oraz osoby zainteresowane 

kulturą i dziedzictwem kultury. Opracowanie służy rozwojowi gminy przez dążenie do poprawy 

stanu zachowania zabytków, eksponowania walorów krajobrazu kulturowego, wykorzystania 

zabytków na potrzeby społeczne, gospodarcze i edukacyjne. 

 W GPOnZ wskazano działania skierowane na poprawę stanu zabytków, ich adaptację 

i rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów. Dokument 

uwzględnia uwarunkowania prawne, zewnętrzne oraz wewnętrzne w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Wskazane w nim kierunki działania tzw. priorytety szczegółowo 

opisują zakres oraz cel danego zamierzenia. Głównymi kierunkami powyższych celów jest 

ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego gminy, będącego elementem rozwoju 

gospodarczo-społecznego oraz promocja dziedzictwa kulturowego i edukacja służąca budowaniu 

tożsamości kulturowej mieszkańców Gminy Wadowice. Realizacja zadań zawartych w GPOnZ 

poprawi w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, wzmocni lokalne wartości 

oraz wspólne korzenie. 

 Niniejsze Sprawozdanie obejmuje realizację zadań dla wyznaczonych kierunków działań, 

zawartych w GPOnZ w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. 

 

 

2. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Gminy Wadowice 

 

 Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.), Burmistrz zobowiązany jest do 

sporządzania co dwa lata sprawozdań z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami 

i przedstawiania go Radzie Miejskiej. Wykonanie takiego sprawozdania, powinno być 

poprzedzone oceną poziomu realizacji programu, która powinna uwzględniać: wykonanie zadań, 

które zostały przyjęte do realizacji w czteroletnim okresie obowiązywania gminnego programu 

opieki nad zabytkami oraz efektywność ich wykonania. 

 Sprawozdanie ma na celu analizę efektywności i określenie zasadności kierunków działań 

przyjętych w programach w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawnych, 

ekonomicznych i społecznych. Pomoże ocenić realizację działań oraz przyjęte rozwiązania 

formalno - finansowe i w efekcie sformułować wnioski na potrzeby kolejnego programu oraz 

innych gminnych dokumentów strategicznych na następne lata. 



 

 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wadowice za lata 2018-2019 

4 

 

3. Metodologia 

 

Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych i informacji uzyskanych z następujących 

źródeł:  

 komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wadowicach: 

 Referat Obsługi Ruchu Turystycznego, 

 Wydział Planowania Przestrzennego, 

 Wydział Promocji Gminy, 

 Wydział Infrastruktury i Rozwoju, 

 Wydział Ochrony Środowiska. 

 jednostki: 

 Wadowickie Centrum Kultury. 

 

 

4. Realizacja 

 

Zebrane dane i informacje usystematyzowano i ułożono według kolejności priorytetów 

i kierunków działań zapisanych w GPOnZ. Przedstawiono tylko zrealizowane zadania. 

PRIORYTET I: REWALORYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, JAKO ELEMENT 

ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY. 

Kierunek działań 1. Podjęcie działań mających na celu podniesienie atrakcyjności 

krajobrazu kulturowego gminy na potrzeby edukacyjne, społeczne i turystyczne. 

1. Zadanie: Współpraca oraz wspieranie działań w zakresie ustalenia potrzeb rozwoju bazy 

turystycznej i propagowania walorów gminy. 

 Sieciowanie produktu turystycznego (współpraca m.in. z restauracjami, kawiarniami, 

obiektami noclegowymi, muzeami), koszt zadania: 327,00 zł. 

 

2. Zadanie: Opracowanie zasad dotyczących umieszczania szyldów i reklam na obiektach 

zabytkowych w gminie, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i ustawą krajobrazową, 

w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 W grudniu 2019 r. Radni Rady Miejskiej w Wadowicach podjęli uchwałę 

Nr XVI/146/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie: odstąpienia od sporządzenia 

uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy 

jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na 

terenie miasta i gminy Wadowice. 

Postanowiono odejść od formy uchwały reklamowej, w zamian za to stworzyć 

informator pn. „REKLAMY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY 

WADOWICE”, który określiłby docelowe założenia w zakresie ochrony przestrzeni 

publicznych przed nadmiarem reklam. 

Według założeń budżetu na 2020 r., informator jest planowany do sporządzenia 

w 2020 r. 

 

3. Zadanie: Wspieranie rozwoju Muzeum Miejskiego. 

 2018 r. – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku muzeum przy 

ul. Kościelnej 4 – inwestor gmina Wadowice. 
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4. Zadanie: Utrzymanie i opracowanie nowych szlaków turystycznych, wykorzystujących walory 

dziedzictwa kulturowego. 

 Oznakowanie nowego szlaku tematycznego pn. „Galicyjskie Wadowice” (wykonanie 

i montaż 14 tablic w przestrzeni miejskiej, najważniejsze zabytki na szlaku: Klasztor 

Karmelitów Bosych, Sąd, Gimnazjum, Kościół Ofiarowania NMP, gmach Urzędu 

Miejskiego, kamienica Gedlów, Koszary, Dworzec Kolejowy, Szkoła Wyższa Żeńska, 

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Cmentarz Narodów, Kirkut), 

współpraca z właścicielami obiektów koszt zadania: 96 727,20 zł. 

 Przygotowanie, opracowanie i wydanie folderu „12 pułk piechoty w przestrzeni 

międzywojennych Wadowic”. Na przedwojenną mapę miasta naniesiono 44 punkty 

związane z wadowickim pułkiem (obiekty militarne, sakralne, miejsca związane 

z życiem codziennym oraz rozrywką i wypoczynkiem oficerów i żołnierzy). Mapa 

została opracowana w ramach projektu „Przedwojenne tradycje pułkowe Wadowic” 

przez zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach pod merytoryczną 

opieką dr. hab. Krzysztofa Koźbiała, prof. UJ, Iwony Filek oraz pracowników 

Muzeum Miejskiego w Wadowicach. Autorem projektu graficznego był Maciej 

Hojda. 

Folder dostępny jest bezpłatnie w formie papierowej w siedzibie muzeum oraz 

w formie elektronicznej na stronie wck.wadowice.pl/muzeum. 

 

Kierunek działań 2. Zintegrowana ochrona dziedzictwa kulturowego i środowiska 

przyrodniczego. 

5. Zadanie: Promowanie istniejących wartości krajobrazowych gminy oraz atrakcyjnych 

przestrzeni widokowych. 

 Organizacja rodzinnego rajdu rowerowego na terenie Gminy Wadowice, koszt 

zadania: 4 321,04 zł. 

 Organizacja konkursów turystycznych, (z okazji Światowego Dnia Turystyki, koszt 

zadania: 299,99 zł. 

 Udział w targach turystycznych, współpraca z Małopolską Organizacją Turystyczną, 

koszt zadania: 5 999,98 zł. 

 Publikacja artykułu promującego działalność Wadowickiej Informacji Turystycznej 

oraz walorów turystycznych Gminy Wadowice w magazynie turystycznym 

„Wiadomości turystyczne”, koszt zadania: 2 460 zł. 

 W 2018 r. dla miłośników historii Wadowic zorganizowany został spacer 

„Wadowickie ślady Niepodległości”, którego przewodnikiem był dr Konrad Meus. 

Uczestnicy odwiedzili miejsca mające związek z wydarzeniami lat Wielkiej Wojny 

i okolicznościami odzyskania niepodległości na ziemi wadowickiej. 

 W 2019 r. Muzeum Miejskie zorganizowało dwa spacery w przestrzeni miasta 

prowadzone przez dr. Konrada Meusa i dr. hab. Krzysztofa Koźbiała, prof. UJ. 

Podczas tych spotkań przedstawiona została historia wybranych obiektów 

wzniesionych w okresie galicyjskim. Środki na zorganizowanie i przeprowadzenie 

spacerów pochodziły z budżetu WCK i programu „Patriotyzm jutra”. 
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6. Zadanie: W momencie przyjmowania strategii, programów, nowych planów lub zmian 

w planach, zwiększenie uwagi na prawidłowość treści dotyczących ochrony i opieki nad 

zabytkami. 

 Podjęcie Uchwały Nr LV/436/2018 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 7 sierpnia 

2018 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wadowice. 

 Rada Miejska w Wadowicach dnia 27.03.2019 r. podjęła 21 uchwał w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Wadowice. Procedura obejmuje cały obszar Miasta 

i Gminy Wadowice w jej graniach administracyjnych (miasto Wadowice oraz 14 wsi: 

Babica, Kaczyna, Ponikiew, Roków, Stanisław Górny, Wysoka, Zawadka, Gorzeń 

Dolny, Gorzeń Górny, Jaroszowice, Klecza Dolna, Klecza Górna, Barwałd Dolny, 

Chocznia). Obecnie trwają prace nad sporządzeniem mpzp. 

 

Kierunek działań 3. Rozszerzenie zasobów prawnych form ochrony zabytków miasta 

i gminy Wadowice. 

7. Zadanie: Kontynuowanie działań związanych z aktualizacją i weryfikacją obiektów ujętych 

w gminnej ewidencji zabytków. 

 Brak zmian w Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Wadowice. Ostatnia aktualizacja 

miała miejsce 11 grudnia 2017r. 

 

8. Zadanie: Rezerwowanie środków w budżecie gminnym przeznaczonych na dofinansowania 

prac konserwatorskich i remontów. 

 2018 rok – 85 000,00 zł 

 2019 rok – 53 000,00 zł 

 

Kierunek działań 4. Zahamowanie procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do 

poprawy stanu ich zachowania. 

9. Zadanie: Utrzymanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie technicznym i estetycznym 

oraz prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, stanowiących 

własność gminy. 

 2018 rok: 

1) Renowacja zabytkowych kapliczek na terenie Gminy Wadowice 

w miejscowościach: Kaczyna i Klecza Górna w Gminie Wadowice w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Europejskim Funduszem na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.” 

W ramach zamówienia Wykonawca wykonał renowację następujących kapliczek 

przydrożnych: 

– kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena w Kaczynie; 

– kapliczka domkowa Matki Bożej Częstochowskiej w Kleczy Górnej. 

Koszt zadania: 82 826,10 zł. 
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 2019 rok: 

1) Rewitalizacja zabytkowej kapliczki słupowej św. Antoniego zlokalizowanej na 

terenie Gminy Wadowice, w miejscowości Wysoka – koszt 19 500,00 zł (w tym 

dofinansowanie w kwocie 11 700 zł ze środków Województwa Małopolskiego). 

    
Zdjęcia źródło: https://wadowice.pl/odrestaurowane-robia-wrazenie/  

2) Rewitalizacja zabytkowej kapliczki słupowej św. Józefa zlokalizowanej na 

terenie Gminy Wadowice, w miejscowości Wysoka – 23 202,72 zł (w tym 

dofinansowanie w kwocie 13 921,63 zł ze środków Województwa Małopolskiego). 

    
Zdjęcia źródło: https://wadowice.pl/odrestaurowane-robia-wrazenie/  

3) Rewitalizacja pomnika „Pamięci Żołnierzom” zlokalizowanego na terenie 

Gminy Wadowice, w miejscowości Klecza Dolna – 31 901,38 zł. 
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10. Zadanie: Długofalowa rewaloryzacja zabytkowego układu urbanistycznego miasta Wadowic, 

poprzez systematyczną renowację kamienic. 

 W 2019 r. renowacji zostało poddanych 8 obiektów. Realizacje zostały przedstawione 

poniżej. 

 
Plac Jana Pawła II nr 3 – zdjęcie z aktualizacji GEZ – 2016 r.        Zdjęcie po remoncie – remont dachu – 2019 r. 

 

 
ul. Kościelna 6, 6A – zdjęcia z aktualizacji GEZ – 2016 r.        Zdjęcie po remoncie – odmalowana elewacja – 2019 r. 
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ul. Krakowska 13 – zdjęcie z aktualizacji GEZ – 2016 r.          Zdjęcie po remoncie – odmalowana część elewacji – 2019 r. 

 
ul. Krakowska 14 – zdjęcie z aktualizacji GEZ – 2016 r.          Zdjęcie po remoncie – wymienione okna – 2019 r. 

 
Aleja Matki Bożej Fatimskiej 6 – zdjęcie z aktualizacji GEZ – 2016 r. Zdjęcie po remoncie – odmalowana elewacja – 2019 r. 
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Plac Jana Pawła II 4 – zdjęcie z aktualizacji GEZ – 2016 r.                 Zdjęcie po remoncie – odmalowana elewacja – 2019/2020 r. 

 
ul. Żwirki i Wigury 4 – zdjęcie z aktualizacji GEZ – 2016 r.                            Zdjęcie po remoncie – odmalowana elewacja – 2019/2020 r. 
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Plac Kościuszki 2 – zdjęcie z aktualizacji GEZ – 2016 r.          Zdjęcie po remoncie – dach – 2019/2020 r. 

 

11. Zadanie: Rewaloryzacja obszarów i obiektów zabytkowych z możliwością ich adaptacji do 

nowych funkcji. 

 Adaptacji poddano 1 obiekt. Budowa i rozbudowa budynku dawnego „Schroniska 

Górnica” ze zmianą sposobu użytkowania na kawiarnię (zwane potocznie Harcówka) 

przy al. Wolności 52 w Wadowicach. 

Rodzaj działań związanych z rewitalizacją: przebudowano przyziemie 

(podpiwniczenie) i parter budynku, a także rozbudowano część obiektu od strony 

południowej ze zmianą sposobu użytkowania całości ze schroniska na kawiarnię wraz 

z zapleczem. W ramach zadani wyburzono dobudówkę na parterze budynku, 

w miejsce której wybudowano salę kawiarni wraz z węzłem sanitarnym 

w konstrukcji stalowo-drewnianej. 

Wartość poniesionych środków: 641 383,69 zł. 

 

12. Zadanie: Wspieranie lub prowadzenie prac porządkowych na terenach zabytkowych 

cmentarzy znajdujących się na terenie gminy. 

 Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Wadowice a Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, Gmina Wadowice każdego roku prowadzi prace 

w zakresie bieżącego utrzymania porządku i czystości oraz utrzymania zieleni niskiej 

na terenie Cmentarza Wojennego w Wadowicach. Prace te są wykonywane przez 

pracowników gospodarczych zatrudnionych przez Urząd Miejski w Wadowicach.  
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PRIORYTET II: BADANIE I DOKUMENTACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ 

PROMOCJA I EDUKACJA SŁUŻĄCA BUDOWANIU TOŻSAMOŚCI. 

Kierunek działań 1. Szeroki dostęp do informacji o dziedzictwie kulturowym gminy. 

13. Zadanie: Elektroniczna publikacja wykazu gminnej ewidencji zabytków na stronie 

internetowej gminy. 

 Gminna Ewidencja Zabytków gminy Wadowice wraz ze zmianami zamieszczona jest 

w BIP. 

 W listopadzie 2019 r. Gmina Wadowice podpisała porozumienie z Województwem 

Małopolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego, 

w związku z realizacją projektu pn. Regionalny System Cyfrowych Rejestrów 

Geodezyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Przedmiotem niniejszego 

Porozumienia jest wzajemna deklaracja współpracy oraz określenie jej zasad przy 

tworzeniu i rozwijaniu zasobów Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej 

pod nazwą Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej. Jednym ze zbiorów 

danych udostępnionym na potrzeby zasilenia Małopolskiej Infrastruktury Informacji 

Przestrzennej ma być Gminna ewidencja zabytków. 

 

Kierunek działań 2. Edukacja i popularyzacja wiedzy o regionalnym dziedzictwie 

kulturowym. 

14. Zadanie: Wydawanie i wspieranie publikacji, folderów promocyjnych, przewodników 

poświęconych problematyce dziedzictwa kulturowego gminy. 

 Wydawnictwa turystyczno-promocyjne, opracowano m.in.: broszurę „Galicyjskie 

Wadowice”, nakład 16 tys., książeczkę dla dzieci „Tajemnice Wadowity, nakład 

6 tys., mapę turystyczną „Wadowice i okolice”, 10 tys., broszurę na 40 lecie 

pontyfikatu Jana Pawłą II „HabemusPapam”, 22 tys., broszurę o atrakcjach 

Wadowic i okolic „Wadowice – tu wszystko się zaczęło”, 8 tys., plan z opisem 

historycznym dla Klasztoru Karmelitów Bosych, Sanktuarium św. Józefa, nakład 

4 tys. koszt zadania: 137 492,94 zł. 

 Wydanie folderu „12 pułk piechoty w przestrzeni międzywojennych Wadowic”, 2019 

r., nakład 2 000 egz. 

Folder wydano w ramach projektu „Przedwojenne tradycje pułkowe Wadowic” 

realizowanego w 2019 r., dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski 

w Warszawie – Program „Patriotyzm Jutra”). 

 Wydanie książki „Dusza moja czuje się tutaj jak w domu”, 2019 r., nakład 300 egz. 

Książkę wydano w ramach projektu „Badania nad współczesną duchowością gminy 

Wadowice w kontekście przemian kultury ludowej” realizowanego w latach 2017-

2019 r., dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 

 Wydanie rocznika naukowego „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”: 

– nr 21, 2018 r., nakład 250 egz. 

– nr 22, 2019 r., nakład 200 egz. 
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15. Zadanie: Prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do młodzieży szkolnej poprzez 

organizowanie dla niej: wystaw, konkursów szkolnych popularyzujących historię gminy oraz jego 

zabytki itp. 

 Opracowanie wystawy „Jan Paweł II w komiksie”, prezentacja na wadowickim 

rynku sierpień/wrzesień 2018, koszt zadania: 12 718,20 zł. 

 Realizacja konkursu plastycznego dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych 

pt. „Wadowice – miasto widziane oczami dziecka”, na konkurs wpłynęło 118 prac, 

koszt zadania 3 202,45 zł. 

 Ponadto w Muzeum Miejskim znajduje się 6 wystaw (w tym 1 stała), gdzie były 

realizowane, czego dotyczyły: 

1) „Wadowice – miasto, w którym wszystko się zaczęło” 

Wystawa stała prezentowana w Muzeum Miejskim od 24 kwietnia 2014 r. 

koncentruje się na dziejach miasta w okresie dwudziestolecia międzywojennego – 

miejsca, w którym urodził się i wychował Karol Wojtyła. 

2) „Niedzisiejsze bohaterki” 

Wystawa czasowa prezentowana od 15 września do 17 października 2018 r. 

poświęcona sylwetkom siedmiu wadowiczanek, które w sposób szczególny 

związane były z miastem. Ekspozycji towarzyszyły zajęcia warsztatowe „Dawne 

sztambuchy – dzisiejsze blogi” dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. 

3) „12 pp w walkach na Śląsku Cieszyńskim w 1919 roku” 

Wystawa prezentowana od 1 do 19 lutego 2019 r. wystawa przedstawiała 

przyczyny i przebieg konfliktu polsko-czechosłowackiego ze stycznia 1919 r. ze 

szczególnym uwzględnieniem udziału w nim 12 Pułku Piechoty Ziemi 

Wadowickiej. Na ekspozycji przybliżona została również postać por. Henryka 

Karola Tauba (1898-1919), wadowiczanina, który zginął w wojnie i jest pochowany 

na wadowickim cmentarzu żydowskim. Wystawie towarzyszyły lekcje muzealne 

dla szkół średnich. 

4) „Barwna księga mojego życia – Franciszek Lenczowski o sobie” 

Od 8 marca do 3 kwietnia 2019 r. prezentowana była wystawa poświęcona kpt. 

Franciszkowi Lenczowskiemu (1895-1980). Ekspozycja przedstawiała kolejne 

etapy jego życia – począwszy od nauki w wadowickim gimnazjum i pobycie 

w internacie karmelitów bosych „na Górce”, przez służbę w 56 pp, rosyjską 

niewolę i walki z bolszewikami na Murmaniu, po pracę w szkolnictwie II RP, 

organizowanie polskiej oświaty w Wielkiej Brytanii w okresie II wojny światowej 

i działalność naukową. 

5) „Przedwojenne tradycje pułkowe Wadowic” 

Wystawa prezentowana w sali ekspozycyjno – edukacyjnej muzeum od 16 czerwca 

do 20 września 2019 r. przedstawiała historię 12 Pułku Piechoty Ziemi 

Wadowickiej oraz jego wielowymiarowy wpływ na społeczno-kulturalny 

i gospodarczy rozwój międzywojennych Wadowic. 

6) „Dusza moja czuje się tutaj jak w domu” 

Zainaugurowana wernisażem, który odbył się 20 października 2019 r. ekspozycja 

jest efektem trzyletniego projektu „Badania nad współczesną duchowością gminy 

Wadowice w kontekście przemian kultury ludowej”. Główną oś narracji stanowią 

przedmioty osobiste kojarzące się z duchowością. Całość dopełniają prezentacje 

multimedialne pokazujące postać papieża w kulturze internetu, fragmenty filmu 

dokumentalnego realizowanego w ramach projektu i pokazy zdjęć zgromadzonych 
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podczas obserwacji terenowych. Zakończenie wystawy zaplanowano na 28 lutego 

2020 r. 

 

16. Zadanie: Promowanie imprez folklorystycznych, warsztatów, przeglądów, festiwali, lokalnych 

obrzędów, jako produktów turystycznych stanowiących o tożsamości gminy. 

 Realizacja zabaw i spektaklu dla dzieci podczas Wadowickiego Jarmarku 

Świątecznego, realizacja w 2018 i 2019 r. na wadowickim rynku, spektakl wykonany 

przez Studio Yapa ze Skawiny, koszt zadania: 7 965 zł. 

 Organizacja wydarzeń/imprez: 

1) Septemberfest – 8-9 września 2018 r. Wadowice – Pl. Jana Pawła II, Kiermasz 

rozmaitości (miody z okolicznych pasiek, rękodzieło lokalnych artystów, soki 

z pobliskich tłoczni). Biesiada przygotowana przez Koła Gospodyń Wiejskich, 

warsztaty ceramiczne prowadzone przez lokalnego artystę – p. Jerzego Mikę. 

Szydełkowanie i makramy prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kleczy. 

Pokaz miodobrania. Ok. 800 uczestników. Wartość poniesionych środków na 

wymienione wyżej działania: ok. 2000 zł. 

2) IV Wadowicki Jarmark Bożonarodzeniowy – grudzień 2018 r., Wadowice – Pl. Jana 

Pawła II, ozdoby choinkowe, dekoracje świąteczne wykonane przez lokalnych 

rękodzielników, regionalne potrawy i wypieki. Każdego dnia przez wadowicki rynek 

przewijało się około 500 osób. Gmina nie poniosła żadnych kosztów organizacyjnych  

3) I Wadowicki Jarmark Wielkanocny – 6-17 kwietnia 2019r., Wadowice – Pl. Jana 

Pawła II, Ozdoby wielkanocne, tradycyjne wędliny i wypieki, wyroby lokalnych 

rękodzielników, miody i produkty pszczelarskie z okolicznych pasiek. Wszystkie 

produkty sprzedawane były przez lokalnych producentów w domkach handlowych. 

Każdego dnia przez wadowicki rynek przewijało się około 500 osób. Gmina nie 

poniosła żadnych kosztów organizacyjnych. 

4) 99 rocznica Urodzin Św. Jana Pawła II, 18 maja 2019 r., Wadowice – Pl. Jana Pawła 

II – Biesiada Wadowicka – przygotowanie regionalnych potraw i wypieków, występy 

artystyczne, współpraca ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania 

„Wadoviana”, Lokalnymi Kołami Gospodyń Wiejskich, 1000 uczestników – Wartość 

poniesionych środków na wymienione wyżej działania: ok. 2500 zł 

5) Małopolski Jarmark Bożonarodzeniowy, 14-15 grudnia 2019 r. – promowanie 

tradycji bożonarodzeniowych, warsztaty tworzenia ozdób choinkowych, degustacje 

regionalnych potraw świątecznych oraz wypieków, koncert kolęd i pastorałek 

w góralskich aranżacjach.  Wadowice – pl. Jana Pawła II, współpracowano z ludową 

kapelą góralską, Kołami Gospodyń Wiejskich, Wadowickim Centrum Kultury, 500 

uczestników, wartość poniesionych środków na wymienione wyżej działania – 

ok.12 500 zł. 
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5. Podsumowanie 

 

 W zakresie ochrony i opieki nad zabytkami Gmina Wadowice współpracuje z placówkami 

oświatowymi, kulturalnymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, fundacjami 

i kościołami, promując wartości materialne oraz niematerialne dziedzictwa kulturowego całej 

gminy. Zadania wspierane były również przez projekty edukacyjne i promocyjno-turystyczne 

mające na celu wzrost świadomości kulturalnej oraz rozbudzenie zainteresowania zabytkami 

wśród mieszkańców. 

 Gmina Wadowice w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. realizowała 

założenia GPOnZ wykorzystując do tego celu pełen wachlarz możliwości formalno-prawnych, 

finansowych i merytorycznych.  

 Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu działania pokazują, że Gmina Wadowice 

aktywnie realizuje zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz promowania 

dziedzictwa kulturowego regionu. W Programie zostało zaplanowanych 17 zadań, z czego 

zrealizowano 16 zadań, co daje 94,12% ze wszystkich zaplanowanych zadań. W sprawozdaniu 

zostały przedstawione tylko zrealizowane zadania. Wyniki te pokazują, że Gmina Wadowice 

bardzo aktywnie realizuje zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami oraz promowania 

dziedzictwa kulturowego regionu.  

 Wspieranie remontów i konserwacji najbardziej wartościowych i zagrożonych obiektów 

zabytkowych Gminy Wadowice stanowi jeden z priorytetów realizowanego Programu. Udzielanie 

dotacji współfinansującej część kosztów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku, ma działanie stymulujące i uzupełniające nakłady ponoszone przez 

właścicieli zabytków. Wspieranie prac przy zabytkach (też ujętych w gminnej ewidencji 

zabytków) znajdujących się w złym stanie technicznym, w szczególności w zakresie ich 

konserwacji, zabezpieczenia przed zniszczeniem i dewastacją, prowadzi do przyspieszenia efektu 

tych prac, ich kompleksowości i zgodności z warunkami konserwatorskimi, co bezpośrednio 

poprawia wizerunek gminy zwiększając jego atrakcyjność. 

 W latach 2018-2019 na remonty, konserwacje, rewitalizacja wydano 936 813,89 zł, w tym 

dofinansowania/dotacje 25621,63 zł: 

 2018 r. – 167 826,10 zł, 

 2019 r. – 768 987,79 zł, w tym dofinansowania w kwocie 25 621,63 zł. 

W latach 2018-2019 pracom poddano 14 obiektów. W 2018 r. wyremontowano 2 kapliczki. 

W 2019 r. renowacji/rewitalizacji zostało poddanych 12 obiektów, w tym 2019 r. adaptacji do 

nowej funkcji poddano 1 obiekt (tzw. Harcówkę w Parku Miejskim). 

 Wysoka aktywność instytucji kultury jest istotnym elementem realizacji zadań 

edukacyjnych w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego. Oferta tych placówek jest bardzo 

atrakcyjna, systematycznie zmieniana i uzupełniana, dzięki czemu licznie przyciągają odbiorców, 

edukując i promując lokalne dziedzictwo. W Gminie Wadowice aktywnie działają placówki 

zajmujące się szerzeniem dziedzictwa kulturowego. Ich oferta jest atrakcyjna i systematycznie 

zmieniana i uzupełniana, dzięki czemu przyciągają licznie odwiedzających. Wydatki w latach 

2018-2019 na zadania z zakresu kultury i turystyki, na zadania takie jak oznakowanie nowych 

szlaków, opracowanie broszur, folderów, książek, organizacja konkursów, wystaw to kwota około 

288 513,80 zł. 

Podsumowując należy stwierdzić, że priorytety były realizowane wszechstronnie przez 

różnorodne i komplementarne zadania, które w całości prowadziły do osiągnięcia założonego 

celu. Zadania te obejmowały zarówno działania bezpośrednio wpływające na poprawę stanu 

zachowania zabytków, jak i projekty, upowszechniające i promujące lokalne dziedzictwo 

kulturowe oraz zwiększające świadomość społeczną w zakresie potrzeby jego zachowania. Gmina 

Wadowice w sposób przemyślany i zaplanowany realizuje zadania związane z remontami 

i konserwacjami obiektów zabytkowych, pozyskując dodatkowo środki ze źródeł zewnętrznych. 


