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Zadanie z niecierpliwością  wyczekiwane 
przez rodziców i ich pociechy zakończyło  się 
w czerwcu.  Nowe place zabaw powstały przy 
obiektach użyteczności publicznej  w Tomasz-
kowicach – w Parku Kultury i Wypoczynku, 
w Jawczycach przy Świetlicy Środowiskowej 
„Nasze Światełko” oraz w  Zborówku przy 
budynku świetlicy.

Projekt przewidywał wykonanie nawierzch-
ni bezpiecznej i montażu elementów małej 
architektury tj. urządzeń zabawowych dla 
dzieci, karuzel, bujaków sprężynowych, 
ławek, koszów oraz tablic informacyjnych. 
Cały projekt opiewa na kwotę 187 708,90 zł, 
z czego dofinansowana kwota to 119 439,00 
zł. Przypominamy, iż projekt realizowany jest 

w  ramach pomoc y 
z  Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz 
Roz woju Obszarów 
Wiejskich w  ramach 
Programu Roz woju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 za 
pośrednictwem LGD 
w  ramach realizacji 
Lokalnych Strategii 
Rozwoju.

Daniela Orłowska

Materiały informacyjne Gminy Biskupice

Zadanie polegać będzie na budowie 
chodnika o długości ok. 820 m, poszerze-
niu jezdni do szerokości pasa ruchu 2,50 m, 
przebudowie istniejących zjazdów do pose-
sji, budowie kanalizacji opadowej, położe-
nie nowej nawierzchni jezdni na długości 
ok. 817,48 m. Chodnik posiadać będzie 
szerokość 1,50 – 2,00 m, wliczając obrzeża 
betonowe oraz krawężniki. Odwodnienie 
przebudowywanego odcinka drogi będzie 
odbywało się za pomocą projektowa-

nej kanalizacji deszczowej.   
Całość projektu opiewa na 
kwotę 2 404 058,47 zł.

Inwestycję wesprze dota-
cja w wysokości 1,5 mln zło-
tych przekazana przez woje-
wodę za pośrednictwem 
Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w  ramach Rzą-
dowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyj-
ności  Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruk-
tury Drogowej.

W  drodze postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na 
realizację zadania  pn.: „Przebudowa odcinka 
drogi gminnej klasy L Sławkowice – Bilczy-
ce (Brzozowa) o nr 560007K w Sławkowi-
cach wraz z budową kanalizacji opadowej, 
przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz 
napowietrznej” został wyłoniony wykonaw-
ca : Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlo-
we  Stanisław Tomaszek. Jak podaje umowa 
termin zakończenia inwestycji przewidziany 
został na 15 listopada 2018 r.

Kolejna droga w remoncie
Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi gminnej Sławkowice – Bilczyce 
(tzw. „Brzozowej”) w Sławkowicach. 

Gmina Biskupice zakończyła realizację projektu pn.„Rozwój ogólnodostępnej infra-
struktury rekreacyjnej i turystycznej w Tomaszkowicach, Zborówku i Jawczycach na 
terenie Gminy Biskupice”. 

Wykonawca rozpoczął prace remontowe 
budynku Szkoły Podstawowej w Przebiecza-
nach. Przystąpiono do rozbiórki przełączki, 
którą łączyła starą szkołę z salą gimnastyczną.  
Jak podają plany, szkoła wzbogaci się o dodat-
kowe piętro i skrzydło, wyposażone w prze-
stronne sale lekcyjne. Inwestycja wsparta 
dotacją  w wysokości 1  000 000 zł realizowana  
będzie do maja 2020 roku.  

Ruszyły prace 
przy rozbudowie 
Szkoły Podstawowej 
w Przebiecznach

Nowe place zabaw - raj dla najmłodszych
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O  tym, że można przywró-
cić rodzinne tradycje, świad-
czy historia rodziny Goryckich, 
obecnie mieszkających głównie 
w Woli Batorskiej, Niepołomicach 
także w Krakowie, i Zakopanem. 
O powstaniu klubu już w Panora-
mie pisaliśmy, lecz przypomnijmy, 
że zawiązany został w 2001 roku 
a formalnie zarejestrowany jako 

stowarzyszenie zwykłe w roku 
2007. Warto rozważyć w rodzi-
nach, ile wiemy o naszych przod-
kach.

Inicjatorem familijnego przed-
sięwzięcia jest Tadeusz Gorycki, 
który za sobą pociągnął całą rodzi-
nę. Kierując się przekazywanymi 
pokoleniowo szczątkami informa-
cji, sprawdzając księgi parafialne 
i inne źródła dotarł do najstarszych 
informacji z ok. 1560r. - o Szymo-
nie Goryckim z Pilzna nad Wisłoką. 
Okazuje się, że został uwieczniony 
w kilku zachowanych książkach 
jako poeta panegiryczny i religijny. 
I tak powoli, powstawało drzewo 
genealogiczne pokoleń odległych, 
jak i współczesnych. Kolejne zapi-
ski rozpoczynają się w roku 1746r. 
- rodzina w linii z Woli Batorskiej  
osiadła na skraju puszczy. Stąd 
na odznaczeniu kolor wstążki 
obrazują pasy zielony i niebieski 
(Puszcza i Wisła).  Te informacje 
pomogły przygotować graficznie 
Odznakę Honorową Goritius. Stąd 

na jej awersie jest 
wizerunek herbu 
s z l a c h e c k i e g o 
z  napisem Gori-
tius z  Krzyżem 
Kawalerskim oraz 
z koroną i beczką, 
która jest nawią-
zaniem do wie-
loletnich tradycji 
bednarskich tej 
familii wykony-
wanych w ostat-
n i c h  l a t a c h . 
Jeszcze pozostał 

jeden fachowiec w tym rzemiośle 
Zbigniew Gorycki z Zabierzowa 
Bocheńskiego. Wspomniany Krzyż 
posiadają: Tadeusz Gorycki z Nie-
połomic, Piotr Gorycki z Krakowa, 
Marian Mazur z  Piekar Śląskich 
i Ryszrd Gorycki z Warszawy, są oni 
Kawalerami Orderu „Polonia Resti-
tuta”. Na rewersie nowego Odzna-
czenia są napisy: Za zasługi” oraz 
„I Czyny Szlachetne”. Jest to zwią-
zane z patriotyczną historią rodu: 
w AK podczas II wojny światowej 
walczyli Goryccy z Woli Batorskiej 
Władysław i Jan a dwóch z Koprzy-
wicy Józef i Marian oddało za naszą 
Ojczyznę życie w walce z Niemca-
mi, przedstawiciel rodu mjr WP 
Eugeniusz Gordon- Gorycki zginął  
w Katyniu – stąd na otoku symboli-
zujące męstwo liście dębowe. 

Procedura ustanawiania Odzna-
ki Honorowej Goritius rozpoczę-
ta na Nadzwyczajnym Zjeździe 
Familijnym Przedstawicieli Rodzin 
Klubowych – Klubu Familijnego 
Goritius to kontynuacja drogi Sto-
warzyszenia, które umocniło tym 
samym swoją tożsamość. Trzeba 
było jednak trzykrotnych popra-
wek w Komisji Heraldycznej i jed-
nej w Kancelarii Prezydenta, aby 
wymarzone odznaczenie hono-
rowe stało się faktem. - Prezydent 
RP Andrzej Duda wyraził zgodę na 
przedstawiony wzór oraz sposób 
noszenia odznaczenia 7 czerwca 
2018r. – poinformował podczas 
nadzwyczajnego rodzinnego 
zjazdu Tadeusz Gorycki. Po wyra-
żeniu radości, obejrzeniu wzorów 
odznaczenia i  zapoznaniu się 
z jego dokumentacją uzgodnio-
no, ze powstanie również wzór 
pieczęci. Uchwałą Zjazdu jedno-
głośnie zakończono proces usta-
noawiania Odznaki Honorowe 
GoritiusJak to na familijnych zjaz-
dach bywa, zakończono go zacie-
śnieniem relacji przy grillu. Należy 
dodać przy tym, że spotkanie to 
odbyło się 11 sierpnia w Niepo-
łomickiej Izbie Regionalnej. Prze-
wodniczył mu senior rodu Piotr 
Gorycki, sekretarzem była Janina 
Machnicka. 

Barbara Zapadlińska

Materiały informacyjne Gminy NiepołoMice

Prezydent zatwierdził 
Odznaczenie

Klub Familijny Goritius

Przypomnijmy że Estończycy gościli już 
w Niepołomicach podczas tegorocznych Dni 
Niepołomic. Delegacja z Estoni wraz z prezy-
dentem miasta Juri  Morozovem odwiedziła 
nasze miasto w  ramach współpracy, jaką 
będziemy chcieli wraz z  Urzędem Miasta 
kontynuować. 

W  ramach rewizyty od 8 do 13 sierpnia 
delegacja Strażaków z  Niepołomic wraz 
z przewodniczącym Rady Miejskiej  Markiem 

Ciastoniem oraz radnym Powiatu Jakubem 
Paluchem udała się na wymianę do Mustvee. 
Podczas wizyty zwiedzono oddział straży 
granicznej mieszczący się nad jeziorem Pej-
pus oraz odbyto specjalny rejs po czwartym 
największym jeziorze w Europie w ramach 
patrolu granicznego. Udano się również do 
Państwowej Straży Pożarnej w Mustvee oraz 
okolicznych jednostek OSP w miejscowości 
Voore oraz Avinurme, w których nasi straża-
cy mogli wymieniać się doświadczeniami, 
gdzie szczególnie zwrócono uwagę na różni-
cę w specyfikację działań i pracę z młodzie-
żą. Podczas wizyty wzięliśmy  również udział 
w festiwalu związanym ze świętem miasta 
oraz zwiedziliśmy fabrykę ręcznie wykony-
wanych produktów z drewna. W Avinurme 
zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia muzeum 
i  kościoła, uczestniczyliśmy też w  koncer-
cie dwóch chórów, które wzbudziły podziw 
naszej delegacji. Podczas wizyty spotkaliśmy 

się również z muzykami z lokalnej Orkiestry 
Dętej prowadzonej przez zaprzyjaźnionego 
z nami kapelmistrza, który był już w Niepo-
łomicach. Na zakończenie wizyty odbyło się 
spotkanie z lokalnymi władzami gdzie stra-
żacy oraz samorządowcy mogli omówić plan 
współpracy miast   na kolejne lata. - Myślę że 
wizyta ta pogłębi nasze wspólne zainteresowa-
nia, wymianę doświadczeń w funkcjonowaniu 
samorządu gminnego i strażaków a także uści-
śli lepsze poznanie i współpracę - podkreślił Pan 
Marek Ciastoń – przewodniczący Rady Miej-
skiej w Niepołomicach. 

Paweł Dąbroś
Naczelnik OSP Niepołomice

Wizyta strażaków z Niepołomic w Estonii
Dzięki pomocy ze strony Urzędu Miasta oraz  zaangażowaniu  Wojciecha Wróblewskiego 
i Jakuba Palucha udało się zorganizować wizytę samorządowców oraz strażaków w Estoń-
skim miasteczku Mustvee. 
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Sierpniową tradycją stał się Grill u Burmi-
strza, czyli wspólne grillowanie w Parku Miej-
skim. Tym razem, na okoliczność małego jubile-
uszu czyli piątej edycji tego wydarzenia, posta-
nowiliśmy rozszerzyć nieco formułę i zaprosić 
wszystkich Państwa – od juniora do seniora 
– do centrum na wspólną zabawę!

Zaczynamy o godzinie 17.00 Grillem u Bur-
mistrza. Cztery zespoły rywalizować będą 
o Patelnię Burmistrza w tej dyscyplinie. Tym 
razem tematem przewodnim będzie grillowa-

nie po polsku. Zatem w ruch pójdą karkówki, 
kiełbasy, cebula i czosnek. Czyli to, co tygrysy 
lubią najbardziej. W szranki staną przedstawi-
ciele  Kawalerii Ochotniczej im. Krakowskiej 
Brygady Kawalerii, Miłośników Ziemi Niepo-
łomickiej oraz Szczepu Puszcza. Podczas gdy 
drużyny będą pracować nad przygotowaniem 
konkursowego dania, zaprosimy Państwa na 
kiełbaskę i karkówkę. Swoją porcję otrzyma 
każdy obecny, do wyczerpania zapasów.

Nasi najmłodsi mieszkańcy również nie będą 
narzekać na nudę. Na stanowisku z animacjami 
dzieci będą mogły wędrować po zamku, który 
sami zbudują, własnoręcznie przygotować 
korony, tarcze i miecze, a na końcu stoczyć 
bitkę przez mury na kolorowe kulki. Oprócz 
tego będzie można skorzystać z zamku i dmu-
chanej zjeżdżalni.

Specjalnie na tą okoliczność odwiedzą nas 
goście z zaprzyjaźnionego miasta Szécsény, 
liczymy na smaczną próbkę madziarskiej 
kuchni. Po zakończeniu konkursu i animacji 
dla dzieci, około godziny 20.00, rozpocznie się 
zabawa taneczna. To druga, po Dniach Niepo-
łomic, okazja aby zaprezentować swoje umie-
jętności na parkiecie, a właściwie na płytkach 
Parku Miejskiego. Impreza taneczna potrwa 
do godziny 1.00 w nocy. Podczas jej trwania 
czynna będzie strefa gastronomiczna, z grillem 
i całym wachlarzem napoi chłodzących. Zatem 
będzie się działo.

Zapamiętajmy tą datę – 25 sierpnia, 
sobota, park miejski w Niepołomicach. 
Zapraszamy już od godziny 17.00. Od 20.00 
rozpoczynamy imprezę taneczną. Bawimy 
się bez względu na pogodę!

Grill na pożegnanie wakacji 25 sierpnia
Wakacje nieuchronnie zbliżają się ku koń-
cowi. Niedługo skończy się sezon urlopowy, 
a uczniowie wrócą do szkół. Ale zanim to 
nastąpi, spotkajmy się 25 sierpnia i wspól-
nie zabawmy podczas Pożegnania Wakacji!

Strażacy z  OSP Niepołomice-Podgrabie 
ś w i ę t o w a l i  s w e  5 0 - l e c i e  2 8  l i p c a , 
rozpoczynając uroczystości Mszą Świętą 
w Kościele parafialnym w Grabiu. Uroczystość 
zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli 
władz gminnych oraz strażackich wszystkich 
szczebli. Pogoda była niezwykle upalna, 
strażacy dzielnie trwali w szyku, z pocztami 
sztandarowymi i druhami z  zaprzyjaźnionych 
jednostek. Dzielnie wspierały ich panie z KGW 
rozdając transportery z wodą. Przygotowały też 
wspaniały jubileuszowy tort.

Historia OSP sięga 1968 roku, gdy jako 
pododdział Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Niepołomicach liczyła 24 członków. 
Pierwszymi członkami byli: Stefan Kolasa, 
Czesław Kalisz syn Karola, Franciszek Jeleń, 

Czesław Kalisz syn Mateusza, 
K a r o l  K o l a s a ,  S t a n i s ł a w 
Sendorek, Stefan Rogowski, 
Stanisław Rogowski, Władysław 
Szewczyk, Zygmunt Bronisz, 
Krzysztof Krzysztofek, Tadeusz 
Solarczyk, Jan Kalisz, Edward 
Biernat, Stefan Biernat, Józef 
Kłusek, Leszek Kłusek, Józef 
Kłusek (senior), Stanisław Czaplak, Piotr 
Szewczyk, Zygmunt Węgrzyn,Stanisław Jeleń. 

„Zaraz po założeniu pododdziału OSP 
w Podgrabiu przystąpiono do budowy remizy 
i  już w  roku 1969 oddano do użytku takie 
pomieszczenia jak garaż z świetlicą. W tym 
też roku  otrzymali samochód pożarniczy 
mark i  “DODRZA” oraz sprzęt  bojowy 
i  część umundurowania. Jako pododdział 
w  dalszym ciągu  gromadzili materiały 
budowlane na dalszą rozbudowę Remizy. Na 
walnym zgromadzeniu 26 marca 1977 roku 
przekształcono dotychczasowy pododdział 
na samodzielną jednostkę OSP Niepołomice 
- Podgrabie i powołano  Zarząd w składzie: 
prezes - Stefan Kolasa, naczelnik: Franciszek 
Jeleń, sekretarz: Stanisław Rogowski, skarbnik: 
Józef Gaweł. Członkowie: Józef Kłusek, 
Władysław Szewczyk, Jan Kalisz, Stanisław 
Czaplak, Czesław Kalisz syn Karola, Zygmunt 
Węgrzyn, i przystąpili do dalszej  rozbudowy 
Domu Strażaka (II etap). W 1980 roku jednostce 
naszej został przekazany sztandar OSP 
Podgrabie    

Na początku lat 90. posiadaliśmy oprócz 
podstawowej druż yny,  dwie druż yny 
młodzieżówki - męską i  żeńską i  własną 
orkiestrę dętą prowadzoną przez Józefa 
Warzdasa. Na zebraniu w  1987 roku został 
uchwalono (III etap) dalszej rozbudowy remizy 

o  dużą salę taneczną oraz pomieszczenia: 
świetlicy, filii Ośrodka Zdrowia.” 

- Nasza jednostka OSP liczy obecnie 58 
członków oraz 20 członków Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Ilość wyjazdów różnego 
typu akcji wynosiła od 40 do 60 średniorocznie 
– mówił prezes: Stanisław Rogowski, który 
przewodnicz y jednostce z   Zarządem 
w  składzie: wiceprezes: Edward Ślęczek, 
naczelnik:  Grzegorz Sendorek, zastępca 
naczelnika: Bolesław Starosta, sekretarz: 
Kamil Solarczyk, skarbnik: Bogusława Gaweł, 
gospodarz: Piotr Taborski, kronikarz: Tadeusz 
Kącki , członek Zarządu: Krzysztof Chytroś. 

Tego dnia strażacy z podgrabia usłyszeli 
wiele słów wdzięczności od burmistrza 
Romana Ptaka oraz władz OSP. Srebrnym 
medalem odznaczony został sztandar 
jednostki. Wiele odznaczeń otrzymali zasłużeni 
strażacy.

50 – lecie OSP Podgrabie
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Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce

ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
tel. +48 12 26 34 100  
fax. +48 12 27 86 860 
e-mail: magistrat@wieliczka.eu

28 lipca o godz. 19:00 Mszą Świętą 
w kościele parafialnym w Strumianach 
rozpoczęły się obchody 2. Rocznicy 
Światowych Dni Młodzieży 2016. 
Bezpośrednio po Mszy św. wyruszyliśmy 
w pielgrzymce z kościoła w Strumianach 
na Campus Misericordiae, wśród jej 
uczestników była delegacja włoskiego 

miasta Fano. Pielgrzymi nieśli figurę 
Matki Bożej z Loreto. Wierni wraz z ks. 
kard. Stanisławem Dziwiszem przeszli 
przez Bramę Miłosierdzia – kopię tej, 
przez którą w 2016r. Przeszedł Papież 
Franciszek oraz młodzi ludzie ze 
wszystkich kontynentów świata. Na 
scenie plenerowej, odbył się Koncert 

Uwielbienia z udziałem Chóru Solnego 
Uwielbienia, PDF oraz Kwartetu 
Smyczkowego Bonjour. Drugiego dnia 
obchodów 2. Rocznicy Światowych Dni 
Młodzieży odprawiona została 
Msza Święta, a po niej na scenie 
plenerowej wystąpiły zespoły Gospel 
Voice oraz Play&Pray.

Spotkanie
na Campus 
Misericordiae
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27 lipca, w sali wielickiego Magistratu, burmistrz Miasta i Gmi-
ny Wieliczka Artur Kozioł oraz burmistrz Miasta Fano - Massi-
mo Seri podpisali porozumienie dotyczące współpracy part-
nerskiej Wieliczki i Fano.

Jest to już to już 5. miasto partnerskie Wieliczki, zaraz po Sa-
int-André-lez-Lille (Francja), Bergkamen (Niemcy), Siesto Flo-
rentino (Włochy) i Litovel (Czechy).

Miasto i Gmina Wieliczka oraz Miasto Fano nawiązały kon-
takty podczas współrealizowanych projektów Unii Euro-

pejskiej z zakresu polityki społecznej. Przedstawiciele Fano 
uczestniczyli również w wydarzeniach organizowanych 
w Wieliczce, a delegacja Wieliczki w tych organizowanych 
w Fano.

Miasto Fano w Republice Włoskiej położone nad Morzem 
Adriatyckim w Prowincji Pesaro i Urbino jest 3. co do wiel-
kości miastem Regionu Marche, o populacji ok. 60 000 
mieszkańców. Początki historii tego miasta sięgają czasów 
rzymskich, kiedy nosiło nazwę Fanum Fortunae.

Fano nowym miastem partnerskim Wieliczki

- Dziękuję za ten niezwykły dar na Campus Misericordiae, 
za trud pracy włożony w jego przygotowanie. 
Przyjechałem tutaj wraz z młodymi przyjaciółmi z Zespołu 
Pieśni i Tańca „Sułkowianie”, przebyliśmy ponad 1400 km, 
by dotrzeć do Osimo i jesteśmy zaszczyceni odbierając 
ten niecodzienny dar z ziemi włoskiej. W sanktuarium 
znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, gdy patrzymy na 
Kościół Mariacki wykonany ze zbóż – czujemy się jak 
w domu. Dziękuję za to niezwykłe przyjęcie - powiedział 
Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki.

Wieliczka na 
uroczystościach Festa 
del Covo we Włoszech
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Trwa przebudowa boiska sportowego w Czarnochowicach. 
W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in.: trybuna na 
200 osób, piłko-chwyty, nowe bramki, nowa murawa wraz 
z drenażem oraz wyrównany zostanie poziom boiska.
Inwestycja ta realizowana jest ze środków Miasta i Gminy 
Wieliczka oraz Unii Europejskiej, przekazanych za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Wielickiego. 
Całkowity koszt inwestycji wynosi 305 000 zł.
Przebudowa boiska umożliwi organizację różnych form 
aktywnego wypoczynku społeczności lokalnej: treningów 
i meczy piłkarskich, pikników rekreacyjno-sportowych, 
festynów z okazji dnia dziecka, zabaw tanecznych, pokazów 
i zawodów strażackich itp.

Modernizacja boiska sportowego 
w Czarnochowicach 

Podczas wakacji prowadzone są prace dotyczące zadania 
„Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 
w Wieliczce” dofinansowanego w ramach projektu „Małopolskie 
boiska”
Wykonano roboty polegające na usunięciu nawierzchni asfaltowej 
i wykonaniu nawierzchni poliuretanowej na podbudowie z kruszywa. 
Boisko zostanie ogrodzone piłkochwytami do wysokości 6 
mb z dwoma bramami i dwoma furtkami. Na boisku zostaną 
zamontowane bramki do piłki ręcznej, słupki do koszykówki 
i uniwersalne słupki do siatkówki i tenisa.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 482 542 zł, w tym 
dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego 194 542 zł.

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej Nr 2

Niebawem otwarcie wielickiej Mediateki
Wielkimi krokami zbliża się otwarcie Wielickiej Mediateki, w której siedzibę swoją znajdzie Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wieliczce. W sali kinowej zamontowano wygodne fotele oraz nowoczesne nagłośnienie. Sale wypełniają się 
meblami, które na bieżąco są skręcane. 
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Materiał informacyjny Gminy kłaj

Bliżej kultury – czyli Nowoczesne cen-
trum Kultury w Kłaju

6 sierpnia, ójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strą-
czek wraz Wicemarszałkiem Województwa 
Małopolskiego - Wojciechem Kozakiem 
podpisali umowę na dofinansowanie pro-
jektu, dzięki któremu w  Kłaju powstanie 
nowoczesne Centrum Kultury. Zadanie ma 
być realizowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego. Dzięki środkom z Unii Euro-
pejskiej część ośrodka zdrowia należąca do 
Gminy zostanie zaadaptowana pod Cen-
trum Kultury z prawdziwego zdarzenia. 

Nie tylko nowoczesny ale i ekologiczny! 

Obiekt w  którym postanie GCK będzie 
zdecydowanie ekologiczny, dzięki zamonto-
wanym na dachu panelom fotowoltaicznym, 
które wytworzą prąd na potrzeby placówki. 

Dzięki systemowi podjazdów, montażowi 
windy – z oferty kulturalnej w centrum Kłaja 
korzystać będą mogły również osoby niepeł-
nosprawne, poruszające się na wózkach inwa-
lidzkich. Projekt przewiduje m.in.: specjalną 
scenę mobilną, profesjonalne oświetlenie 
estradowe, ściankę wspinaczkową, monitor 
interaktywny oraz pomieszczenia do ćwiczeń, 
w tym urządzenia umożliwiające prowadze-
nie zajęć baletowych. Zadanie zrealizowane 
będzie do końca 2019 roku. 

Centrum Kłaja – oazą spokoju i miejscem 
rozrywki 

Dzięki funduszom unijnym centrum Kłaja 
czekaj rewitalizacja. Wójt Gminy Kłaj – Zbi-
gniew Strączek podpisał już umowę na pod-
stawie, której otrzyma dofinansowanie m.in. 
na budowę zadaszonej letniej sceny z zaple-
czem. To właśnie tam w niedalekiej przyszłości 
będą odbywać się koncerty i różnego rodzaju 
imprezy. 

Na remont czeka również wiata przystanku 
oraz zabytkowy tramwaj, aktualnie użytko-
wany wyłącznie sezonowo. Centrum- rajem 
do odpoczynku stanie się gdy przybędzie 
kwiatów, pergoli, krzewów i lamp. Aktywni 
nadmiar energii będą mogli spożytkować na 
otwartej siłowni, a zwolennicy spokojniejszej 
formy relaksu odpoczną na leżakach i w spe-
cjalnych altankach. 

Grunt to bezpieczeństwo! 

Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie na 
przebudowę dwukondygnacyjnego budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie. 
W  ramach programu Małopolskie Remizy 
2018, jeszcze w pierwszym kwartale przy-
szłego roku szarowscy strażacy będą mogli 
się pochwalić nowoczesnym obiektem 
o powierzchni 388,03 m.kw. Na to przedsię-
wzięcie gmina otrzymała jedynie 41 tysięcy 
złotych. To kropla w morzu potrzeb dlatego 
gospodarz gminy deklaruje, że nadal będzie 
sięgał po fundusze zewnętrzne na ten cel. 

Bardziej wyposażeni! 

Kolejne środki aby mieszkańcy czuli się 
bezpieczniej! Gmina Kłaj otrzymała również 
dofinansowanie  na zakup sprzętu dla stra-
żaków. Umowy na to zadanie przekazał Wój-
towi Gminy – Zbigniewowi Strączkowi Wice-
marszałek Wojciech Kozak. Na ten cel udało 
się pozyskać aż 25 tysięcy w ramach progra-
mu „Bezpieczna Małopolska 2018”.

Oliwia Bieda 

Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy Centrum Kultury i rewitalizacji centrum Kłaja.
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Dlaczego Prezes kopalni soli  w dawnych czasach 

nazywany był Żupnikiem?

Czy chodził w żupanie?

To nie jedyne  pytania, na które będzie można 

poznać odpowiedź podczas  podróży w przeszłość 

w podziemnej ekspozycji Muzeum w kopalni soli 

w czasie spotkania z cyklu „Senior w Muzeum”. Wiele 

ciekawostek i opowieści czeka na starszych gości 

naszej instytucji. 

Tym razem w roli przewodnika wystąpi Żupnik, który 

poprowadzi wszystkie chętne osoby kopalnianymi 

chodnikami w odpowiednim mikroklimacie podzie-

mi. Zapraszamy!

14. 09. br.godz. 10.00 w Muzeum w kopalni. Koszt 9 

zł. od uczestnika. Rezerwacja tylko telefoniczna !!! 

pod numerem telefonu 12 289 16 33.

„Witajcie drodzy nieznajomi z  przyszłości…” – tak zaczyna 

się tajemniczy list sprzed prawie 100 lat, na który „przypadkiem” 

natrafi liśmy w naszym Muzeum… Autor zostawił wskazówki oraz 

stare zdjęcia, aby poprowadzić śmiałków do „Skarbu”… Chętnych 

na przygodę podczas rodzinnego spaceru 23. 09 br. zapraszamy 

na kolejne zajęcia z cyklu „Mama, tata i ja”! Uczestnicy spacerując 

i rozwiązując różne zagadki, poznają Wieliczkę i odkryją tajemniczy 

„skarb” z przeszłości. 

Wydarzenia 
kulturalne

WRZESIEŃ 2018 r.

12.09                 

otwarcie wystawy jubileuszowej 

25-lecia Wielickiej Grupy Twórców 
„ART-KLUB”

14.09

Senior w Muzeum:  „Opowieści 

żupnika”, ekspozycja Muzeum 

w kopalni

15 - 16.09 

Impreza „Europejskie Dni 
Dziedzictwa”, Zamek Żupny 

i Muzeum w kopalni   

19.09  

Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum wykład mgr K. Stabrawy 

- Powęskiej pt. „Dylematy 

otwierania instytucji dziedzictwa na 

odbiorców” 

23.09

Mama, Tata i Ja  - „Nasze miasto 

wczoraj i dziś”, Zamek Żupny 

30.09

godz. 16.00 - IV koncert  

„Popołudnie ze Straussem”, 
ekspozycja Muzeum w kopalni, 

komora  A. Długosza 

do 2.09  

wystawa „Ballada o lubelskim 
bursztynie”, Zamek Żupny 

do 16.09  

ekspozycja „Sól w oku satyry”,  
Muzeum w kopalni 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka uczest-

niczy w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego „60+ Kultura”. 

W ramach wydarzenia zapraszamy seniorów 

do Zamku Żupnego i Muzeum na III poziomie 

kopalni – obiektów wpisanych na Listę Świa-

towego Dziedzictwa UNESCO. 

28-30 września br. (piątek-niedziela) godz. 

9.00-20.00 – wstęp wolny do Zamku Żupne-

go dla osób w wieku powyżej 60 lat.

– 28 września br., godz. 11.00 ( piątek) - „Spacer 

po podziemnym Muzeum 135 m pod ziemią” 

(rezerwacja – Dział Edukacji  Muzeum, 

tel. 12 289 16 33, decyduje kolejność zgło-

szeń, wstęp wolny). 

Szczególnie polecamy poznanie nowej wysta-

wy naczyń przyprawowych, głównie solniczek 

powstałych od ok. 1500 roku do początku XX 

wieku. Ta wyjątkowa kolekcja Muzeum Żup 

Krakowskich Wieliczka należy do najcenniej-

szych tego typu na świecie. 

– 29 września br., godz. 15.00 (sobota) – 

kustosz Klementyna Ochniak-Dudek oprowa-

dzi po nowej ekspozycji solniczek. 

Opowieści 
żupnika

„Mama, tata i ja” 
w poszukiwaniu skarbu…

„60 + KULTURA”
28 – 30 września (piątek – niedziela) 2018 r.

no 180 IX 2018
GAZETA

MUZEALNA

MIESIĘCZNIK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

zaprasza od 1 października 2018 r. grupy 

szkolne na bezpłatne zajęcia edukacyjne 

dofi nansowane przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro-

gramu KULTURA DOSTĘPNA. 

Celem projektu jest rozszerzenie możli-

wości uczestnictwa w propozycjach muze-

alnej oferty kulturalnej m.in. młodzieży 

szkolnej i dzieci, które często napotykają na 

rozmaite bariery w korzystaniu z tego typu 

edukacyjnych działań. Zajęcia będą realizo-

wane w ekspozycji podziemnej Muzeum na 

III poziomie kopalni soli.

Tematy spotkań: 

„Od kopacza do górnika” (klasy I-III), 

„W solnym labiryncie” ( klasy IV-V),

 „Górnicze ABC” (klasy VII i starsze).

REZERWACJA od 10 września 2018 r., 

Dział Edukacji , tel. 12 289 16 33. Ilość 

miejsc ograniczona.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka  

zaprasza w dniach 15 i 16 września 2018 r. 

do obiektów wpisanych na Listę UNESCO 

- Zamku Żupnego i ekspozycji Muzeum na 

III poziomie kopalni soli. W nawiązaniu do 

myśli przewodniej tegorocznej edycji EDD 

„Niepodległa dla wszystkich” przygotowa-

no program popularyzujący wiedzę doty-

czącą tego aspektu historii Polski.

ZAMEK ŻUPNY

9.00-16.00

 Zwiedzanie:

– wystaw stałych z unikatową kolekcją 

solniczek,która zaliczana jest do najcen-

niejszych tego typu zbiorów na świecie

– ekspozycji czasowych: „Granice 1918-

1945” (na dziedzińcu Zamku) oraz wystawy 

poświęconej  jubileuszowi 25-lecia Grupy 

Twórców ART-KLUB

9.00-15.00  Kto ty jesteś?- zajęcia edu-

kacyjne dla dzieci i rodziców

10.00, 14.00 „U progu niepodległości” 

– prelekcja pani Urszuli Mróz, historyka 

Muzeum.

TRASA  MUZEUM W KOPALNI SOLI

9.00 – 16.00 

Zwiedzanie ekspozycji Muzeum* na III 

poz. kopalni, w tym wystaw stałych i eks-

pozycji czasowej „Sól w oku satyry”. Pokaz 

multimedialny z  wykorzystaniem grafik 

z 1842 roku.

* Uwaga, wymagana wcześniejsza rezer-

wacja na stronie www.muzeum.wieliczka.

pl, od 11 września , od godz.8.00.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. 

Serdecznie zapraszamy!

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, 

32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8

www.muzeum.wieliczka.pl

Informacja: Dział Edukacji, 

Tel: 12 2891633

KULTURA  DOSTĘPNA

Europejskie Dni Dziedzictwa 2018
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nazywany był Żupnikiem?

Czy chodził w żupanie?

To nie jedyne  pytania, na które będzie można 

poznać odpowiedź podczas  podróży w przeszłość 

w podziemnej ekspozycji Muzeum w kopalni soli 

w czasie spotkania z cyklu „Senior w Muzeum”. Wiele 

ciekawostek i opowieści czeka na starszych gości 

naszej instytucji. 

Tym razem w roli przewodnika wystąpi Żupnik, który 

poprowadzi wszystkie chętne osoby kopalnianymi 

chodnikami w odpowiednim mikroklimacie podzie-

mi. Zapraszamy!

14. 09. br.godz. 10.00 w Muzeum w kopalni. Koszt 9 

zł. od uczestnika. Rezerwacja tylko telefoniczna !!! 

pod numerem telefonu 12 289 16 33.

„Witajcie drodzy nieznajomi z  przyszłości…” – tak zaczyna 

się tajemniczy list sprzed prawie 100 lat, na który „przypadkiem” 

natrafi liśmy w naszym Muzeum… Autor zostawił wskazówki oraz 

stare zdjęcia, aby poprowadzić śmiałków do „Skarbu”… Chętnych 

na przygodę podczas rodzinnego spaceru 23. 09 br. zapraszamy 

na kolejne zajęcia z cyklu „Mama, tata i ja”! Uczestnicy spacerując 

i rozwiązując różne zagadki, poznają Wieliczkę i odkryją tajemniczy 

„skarb” z przeszłości. 

Wydarzenia 
kulturalne

WRZESIEŃ 2018 r.

12.09                 

otwarcie wystawy jubileuszowej 

25-lecia Wielickiej Grupy Twórców 
„ART-KLUB”

14.09

Senior w Muzeum:  „Opowieści 

żupnika”, ekspozycja Muzeum 

w kopalni

15 - 16.09 

Impreza „Europejskie Dni 
Dziedzictwa”, Zamek Żupny 

i Muzeum w kopalni   

19.09  

Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół 
Muzeum wykład mgr K. Stabrawy 

- Powęskiej pt. „Dylematy 

otwierania instytucji dziedzictwa na 

odbiorców” 

23.09

Mama, Tata i Ja  - „Nasze miasto 

wczoraj i dziś”, Zamek Żupny 

30.09

godz. 16.00 - IV koncert  

„Popołudnie ze Straussem”, 
ekspozycja Muzeum w kopalni, 

komora  A. Długosza 

do 2.09  

wystawa „Ballada o lubelskim 
bursztynie”, Zamek Żupny 

do 16.09  

ekspozycja „Sól w oku satyry”,  
Muzeum w kopalni 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka uczest-

niczy w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego „60+ Kultura”. 

W ramach wydarzenia zapraszamy seniorów 

do Zamku Żupnego i Muzeum na III poziomie 

kopalni – obiektów wpisanych na Listę Świa-

towego Dziedzictwa UNESCO. 

28-30 września br. (piątek-niedziela) godz. 

9.00-20.00 – wstęp wolny do Zamku Żupne-

go dla osób w wieku powyżej 60 lat.

– 28 września br., godz. 11.00 ( piątek) - „Spacer 

po podziemnym Muzeum 135 m pod ziemią” 

(rezerwacja – Dział Edukacji  Muzeum, 

tel. 12 289 16 33, decyduje kolejność zgło-

szeń, wstęp wolny). 

Szczególnie polecamy poznanie nowej wysta-

wy naczyń przyprawowych, głównie solniczek 

powstałych od ok. 1500 roku do początku XX 

wieku. Ta wyjątkowa kolekcja Muzeum Żup 

Krakowskich Wieliczka należy do najcenniej-

szych tego typu na świecie. 

– 29 września br., godz. 15.00 (sobota) – 

kustosz Klementyna Ochniak-Dudek oprowa-

dzi po nowej ekspozycji solniczek. 

Opowieści 
żupnika

„Mama, tata i ja” 
w poszukiwaniu skarbu…

„60 + KULTURA”
28 – 30 września (piątek – niedziela) 2018 r.
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Pielęgnowanie kobiecości, 

to nasza międzypokoleniowa PASJA  

Wierzymy, że  KOBIETY  w  każdym wieku mogą
być   PIĘKNE,   szczęśliwe   i   pełne blasku.
Wystarczy  wprowadzić    w     życie  holistyczne

podejście,   które   jest    przez   nas   uwielbiane
oraz stosowane każdego dnia. Dzięki  temu  dla
naszych  Klientek uzyskujemy SPEKTAKULARNE
EFEKTY w  zakresie   pielęgnacji,   odmładzania,

eksponowania kobiecej urody, co jednocześnie
cudownie  wpływa  na  ich  dobry  nastrój. Życie
staje  się  piękniejsze. 
Dla Ciebie łączymy nowoczesność z tradycją. Osiągnięcia medycyny estetycznej oraz 
najnowsze technologie służą pomocą w uzyskiwaniu szybkich efektów. Natomiast tradycja 
oraz 25 lat doświadczenia pomagają w skutecznym podtrzymywaniu rezultatów odmładzania, 
a co najważniejsze odsłaniają tajemnice efektywnej pielęgnacji. 
W każdej chwili możesz zobaczyć zakres usług, które przygotowałyśmy dla Ciebie, aby dbać i 
wspierać Twoją urodę na stronie www.gabinetkosmetyczny-dd.pl
Możesz również zadzwonić pod numer 600 155 707, aby umówić swoją BEZPŁATNĄ holistyczną
konsultację. 
                                                                                                                                             Z pozdrowieniami
                                                                                                                                             Dorota i Iwona Dymek

Rewelac yjna informa-
cja nadeszła do trenerów 
i  władz klubu UKS REGIS 
Wieliczka z  Cetniewa. Po 
zakończonym Campie cen-
tralnym U14 najlepszych 
koszykarzy tego rocznika 
w Polsce  (32 zawodników) 
trener Reprezentacji Woj-
ciech Rogowski i  jego asy-
stenci Łukasz Dzierzgowski  
i  Grzegorz Kożan wytypo-

wali 12 koszykarzy, którzy 
wyjadą na pierwszy między-
narodowy turniej Reprezen-
tacji Polski rocznika 2004. 
W tej 12  znalazł się zawod-
nik UKS  REGIS Wieliczka 
Aleksander Busz jako jedyny 
przedstawiciel Małopolski. 
Jest on od kilku lat jest czo-
łowym zawodnikiem swo-
jego rocznika. Ma za sobą  
przygodę wygrania Campu 

Gortata i wizyty na zapro-
szenie Marcina Gortata w 
Waszyngtonie. Teraz czas 
na   reprezentowanie Pol-
ski z orzełkiem na piersi. To 
wynik ciężkiej wieloletniej 
pracy Olo na zajęciach MOS 
Wieliczka, gdzie został przy-
prowadzony jako 7 latek 
na zajęcia w SP 3 Wieliczka. 
Na zajęcia MOS od tej pory 
uczęszcza regularnie już 7 

lat.  W Hiszpanii Reprezenta-
cja Polska zmierzy się z czo-
łowymi zespołami Europy.

Wielicki koszykarz w Młodzieżowej Kadrze 
Polski na turnieju w Hiszpanii !!!
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W Raciborsku zrodził się pro-
jekt powstania ogrodu biblijne-
go. Pomysłodawcą jest dyrektor 
Szkoły Podstawowej w  Gra-
jowie Lucjan Rówiński. Miej-
scowość Grajów jest częścią 
parafii Raciborsko . Realizacja 
- w ramach Budżetu Obywatel-
skiego -jeśli mieszkańcy Miasta 
i Gminy Wieliczka oddadzą na 
niego swój głos. Zachęcamy 
do wejścia na stronę Budżetu 
Obywatelskiego 2018/2019 
wbo.wieliczka.eu i odnalezienia 
zadań, które do nas najbardziej 
przemawiają. WBO jest projek-
tem, w którym realizowane są 
pomysły mieszkańców na łącz-
ną kwotę 1760000zł, głosowa-
nie trwa do 14 września

Ogród może powstać na 
gminnej 40 arowej działce 
przy kościele w  Raciborsku. 
Pomysł powstał, gdy społecz-
ność szkolna odwiedziła Ogród 
Biblijny w  Muszynie. Są one 
też w Proszowicach, Myczkow-
cach, w Krakowie na Łosiówce. 
Projekt będzie miał też walory 
ewangelizacyjne, turystyczne 
i przyrodnicze. 

Ogród prowadzi do Ziemi 
Świętej z  czasów Starego 
i Nowego Testamentu. W Biblii 
znajdziemy około 200 gatun-
ków roślin, w różnych opisach 
ale też użytych w formie ale-
gorii np. winorośl symbolizuje 
Pana Jezusa, oliwka – Naród 
Wybrany -  mówi dr hab. Zofia 
Włodarczyk z  Katedry Roślin 
Ozdobnych Uniwersytetu Rol-
niczego. Są wśród nich drzewa, 
krzewy, wieloletnie rośliny ziel-
ne, ale też rośliny jednoroczne, 
których nasiona corocznie się 
wysiewa i  zbiera, ku radości 
dzieci. Wszystkim roślinom 
w ogrodzie towarzyszą cytaty 
z Pisma Świętego i to jest feno-
men ogrodów biblijnych.

Ogród pomaga poznać tek-
sty Pisma Świętego, nawiązu-
jąc do tajemnic Księgi Boga. 
Kompozycje rzeźb, roślin oraz 
fragmentów Słowa Bożego 
służą lepszemu jego zrozu-
mieniu, kontemplacji. Sprzyja 
temu wiele miejsc zacienio-
nych z ławeczkami. Z pewnym 
zdziwieniem można odkryć 
jak wyglądają rośliny ze zna-

nych przypowieści: jak choćby 
morwa i gorczyca, na które Pan 
Jezus wskazuje chcąc zachę-
cić nas do pomnażania wiary 
w  naszym życiu. Niezwykle 
uderzający jest fakt, że współ-
cześnie odkrywane na nowo 
lecznicze działanie niektórych 
roślin (np. czystka, granatu, figi) 
znane było w  czasach biblij-
nych. Miniaturowe krajobrazy 
Ziemi Świętej jak np. pustynie, 
pola, gaje oliwne przenoszą 
nas w realia, w których żył Pan 
Jezus i apostołowie. Poprzez 
proste kompozycje można 
obrazowo pokazać wiele nauk 
Jezusa choćby tą o przebacza-
niu i wiele innych, które mają 
nam przypomnieć o najważ-
niejszym celu naszego życia 
– zbawieniu. I aby ludzie poko-

chali Pismo Święte, jako słowo 
miłości i historię naszej wiary.

Ogród może służyć niedziel-
nym przechadzkom przed lub 
po Mszy Świętej, wędrówkom 
z Biblią i zamyśleniem nad Sło-
wem Bożym oraz katechezom 
biblijnym dla dzieci i młodzie-
ży. Ma wymiar ewangelizacyj-
ny, tu można przeżyć duchowe 
rekolekcje. Ogrody są też atrak-
cją turystyczną, przyjeżdżają 
tu wycieczki. To wielka radość 
i pomoc dla osób, które nigdy 
nie były w Ziemi Świętej.

Głosujemy, dając punkty 3, 2, 
1 na listach inwestycji odrębnie 
ogólnogminnych i  odrębnie 
lokalnych. To tylko kilka minut. 
Wspomniany ogród biblijny jest 
zadaniem ogólnogminnym.

Barbara Zapadlińska

OGRÓD BOGA

Czy powstanie Ogród Biblijny w Raciborsku? 
GŁOSOWANIE TRWA

Nadanie przykazań Góra Synaj.

Sala wypełniona była po brzegi, bo też 
w  firmie pracuje ponad 130 pracowni-
ków. Przybyli także zaproszeni goście oraz 
opiekunowie duchowi z Duszpasterstwa 
Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”: 
ks. Grzegorz Piątek i ks. Piotr Piekarczyk. 
Spotkanie zainaugurowano uroczystym 

przemówieniem. Marek Świeży rozpoczął 
od podziękowań, przytaczając fragment 
Psalmu 127 o tytule „Pomyślność pochodzi 
od Boga”: „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na 
próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą”. 
Za 25 lat działalności firmy podziękował 
Panu Bogu, przez ręce Matki Najświętszej, 
podkreślając, że czuje i czuł Jego opiekę 
i błogosławieństwo. Z wdzięcznością dzię-
kował wszystkim, którzy z nim od początku 
budowali tę firmę, a szczególnie byłemu 
wspólnikowi Zdzisławowi Kowalskiemu, 
z  którym współpracowali prawie 25 lat 
i który nie mógł przybyć, ale był otoczony 
wdzięcznym wspomnieniem. 

- W firmie Chomik jest swoista sztafeta 
pokoleń, mówił żartując pan Świeży i dzię-

kując pracownikom wspomniał tych, którzy 
pracują najdłużej. Pod koniec uroczystości 
pracownikom obchodzącym jubileusze 
pracy wręczono dyplomy w formie drzew 
genealogicznych, przedstawiających 
„rodzinę” firmy. Chomik dziś jest piękną sta-
bilną firmą ze zgraną, dobrą i mądrą załogą, 
podsumował Marek Świeży. A tego dowo-
dem stały się podziękowania i gratulacje 
od pracowników, którzy wręczyli szefowi 
ponad dwumetrowego chomika. Maskot-
ka wszystkim się spodobała, wzbudzając 
sympatię i ogólną radość. Po uroczystym 
obiedzie uczestnicy rozpoczęli zabawę 
taneczną, będącą okazją do jeszcze silniej-
szej integracji.

Barbara Zapadlińska

25 lat Chomika z Gdowa
25 lat w działalności firmy jest znakiem osiągnięcia stabilizacji, rozwoju, przejścia przez 
wiele dobrych i trudnych chwil, okrzepnięcia w branży. Jubileusz to też czas wdzięczności 
i radości – i takie chwile przeżyli wspólnie właściciel firmy Chomik, Marek Świeży z żoną 
Janiną oraz pracownikami. Najważniejszą była Msza Święta, w gdowskim Kościele Naro-
dzenia Najświętszej Marii Panny - dziękczynna za tyle otrzymanych łask oraz w intencji 
zmarłych pracowników. Świętowanie kontynuowano w restauracji „Hotelu Oriza”.



Panorama Powiatu Wielickiego20 sierpień 2018

W Beninie jest wielka potrzeba edukacji, 
dzieci uczą się „pod drzewami”. Klasy są nawet 
50-osobowe, a podręczniki są czasem dwa na 
całą grupę. Bardzo pragną się uczyć ale naj-
częściej pracują od najmłodszych lat całymi 
dniami w gospodarstwach rodziców. W tej 
potrzebie mogą liczyć na pomoc misjonarzy, 
a w tym przypadku od działającego tam od 
2012r. Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. 
Wincentego a Paulo (Lazarystów). Diecezja 
w której pracują jest wielkości naszej archi-
diecezji krakowskiej, posługuje tam 20 księży. 
Potrzeby Kościoła są tam wielkie, aby zapew-
nić wiernym przynajmniej niedzielną Mszę 
Świętą. Księża przygotowują dorosłych i dzie-
ci do poznania Pana Jezusa i Jego nauki, do 
przyjęcia Sakramentów. Stąd powstał pomysł 
wsparcia ich przez świecką gałąź Lazarystów – 
Stowarzyszenie MISEVI Polska (Świeccy Misjo-
narze Świętego Wincentego a Paulo). Parafie 
chrześcijańskie w  Beninie działają bardzo 
prężne. To właśnie na prośbę miejscowej lud-
ności misja zaangażowała się w budowę przy 
Kościele biblioteki. Pustaki i prace budowlane 
wykonali sami mieszkańcy.

Pani Izabela w tym czasie kończyła studia – 
filologię francuską. Słysząc o potrzebie pomo-
cy misjom, chciała ofiarować kredki a... kole-
żanka poprosiła, aby przyszła uczyć wolon-
tariuszy języka francuskiego, gdyż w Beninie 
jest 70 języków lokalnych a urzędowym tylko 
francuski. W tym języku jest też prowadzona 
nauka w szkołach i pisane podręczniki. Tak 
Izabela Ciuk dotarła do Stowarzyszenia Misjo-
narzy i wspierała wolontariuszy aż otrzymała 
propozycję rocznego wyjazdu do Beninu. Wła-
śnie skończyła studia i pomyślała, że jeśli nie 
teraz to pewnie nigdy. W efekcie z koleżanką 
Sylwią z Wisły dostały zadanie uruchomienia 
nowo wybudowanej biblioteki w niewielkiej 
wiosce Biro. Część francuskojęzycznych ksią-
żek zdobyła poprzez wykładowców z uczel-
ni i od studentów. Poprosiła i uzyskała także 
pomoc finansową z Gminy Wieliczka. I  tak 
rozpoczęła się jej przygoda z Afryką, misją 
podczas której prowadziła świetlicę i biblio-
tekę. Dzieci przychodziły całymi grupami, 
wypożyczały książkę i „studiowały” ją, często 
ze wsparcia polskich wolontariuszek. Gdy 
rodzice nie znali j. francuskiego – nie znały go 
także dzieci – tak więc dla klas 1-3 prowadziły 
zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia  dodatko-
we, sportowe na sprzęcie zakupionym dzięki 
Gminie Wieliczka. Pracę miały „u podstaw”: 
segregowały książki, tworzyły katalogi i cały 
system wypożyczania, jak w każdej bibliote-
ce. A dzieci przychodziły o każdej porze: raz 
gdy jadły kolację przyszło  20 malutkich dzie-
ci, które uczyły się potem przez kilka godzin. 
Dzieci tam chcą się uczyć. W Beninie 50-60 
proc. ludzi to analfabeci. Nasze misjonarki zor-
ganizowały też mini kino – udało się im kupić 
telewizor. Co tydzień dzieci oglądały bajki w j. 
francuskim. Przychodziły, aby po raz pierwszy 
zobaczyć telewizor. Zorganizowały też zajęcia 
plastyczne, dzieci uczyły malowania farbkami, 
kredkami i pilnowały, gdyż na początku malu-
chy chciały jeść plastelinę. Dzieciaki przycho-
dziły, aby po prostu spędzić z nami wolny czas 
– wspomina pani Izabela.

Katoliccy księża poma-
gają jak mogą, miesz-
kańcy mają wielką ini-
cjatywę. Gdy przyjecha-
ły zastały fundamenty 
internatu dla chłopców 
– gdy wyjeżdżały, był 
już przez mieszkańców 
wybudowany.   Księ -
ża katoliccy na terenie 
całej diecezji włączają 
się w  codzienne życie 
mieszkańców - proponu-

ją budowę elektrowni, szkół, bibliotek, inter-
natów. Chrześcijaństwo przynosi coś dobre-
go, rozwój. W tym przypadku 15 chłopców 
z parafii będzie uczęszczało do liceum a pobyt 
i naukę będą mieli w internacie i bibliotece. 
Gdy wyjeżdżały, biblioteka miała już 1500 
książek, dziękowali im dorośli i dzieci.

Ale owoce naszego tam pobytu zna tylko 
Pan Bóg – mówi Izabela Ciuk.

Misjonarze św. Wincentego a Paulo mają 
też misje na Madagaskarze, Ukrainie i Kazach-
stanie. Możemy pomóc i my, przez modlitwę, 
wspieranie finansowe. A możemy, jak pani Iza-
bela, ofiarować swój czas i serce jako wolon-
tariusz. - Zdecydowanie posyła nas tam Pan 
Jezus – kontynuuje wielicka wolontariuszka. 
Oprócz misji Iza działa też w Rycerstwie Nie-
pokalanej i Ruchu Czystych Serc. W Stowarzy-
szeniu Misjonarzy w Polsce mają co miesiąc 
spotkania duchowe i warsztaty komunika-
cyjne. Organizowana jest współpraca z para-
fiami, szkołami oraz zbiórki na pomoc. - Nie 
tylko chodzi o to, aby zbierać pieniądze, ale 
aby dzieci nauczyły się pomagać i docenić 
to co mają – podkreśla pani Izabela. Afryka 
przyciąga, ale Ukraina i Kazachstan też bardzo 
potrzebują wsparcia. 

Stowarzyszenie w Krakowie ma siedzibę pod 
Wawelem, przy ul. Stradom 4, a oddziały w Kra-
kowie, Bydgoszczy i Warszawie. Zapraszamy 
młodych ludzi i wszystkich pragnących poma-
gać. Tam wiele się daje, ale więcej dostaje. 

Koleżanka Izy- Sylwia na bieżąco prowadzi-
ła fascynujący blog o codziennym życiu tam-
tejszej ludności, można zobaczyć to piękne 
miejsce pod adresem: potrzykrocbenin.word-
press.com

Adres Stowarzyszenia: misevi.pl
Barbara Zapadlińska

fot. Archiwum Izabela Ciuk

Wieliczanka na misjach w Afryce
Upały tego lata mamy iście afrykańskie, łatwiej się nam więc będzie przenieść czytając 
tekst na ten kontynent do Beninu - małego państwa nad zatoką Gwinejską, sąsiadującego 
z Nigerią. Jest tam stosunkowo bezpiecznie, nie ma głodu, ludzie utrzymują się głównie 
z rolnictwa, z tego co wyhodują we własnych gospodarstwach. Jest to kraj kolonialny, 
kolonizatorzy dotarli tam 150 lat temu, do południowej części, która jest obecnie lepiej 
rozwinięta. Misjonarze z Hiszpanii, Francji, Indii i Polski wspierają część północną od 
1960 roku. I właśnie w tym kraju podjęła roczny pobyt misyjny Izabela Ciuk z Wieliczki

Izabela Ciuk na misjach w Benino.


