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Zadanie z  niecierpliwością wyczekiwa-
ne przez rodziców i ich pociechy zakończyć 
ma się jeszcze w tym miesiącu. Nowe place 
zabaw powstaną przy obiektach użyteczności 
publicznej w Tomaszkowicach – w Parku Kul-
tury i Wypoczynku, w Jawczycach przy świe-
tlicy środowiskowej „Nasze Światełko” oraz 
w Zborówku przy budynku świetlicy. 

Projekt przewiduje 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 pomocy z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednic-

twem LGD w ramach realizacji Lokalnych Stra-
tegii Rozwoju. 

 - To kolejne place zabaw w naszej gminie. Na 
przestrzeni ostatnich ośmiu lat udało się wypo-
sażyć wszystkie sołectwa (a jest ich 12) w miej-
sca rekreacji dla dzieciaków. – mówi włodarz 
gminy Henryk Gawor. Mam nadzieję, że milu-
sińscy z naszej gminy z chęcią i radością będą 
korzystać z przygotowanych placów. 

Wsparcie finansowe zostało przyznane przez 
Wojewodę za pośrednictwem Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkuren-
cyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokal-

nej Infrastruktury Drogowej. Zadanie polegać 
będzie na budowie chodnika o długości ok. 
820 m , poszerzeniu jezdni do szerokości pasa 
ruchu 2,50 m, przebudowie istniejących zjaz-
dów do posesji, budowie kanalizacji opadowej, 

położenie nowej nawierzchni jezdni na dłu-
gości ok. 817,48 m. Chodnik posiadać będzie 
szerokość 1,50 – 2,00 m, wliczając obrzeża 
betonowe oraz krawężniki. Odwodnienie prze-
budowywanego odcinka drogi będzie odby-
wało się za pomocą projektowanej kanalizacji 
deszczowej. Całość projektu opiewa na kwotę 
2 404 058,47 zł.

Ogłoszono już przetarg na realizacje tego 
zadania. Oferty przyjmowane będą do dnia 
20.06.2018 do godz. 12.00  na Dzienniku 
Podawczym Urzędu Gminy Biskupice. 

Z dnia na dzień widać duże postępy w drogo-
wych pracach prowadzonych w  miejscowości 
Szczygłów i Biskupice. Drogowcy intensywnie 
pracują przy budowie chodnika. Częściowo wyko-
nano już prace ziemne. Powstały także odcinki 
chodnika ułożone z kostki brukowej. W ramach 
prac powstanie kanalizacja opadowa. Na długości 
prawie 1,4 km położona zostanie nowa nakładka 
asfaltowa. Powstaną również przejścia dla pie-
szych. Finał prac przewidziano na 31 października. 

Strefa Aktywności Gospo-
darczej obejmuje obszar blisko 

60 ha. W posiadaniu gminy Bisku-
pice obecnie jest 3,02 ha działek. 

Strefa Zlokalizowana jest w cen-
tralnej części województwa mało-
polskiego, w powiecie wielickim, 
w miejscowości Bodzanów.

Na jej atrakcyjność wpływa 
dogodna lokalizacja oraz łatwy 
dostęp komunikacyjny. Od połu-

dniowego – wschodu od Krako-
wa graniczy z droga krajową nr 4. 
Tylko 12 km dzieli ją od "węzła 
wielickiego" prowadzącego na 
autostradę A4, a ok. 35 km od naj-
bliższego portu lotniczego (Kra-
ków - Balice). W bliskim sąsiedz-
twie przebiega również trasa 
europejska wschód – zachód E 40 
relacji Drezno – Lwów.

Strefa Aktywności Gospodarczej

Enklawy dla najmłodszych

Kolejne milionowe  dotacje na remont dróg!

Nowy trakt pieszy 
w budowie 

Materiały informacyjne Gminy Biskupice

Gmina Biskupice rozpoczęła realizację projektu pn „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktu-
ry rekreacyjnej i turystycznej w Tomaszkowicach, Zborówku i Jawczycach na terenie Gminy 
Biskupice”.

W ostatnim tygodniu napłynęły do Urzędu Gminy Biskupice bardzo dobre informacje – 
kolejny wniosek o dofinansowanie inwestycji  został rozpatrzony pozytywnie! Tym razem 
pozyskano prawie 1,5 mln złotych na remont odcinka drogi tzw. „Brzozowej” w Sławkowi-
cach.  Dodatkowo cieszy fakt, iż kwota ta to jedna z najwyższych dotacji przyznana w woje-
wództwie małopolskim i największa w powiecie wielickim.  

W dniu 10.05.2018 podpisano umowę z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa. W celu  poszerzania Strefy Aktywności Gospo-
darczej zakupiono działkę nr 552/1 o powierzchni 0,55 ha położoną 
w miejscowości Bodzanów. 
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Materiały informacyjne Gminy NiepołoMice

Tradycyjnie od 1 do 3 czerwca niepołomiczanom udostępniono 
wszystkie obiekty gminne, Zamek Królewski, park miejski, parkur. 
Wszędzie odbywały się wystawy, pokazy, mecze. W niedzielę na dzie-
dzińcu zamkowym odprawiono Mszę Świętą w intencji mieszkańców. 

Miłym akcentem było przekazanie ks. proboszczowi Stanisławowi Mice 
prezentu z okazji jubileuszu 660 – lecia konsekracji niepołomickiego 
Kościoła – cegły z drzwi Jubileuszowych z Watykanu – od wdzięcznego 
za miłe przyjęcie w Niepołomicach kardynała Angelo Comastri. Trady-
cyjnie na ołtarzu umieszczono relikwie św. Karola Boromeusza. W tym 
roku na Dniach Niepołomic przyjmowano delegację z Estonii. Jeden 
z jej członków był muzykiem i z radością przyjął zaproszenie do sprawu-
jącej oprawę muzyczną orkiestry „Lira”. Atrakcją dla dzieci było wesołe 
miasteczko zaś gwiazdami Dni Niepołomic – Bracia.

B.Z.

Podczas Dni Niepołomic tradycyjnie zorganizowano w sali Rycerskiej 
Zamku Królewskiego  akcję krwiodawstwa. To wielki dar, tak wielu oso-
bom przetaczana jest krew podczas zabiegów, po wypadkach. Dlatego 
krwiodawcy są bardzo szanowani, oddają innym cząstkę siebie. W tym 
roku za wieloletnie oddawanie krwi z rąk burmistrza Romana Ptaka, 
przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Ciastonia oraz prezesa Stowa-
rzyszenia Honorowych Dawców Krwi Niepołomice Aleksandra Mroza 
dyplomy otrzymali: Gabriel Koza 18 litrów krwi oddanej), Sebastian 
Olszewski (oddane 17 litrów krwi), Marcin Włodek (15 l), Marta Iwańska 
(10 l), Mirosław Iwański (7,5 l), Celina Porębska (5,5 l), Maria Włodek 3,5 ). 

Barbara Zapadlińska

27. DNI NIEPOŁOMIC

Akcja Krwiodawstwa

Tegoroczne Dni Niepołomic były udane, jednak część punktów 
programu powtórzono z uwagi na pogodę, gdyż np. podczas 
Rewii tańca, akrobatyki i i gimnastyki PTG „Sokół” padał 
mocno deszcz. Jubileuszowy pokaz przeniesiono na inny termin. 
Tegoroczną nagrodą Dni Niepołomic była  5-drzwiowa Corsa.. 
Dochód ze sprzedaży cegiełek przeznaczono na dofinansowanie 
remontu instalacji elektrycznej kościoła pw. Dziesięciu 
Tysięcy Męczenników w Niepołomicach. Dla kupujących losy 
przygotowano wiele cennych nagród.
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W Gminie Niepołomice powstaną parkingi 
Park&Ride, które usprawnią system komu-
nikacyjny. Część projektów przedstawiamy 
na zdjęciach. Mają być funkcjonalne a zara-
zem ładnie wkomponowane w przestrzeń 
publiczną. Największy, główny parking 
powstanie w Niepołomicach przy ul. Kolejo-

wej jeszcze tym roku. Równocześnie przepro-
wadzony będzie remont ulicy.

W następnej kolejności planowany jest 
parking Podłęże północ oraz Woli Bator-
skiej. Do listopada 2019 będą już wybu-
dowane wszystkie, łącznie ze Staniątkami 
i Podłężem południe. Oficjalnego otwarcia 

inwestycji dokonano na placu budowy przy 
ul. Kolejowej.

B.Z.

W przededniu Dnia Dziecka w Szkole Pod-
stawowej im. Włodzimierza Puchalskiego 
w Podgrabiu uroczyście otwarto nową salę 
gimnastyczną o powierzchni ok. 190 m.kw. 
Ma ona podjazd dla niepełnosprawnych oraz 

małą widownię. Koszt inwestycji 1,5 mln zł. 
Dzieci były szczęśliwe – do tej pory nie miały 
w szkole sali gimnastycznej. Podczas otwarcia 
zaprezentowały piękny program artystyczny. 
Przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Roman 
Ptak wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej 
oraz Szkoły.

B.Z.

W Zabierzowie Bocheń-
skim otwarto obiekt spor-
towy, w  skład którego 
wchodzą: trzytorowa bież-
nia lekkoatletyczna o dłu-
gości 200 metrów, boisko 
wielofunkcyjne do gry 
w koszykówkę, siatkówkę, 
piłkę ręczną, mini nożną 
– ze sztuczną nawierzch-
nią. Inwestycję wykonano 
w  ramach dofinansowa-
nia 63 % wartości obiektu 
z Lokalnej Grupy Działania 

Powiatu Wielickiego. Całość kosztowała 318 
tys.zł. Boisko z areną lekkoatletyczną w tym 
miejscu i przy tej ilości dzieci uczących się 
w Zabierzowie Bocheńskim sprawdzi się zna-
komicie. Na otwarcie przygotowano pyszny 
tort, który szybko rozkrojono dla wszystkich 
uczestniczących w otwarciu dzieci. Z okazji 
Dnia Dziecka przygotowano dla nich wiele 
sportowych atrakcji.

B.Z.

Park&ride

Podgrabie

Nowy kompleks sportowy
Zabierzów Bocheński
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18 czerwca br. rozpoczęła się jedna z najważniejszych 
i najtrudniejszych inwestycji drogowych w Wieliczce – 
przebudowa ulicy Krakowskiej wraz z budową rond. Projekt 
realizowany jest ze środków Miasta i Gminy Wieliczka oraz 
z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i całkowita jego 
wartość wynosi 6,5 mln zł. Wieliczka pozyskała dofi nansowanie 
w wysokości blisko połowy kosztów inwestycji. 
W poprzednich latach przebudowany 
został wyjazdy z Wieliczki ulicami: Bogucką, 
Czarnochowską i Grottgera. Obecnie 
rozpoczynamy przebudowę ul. Krakowskiej, jest 
to jedna z trudniejszych inwestycji w związku 
z tym, iż dziennie kilka tysięcy osób porusza 
się tą drogą. W pierwszym etapie przebudowy 
wjazdu do Wieliczki, zostaną zbudowane dwa 
ronda, przebudowana droga i chodniki. Prace te 
pozwolą na poprawę bezpieczeństwa pieszych 
i kierujących pojazdami. W drugim etapie 
nastąpi budowa estakady i dróg rowerowych 
łączących Kraków z Wieliczką.

Zmiany w istniejącej organizacji ruchu 
w związku z realizacją inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi gminnej ulica Krakowska 
wraz z budową dwóch rond”:

1. Ruch na ulicy Krakowskiej jednokierunkowy 
od strony Krakowa (skrzyżowanie z ulicą 

Kościuszki) w kierunku centrum Wieliczki do skrzyżowania 
z ulicą Narutowicza i Dembowskiego.

2. Zalecany objazd do Krakowa od ulicy Piłsudskiego ulicami: 
Niepołomską, Grottgera, Czarnochowską, Bogucką.

3. Zalecany objazd do Krakowa od Centrum ulicami: Matejki, 
Janińską oraz Kościuszki lub Sadową.

4. W ciągu ulicy Krakowskiej będzie utrzymany ruch pieszy 
poprzez wydzielone chodniki jak i pobocza.

5. Na odcinku budowy będzie dopuszczony dojazd i dojście do 
istniejących sklepów i działalności gospodarczych.

6. Ruch autobusów w kierunku centrum Wieliczki zostanie 
zachowany zgodnie ze stanem istniejącym.

7. Szczegóły objazdów dla autobusów jadących z Wieliczki do 
Krakowa znajdują się na stronie www.wieliczka.eu

Rozpoczęła się 
przebudowa 
ul. Krakowskiej wraz 
z budową rond

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
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- Budowa ponad 140 km sieci kanalizacyjnej 
to była strategiczna inwestycja dla Wieliczki, 
która oprócz samego miasta objęła dziewięć 
sołectw. Była to jedna z najtrudniejszych 
do realizacji inwestycji, biorąc pod uwagę 
wąskie uliczki w centrum miasta, ale pozwoliła 
na to, by Wieliczka pozbyła się zaszłości 
cywilizacyjnych i dziś możemy już mówić 
o nowoczesnym mieście. Równocześnie 
realizowaliśmy ważne projekty ekologiczne 
związane z dofi nansowaniem zakupu instalacji 
solarnych na domach prywatnych z Programu 
Szwajcarskiego oraz termomodernizacją 
budynków użyteczności publicznej. W latach 
2010-2015 blisko 180 mln zł zostało 
zainwestowane w programy ekologiczne, 
a dziś pozyskaliśmy kolejne 160 mln zł na 
rozbudowę kanalizacji i dlatego cieszę się, że 
zostało to dostrzeżone, a Wieliczka została 
wyróżniona tytułem EkoLIDER Województwa 
Małopolskiego – podkreśla burmistrz Wieliczki 
Artur Kozioł.

W latach 2010-2015 wykonano 148 km sieci 
kanalizacyjnej w miejscowościach: Wieliczka, 
Czarnochowice, Chorągwica, Lednica Górna, 
Kokotów, Mietniów, Rożnowa, Strumiany, 
Śledziejowice, Zabawa. W ramach projektu 
wykonano także sieć kanalizacyjną będącą 
transportem ścieków z obszaru Kokotowa 
i Śledziejowic do istniejącej sieci na terenie 
Krakowa. Miasto i Gmina Wieliczka od lat 
angażuje się w działania na rzecz ochrony 
środowiska i duży nacisk kładzie także na 
poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
Warto podkreślić, że w 2018 roku Wieliczka 
pozyskała kolejne dofi nansowanie na 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Tym razem 
dostęp do kanalizacji zyska ok. 7000 
mieszkańców gminy, a sanitarna „sieć” 
powstanie w: Czarnochowicach, Golkowicach, 
Grabówkach, Koźmicach Wielkich, Lednicy 
Górnej, Mietniowie, Pawlikowicach, 
Podstolicach, Sierczy, Sułkowie, Sygneczowie, 
Rożnowej oraz w Wieliczce-Bogucicach.

14 czerwca 2018 r. burmistrz Wieliczki Artur Kozioł odebrał nagrodę #ekoLIDER 
25-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 
Wieliczka w kategorii jednostka samorządu terytorialnego. Wieliczka została 
wyróżniona za działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności poprzez 
rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na swoim terenie. Nagrodą 
w konkursie było wsparcie fi nansowe dla Wieliczki w wysokości 25 tys. zł na 
działania ekologiczne. W uroczystości uczestniczył również zastępca burmistrza 
ds. Inwestycji Piotr Krupa.

Wieliczka ekoLIDEREM Województwa Małopolskiego
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15 czerwca obchodziliśmy 150 – lecie istnienia Przedszkola 
Samorządowego nr 2 w Wieliczce. Uroczystość rozpoczęła się 
tradycyjnym polonezem w wykonaniu przedszkolaków. Na ten 
dzień ogród przedszkolny oraz budynek zamieniły się w bajko-
wą krainę, po której wytyczonymi balonowymi ścieżkami stąpali 
zaproszeni goście. Pani dyrektor Urszula Spicha serdecznie po-
witała licznie przybyłych gości, m.in. burmistrza Miasta i Gminy 
Wieliczka Artura Kozioła, przedstawicieli Rady Miejskiej w Wie-
liczce, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli i pracowni-
ków przedszkola, którzy już zakończyli swoją pracę zawodową 
oraz absolwentów i rodziców. Była to wyjątkowa chwila wspo-
mnień, wzruszeń, opowieści i spotkań pokoleń.

Historia przedszkola jest bardzo bogata, sięga roku 1868, kiedy 
to powstała pierwsza Ochronka Miejska. Człowiekiem, którego 
poruszyła bieda części wieliczan, był Agenor hr. Gołuchowski, 
pierwszy Namiestnik Galicji. Gdy rodzice i starsze rodzeństwo 
wychodzili do pracy – dzieci pozostawały w domu bez nale-
żytej opieki i pomocy. Z tej potrzeby właśnie założono wielicką 

ochronkę, od początku prowadzoną przez siostry Felicjanki, 
które swą opieką otoczyły wszystkie potrzebujące tego dzieci. 
Z końcem 1916 r. przeniesiono Ochronkę Salinarną do nowego 
budynku przy ul. Asnyka 40. Tę dobrze prosperującą ochronkę 
z początkiem 1949 r. upaństwowiono, a w marcu 1950 r. władze 
usunęły z miasta SS. Felicjanki, wprowadzając do przedszkola 
świecki personel. „Ochronka” to dziś Przedszkole Samorządowe 
nr 2 w Wieliczce.

16 czerwca przy świetlicy środowiskowej w Mietniowe, odbył się 
Jubileusz 5 - lecia Koła Gospodyń Wiejskich "Iskry Mietniowa". 
Następnie, przyszedł czas na występy artystyczne. Jubilatki wyko-
nały piosenkę o Mietniowie, napisaną przez Marię Idzi.

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Mietniowie przedstawiły 
ciekawą interpretację czterech pór roku do muzyki klasycznej pol-
skich kompozytorów. Moc energii oraz wspaniałe układy tanecz-
ne zaprezentowały uczennice ze Szkoły Podstawowej w Mietnio-
wie oraz Zespół Regionalny "Mietniowiacy".

150-lecie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Wieliczce

5-lecie „Iskier Mietniowa”
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Materiał informacyjny Gminy kłaj

8 czerwca gospodarz gminy – Zbigniew Strączek podpisał umowę na 
mocy, której Gmina Kłaj otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego dota-
cję na remont Domu Kultury w Łysokaniach. Realizacja tego zadania 
stała się możliwa dzięki staraniom Lokalnej Grupy Działania Powiatu 
Wielickiego. 272 134 złotych przeznaczonych zostanie na generalną 
renowacje wewnątrz budynku użyteczności publicznej, tak aby stał się 
miejscem spotkań i integracji społecznej. W najbliższym czasie ogłoszo-
ny zostanie przetarg, w którym rozstrzygnie się kto realizował będzie 
wszelkie prace. 

Szykuje się remont w Domu 
Kultury w Łysokaniach

Plac przy Szkole Podstawowej w Brzeziu 
zamienił się już w plac budowy. Tam w naj-
bliższym czasie powstanie boisko sporto-
we o sztucznej nawierzchni. W tym miejscu 
zamontowane zostanie również oświetlenie 
oraz niezbędne ogrodzenie. Zadanie jest 

realizowane w  ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a pod-
stawowym celem operacji  jest: „Zapewnienie 
mieszkańcom obszaru LSR dostępu do infra-
struktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska 
wielofunkcyjnego w miejscowości Brzezie”.

Z placu budowy boiska w Brzeziu

Słonecznie i wesoło – tak w dwóch słowach 
opisać można Gminny Dzień Dziecka. W tym 
roku Wójt Gminy Kłaj oraz Gminna Komisja ds. 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy 
w Rodzinie na wspólne, radosne obchody świę-
ta dzieci zaprosili 2 czerwca. Darmowych atrak-

cji było bez liku. Na dziedzińcu największego, 
dmuchanego zamku w Polsce dzieci szalały 
pomiędzy przeszkodami, a z najwyższej z wież 
zjeżdżały zjeżdżalnią.  Mimo upału dmuchane 
zabawki cieszyły się dużym zainteresowaniem 
podobnie jak łowienie rybek, pokaz sprzętu 
strażackiego czy zabawy z animatorami. Naj-
młodsze szkraby mogły pływać w  suchym 
basenie. Te nieco starsze dzieciaki mogły zgłę-
biać swoją wiedzę w dziedzinie ekologii na 
rowerowym stanowisku, mobilnym busie czy 
przestrzennej grze eko-memory. Najdłuższa 
kolejna ustawiła się jednak do waty cukrowej 
i malowania twarzy. A gdy ktoś opadł z sił, mógł 
naładować baterie kiełbaskami oraz lodami roz-
dawanymi przez Delikatesy Centrum w Kłaju. 

Końcem maja rozstrzygnięto przetarg na 
realizację inwestycji pn. Rozbudowa i przebu-
dowa budynku 2-kondygnacyjnego Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Szarowie. Zdecydo-
wanie najkorzystniejszą ofertę przedstawił 
Zakład Ogólnobudowlany Bogdan Pociejew-
ski z siedzibą w Krakowie. 

Po generalnym remoncie na paterze remizy 
znajdować będą się takie pomieszczenia jak: 
wiatrołap, klatka schodowa, szatnia, przed-
sionek, prysznic, wc, pomieszczenie na środki 
czystości oraz garaż 3 stanowiskowy dla samo-
chodów straży pożarnej. Zachowane zostaną 

istniejące schody na piętro w wieży. Na piętrze 
natomiast powstaną: korytarz, kotłownia, wc, 
przedsionek, prysznic, archiwum, dyżurka, 
pomieszczenie komendanta, pomieszczenie 
socjalne oraz sala szkoleniowa. Po zakoń-
czeniu wszelkich prac, Szarowscy strażacy 
będą mogli korzystać łącznie z 388,03 m kw. 
powierzchni użytkowej. 

Na część prac Gmina Kłaj otrzymała dotację 
z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w ramach programu „Mało-
polskie Remizy 2018” w wysokości 41.560,00 
złotych.

Gminny Dzień Dziecka

Rusza remont… tym razem Remizy w Szarowie 

Teksty i fot.: Oliwia Bieda
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miesięcznik muzeum żup krakowskich wieliczka

Tegoroczne Święto Soli było absolutnie rekordowe - odwiedzi-

ło nas prawie 21.000 osób! Tak dużą frekwencję, zawdzięczamy 

w dużej mierze nowym atrakcjom, z których część została umiesz-

czona w Ogrodzie Żupnym - w przyjemnej scenerii natury. 

Dziedziniec Zamku tętnił życiem przez cały dzień, a zaaferowane 

rodziny biegały, starając się zaliczyć wszystkie ciekawe aktywności 

zaproponowane gościom imprezy. W sumie 341 razy zjechano na 

linie z zamkowej baszty, zużyto 24 kg masy solnej, pomalowano 400 

solniczek. Warto dodać, że piękna pogoda stworzyła odpowiednie 

tło dla wspaniałej zabawy. Z pewnością każdy znalazł dla siebie coś 

ciekawego i relaksującego, czynnie uczestnicząc w tym oryginalnym 

święcie pod znakiem wielickiego bogactwa – soli. 

Zapraszamy do nas znowu za rok!

Czy kopalnia może stanowić odpowiednie miejsce dla działań 

skierowanych do osób niepełnosprawnych? To pytanie zadawali 

sobie organizatorzy pierwszego pleneru malarskiego nie przypusz-

czając, że pomysł się spodoba i powstanie tak długi cykl. Trudno 

uwierzyć, ale w tym roku Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Fun-

dacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie organizować 

będą plener już po raz dwudziesty - w dniach od 3 do 4 lipca 2018 r. 

Tematem są „Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni”. 

W czasie pierwszych plenerów uczestnicy zapraszani byli do 

malowania muzealnych wnętrz w kopalni soli, które są dostępne 

nawet dla osób poruszających się na wózkach. 

W kolejnych latach muzeum wzbogacało ofertę plenerów o naj-

piękniejsze miejsca i ciekawe obiekty z Małopolski i okolic np: zamki 

kazimierzowskie w Wieliczce, Niepołomicach, Wiśniczu, miejsca 

związane z osobą Jana Pawła II - Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, 

Niegowić, Wadowice, a ostatnio obiekty wpisane na listę UNESCO, 

takie jak kopalnie w Wieliczce i Bochni, zabytkowe miasta Kraków 

i Zamość, cerkwie, kościoły czy Hala Stulecia w Wrocławiu. 

W bieżącym roku historia zatoczy koło i z okazji tak pięknego jubi-

leuszu osoby niepełnosprawne znowu zjadą do kopalń w Wielicz-

ce i Bochni malując ich wyjątkowe piękno. Prace twórców będzie 

można oglądać na wystawie pt. „Królewskie kopalnie soli w Wielicz-

ce i Bochni” (4.10 do 31.12.2018 r. w Muzeum w kopalni). W związku 

z rocznicą zaprezentuje ona także wybrane obrazy powstałe pod-

czas dotychczasowych plenerów. 

Warto przypomnieć, że Ogólnopolski Plener Malarski Artystów 

Niepełnosprawnych został wyróżniony przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w konkursie na „Najciekawsze Wyda-

rzenie Muzealne Roku 1999”.

Imponujące święto!

XX-lecie Plenerów Twórców Niepełnosprawnych
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W dniach 6 i 7 czerwca 2018 

roku odbyło się podsumowa-

nie i  zakończenie kolejnego 

roku Solnej Akademii Dziecię-

cej w komorze im. A. Długosza 

w Muzeum w kopalni. W waka-

cyjny nastrój małych „studen-

tów” wprowadziło przedsta-

wienie teatralne pt. Calineczka” 

w wykonaniu aktorów Teatru 

„łątka” z łodzi.

W   r o k u  a k a d e m i c k i m 

2017/2018 w  Solnej Akade-

mii Dziecięcej studiowało 432 

uczniów klas II i  III z sześciu 

szkół podstawowych z Wie-

liczki i okolic, każdy uczeń kilka 

razy odwiedził Muzeum, bio-

rąc udział w zajęciach SAD-u. 

Najwytrwalsi „studenci” klas III, 

podczas trzyletniej edukacji 

byli w Muzeum Żup Krakow-

skich Wieliczka aż 19 razy!!!. 

W minionym roku akademic-

kim frekwencja na zajęciach 

wyniosła 1917 osób. Dzieci 

chętnie uczestniczyły w zaję-

ciach, wykazywały zaintereso-

wanie i zaangażowanie.

Projekt wspierający roz-

wój osobowości dzieci przez 

otwarcie na aktywne uczest-

nictwo w  dziedzinie kultu-

ry, zyskał pochlebne opinie 

pedagogów, „studentów” 

i  rodziców. Efektem działań 

SAD-u  jest pełna satysfakcja 

uczestników i chęć powrotu 

do Muzeum.

LATO w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka – rodzinnie i w grupach zorganizowanych

W pierwszym tygodniu lipca (3-6. 07) 

i ostatnich dniach sierpnia (28-31.08) 

zapraszamy rodziny do wspólnej zabawy 

w ramach akcji lATO W Muzeum

Rodzinom proponujemy:

-„Wakacyjną przygodę z bursztynem” 

(3 i 5. 07 oraz 28 i 30.08 w Zamku Żupnym)

-„Wakacyjną przygodę z solą” (4 i 6. 07 oraz 

29 i 31.08 w Muzeum na III poz. kopalni soli)

Grupy zorganizowane:

zachęcamy do odwiedzenia naszego 

Muzeum w lipcu i sierpniu oraz skorzystania 

ze stałej oferty edukacyjnej w Zamku Żup-

nym i Muzeum na III poziomie kopalni soli.

rozpoczęcie spotkań godz. 10.00

Wiek uczestników dzieci 6 – 12 lat, opie-

kunowie 18 +

Czas trwania, koszt udziału

w Zamku Żupnym ok. 1,5 godz., 6 zł/osoba

w Muzeum na III poziomie kopalni soli ok. 

1,5 godz.;

Opłaty: uczestnicy oferty dla rodzin - 9 zł/

osoba,

grupy zorganizowane - 9 zł/osoba i 70 zł/

grupa

Informacja, rezerwacja

Dział Edukacji Muzeum tel. 12.289 16 33

Już wkrótce dawna muzyka wypełni dziedziniec 

Zamku Żupnego w Wieliczce za sprawą kolejnego 

cyklu letnich koncertów „Popołudnie ze Straus-

sem”. lekkość, melodyczność oraz porywające 

do tańca dźwięki utworów Straussów i współcze-

snych im kompozytorów europejskich wprowadzą 

w lato i w czas beztroskich wakacji oferując przy 

tym prawdziwą ucztę wielbicielom muzyki kla-

sycznej. 

Utwory wykonywać będzie Orkiestra Straus-

sowska OBlIGATO oraz soliści:

24 czerwca: Ewelina Szybilska – sopran i łukasz 

Gaj – tenor 

29 lipca: Jolanta Kowalska Pawlikowska – 

sopran i Sławomir Naborczyk – tenor

26 sierpnia: Magdalena Pilarz Bobrowska – 

sopran i łukasz Wroński – tenor 

30 września: Aleksandra Stokłosa – sopran 

i Jakub Oczkowski – tenor

Trzy pierwsze koncerty będą miały miejsce 

w  plenerze na dziedzińcu Zamku Żupnego, 

a ostatni wrześniowy w Muzeum na III poziomie 

kopalni, w komorze A. Długosza. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem Euro-

pejskiego roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Stały patron medialny: TVP Kraków

Solna Akademia Dziecięca – 
zakończenie roku akademickiego 2017/2018

Popołudnie ze Straussem 2018

wydarzenia  
kulturalne

czerwiec - lipiec 2018 r.

Zamek Żupny 
(czynny 9.00-20.00)

24.06, godz. 16.00  

I koncert „Popołudnie ze Straus-
sem”, dziedziniec Zamku Żupnego 

3-4.07 

XX Plener Artystów Niepełno-
sprawnych „Królewskie Kopalnie 

Soli w Wieliczce i Bochni”

Lato w Muzeum: 
- dla rodzin 

3 i 5.07 „Wakacyjna przygoda 

z bursztynem”, Zamek Żupny  

4 i 6.07 „Wakacyjna przygoda 

z solą”, Muzeum w kopalni 

- dla dzieci w  grupach zorganizo-
wanych 
zajęcia z oferty edukacyjnej przez 

cały lipiec

Summer Music Festival - w Muzeum

7.07,  godz. 19.30 - Inauguracja - 

Koncert Polskiej muzyki filmowej 

8.07,  godz. 13.00 - „Bajkowe melo-

die” -  koncert dla dzieci 

8.07, godz. 19.30 - Koncert Akade-

mickiego Miejskiego Chóru Kame-

ralnego VINNICA /Ukraina/

29.07, godz. 16.00 

II koncert „Popołudnie ze Straus-
sem”, dziedziniec Zamku Żupnego

do 2.09 

Wystawa „Ballada o lubelskim 
bursztynie”, Zamek Żupny 

do 16.09 

Ekspozycja  „Sól w oku satyry”, 
Muzeum w kopalni 

Wystawa historyczna „Granice 
1918-45”, dziedziniec Zamku 

Żupnego
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•	 USŁUGI REMONTOWO - WYKOŃCZENIOWE
•	 Sucha zabudowa
•	 Malowanie – gładzie
•	 Płytki
•	 Przeróbki elektryczne i hydrauliczne

tel. 514-391-357

Informacja o wywieszeniu wykazu nierucho-
mości stanowiącej własność Gminy Bisku-
pice, oznaczonej jako działka ewidencyjna 
nr 335/1, o  powierzchni 0,33ha, położonej 
w miejscowości Łazany, gm. Biskupice, prze-
znaczonej do sprzedaży w  trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego.

Wykaz powyższy zamieszczony jest siedzi-
bie Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 
455, 32-020 Wieliczka, na tablicy ogłoszeń, 
obok pokoju nr 12. Dodatkowe informacje 
można uzyskać w  siedzibie wspomnianego 
Urzędu oraz pod nr telefonu 12-289-70-88.
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W  Raciborsku w  kaplicy cmentarnej została 
odprawiona Msza Święta pogrzebowa, nie-
zwykła z uwagi na fakt powtórnego pochówku 
szczątków ludzkich, które umieszczono w  po-
tężnych skrzyniach w krypcie kaplicy. Na pewno 
mieszkańcy raciborskiej Parafii Najświętszej Ma-
rii Panny Królowej Polski obejmą dusze zmar-
łych szczególną troską i  modlitwą – duchowo 
przybyło w Parafii ponad 1600 osób, gdyż tyle 
szkieletów ludzkich odnaleziono w  Krakowie 
przy ul. Stradomskiej 12-14 podczas budowy 
Hotelu Stradom House 12|14. Na frontowej fasa-
dzie kaplicy w Raciborsku zostanie umieszczona 
tablica informująca o fakcie pochówku i prowe-
niencji złożonych w krypcie szczątków. Pod ta-
blicą będzie także miejsce na znicze.

Kościół św. Jadwigi oraz zlokalizowany przy 
nim cmentarz, z  którego przewieziono do 
Raciborska szczątki ludzkie, przeszedł wiele 
trudnych chwil, jakie przeżywała w minionych 
wiekach Polska i  Polacy. Kościół ufundowany 
ok 1360r. Przez Kazimierza Wielkiego, dokoń-
czony przez jego siostrę Elżbietę Łokietków-
nę, powierzono miechowskiemu konwentowi 
Bożogrobców (Rycerskiego Zakonu Świętego 
Grobu Bożego w  Jerozolimie), dobudowano 
też budynki klasztorne. Ulegał on pożarom 
w  latach 1473, 1536 i  1556. Prawie całkowitej 
ruinie uległ podczas potopu szwedzkiego. Du-
żym wysiłkiem został odbudowany i konsekro-
wany w  1674r. Bożogrobcy kierując się swoją 
regułą w kościele umieścili kopię Grobu Bożego 
– w  tym przypadku kształt głównego ołtarza 
kościoła przypominał Grób Chrystusowy z Jero-
zolimy – czytamy na stronie http://bozogrobcy.
miechow.info/ Działał tam też szpital. Tamże 
czytamy, że wypadki insurekcji kościuszkow-
skiej i następujące po niej burzliwe zmiany dla 
naszej ojczyzny spowodowały zajęcie Krako-
wa przez Austriaków. Niestety zaborcy zajęli 
budynek w 1796r. przekształcając go na urząd 
celny, pocztę i biura a później komendę korpu-
su wojsk austriackich. Po odzyskaniu niepodle-
głości obiekt zajęło dowództwo krakowskiego 
okręgu wojskowego, a  po wojnie urządzono 
tam mieszkania. Obecnie działkę Miasto Kra-
ków sprzedało spółce Angel Garden Sp. z  o.o. 
Warto dodać, że zabudowa ta figuruje w Reje-
strze Zabytków Krakowa jako „Zespół poklasz-
torny Bożogrobców” pod nr A-119 i  posiada 
odrębną decyzję precyzującą zakres ochrony 
z  dnia 17.II.1975r. Podczas prac budowlanych 
natrafiono na szczątki ludzkie, cały cmentarz. 
W  obiekcie znajduje się zachowany fragment 
Kościoła. Przez wieki teren cmentarza był zapo-
mniany, nieoznaczony. Austriacy zniszczyli kilka 
kościołów i dokonali likwidacji przykościelnych 
cmentarzy w  Krakowie np. na terenie plant, 
a założyli podmiejski cmentarz rakowicki. 

Proboszcz ks. dr. Kazimierz Kubik celebrując 
18 maja 2018r.Mszę Świętą pogrzebową przy-
pomniał trudną historię Kościoła św. Jadwigi 
Śląskiej oraz pensjonariuszy przytułku dla za-
służonej i zubożałej szlachty, którzy spoczęli na 
cmentarzu przy ul. Stradom, a także późniejsze 
losy kościoła, który po usunięciu z  niego Bo-
żogrobców przez Austriaków stracił sakralny 

charakter i użytkowany był dla celów świeckich 
a  cmentarz został zupełnie zapomniany i  za-
deptany. Ksiądz proboszcz otoczył modlitwą 
dusze, których doczesne szczątki spoczęły teraz 
w  przyziemiu kaplicy cmentarnej i  zapewnił 
o  modlitwie parafian. W  mowie pogrzebowej 
nawiązał do Starego Testamentu, Księgi Eze-
chiela 37.1-5 - „Potem spoczęła na mnie ręka 
Pana, i  wyprowadził mnie On w  duchu na ze-
wnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona 
pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł dokoła 
nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo 
wiele. Były one zupełnie wyschłe. I  rzekł do 
mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą 
znowu do życia?» Odpowiedziałem: «Panie 
Boże, Ty to wiesz». Wtedy rzekł On do mnie: 
«Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich: "Wy-
schłe kości, słuchajcie słowa Pana!" Tak mówi 
Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha1 po to, aby-
ście się stały żywe.”. Ks. proboszcz nawiązał do 
obiecanego przez naszego Boga zmartwych-
wstania, na które oczekują także osoby, których 
szczątki przechodziły powtórny pochówek. 
Przytoczmy Katechizm Kościoła Katolickiego 
(KKK) 988 Credo chrześcijańskie – wyznanie na-
szej wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego 
oraz w  Jego stwórcze, zbawcze i  uświęcające 
działanie – osiąga punkt kulminacyjny w  gło-
szeniu zmartwychwstania umarłych na końcu 
czasów oraz życia wiecznego. 

Barbara Zapadlińska

Poprosiliśmy Inwestora o  przekazanie in-
formacji odnośnie osób, które pochowane 
były na podwawelskim cmentarzu, a których 
szczątki ziemskie obecnie znalazły przytule-
nie w Raciborsku.

- Z  jakiego okresu pochodziły groby 
i jaka była ich ilość?

Anita Szczepanek, Antropolog - Cmentarz 
można datować ramowo od XIV do połowy 
XVIII w z przewagą pochówków datowanych na 
XVII wiek/ Odkryto szkielety należące do 1609 
osób 809 szkieletów zostało zadokumentowa-
nych w terenie, szczątki spoczywały w układzie 
anatomicznym. 800 szkieletów znajdowało się 
w  warstwie przemieszanej powstałej podczas 
użytkowania cmentarza lub wznoszenia sąsied-

nich budynków. Podczas użytkowania cmen-
tarza często dochodzi do naruszania starszych 
pochówków - dzieje się to w trakcie przygoto-
wywania miejsca na nowy pochówek. Zwłoki 
ludzi pochowanych na tym cmentarzu owijane 
były w  całuny i  często były to zbiorowe akty 
depozycji zmarłych w zbliżonym okresie czasu. 
Taki sposób pochówku dodatkowo przyczyniał 
się do nawarstwiania szczątków i późniejszych 
trudności podczas ich ekshumacji.

- Na jakim były terenie, czy wiadomo 
było, że na działce jest cmentarz?

- Nie było było wiadome, że na działce jest 
cmentarz. W  okolicach byłego cmentarza 
funkcjonowało przedszkole. Co oznaczało, że 
teren był przekopany we wcześniejszych la-
tach podczas budowy tego przedszkola czy 
infrastruktury podziemnej (sieci wodociągo-
we, kanalizacyjne itp.). 

 - Kim były pochowane tam osoby?
Jacek Pierzak, Archeolog - Jak wynikało 

z fundacji kościoła, klasztoru i szpitala. Szpital 
przeznaczony był dla osób ubogich i  bied-
nych. W  późniejszym okresie przebywali tu 
mężczyźni szlachetnie urodzeni lecz zubożali.

- Czy w znajdujących się na terenie dział-
ki obiektach zachowała się także duża część 
Kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej?

- Jan Janczykowski: Czytelne są pozosta-
łości naziemne - korpus Kościoła od strony 
dziedzińca, wyraźnie widocznymi odbudowa-
mi (po szwedzkim zniszczeniu) wykonanymi 
w okresie baroku.

Natomiast cały czas interesowało nas jakie 
pozostałości tego średniowiecznego obiektu 
znajdują się pod ziemią. Okazuje się, że nie za-
chowało się w zasadzie nic, jest kilka elemen-
tów wspaniałej kamieniarki gotyckiej, ale uży-
tej już wtórnie, jako materiał budowlany - co 
też dowodzi, że kościół ten po prostu rozsypał 
się całkowicie. Na terenie dawnego klasztoru 
udało się znaleźć kilka elementów gotyckich, 
na poziomie piwnic wobec czego mniej więcej 
wiemy jak to wyglądało.

- Czy w Raciborsku powstanie na budyn-
ku Kaplicy tablica pamiątkowa oraz miej-
sce, gdzie wierni mogliby zapalać znicze

- Tak.

Tu przeniesiono doczesne szczątki osób pochowanych na cmentarzu 
przy dawnym kościele św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Stradom w Krakowie

Cmentarz w Raciborsku
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Po celebracji delegacje Rady 
Parafialnej, ministrantów,  przed-
stawicieli byszyckich organizacji 
oraz Gminy Wieliczka składali naj-
serdeczniejsze życzenia, kwiaty, 
zaś strażacy przekazali solną rzeź-

bę św. Kingi. Oprawę Mszy Świę-
tej i później jubileuszowy koncert 
zapewniła Orkiestra Dęta Hejnał 
z  Byszyc. Ksiądz Stanisłąw Kuś 
wspominał swoje święcenia, lata 
kapłaństwa.  Ks. Rektor był bardzo 

wzruszony, serdecznie wszystkim 
dziękował za pamięć, za spędzone 
wśród wiernych lata posługi i mo-
dlitwy a także za lata współpracy 

z  Radą Parafialną na której, co 
podkreślił, nigdy się nie zawiódł.

B.Zapadlińska

Działające w  powiecie Wielic-
kim firmy rozwijają się w  wielu 
branżach i  uczestniczą w  presti-
żowych wystawach targowych. 
I  tak na XIX Międzynarodowej 
Wystawie  Budownictwa i Wypo-
sażenia Kościołów, Sztuki Sakral-
nej i Dewocjonaliów SACROEXPO 
niespodziewanie natknęłam się 
na ekspozycję znanej gdowskiej 

firmy Chomik. Firma ta posiada 
hale magazynowo – sprzedażowe 
z  niezwykle bogatą ofertą  o  po-
wierzchni 100000 m.kw. i znajdu-
je się tw nich także wiele figur do 
szopek Bożonarodzeniowych oraz 
kapliczek, które prezentowane 
były właśnie w Kielcach na jednej 
z największych ekspozycji.

B.Z.

Do tradycji przeszła w Sułkowie organizacja Dnia Dziecka na boisku 
sportowym, przez wszystkie działające w  sołectwie organizacje. Za-
wsze jest dużo atrakcji, konkursów z nagrodami oraz słodkości. Tego 
dnia dzieci miały tyle siły, że wygrały nawet konkurencję przeciągania 
liny – z rodzicami. Pogoda jak zwykle dopisała, burza przeszła obok. 
W Sułkówie poprzez budowę osiedli i domków jednorodzinnych cią-
gle przybywa mieszkańców, także najmłodszych

B.Z.

W  Bogucicach żywa jest tradycja nabożeństw ku czci Matki Bożej, 
nazywanych majówkami, odprawianych wieczorem przy pięknie przy-
strojonej kapliczce, przy licznym uczestnictwie  mieszkańców.

Byszyce

Spotkania w drodze...

Sułków

30-lecie święceń kapłańskich

Chomik w Kielcach

Dzień Dziecka
Majówki w Bogucicach

21 maja odbyła się w Byszycach piękna uroczystość. Ksiądz 
rektor Stanisław Kuś obchodził 30-lecie święceń kapłańskich. 
Mszę Świętą jubileuszową odprawił Jubilat w konsekrowa-
nym w ubiegłym roku  Kościele Rektoralnym pw. Matki Bożej 
Różańcowej. Świątynia była wypełniona wiernymi, wdzięczny-
mi Panu Bogu za księdza Stanisława wiernymi. 

OGŁOSZENIE
4 sierpnia o godz. 13.00 

w Sali Magistrat odbędą się wybory 
do władz Związku Emerytów i Rencistów 

Oddziału Wieliczka.
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I  na tym marzenie często się kończyło. 
Dzieci te uczęszczają do szkół podstawowych 
i  równolegle do szkoły muzycznej. Cieszą się, 
że mogą realizować swoją pasję, wzrastają 
w  umiejętnościach, wygrywają konkursy. Są 
dobrymi uczniami. Przemieszczanie się mię-
dzy dwoma szkołami to duży wysiłek orga-
nizacyjny, który jak widać udaje się przebyć 
i dzieciom i rodzicom, dzięki temu, że obydwie 
placówki oświatowe są niedaleko. Jednak, 
aby kontynuować naukę w Szkole Muzycznej 
II stopnia, trzeba już było jeździć do Krakowa 
– co było przyczyną rezygnacji absolwentów 
z  dalszego rozwoju muzycznego z  uwagi na 
czasochłonność przejazdów, ich koszty. Wszy-
scy marzyli, aby szkoła II stopnia powstała 
w Wieliczce.

I  tak się stało w  2018 roku – 8 maja Rada 
Miejska w Wieliczce podjęła uchwałę o utwo-

rzeniu Szkoły Muzycznej II stopnia. Organem 
prowadzącym jest Gmina Wieliczka. Pierwszy 
nabór ogłoszono na 23-25 czerwca. Termin 
przyjmowania uczniów może być przedłużony 
lub ogłoszony nabór  uzupełniający we wrze-
śniu. Ponadto podczas sesji Wielickiej Rady 
Miejskiej wykonano 13 czerwca kolejny krok - 
łącząc obydwie szkoły w Zespół Szkół Muzycz-
nych, co przyniesie wiele korzyści organizacyj-
nych i finansowych – uniknie się podwójnych 
kosztów, lepiej zostanie wykorzystana baza 
szkoły i praca nauczycieli. Uchwałę tę wieliccy 
radni podjęli jednogłośnie. 

Tak więc trwa radość i  przygotowania. Dy-
rektor Izabela Szota wymienia trzy wydziały 
szkoły: instrumentalny, rytmiki, wokalistykę. 
Po ukończeniu Szkoły Muzycznej II stopnia, 
czyli po 6. latach nauki, uzyskuje się wysoki, 
5. stopień kwalifikacji, czyli wykształcenie mu-
zyczne zawodowe. Absolwent ma już bardzo 
wysokie umiejętności. Może już pracować 
w  zawodzie, podjąć naukę w  Akademii Mu-
zycznej lub też traktować zdobyte umiejęt-
ności jako pasję. Bowiem w  muzyce liczy się 
talent i umiejętności – podkreśla dyrektor Iza-
bela Szota. Dlatego tak ważni są nauczyciele, 

dodaje, którzy są koncertującymi muzykami 
a swą pasję i umiejętności przekazują młode-
mu pokoleniu. 

Warto dodać, że według klasyfikacji CEA 
wielicka szkoła muzyczna plasowana jest na 
1. miejscu w  Małopolsce i  14. w  skali Polski. 
Dwóch uczniów ma stypendia Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osią-
gnięcia artystyczne z projektu „Młoda Polska”. 

Dzieci i  młodzież uczące się w  szkole są 
z sobą bardzo zżyte, nabywają tu także wielu 
cennych w życiu umiejętności: odpowiedzial-
ności, wytrwałości, wrażliwości, cierpliwości. 
W szkole I stopnia uczy się 201  uczniów, na-
bór do szkoły II stopnia do pierwszej klasy jest 
prowadzony dla 20-25 osób 25 osób (maksy-
malny wiek do 23 lat, mogą być przyjęci daw-
ni absolwenci).  Obecnie, na terenie Powiatu 
Wielickiego, samodzielna Szkoła Muzyczna 
I stopnia działa także w Gdowie, często razem 
koncertują.

Barbara Zapadlińska
fot.  Małgorzata Wysocka-Cebula,  Eva Hajduk

Od września w Wieliczce Szkoła Muzyczna II stopnia !!!

Wielka radość - trwa nabór uczniów – siedziba w Sztygarówce
To wielka radość – po pięciu latach starań i oczekiwania rozpoczyna w Wielicz-
ce działalność Szkoła Muzyczna II stopnia. Szkoła Muzyczna I stopnia, która 
powstała w 2006 roku  uzyskała wysoki poziom nauczania i szybko sięgnęła po 
sukces, organizując szereg prestiżowych konkursów a jej uczniowie i absolwenci 
są ambasadorami Wieliczki. Dzieci na terenie Wieliczki, Powiatu Wielickiego są 
niezwykle uzdolnione – powiedziała dyrektor Izabela Szota dodając, że mamy 
tyle orkiestr, chórów, zespołów muzycznych oraz zawodowych muzyków, jak 
mało gdzie. Świadczy to o wielopokoleniowych tradycjach muzykowania. Wielu 
uczniów obecnie działającej szkoły pragnęło kontynuować naukę, lecz mogli to 
czynić tylko w Krakowie... 

Dyrektor Izabela Szota
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Nadeszły wakacje i czas odpoczynku od rozgrywek ligowych i turnie-
jów, jednak grupa koszykarzy 25 czerwca wylatuje do Hiszpanii na zapro-
szenie Klubu CB CALELLA BASQUET 30 km od Barcelony, by doskonalić 
swoje umiejętności w rywalizacji z hiszpańskimi zespołami. Klub otrzy-
mał zaproszenie dzięki sukcesom naszych koszykarzy na Małopolskich 
i Ogólnopolskich parkietach w ostatnich latach.  W Hiszpanii wyjeżdża-
jących 17 koszykarzy z rocznika 2001/2002 będzie podnosić swoje umie-
jętności koszykarskie przez mecze z hiszpańskimi zespołami.

Hiszpania to kraj słynący z chyba najlepszej pracy szkoleniowej w Eu-
ropie, a popularność w tym kraju koszykówki jest tak duża, iż ustępuje 
tylko piłce nożnej. Wieliczanie lecąc do Hiszpanii oprócz gry z rówieśni-
kami z tego kraju mają w planie oczywiście korzystanie z kąpieli i słoń-
ca śródziemnomorskiego Costa Brava, a  także zwiedzania Barcelony 

z jej pięknymi zabytkami. Naszych koszykarzy czeka niesamowita frajda 
w 7  dniowym pobycie!!!!

Grzegorz Siemieniec

UKS REGIS WIELICZKA wylatuje do Hiszpanii! 
Niebawem do Włoch!

„Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Ten cytat Janusza Korczaka najlepiej oddaje 
to, co działo się 7 czerwca w Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym „Solne Miasto” w Wieliczce. Tego 
dnia odbył się V Gminny Turniej Piłki Nożnej Przedszkolaków „Mały Mundial”. Zawody piłkarskie 
dla najmłodszych zostały zorganizowane przez Akademię Piłkarską Wieliczka (Piotr Klimczyk, Karol 
Nędza) oraz Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce (Magdalena Zawiślan) i Przedszkole Sa-
morządowe nr 4 w Wieliczce (Beata Szewczyk). Patronat honorowy nad imprezą objęli burmistrz 
Miasta i Gminy Wieliczka: Artur Kozioł oraz prezes „Solnego Miasta”: Robert Gabryś. Patronami me-
dialnym byli: portal informacyjny wieliczkacity.pl, wydawnictwo „Bliżej Przedszkola” oraz gazety 
„Panorama Wieliczki i Powiatu” oraz „Puls Wieliczki”. Celem turnieju było promowanie aktywności 
fizycznej, popularyzacja sportu oraz integracja placówek przedszkolnych. 
Tabela MAŁEGO MUNDIALU:
I „PETARDY” z Przedszkola Samorządowego w Strumianach;
II „REAL MIETNIÓW” z Przedszkola Samorządowego w Mietniowie;
III„FC ISKRA” z Przedszkola Sióstr Urszulanek w Sierczy.
KLUBY KIBICA.
I Przedszkole Sióstr Urszulanek w Sierczy.
II Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach
III Przedszkole Samorządowe nr 3 w Wieliczce

V Gminny Turniej Mini Piłki 
Nożnej Przedszkolaków”

„PRZEDSZKOLAKI JUŻ PO MUNDIALU” 

17 czerwca na Wielickiej Arenie Lekkoatle-
tycznej w Wieliczce odbyła się I Wielicka Olim-
piada Seniorów 55+ będąca podsumowaniem 
projektu „Senior na medal 2017/2018”. Projekt 
miał na celu aktywizację osób starszych z po-
wiatu wielickiego oraz promowanie wśród 
nich zdrowego i  aktywnego trybu życia. Or-
ganizatorem zawodów była Fundacja SMS 
Wieliczka, a koordynatorem Powiatowa i Miej-

ska Biblioteka Publiczna w Wieliczce. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęli wicemar-
szałek Województwa Małopolskiego Wojciech 
Kozak, burmistrz Miasta i  Gminy Artur Kozioł 
oraz starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz. 

Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia 
swoich sił podczas rywalizacji w różnych dyscy-
plinach sportu (bieg na 100 m, nordic walking, 
skok w dal, rzut kulą, bule). Rozgrzewkę popro-

wadził wicemistrz olimpijski Ilya Markov. Dla 
wszystkich przygotowane zostały dodatkowe 
atrakcje. W czasie trwania olimpiady była moż-
liwość skorzystania z bezpłatnych porad diete-
tyka i fizjoterapeuty, poczęstunku i odpoczynku 
w  strefie relaksu. Wszyscy otrzymali pamiątko-
wy medal, koszulkę, a  na najlepszych czekały 
puchary i nagrody, które wręczał wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, 
zastępca Burmistrza ds. Społecznych Rafał Ślęcz-
ka oraz prezes Fundacji SMS Wieliczka Piotr Ptak.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i dzię-
kujemy za udział w  zawodach, sportowe 
emocje i  rywalizację w  duchu fair play. Bez 
względu na wyniki zajęte miejsca - wszyscy 
jesteście zwycięzcami! Dziękujemy za pomoc 
w  organizacji olimpiady naszym Patronatom, 
Partnerom, Sponsorom, Współorganizatorom 
i WOLONTARIUSZOM! Wydarzenie było współ-
finansowane ze środków Województwa Mało-
polskiego otwartego konkursu "Mały Grant".

Do zobaczenia za rok!
A.Gruszczelak

Zdjęcia: FOTO Rogalska & Weź to pstryknij.

Olimpiada Seniorów
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Jednostka OSP w Winiarach świętowała jubi-
leusz 90-lecia działalności, aczkolwiek wszystko 
wskazuje, że została założona dużo dużo wcze-
śniej. Data, którą się umownie przyjmuje to 14 
kwietnia 1928 roku, kiedy reaktywowano straż 
po pierwszej wojnie światowej. W  1929 roku 
oddano do użytku budynek wiejski – z przezna-
czeniem na remizę. 1934 rok był dla Winiar kata-
strofalny, powódź poczyniła wielkie straty, stra-
żacy byli bardzo potrzebni. W latach 1935/1936 
wybudowano drugą remizę na Górkach, Teraz 

OSP może działać szybko i sprawnie. Z roku na 
rok pozyskują nowy sprzęt. Podczas wybuchu 
drugiej wojny światowej ratują zbombardowa-
ne Dobczyce. W 1958 roku pozyskują pierwszy 
samochód i   kolejną motopompę. Gdy samo-
chód odmówił bezpieczeństwa, dyżury z woza-
mi konnymi pełnili gospodarze, tak wielka była 
ofiarność strażaków. Winiary leżą na obszarze 
zalewowym i  kolejno przeżyli duże powodzie 
w 1970 i 1972 roku. Sztandar otrzymują w 1978 
roku a  później samochody strażackie dostoso-
wane do potrzeb występujących tu zagrożeń. 
Strażacy bardzo byli potrzebni w 1998 roku, gdy 
Winiary nawiedziły pożary, wypadki, fala powo-
dziowa. Wcześniej otrzymali na nową siedzibę 
budynki poszkolne. Rok 2003 został zapamię-
tany jako dobry, jednostka została wpisana do 
KSRG. W 2006 roku pozyskują niemieckiego Ma-
girusa od strażaków z Laupheim, z którymi kon-
takty utrzymują. Ulewne deszcze w  2010 roku 
spowodowały osuwiska i rozległe zalania terenu 
Winiar – akcja ratownicza trwała 45 dni. Kolejne 
lata są także pracowite. Strażacy mają coraz no-
wocześniejszy sprzęt, obecnie zbietają środki na  

lekki samochód ratownictwa technicznego. 
Jubileusz 90-lecia jednostki strażacy rozpo-

częli  Mszą Świętą w  Sanktuarium Macierzyń-
stwa Najświętszej Marii Panny w  Dziekanowi-
cach . Przybyli znamienici goście z  Laupheim, 
przedstawiciele władz strażackich, władze 
Gminy Gminy Gdów, sąsiednich jednostek. Jed-
nostka oraz strażacy otrzymali medale i odzna-
czenia. Były gratulacje, kwiaty i prezenty i dofi-
nansowania: m.in. od Rady Gminy Gdów i Sej-
miku Województwa Małopolskiego promesy 
na zakup lekkiego samochodu do ratownictwa 
technicznego, sprzęt do ratownictwa technicz-
nego od strażaków z Laupheim, od Kopalni Soli 
bilety na zwiedzanie dla gości zagranicznych, 
od Starostwa Powiatowego na dofinansowanie 
organizacji jubileuszu. Strażacy z Winiar wszyst-
kim za wszystko serdecznie dziękują.

B.Zapadlińska

Wieliczka jako jedno z 16 miast 
w  Polsce, których kluby sportowe 
są zrzeszone w  GLINKA AKADE-
MY otrzymało wsparcie finan-
sowe z  Ministerstwa Zdrowia na 
organizację pikników zdrowia 
pod nazwą „Z  pasją po zdrowie”. 
W  ramach otrzymanych środków 
finansowych Miasto i  Gmina Wie-
liczka wraz MGOPS i klubem MKS 
MOS Wieliczka przeprowadziły 
w dniu 21 czerwca na Małopolskiej 

Arenie Lekkoatletycznej imprezę 
dla dzieci, młodzieży i osób doro-
słych. W wydarzeniu wzięło  udział 
blisko 400 dzieci z  18 grup świe-
tlicowych skupionych przy pla-
cówkach oświatowych na terenie 
Gminy Wieliczka, wolontariusze 
działający przy MGOPS Wieliczka 
oraz rodzice. Młodzi uczestnicy 
pikniku w turnieju wykonywali 12 
zadań sportowo rekreacyjnych. 
Grupa z  największą liczbą punk-

tów wygrywała wycieczkę – nie-
spodziankę .Były też porady leka-
rza, dietetyka,  fizjoterapeuty oraz 
spotkanie z  policją. Uczestnicy 

pikniku skorzystali z atrakcji towa-
rzyszących jak malowanie twarzy, 
gry i  zabawy ruchowe z  chustą, 
trampoliny i zjeżdżalnie. 

24 maja oraz 11 i  12 czerwca 
niemal 160 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w  Koźmicach Wiel-
kich uczestniczyło w  drugiej tu-
rze wyjazdów do zakładów pracy 
w ramach projektu „W drodze do 
dorosłości”. Skansen Wygiełzów 
i  Zamek Lipowiec zostały wy-
brane nieprzypadkowo, gdyż są 
one częścią Szlaku Tradycyjnego 
Rzemiosła Małopolski. Podczas 
warsztatów w  w/w  obiektach 
uczniowie dowiedzieli się jak wy-
gląda praca współczesnych twór-
ców ludowych, jakie trzeba po-
siadać umiejętności, by dany za-
wód wykonywać - i wreszcie - jak 

ważna jest również pasja w  tych 
profesjach. Oprócz zwiedzania 
skansenu z  przewodnikiem, któ-
ry m.in. zapoznał uczniów z  róż-
norakimi pracowniami i  domami 
twórców rękodzieła ludowego 
odbyły się zajęcia praktyczne za-
wodu. Podczas warsztatów z łucz-
nictwa uczniowie wykonywali 
własny łuk, rozwijali zdolności 
techniczne, manualne i  twórczą 
wyobraźnię. Podczas warsztatów 
z szewstwa zapoznawali się z na-
rzędziami pracy szewca, a  swoje 
inspiracje zrealizowali wykonu-
jąc własnoręcznie parę filcowego 
obuwia, które to kapcie mogli 

zabrać ze sobą do domu jako 
dowód nabytych umiejętności. 
Projekt „W  drodze do dorosłości” 
realizowany jest z  Narodowym 

Bankiem Polskim w  ramach pro-
gramu edukacji ekonomicznej.

Elżbieta Krawczyk

Już 90 lat służby ludziom

Piknik dla świetlic 

W drodze do dorosłości

OSP Winiary

Arena Lekkoatletyczna

Koźmine Wielkie


