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Wydanie Bożonarodzeniowe

PANORAMY

LAT

Na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2020 Rok
Redakcja Panoramy Powiatu Wielickiego

życzy
wszelkich potrzebnych łask od Dzieciątka Jezus
zdrowia, wielu powodów do radości i szczęścia

JUBILEUSZOWA KSIĄŻKA

„Sławni, znani i nieznani mieszkańcy 
z terenu powiatu wielickiego”

do pobrania w pliku pdf lub czytania na 
www.panorama.wieliczka.pl
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Każda tak ważna rocznica to czas dla refleksji 
i podsumowań, ale przede wszystkim też rado-
ści i poczucia dumy. W okresie swojej działalno-
ści, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obję-
ło opieką szereg dzieci pozbawionych natural-
nych biologicznych środowisk rodzinnych jak 
również tych, wobec których opieka rodziców 
biologicznych z  różnych przyczyn nie była 
zaspokojona w wystarczającym stopniu. Istot-
ną i nieocenioną rolę w tworzeniu rodzicielstwa 
zastępczego należy przypisać funkcjonującym 
w powiecie wielickim rodzinom zastępczym, 
które od 20 lat z determinacją i przesłaniem 
deklarują gotowość świadczenia opieki nad 
dziećmi, bez względu na porę nocy i dnia, wiek 
dziecka, czy też stan jego zdrowia, otwierając 
drzwi i przyjmując do swoich domów. 

Niezmiernie ważnym ogniwem w systemie 
wychowania i opieki są funkcjonujące Pla-
cówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu socja-
lizacyjnego, w Kłaju oraz w Pawlikowicach, 
a także Placówki Wsparcia Dziennego o zasię-
gu ponadgminnym funkcjonujące na terenie 
wszystkich Gmin Powiatu Wielickiego tj: Bisku-
pice, Gdów, Kłaj, Niepołomice, a także Miasta 
i Gminy Wieliczka. Wobec rosnącego zapotrze-
bowania w obszarze rodzicielstwa zastępcze-
go działalność Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie- jako Organizatora Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej każdego roku poszerza zasięg 
i zakres swoich oddziaływań celem pozyski-
wania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin 
zastępczych. Promując rodzicielstwo zastęp-
cze w okresie od maja do października 2019r., 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wie-
liczce Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 
realizował projekt pod nazwą XV Obchody 
Rodzicielstwa Zastępczego „Kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały świat”, poświę-
cony właśnie promocji rodzicielstwa zastęp-
czego, integracji funkcjonujących już rodzin 
zastępczych oraz pozyskiwaniu nowych 
kandydatów do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej. Projekt wspierany był osobistym 
udziałem wolontariuszy Krakowskich Szkół 
Wyższych: Uniwersytetu Pedagogicznego oraz 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W czasie trwania projektu odbyły się uroczy-
stości lokalne miedzy innymi Piknik integracyj-
ny pod nazwą XV Obchody Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego „Kiedy śmieje się dziecko śmieje 
się cały świat”, warsztaty dla dzieci z rodzin 
zastępczych z okazji Dnia Dziecka, cykl szkoleń 
dla rodzin zastępczych oraz dzieci i młodzieży 
z rodzin zastępczych, a także spotkania ze spo-
łecznością lokalną - Kołami Gospodyń Wiej-
skich, celem propagowania idei rodzicielstwa 
zastępczego. 

Realizacja projektu XV Obchody Rodzi-
cielstwa Zastępczego „ Kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat” prowadzo-
nego od maja do października 2019 roku 
przebiegała przy udziale i finansowaniu 
Fundacji Ernst & Young promującej rodzi-
cielstwo zastępcze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wieliczce zaprasza do współpracy osoby 
i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji 
rodziny zastępczej. Zapewniamy szkolenia dla 
kandydatów wsparcie psychologiczne oraz 
bieżącą pomoc w procesie opieki i wychowa-
nia nad przyjętymi pod opiekę dziećmi. 

JT./PC.
Aktualna siedziba Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wieliczce, 
Dział ds. Pieczy Zastępczej znajduje się 

w Wieliczce przy ul. H. Sienkiewicza 13, 
32-020 Wieliczka. Tel.: 12 288-02-20. 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
W WIELICZCE w 2019r. OBCHODZIŁO   
XX  ROCZNICĘ  SWOJEJ  DZIAŁALNOŚCI
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DO KRAKOWA, WIELICZKI, SZKOŁY, 
KOŚCIOŁA, NA ZAKUPY

Celem drugim Wielickiej Spółki Transpor-
towej jest, by mieszkańcy mogli, pozostawia-
jąc auta w domach lub na parkingach P&R, 
docierać szybko i bezpośrednio do Wieliczki 
i Krakowa. Drugim czynnikiem skorelowania są 
szkoły, do których autobusy dowożą uczniów 
w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć, 
posiadających bezpłatne przejazdy a ponadto 
w każdym z pojazdów od rana, towarzyszące-
go opiekuna mającego ich wykaz i znającego 
dzieci, troszczących się wespół z kierowcą o ich 
bezpieczeństwo w trakcie przejazdu. Autobusy 
są prawdziwie komfortowe, zimą ogrzewane 

także w czasie postoju a latem  klimatyzowa-
ne. Ważne jest bardzo, aby firmy odśnieżające 
drogi, w pierwszej kolejności udrażniały trasy 
komunikacji publicznej.

LINIE i PRZYSTANKI

Podajemy trasy kursów z Wieliczka Centrum 
(wjazd ul. Dembowskiego 7) czyli parkingu 
autobusowego (dawnego PKS). Stanowiska linii 
Wielickiej Spółki Transportowej znajdują się od 
strony  stacji kolejowej Wieliczka Kopalnia Soli 
(Wieliczka Centrum). W sołectwach jest na trasie 
zwykle  kilka przystanków, są podane dokładnie 
już w rozkładach jazdy. Przystanki uzgadniała  
Gmina Wieliczka z sołtysami, przewodniczą-

cymi osiedli i radnymi jako przedstawicielami 
mieszkańców, aby je jak najlepiej dostosować 
do oczekiwań.  Nie ma możliwości zatrzymywa-
nia się w innych miejscach. Trasa powrotna jest 
w kolejności od ostatniego przestanku do Wie-
liczki, poza Z1, gdzie trasa biegnie łukiem: przez 
miasto i północną część gminy.

Linia B2: >> Wieliczka Centrum > >Mickiewi-
cza>Cmentarz>Os. Lekarka > Śledziejowice > 
Kokotów > Węgrzce Wielkie > Grabie > Brzegi 
Linia D2: >> Wieliczka Centrum > Mickiewi-
cza>Cmentarz>Os. Asnyka>Rożnowa > Paw-
likowice > Mietniów>Chorągwica-Grajów > 
Hucisko > Dobranowice 

Linia G3: Wieliczka Centrum>Kopalnia Soli-
>Klaśnieńska>Sąd>Solne Miasto>Os. Szyma-
nowskiego>KrzyszkowiceSzkoła>Kasztanowa
>Barycz>Krzemieniecka>Drużbackiej>Sobonio-
wice>Pod Lipą>Golkowice Kościół>Golkowice
Linia J1:  >> Wieliczka Centrum > Kopal-
nia Soli>ulice Klaśnieńska > Sąd>Sol-
ne Miasto > Jedynaka > Grabówki > 
Siercza > Koźmice Wielkie > Janowice  
Linia R2: >> Wieliczka Centrum > Kopalnia Soli-
>Klaśnieńska > Sąd>Solne Miasto>Jedynaka-
>Grabówki > Siercza > Koźmice Wielkie (przez 
przysiółek Bugaj) > Byszyce > Gorzków > Jan-
kówka > Raciborsko
Linia W1: >> Wieliczka Centrum > Mickiewi-
cza>Cmentarz>Zabawa>Mała Wieś > Węgrzce 
Wielkie pętla 

Linia Z1: >> Wieliczka Centrum >Mediateka 
ul. Słowackiego>Osiedle Asnyka>Zabawa-
>Mała Wieś>Niepołomska >Sułków >  Tomasz-
kowice>Zabawka>Świdówka > Polna>Media-
teka>Goliana>Wieliczka Centrum 

TRASY ● CENY ● BILETY BEZPŁATNE

ABC Wielickiej Komunikacji wewnątrzgminnej

Wielicka Spółka Transportowa rozpoczęła działalność w listopadzie 2018 roku, urucho-
miono dwie linie. Od września 2019 dodano kolejnych pięć. Celem jest skomunikowanie 
mieszkańców miasta i gminy. Wielicka komunikacja wewnątrzgminna ma na uwadze 
dobro mieszkańców, dogodność tras. Zabezpieczyła nade wszystko dojazd do pracy pracu-
jącym, dzieciom do szkół. Komunikacja pozwala szybko dotrzeć do centrum Wieliczki po 
zakupy, by dopełnić spraw urzędowych, pocztowych, w bankach oraz wielu innych potrze-
bach. Również zadbano o starszych i niepełnosprawnych.
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BILETY, CENY, ULGI

Bilety można nabyć w automatach komuni-
kacji aglomeracyjne (MKA)j, jest ich na terenie 
Gminy jest siedem, przy: ul. Piłsudskiego pod 
cmentarzem, ul. Krakowska przy przystanku 
“Stacja Paliw”, ul. Dembowskiego przy przy-
stanku autobusowym Kopalnia Soli, ul. Dem-
bowskiego na park&ride Wieliczka Park oraz 
przy barierkach zejścia na PKS z peronu stacji 
PKP Kopalnia Soli, ul. Słowackiego Wielicka 
Mediateka (IPN), Węgrzce Wielkie przy Banku 
Spółdzielczym. Należy wybrać  opcję: Komuni-
kacja Miejska w Wieliczce. 

W automacie w autobusie, trzeba powoli 
wrzucać czyste monety. U kierowcy można 
nabyć bilet tylko w przypadku awarii biletoma-
tu za odliczoną kwotą, gdyż sprzedaż bezpo-
średnia powodowałaby opóźnienia na trasie. 
Ponadto bardzo praktyczne i korzystne ceno-
wo są bilety miesięczne, które można wykupić 
przez aplikację telefoniczną IMKA (trzeba ją 
ściągnąć z internetu, zarejestrować się i nabyć 
bilet). Wszelkie informacje, rozkłady jazdy, ceny 
biletów są dostępne na przystankach, w auto-
busach, na stronie internetowej Spółki: wst.
info.pl – informuje prezes Mieczysław Włosek.

Bilet normalny ulgowy

JEDNOPRZEJAZDOWY 3,60 zł 1,80 zł

CZASOWY 15-minutowy 2,60 zł 1,30 zł 

MIESIĘCZNY 90 zł 45 zł 

Bardzo korzystne są bilety miesięczne, dzięki 
którym można jeździć każdego dnia po mieście 
i gminie Wieliczka, dowolnie wszystkimi liniami 
Wielickiej Spółki Transportowej, z przesiadkami. 

DLA KOGO BILETY BEZPŁATNE

•	Dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkol-
nego oraz uczniowie szkół podstawowych 
przez cały rok

•	Osoby, które ukończyły 70 lat 
•	Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/A: 

znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwa-
lidzką wraz z opiekunem towarzyszącym im 
w pojeździe 

•	Niewidomi wraz z przewodnikiem towarzy-
szącym im w pojeździe 

•	Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu 
kończyn dolnych z orzeczonym/ą: umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności lub 
całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą 
inwalidzką 

•	Dawcy krwi- którzy oddali bezpłatnie: męż-
czyźni- co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub 
odpowiadającą tej objętości ilości innych jej 
składników a kobiety, jw. lecz co najmniej 15 
litrów.

•	Dzieci niesłyszące do 16 roku życia wraz 
z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe 

•	Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem 
umysłowym z orzeczonym umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności 

•	Dzieci do 16 roku życia niepełnosprawne 
z powodu upośledzenia umysłowego lub 
schorzeń narządu wzroku lub schorzeń 
narządu ruchu wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe 

•	Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do 
oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych lub przedszkolach oraz ucznio-
wie o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
uczęszczający do szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i policealnych wraz 
z opiekunem, który podróżuje: - z uprawnio-
nym, po uprawnionego lub po odwiezieniu 
uprawnionego - wyłącznie na trasie od miej-
sca zamieszkania do placówki oświatowej 
i z powrotem 

•	Dzieci z rodzin wielodzietnych - dzieci i mło-
dzież objęta programem Karta Dużej Rodzi-
ny - Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, 
w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu 
co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad 
którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą 
w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 
do ukończenia 24 roku życia w przypadku 
kontynuowania przez dziecko nauki lub bez 
ograniczenia wieku w przypadku dziecka 
z orzeczoną niepełnosprawnością w stop-
niu znacznym, zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygmin-
ną. Uprawnienie obejmuje: dzieci po ukoń-
czeniu 4 lat do czasu rozpoczęcia obowiązku 
szkolnego, uczniów i młodzież uczącą się do 
ukończenia 24 roku życia 

•	wychowankowie rodzinnych domów dziecka 
oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych 
typu rodzinnego, wraz z osobami prowadzą-
cymi i ich dziećmi, - wychowankowie placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych, - dzieci 
z wielodzietnych zawodowych rodzin zastęp-
czych, którzy zamieszkują na stałe w obszarze 
objętym integracją międzygminną 

•	Członkami Stowarzyszenia Polaków Poszko-
dowanych przez III Rzeszę 

•	Osoby ze statusem represjonowanego 
•	Nieumundurowani funkcjonariusze policji 

wykonujący czynności operacyjne w pojaz-
dach komunikacji miejskiej 

•	Posłowie i Senatorowie RP 
•	 Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewod-

nicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do 
I grupy inwalidzkiej 

BILETY ULGOWE

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, poli-
cealnych i artystycznych – nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia, uczniowie i studen-
ci zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku 
życia, uczestnicy studiów trzeciego stopnia, 
osoby które ukończyły 60 lat, osoby niepeł-
nosprawne z orzeczonym/ą:  umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności lub całkowitą 
niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką.

Przejazd bezpłatny i ulgowy przysługuje 
ww. osobom, które posiadają wymienione 
w uchwale Rady Miejskiej dokumenty potwier-
dzające: wiek, tożsamość, odpowiednie legi-
tymacje, bilet wolnej jazdy imienny. Treść 
uchwały jest wywieszona w każdym z autobu-
sów. Opłaty dodatkowe: za przejazd bez waż-
nego biletu 150 zł, za przejazd bez dokumentu 
poświadczającego uprawnienia do ulgowego 
lub bezpłatnego przejazdu – 100 zł.

SPÓŁKA I AUTOBUSY

Transport wewnątrzygminny to wielki dar 
dla Wieliczki i wielka praca Gminy począwszy 
od pomysłu, przez projekt i jego sfinalizowa-
nie, zdobycie środków unijnych, zakup auto-
busów, zorganizowanie tras. To pionierskie 
zadanie. Gmina rozszerzyła zakres bezpłatnych 
przejazdów, ponad zwykle obowiązujące, aby 
wspomóc tych, którym najtrudniej się poruszać 
i maja ograniczone dochody. Po  całej gminie 
mogą przemieszczać się dzięki udogodnie-
niom osoby niepełnosprawne, rodzice z wóz-
kami dziecięcymi, co w przypadku busów było 
i jest niemożliwe. 

Powołana przez Gminę Wielicka Spółka 
Transportowa Sp z o.o., będąca w 100 proc. 
własnością Gminy, realizuje to zadanie, zarzą-
dzając organizacją przewozów oraz flotą 8. 
autobusów Solaris 4. generacji, 2. Solaris 8,9 
– 3. generacji oraz 2. autobusami Iveco. Z rów-
nie wielką troską szkoleni są kierowcy, którzy 
pracują w systemie dwuzmianowym. Auto-
busy generują do atmosfery minimalną ilość 
spalin. Są przyjazne, mają możliwość obniżanie 
podwozia, aby uczynić wsiadanie i wysiada-
nie bardziej komfortowym. Zostały zakupione 
z projektu unijnego. Siedziba spółki jest przy Pl. 
Kościuszki 2, informacje tel. 12 278-50-35.

OD MARCA MOŻLIWY POCIĄG  
CO 30 MINUT

Rozkład jazdy zmieniał się często, niedawno 
od 15 grudnia, z uwagi na prowadzone przez 
PKP prace inwestycyjne. Gdy po przebudowie 
otwarty będzie dwutorowy przejazd do Wielicz-
ki, odetchniemy z ulgą i pociągi znów będą kur-
sować co pół godziny. Po długim czasie utrud-
nień może od połowy marca 2020r. powróci 
30-minutowa częstotliwość pociągów do stacji 
Kraków Lotnisko. Bądźmy dobrej myśli. 

Barbara Zapadlińska
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Łączna wartość projektu, któ-
rego liderem jest Stowarzysze-
nie Zielony Pierścień Tarnowa, to 
531 220 364 złotych. Za tę kwotę 
w  28 gminach, wspólnie reali-
zujących wspomniany projekt, 
możliwe będzie dofinansowanie 
budowy instalacji, wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii, 
takich jak: kolektory słoneczne, 
panele fotowoltaiczne oraz napo-
wietrzne pompy ciepła. Na tere-
nie gminy Biskupice powstaną 
wyłącznie instalacje fotowoltaicz-
ne. 19 października 2018r. została 
zawarta umowa o dofinansowa-
nie pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a  Sto-
warzyszeniem Zielo-
ny Pierścień Tarnowa. 
Zgodnie z  nią, zakoń-
czenie realizacji projek-
tu ustala się na połowę 
2021r., z  możliwością 
przesunięcia terminu 
na koniec 2021r.

W naszej gminie pro-
gram przewiduje dofi-

nansowanie montażu 
instalacji fotowoltaicznych w 69 
domach jednorodzinnych. Finan-
sowanie odbywa się na poziomie 
60% kosztów netto.

Zadanie inwestycyjne finan-
sowane jest w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, 4 Oś Prioryteto-
wa Regionalna Polityka Energe-
tyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych 
Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 
Rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych.

D. Orłowska

Materiały informacyjne Gminy Biskupice

Krwiodawcy otrzymali ekwiwa-
lent kaloryczny, a także ciepły posi-
łek, ufundowany przez   Michała 
Henzela - Wypożyczalnia Sprzętu 
Gastronomicznego Bodzanów 
138. Ponadto, mogli uraczyć swoje 
podniebienie ciastami pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich przy OSP 
Sławkowice. Podziękowania kieru-
jemy także dla Marii i Jana Kotów 
z  Bodzanowa, za ufundowanie 
potrzebnych produktów i składni-
ków. Dziękujemy również wszyst-
kim włączonym w propagowanie 
Akcji Krwiodawstwa na terenie 
gminy i  powiatu: wójt Gminy 

Biskupice Renacie Gawlik, wicesta-
roście Henrykowi Gaworowi oraz 
druhom z  Ochotniczych Straży 
Pożarnych Gminy Biskupice.

tekst i fot: T.Kot

W Biskupicach zatoki przystankowe 
– gotowe 

Mieszkańcy gminy 
wyprodukują własny prąd
Gmina Biskupice wraz z innymi gminami należącymi do Stowarzy-
szenia  Zielony Pierścień Tarnowa przystąpiła do programu mają-
cego za zadanie zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii  poprzez montaż   instalacji fotowoltaicznych. 6 sierpnia 
2019r. został ogłoszony przetarg na „Dostawę i montaż jednostek 
wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, 
zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach 
zadania pn. “Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” 
z podziałem na części w ramach subregionów.

Twoja krew ratuje życie
Kolejna, już 24. Akcja Krwiodawstwa pod hasłem “Twoja krew 
ratuje życie” zakończona sukcesem. W pierwszą niedzielę grud-
nia krwiodawcy ruszyli do Urzędu Gminy Biskupice, aby pomóc 
innym oddając krew. Na akcję przybyło aż 48 osób, a krew pobrano 
od 41 osób, które spełniły rygorystyczne warunki stawiane przez 
RCKiK. Łącznie zebrano aż 18 litrów 450 ml życiodajnego płynu.

W projekcie przewidziano także 
przejście dla pieszych a  także 
wykonanie oświetlenia  uliczne-
go w obrębie zatok. Utworzona 
została także kanalizacja deszczo-
wa, a zatoki przystankowe zostały 
wyposażone w wiaty, chroniące 
pasażerów przed trudnymi warun-
kami atmosferycznymi. Do każde-
go z przystanków prowadzi  chod-
nik. Wygodne i duże zatoki  spra-
wiają, ze wzrasta bezpieczeństwo 
użytkowników zarówno podróżu-

jących komunikacją publiczną, jak 
i kierowców.

Inwestycja prowadzona była 
w ramach tzw. inicjatyw samorzą-
dowych, na mocy podpisanego  
porozumienia z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich.

Jak podają zapisy umowy, war-
tość całkowita zadania wyniosła 
456  213 zł w  tym udział Woje-
wództwa Małopolskiego 201 968 
zł. Pozostała kwota pochodziła 
z budżetu gminy. 

tekst i fot: D. Orłowska

Zakończyły się  prace, mające 
na celu poprawę bezpieczeń-
stwa pieszych przy drodze woje-
wódzkiej 966 w Biskupicach. Na 
wysokości skrętu do Szczygłowa, 
po obu stronach drogi, powstały 
zatoki autobusowe.

Wójt Gminy Biskupice podaje 
do publicznej wiadomości infor-
mację o wywieszeniu wykazów 
nieruchomości, stanowiących 
własność  Gminy Biskupice, 
przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę w drodze bezprze-

targowej, na cele uprawy rolnej. 
Wykazy zamieszczone są w sie-
dzibie Urzędu Gminy Biskupi-
ce, Tomaszkowice 455, 32-020 
Wieliczka, na tablicy ogłoszeń. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać w siedzibie Urzędu oraz 
pod nr tel. 12-289-70-88.

Wykaz nieruchomości
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17 grudnia 2019 roku Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki wyzna-
czył do wykonywania zadań i kompe-
tencji Burmistrza Miasta i Gminy Nie-
połomice Krystiana Zielińskiego.

Pochodzący z Wojnicza Krystian Zieliński 
studiował administrację publiczną na Kra-
kowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mod-
rzewskiego. Przed otrzymaniem powołania 
pracował w tarnowskim Starostwie Powiato-
wym na stanowisku specjalisty ds. współpracy 

z zagranicą, pozyskiwania środków pomoco-
wych i wdrażania strategii powiatu w Wydziale 
Rozwoju.

Jest aktywnym strażakiem, pełnił funkcję 
skarbnika Ochotniczej Straży Pożarnej w miej-
scowości Grabno, w której aktualnie mieszka.  
Prowadził również programy publicystyczne 
na platformie tarnowska.tv. Jest przewodni-
czącym Regionalnego Stowarzyszenia Miesz-
kańców Gminy Wojnicz, organizacji non-pro-
fit, działającej charytatywnie na rzecz dzieci, 

ochrony środowiska i poprawy jakości życia 
mieszkańców.

Podczas pierwszego spotkania z przedstawi-
cielami kierownictwa urzędu Krystian Zieliński 
zapewnił, że „jestem tu aby pomóc. Aby gmina 
funkcjonowała prawidłowo. Chcę uruchomić 
płatności i służyć mieszkańcom – jestem do 
ich dyspozycji, zgodnie z niepołomicką trady-
cją, w każdy poniedziałek od godziny 15.00 do 
17.00 w niepołomickim magistracie”.

Informacja ze strony: www.niepolomice.eu

We wtorek, 3 grudnia, o godzinie 9.00 pra-
cownicy Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go zatrzymali mnie oraz mojego zastępcę, 
Adama Twardowskiego. Przewieziono nas 
do Prokuratury w Katowicach, gdzie został 
nam przedstawiony zarzut m.in. przekrocze-
nia uprawnień i niedopełnienia  obowiązków 
w związku z wyłonieniem autora koncepcji 
budowy szkoły podstawowej na Jazach.

W maju 2015 roku, za kwotę 120 tysięcy zło-
tych Gmina zawarła umowę ze znanym biurem 
architektonicznym „Konior Studio” na przygo-
towanie koncepcji budowy nowej szkoły na 
Jazach oraz opracowanie tak zwanego „progra-
mu funkcjonalno-użytkowego”.

W umowie tej znalazł się zapis, że w przypad-
ku realizacji inwestycji według koncepcji biura, 
generalny wykonawca, wyłoniony w później-
szym przetargu, zapłaci jej autorowi kwotę 400 
tysięcy złotych za prawa autorskie. Ostatecznie 
szkołę wybudowała firma Pro-Invest.

Prokuratura zarzuciła nam naruszenie przepi-
sów ustawy o zamówieniach publicznych pole-
gające na podzieleniu zamówienia. Uważa ona 
bowiem, że Gmina powinna ogłosić przetarg 
na kompleksowe przygotowanie dokumenta-
cji projektowej. Stwierdza także, że kwota 400 

tysięcy złotych zapłacona za prawa autorskie 
jest ich zdaniem zbyt wysoka.

Nie zgadzamy się z takim tokiem rozumowa-
nia. Naszym zdaniem przyjęte przez nas rozwią-
zanie gwarantowało, że finalnie otrzymamy pro-
dukt taki jaki chcemy i jaki zamówiliśmy. Wybór 
projektanta koncepcji jest niezwykle istotny, gwa-
rantuje bowiem jakość i oczekiwany standard.

We wtorek przesłuchania trwały do godzi-
ny 22.30. Następnie Prokuratora stwierdziła, że 
część czynności musi zostać wykonana następ-
nego dnia, w związku z czym nie możemy być 
zwolnieni do domów. Tym sposobem obydwaj 
po raz pierwszy w życiu trafiliśmy na tak zwany 
„dołek”, czyli do izby zatrzymań. Musimy przy-
znać, że była to dla nas duża przygoda, choć 
mieliśmy osobne pomieszczenia.

Wczoraj przeprowadzono dalsze wyjaśnie-
nia, które zakończyły się w godzinach popołu-
dniowych, po czym zostaliśmy zwolnieni.

Uważamy, że nasze działanie absolutnie 
nie miało zamiaru ani znamion przestępstwa. 
Wszystko co zrobiliśmy miało na celu jak naj-
lepszą i najefektywniejszą realizację inwe-
stycji, o czym świadczy wybudowana szkoła. 
Jesteśmy dumni, że dzieci mogą uczyć się 
w tak pięknym i nowoczesnym obiekcie.

W  chwili obecnej Urząd Miasta i  Gminy 
w Niepołomicach funkcjonuje normalnie, nie-
mniej jednak zastosowane wobec nas środki 

zapobiegawcze, polegające na zawieszeniu 
w czynnościach służbowych, nie pozwala-
ją w pełni wykonywać swojej funkcji. Na to 
postanowienie złożymy stosowne zażalenie.

Mamy świadomość, że przed nami czas 
walki o prawdę i o swoje dobre imię, na które 
pracowaliśmy latami i na które – głęboko wie-
rzymy – będziemy mogli pracować jeszcze 
długo.

Dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia, któ-
rych było naprawdę bardzo dużo.

A wszystkim Barbarom, którym nie mie-
liśmy możliwości złożyć życzeń w terminie, 
składamy je teraz.

 
Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy 

Niepołomice
Adam Twardowski, Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Niepołomice
Ze strony: www.niepolomice.eu

Nie jestem rodowitym niepołomiczaninem. 
Jednak czuję, że przez wiele lat swojej pracy 
zostawiłem w Niepołomicach cząstkę siebie. 
Uczyłem się samorządności pod okiem takich 
mistrzów jak Stanisław Kracik, a teraz mogę 
pracować z jego następcą, Romanem Ptakiem, 
który przecież mógłby być moim synem.

 Ostatnie dziesięć lat współpracy z Roma-
nem pozwoliło mi go dobrze poznać zarówno 
jako burmistrza, jak i człowieka. Wiem, że kie-
ruje się zawsze dobrem mieszkańców. Obser-
wuję go podczas poniedziałkowych dyżurów 
i podziwiam ponieważ przyjmuje dziesiątki 
ludzi, a prawie każdy opuszcza jego gabinet 
uśmiechnięty. Nawet jak sprawa, z którą przy-

szedł nie jest możliwa do załatwienia w spo-
sób, jaki sobie wymarzył.

 Z bólem patrzę jak w przeciągu krótkiej chwili 
można zeszkalować człowieka. Jak jednego dnia 
z gabinetu burmistrza trafia się do celi. Tylko po 
to, aby następnego dnia odpowiedzieć na kilka 
pytań i wyjść do domu. Nie wierzę, że Roman 
Ptak w jakikolwiek sposób mógłby chcieć utrud-
niać pracę organów państwa. Wszak sam jest 
w służbie publicznej od lat i potrafi tłumaczyć 
swoje decyzje i bronić własnych racji.

 Deklaruję, jako przewodniczący Rady Miej-
skiej, że będę go wspierać w walce o dobre 
imię. Ta walka jest jeszcze długa. Musi ją pod-
jąć i jej podołać. To jego obowiązek jako bur-
mistrza, ale również jako obywatela.

 I w tej walce szczególnie ważne jest wspar-
cie, jakie otrzymuje od mieszkańców. Od tych, 
którzy piszą wiadomości ze słowami otuchy. 
Od tych, którzy przyszli na spontaniczny wiec 
poparcia w chłodny, niedzielny wieczór do 
Parku Miejskiego. Od tych, którzy podpisali List 
Poparcia. Każda z tych małych reakcji to paliwo 
podtrzymujące płomyk nadziei na pozytywne 
zakończenie sprawy.

  Samorządowcy są umocowani głosami 
wyborców. Tymi oddawanymi raz na cztery 
lata. Ale w takich chwilach, czując solidarność 
ludzi, widząc ich zaangażowanie w obronę 
pewnych wartości, czujemy się szczególnie 
mocno zobligowani, aby ich bronić.

Roman - zawsze jestem z Tobą i będę.
 Marek Ciastoń

Przewodniczący Rady Miejskiej

Słowo Przewodniczącego Marka Ciastonia

Krystian Zieliński z kompetencjami burmistrza

Oświadczenie
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8 grudnia  w pięknej hali sportowej szkoły 
podstawowej im. Lady Sue Ryder w Niepoło-
micach-Jazach gościliśmy ponad 70 uczestni-
ków zawodów modeli szybowców halowych. 
Była to jedna z większych tegorocznych spor-
towych imprez modelarskich w naszym kraju. 
Organizatorem zawodów było Centrum Kul-
tury w Niepołomicach oraz pracownia modeli 
latających przy Domu Kultury w Zabierzowie 
Bocheńskim. Patronat nad tym wydarzeniem 
objął Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, 
który ufundował główne trofeum zawodów. 
Wyjątkowy charakter imprezy podkreślał 
też fakt, że została ona objęta patronatem 
medialnym przez miesięcznik „Modelarz”, ale 
co najważniejsze, stawiła się ścisła czołówka 
krajowa, między innymi medaliści tegorocz-
nych Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w kon-
kurencji F1N. 

Do rywalizacji w  najmłodszej kategorii 
wiekowej - młodzików przystąpiło prawie 40 
zawodników, a ponadto 10 juniorów i ponad 
20 seniorów. Wszyscy oni reprezentowali kluby 
i modelarnie z Hrubieszowa, Warszawy, Bieru-
nia, Ciekot koło Kielc, Bochni, Łososiny Dolnej, 

Gdowa, Krakowa oraz z terenu naszej gminy 
z Woli Batorskiej i Zabierzowa Bocheńskiego.

Ponieważ niepołomicka hala sportowa 
należy do jednych z najwyższych, w których 
rozgrywane są aktualnie krajowe zawody 
modeli szybowców halowych, mogliśmy 
oglądać wyjątkowo długie loty, przynajmniej 
te w wykonaniu najlepszych zawodników.

instr. modelarstwa lotniczego i kosmicznego 
Krzysztof Gawłowski

całość tekstu na fb Wieliczka Gazeta Panora-
ma Powiatu Wielickiego

WYNIKI:
Kategorię młodzików zwyciężyła Barbara 

Durkalec z wynikiem (sumę trzech najlepszych 
lotów) - 114,3 sek., drugie miejsce zajął Piotr Sta-
siulewicz wynikiem 104,8 sek., a trzecie - Karol 
Szumiata z Jedynki Hrubieszów - 103,5 sek. Nie-
wiele zabrakło do podium Mateuszowi Pichóro-
wi z DK w Zabierzowie Bocheńskim, który wyni-
kiem 102,9 sek. zajął czwarte miejsce. 

W  kategorii młodzik-dziewczęta całe 
podium opanowały zawodniczki z LOK Bieruń: 
zwyciężyła Basia Durkalec, przed Julką Łubek 
i Julką Jasińską. Nasza zawodniczka – Julka 

Szkodny z DK w Woli Batorskiej zajęła piąte 
miejsce.

Loty juniorów wygrał Kacper Kaczmarek 
z Hrubieszowa wynikiem 106,3 sek., przed 
Adamem Koszałką z  Krakowa - 104,3 sek. 
i Kamilem Gawlikiem z Bochni – 102,6 sek.

Wynikiem 139,7 sek. Tomasz Dudzik zde-
cydowanie zwyciężył w kategorii seniorów, 
wyprzedzając Grzegorza Pukowca i Marka Kali-
nowskiego - cała trójka z LOK Bieruń i wszyscy 
latają klapówkami. Na czwartym miejscu zawo-
dy ukończył Tomasz Stasiulewicz z Aeroklubu 
Warszawskiego – obecnie najlepszy zawodnik 
w kraju latający modelami klasycznymi.

instr. modelarstwa lotniczego i kosmicznego 
Krzysztof Gawłowski  

całość tekstu na fb Wieliczka Gazeta 
Panorama Powiatu Wielickiego

Już niebawem do mieszkańców Zakrzowca zawitają kolędnicy. 
Zespół Melodia postanowił podtrzymać tradycję, zachęcony ubiegło-
rocznym przyjęciem. Zespół jest wielopokoleniowy. W tym roku przy-
gotowują także Jasełka, włączając dzieci oraz prezentację na Zabie-
rzowski Przegląd Kolędniczy.

Pomimo dopiero dwóch lat działalności ich repertuar jest przepięknie 
różnorodny a tworzą go przyśpiewki ludowe, kolędy, pieśni religijne, bie-
siadne, patriotyczne i okolicznościowe. Dostosowują program do cha-
rakteru wydarzenia. Jak i stroje. Na tę chwilę mają komplet: galowy oraz 
stylizowany, wykonany na podstawie archiwalnych, rodzinnych zdjęć.

 Członkami Melodii są także panie z Koła Kobiet oraz seniorzy z Koła 
Emerytów i Rencistów. Działalność Domu Kultury w Zakrzowcu jest 
dostosowana do oczekiwań i zainteresowań mieszkańców. Podczas 
warsztatów plastyczno-artystycznych powstają piękne pamiątki, ozdo-
by, które budzą zainteresowanie na stoiskach rękodzielniczych. Chcą 
być aktywni, chcą działać, budować lokalną kulturę. Pamiętają o potrze-
bujących, śpiewali m.in. w Centrum „OSTOJA” Fundacji na Rzecz Cho-

rych na SM im. bł. Anieli Salawy. Sami też uczestniczą w wyjazdach, 
wycieczkach pod znakiem muzyki. 

Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach Małgorzata Gajda pod-
kreśla, że po remoncie kapitalnym Domu Kultury w Zakrzowcu w 2017r. 
rozpoczęło się tam nowe, wspólne dzieło. Instruktorem została wów-
czas Urszula Turecka. Osoba z siłą, zapałem, kreatywna, umiejąca 
nawiązywać relacje – dodaje pani dyrektor. 

Melodia jest jednym z dziewięciu zespołów działających w ramach 
Centrum Kultury w Niepołomicach. Zespół uczestniczy w życiu miasta 
i swojego środowiska: uczestniczą w Dniach Niepołomic, Senioraliach 
ale i przeglądzie w NCK. Uświetniają Dni Mamy, Babci, koncerty kolęd. 
Kierownik zespołu Urszula Turecka podkreśla, że zaczęli pracować nad 
śpiewem na głosy. Część artystyczną koordynuje Marian Hoffman (grają-
cy na klarnecie) przy współpracy z Andrzejem Porębskim (akordeon). Pra-
cują intensywnie. Próby mają raz na tydzień, a gdy trzeba, częściej. Ciągle 
poszerzają repertuar. Zaczynali w grupie 18 osób, teraz śpiewa 25 osób.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2020 rok 
życzymy zdrowia, dalszych sukcesów i spełnienia marzeń.

 
Barbara  Zapadlińska

Panorama Powiatu Wielickiegopanorama.wieliczka.pl

Melodia z Zakrzowca

III Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców Halowych F1N 

O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

Materiały informacyjne Gminy NiepołoMice
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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

2 grudnia Burmistrz Wieliczki Artur 
Kozioł odebrał tytuł Najpopularniej-
szego Burmistrza Małopolski podczas 
gali rozdania nagród w plebiscycie 
Najpopularniejszy Wójt i Burmistrz 
Małopolski 2019, która odbyła się 

w  Krakowie. Kapelusze Witosowe 
oraz honorowe insygnia wręczy-
li burmistrzom i wójtom Małgorzata 
Cetera-Bulka, prezes oddziału Polska 
Press w Krakowie (wydawcy naszej 
gazety), Piotr Rąpalski, zastępca 

redaktora naczelnego „Gazety Kra-
kowskiej”, a także Kazimierz Barczyk, 
przewodniczący Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolski, insty-
tucji, która objęła honorowy patro-
nat nad akcją Najpopularniejszy Wójt 
i Burmistrz Małopolski 2019.

- Bez nas, bez samorządów nie 
da się skutecznie zarządzać krajem. 
Dzisiaj samorządy to duże sprawnie 
zarządzane przedsiębiorstwa, które 
pozyskują wielomilionowe środki 
zewnętrzne i  je inwestują. Gratulu-
je wszystkim nagrodzonym wójtom 
i burmistrzom. - podkreślił burmistrz 
Wieliczki Artur Kozioł.

Najpopularniejszy Burmistrz Małopolski



Tegoroczną Barbórkę obchodzili-

śmy wspólnie z najmłodszymi miesz-

kańcami naszej gminy w Wielickiej 

Mediatece. Z tej okazji przygotowali-

śmy atrakcje, które pozwoliły poczuć 

autentyczny klimat górniczego świę-

ta. Każdy z uczestników miał szansę 

własnoręcznie wykonać przedmioty 

kojarzone z zawodem górnika, w nie-

powtarzalny sposób pomalować 

buzie, a także zrobić sobie pamiątko-

we zdjęcie na górniczej fotościance. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła 

się również „Zaczytana Barbórka”, 

czyli spotkanie z górnikiem, wspól-

ne czytanie, projekcja bajki, w któ-

rej wzięło udział niemal 200 przed-

szkolaków. Natomiast zwieńczeniem 

tego dnia był koncert artystów z Satu 

Mare w Rumunii. Koncert w Wielickiej 

Mediatece stał się nawiązaniem do 

wspólnych tradycji górniczych Wie-

liczki i Rumunii. Wydarzeniu towa-

rzyszyła wystawa fotografii Bogumiła 

Krużla: „Wieliczka – Królewskie Miasto 

Skarbów”. Partnerem wydarzenia byli: 

CKIT, Wielicka Biblioteka i Mediateka.  

Barbórka w Wielickiej 
Mediatece 
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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby Wigilijna noc była czasem niezapomnianym,

pełnym radości, spokoju, ciepła,
obfitym we wszelkie dobro, płynące z wyjątkowych spotkań.

Niech łaska Tajemnicy Narodzenia Syna Bożego
napełni nasze serca radością i pokojem,

a także doda sił do podjęcia kolejnych wyzwań
w nadchodzącym Nowym Roku. 

    
Boże Narodzenie 2019 r.

Artur Kozioł
Burmistrz Wieliczki

Tadeusz Luraniec
Przewodniczący Rady Miejskiej
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Poświęcenie odnowionej 
kapliczki w Golkowicach

8 grudnia 2019r. odbyła się uroczy-
stość poświęcenia odrestaurowanej  
kapliczki Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, którego dokonał ks. Stanisław 

Łomnicki proboszcz parafii w Golko-
wicach w obecności licznie przyby-
łych mieszkańców Golkowic i zapro-
szonych gości. Staraniem Miasta 
i Gminy Wieliczka odnowiony został 
kolejny zabytek w   Golkowicach ze 
środków Miasta i Gminy Wieliczka oraz 
Unii Europejskiej z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, za pośrednictwem 

LGD Powiatu Wielickiego.
Kapliczka powstała w  1903r., na 

frontowej ścianie postumentu znaj-
duje  się napis fundacyjny: „BOSKIE 
SERCE JEZUSA //BŁOGOSŁAW NASZĄ 
GMINĘ// OD POWIETRZA GŁODU 
OGNIA // WYPADKÓW I  NAGŁY 
ŚMIERCI // RACZ NAS ZACHOWAĆ // 
FONDATOROWIE GMINA // GOLKO-
WICE 1903”. Na postumencie znaj-
dują się liczne płaskorzeźby: Chrystus 
i Bóg Ojciec a nad nimi gołębica, św. 

Antoni Padewski z Dzieciątkiem, św. 
Jan Nepomucen, w niszy stoi rzeźba 
Matki Boskiej, św. Wojciech Biskup, św. 
Józef z Dzieciątkiem. W zwieńczeniu 
kapliczki znajduje się rzeźba przedsta-
wiająca Chrystusa z gorejącym sercem 
na piersi.

Trwa budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
964 w miejscowości Pawlikowice.

Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, roboty 
rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę chodnika o szer. 2 m 
na odcinku 499 m, zjazdów z kostki brukowej betonowej 
oraz przełożenie istniejących rowów i wykonanie odwod-
nienia korpusu drogowego korytkami ściekowymi.

Prace prowadzone są ze środków Miasta i Gminy Wie-
liczka.

Budowa chodnika 
w Pawlikowicach

Burmistrz Miasta i  Gminy Wieliczka zwraca się  z  przypomnie-
niem o konieczności złożenia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji 
źródeł ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Wieliczka.

Efektem realizacji Programu będzie redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Osoby, które nie złożą wypełnionej ankiety mogą mieć problem 
z pozyskaniem środków pochodzących z dofinansowania do wymiany ist-
niejących, starych kotłów.

Ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej prosimy złożyć w termi-
nie do 31 grudnia 2019 r.

Ankietę można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, u Sołty-
sów lub na stronie www.wieliczka.eu
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Materiał informacyjny Gminy kłaj

A gdy święta tuż, tuż…

Dofinansowanie na budowę 
Park&Ride w Kłaju i Dąbrowie

20 listopada Gmina Kłaj otrzymała promesę od Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Park&Ride 
w miejscowości Kłaj i Dąbrowa”. Przedsięwzięcie będzie realizowane 
w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020. Szacunkowa wartość projektu wyniesie 
769.718, 69 zł z czego samo dofinansowanie to: 654.260,88 zł. 

Oliwia Bieda

Starszy Pan w czerwonym stro-
ju, z długą białą brodą, ulubieniec 
wszystkich dzieci, na którego czeka 
się 12 miesięcy – o  maluchach 
z naszej gminy w tym roku również 
nie zapomniał. 8 grudnia, zaprzę-
giem ciągniętym przez renifery 
i w towarzystwie swoich najlep-
szych przyjaciół przybył do Kłaja. 

W tym roku ilość dzieci, które 
swoim zachowaniem zasłużyły 
sobie na prezent była rekordowa. 
Blisko 500 dzieciaków przybyło do 
Urzędu Gminy w Kłaju aby na chwi-
lę usiąść Mikołajowi na kolanach, 
zamienić z nim kilka słów i zrobić 
sobie wspólne, pamiątkowe zdję-
cie. Niektóre z  dzieci w  dowód 
wdzięczności ofiarowały przyby-
szowi prosto z  Laponii własno-
ręcznie pomalowane kolorowanki. 
Radość na twarzach dzieci malowa-
ła się również gdy te mogły szaleć 
w suchym basenie wypełnionym 
kolorowymi piłeczkami, układać 

wielkie klocki czy zjeżdżać w nie-
skończoność na zjeżdżalni. 

Tego samego dnia przez wej-
ściem do Urzędu zapachniało 
grillem, pierniczkami i grzańcem. 
Tam bowiem odbył się tradycyj-
ny Kiermasz Bożonarodzeniowy. 
Przechadzający się miedzy straga-
nami mogli zakupić wszystko to co 
potrzebne aby w domu pojawiła się 
tzw. magia świąt. 

Organizatorem wydarzenia był 
wójt Gminy Kłaj – Zbigniew Strą-
czek.

Więcej informacji na www.klaj.pl
Oliwia Bieda 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
życzenia 

spokojnych, radosnych, szczęśliwych Świąt, 
spędzonych z bliskimi w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 

a także wielu głębokich i pięknych przeżyć płynących z narodzin Dzieciątka, 
oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2020 

składają

Zbigniew Strączek
Wójt Gminy Kłaj

Sylwester Skoczek
Przewodniczący Rady Gminy

29 listopada Wójt Gminy Kłaj 
podpisał umowę na zadanie pn.: 
„Zagospodarowanie Centrum Wsi 
Kłaj” z firmą: ERGER Spółka z o.o., 
która w przetargu na realizację 
tego przedsięwzięcia przestawi-
ła najkorzystniejszą ofertę. Prace 
ruszą już niebawem, a  na ich 
wykonanie wykonawca ma czas 
do 30 l istopada 
2021 roku. 

 Koszt tego zda-
nia to: 2 452 000 zł 
brutto

  Tego samego 
dnia gospodarz 
gminy podpisał 
również umowę 
n a  z d a n i e  p n . 
„ P r z e b u d o w a 
budynku Gminne-
go Centrum Kul-
tury w  Kłaju”. To 

przedsięwzięcie również wyko-
nywać będzie ta sam firma, tylko 
na realizację tej inwestycji ma 
odrobinę mniej czasu, bowiem 
ostateczny termin wykonania to:  
31 marca 2021 r.

  Koszt  te j  inwest yc j i  to :  
2 790 000 zł brutto

Oliwia Bieda 

Rusza jedna z największych 
inwestycji w Kłaju 
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no 196 I 2020
GAZETA

MUZEALNA

MIESIĘCZNIK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

W nowym 2020 roku wizerunek naszej 

instytucji będzie ulegać dalszym zmianom – 

kontynuowany jest remont Zamku Żupnego 

i nowej siedziby Muzeum przy ul. Daniłowicza 

12, gdzie z każdym dniem teren wokół  pięk-

nieje. 

 Nowy Rok niesie przede wszystkim cieka-

we, kulturalne inicjatywy i projekty. Muzeum 

zaprasza do zwiedzania wystaw, udziału 

w imprezach, koncertach, konkursach, pro-

jektach, spotkaniach i warsztatach. 

Do 17 marca trwa interesująca wystawa 

„Światło i sztuka. Lampy z XIX i XX wieku”. 

Prezentuje różnego rodzaju lampy służące do 

oświetlania domów prywatnych, przestrzeni 

publicznej, środków komunikacji i wyrobisk 

kopalni. Niektóre z nich to prawdziwe dzieła 

sztuki. Wyróżniają się dwa eksponaty, auten-

tyczne „gwiazdy” – pierwsza to wysmukła 

i delikatna, amerykańska lampa naftowa „Prze-

minęło z wiatrem”,  upowszechniona dzięki 

słynnemu fi lmowi o tym samym tytule, a druga 

to oryginalna lampa elektryczna z wieży Eiffl  a, 

jedna ze stu, które oświetlały ją w 1889 r. 

Od kwietnia do września w Zamku Żup-

nym Muzeum udostępni, sprowadzoną 

z Niemiec, wystawę „Środkowoeuropejska 

kultura stołu i królewskie srebra stołowe 

(XVI-XVIII wiek) z kolekcji H. Matzke”. Zapre-

zentuje ona uznanej klasy kolekcję prywat-

ną, należącą do niemieckich antykwariuszy, 

od wielu lat wyspecjalizowanych w dawnym 

złotnictwie. Po raz pierwszy w Polsce będzie 

można zobaczyć w dużym wyborze rzadkie, 

kolekcjonerskie okazy, szczególnie świec-

kich sreber, powstałych od XVI do XVIII w. 

w uznanych europejskich wytwórniach. Wiele 

imponujących obiektów pochodzi z dworów 

panujących oraz arystokracji, a także z daw-

nych skarbców i gabinetów osobliwości (tzw. 

Kunstkammer).

 Patronów górników oraz innych świętych 

ważnych dla społeczności górniczych przy-

bliży wystawa „W opiece i trosce – patro-

ni górników”. Będzie ją można oglądać od 

października do grudnia 2020 roku w Zamku 

Żupnym.

Natomiast w ekspozycji muzeum w kopal-

ni soli, od  kwietnia do września, zostanie 

otwarta wystawa „Podziemne adresy. Tablice 

z wielickiej kopalni soli”. Przedstawi tablice 

z nazwami komór, chodników, poziomów, 

które  umieszczano przez wieki w wyrobi-

skach podziemnych aby służyły pomocą 

w zorientowaniu się w podziemnym labiryn-

cie.  Są one ciekawym źródłem do badań: 

najstarsze często mówiły o wyglądzie czy 

stanie wyrobiska, w  okresie późniejszym 

chętnie nadawano nazwy związane z ludźmi 

zarządzającymi kopalnią i państwem. Nazwy 

wyrobisk i ich zmiany - są odzwierciedleniem 

kolejnych etapów dziejów naszego kraju: 

zaborów, odzyskania Niepodległości oraz 

okresu socjalistycznego. 

Wielu nowych atrakcji i ciekawych infor-

macji o  zabytkach gromadzonych przez 

Muzeum dostarczą imprezy plenerowe: 

Noc Muzeów (maj), Święto Soli (czerwiec), 

Europejskie Dni Dziedzictwa (wrzesień) 

i Dzień Otwartych Drzwi Muzeum (listopad). 

Muzeum uczestniczy też w wydarzeniu „Pol-

ska zobacz więcej – weekend za pół ceny” 

organizowanym przez Polską Organizację 

Turystyczną (marzec i listopad). 

Jak co roku Dział Edukacji przygotował 

bogaty program interesujących pomysłów 

dla dzieci, rodzin i seniorów. Grupy szkolne 

zapraszamy do udziału w projekcie  „Regio-

nalna Edukacja Muzealna i  Kulturalna” 

(REMIK). Program realizowany jest w trzech 

kategoriach wiekowych: I - klasy 1-3,  II - 

klasy 4-5 oraz III - klasy 6-8. Dla każdej kate-

gorii przygotowany został pakiet obejmujący 

3 spotkania w specjalnej cenie 15 zł od osoby, 

za udział w trzech spotkaniach. Wykaz zajęć 

znajduje się  na www.muzeum.wieliczka.pl

Udział w  konkursowych zmaganiach  

mobilizuje do działania i kreatywności, służy 

też poznawaniu miejsca, w którym miesz-

kamy. Muzeum przygotowało następują-

ce propozycje:  „Z moich rodzinnych stron 

– zabytki zapomniane, warte ocalenia” -  II 

Ogólnopolski konkurs plastyczny, mający na 

celu zainteresowanie zabytkami w najbliż-

szym otoczeniu i zwrócenie uwagi na potrze-

bę ich ochrony oraz konkurs  „Zamek Żupny 

w Wieliczce oczami dziecka”. 

Muzyka przekracza granice i czyni życie 

piękniejszym więc Muzeum zaprasza na kon-

certy z cyklu „Popołudnie ze Straussem”, dużą 

imprezę muzyczną „Summer Music Festival” i  

comiesięczne, muzyczne poranki dla dzieci.

Osoby z niepełnosprawnościami i z grup 

wykluczonych od kilku lat otoczone są 

szczególną troską Muzeum. Z myślą o nich 

Nef,ok. 1620 r., z kolekcji H. Matzke European Silver

Muzeum 
w 2020 roku
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Wydarzenia 
kulturalne

Styczeń 2020
Ekspozycje Muzeum są czynne:
• na III poziomie kopalni 8.00-

17.00
• w Zamku Żupnym 8.30-15.30
• dziedzińce zamkowe dostęp-

ne są do zmroku - wstęp 
wolny

do 17.03., godz. 8.30-15.30
Wystawa „Światło i sztuka. 
Lampy z XIX i XX wieku”, Za-
mek Żupny 

12.01., godz. 10.00 i 12.30 
Mama, Tata i Ja: „Kiedy zapada 
zmrok”, Zamek Żupny 

28.01-7.02, godz. 11.00-13.00
Ferie w Muzeum: wtorki 
i czwartki dla dzieci z opieku-
nami.

Styczeń
Pokaz modeli naczyń na sól 
zaprojektowanych w ramach 
projektu SALTS STUDY przez 
studentów kierunku Wzornic-
two Uniwersytetu Pedagogicz-
nego w Krakowie, pod kie-
runkiem dr. B. Muchy, Zamek 
Żupny. 

Od stycznia
Regionalna Edukacja muzeal-
na i kulturalna – nowy nabór 
klas. Propozycje zajęć na www.
muzeum.wieliczka.pl

Rezerwacja spotkań  i zajęć 
edukacyjnych: Dział Edukacji 
Muzeum, 
tel. 12 289 16 33

50% zniżki dla posiadaczy Kart:
Wielickiej Karty Dużej Rodziny 
3+, Krakowskiej Karty Rodzin-
nej, Karty Dużej Rodziny, Kra-
kowskiej Karty Rodziny z Nie-
pełnosprawnym Dzieckiem

W grudniu 2019 r. Muzeum 

Żup Krakowskich Wieliczka, we 

współpracy ze studentami kie-

runku Wzornictwo Uniwersyte-

tu Pedagogicznego w Krakowie 

pod kierunkiem dr. B. Muchy, 

realizowało przedsięwzięcie 

SALTS STUDY 2019. Zaprojek-

towane przez nich naczynia 

na sól będzie można zobaczyć 

w Zamku Żupnym już styczniu.

Uczestnicy podjęli się wyzwa-

nia jakim jest nowatorskie podej-

ście do przedmiotu codzien-

nego użytku: solniczki. Zadanie 

nie było łatwe, ponieważ musieli 

zmierzyć się z utartymi skojarze-

niami związanymi z tym popu-

larnym naczyniem kuchennym, 

które trudno zmienić proponu-

jąc coś innowacyjnego. Wysta-

wa historycznych solniczek 

w Zamku była dla nich  impul-

sem, bodźcem do projektowego 

działania, ale zarazem stanowiła 

pozytywne zaskoczenie, ukazu-

jąc bogactwo form i sposobów 

stosowania tego pojemnika na 

popularną przyprawę.

Najpierw zorganizowano 

burzę mózgów, w czasie której 

wyłoniono  nietypowe sytu-

acje korzystania z soli. Studenci 

w swej twórczej pracy mieli do 

dyspozycji  drewno, gips oraz 

druk w technice 3D.

Efekty projektu już wkrótce, 

u progu Nowego Roku, wzbo-

gacą muzealne wnętrza.

28.01-7.02, wtorki i czwartki, godz. 11.00-13.00 – 

Zamek Żupny i Muzeum w kopalni

Tematy zajęć: 

„W  podziemnym królestwie Św. Kingi” 

-  28.01 (wtorek) ,  godz.  11 .00-13.00, 

Muzeum w kopalni  

„Od lampy do łuku elektrycznego” - 30.01 

(czwartek), godz. 11.00-12.30, Zamek Żupny 

 „Ferie z duchami” - 4.02 (wtorek), godz. 11.00-

13.00, Muzeum w kopalni 

„Tajemnice ukryte w herbach” - 6.02 (czwartek), 

godz. 11.00-12.30, Zamek Żupny 

zajęcia dla grup zorganizowanych - 29.01, 5.02, 

31.01, 7.02 – tematy do wyboru:

Muzeum w kopalni - „Solny detektyw” lub „ Górni-

cza szychta”, „Od kopacza do górnika”

Zamek Żupny - „Na rycerskim zamku”, „Kolekcjo-

nerzy wielcy i mali”, „Solniczkowy zawrót głowy”

„Królewski bal u Żupnika” - 8.02 (sobota), godz. 

16.00- 18.00, Zamek Żupny   

Informacja: Dział Edukacji: 12 289 16 33

Nowoczesne wizje solniczek czyli 

będzie zorganizowany kolejny plener malar-

ski, tym razem artyści będą wędrować ślada-

mi zabytków UNESCO – co istotne - osoby 

z niepełnosprawnościami dotrą aż do zamku 

w Malborku. Powstałe prace pokaże wystawa 

„Wieliczka i Malbork – śladami zbytków na 

liście UNESCO” od października do grudnia 

w Muzeum w kopalni.

A w ramach programu „Muzeoterapia” pro-

wadzone będą następujące zajęcia” 

- „Muzeum na zamówienie” dla dzieci 

przebywających w szpitalach i sanatoriach 

- „W odwiedziny do Muzeum” dla dzieci 

i młodzieży z Domów Dziecka, świetlic socjo-

terapeutycznych,  Domów Pomocy Społecz-

nej  itp.

- „Dotyk solnej historii” dla osób z dys-

funkcją wzroku

- „Krok w solną przygodę” dla osób z nie-

pełnosprawnością intelektualną.

Zapraszamy do Muzeum oraz na naszą 

nową stronę internetową www.muzeum.

wieliczka.pl

Ferie w Muzeum dla 
dzieci i opiekunów:

SALTS  STUDY 2019 
w Muzeum




