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Agnieszka i Arkadiusz są młodym mał-
żeństwem nauczycieli. Poznali się w pracy, 
w szkole i tam połączyła ich miłość. Cały 
czas są pełni optymizmu i nadziei. Wiary, 
dzięki której znajdują wyjście w najtrud-
niejszych sytuacjach. 
Gdy dowiedzieli się, że niebawem zosta-
ną rodzicami byli bardzo szczęśliwi. Po 
pierwszej radości przyszedł jednak czas 
ciężkiej  próby. W 19. tygodniu ciąży na 
badaniach usłyszeli: „Serduszko ma dobre 
przepływy. Narządy ładnie się rozwijają, 
ale są nie na swoim miejscu. To wrodzona 
przepuklina przeponowa.”. Wtedy jeszcze 
nie wiedzieli, co to oznacza. Zostali skie-
rowani do Poradni Patologii Ciąży. 

Poprzez ubytek w przeponie do klatki 
piersiowej Tymona przedostały się (nor-
malnie znajdujące w brzuchu) jelita i żołą-
dek, jak się potem okazało - także połowa 
wątroby. Przemieszczone narządy uciskały 
serduszko, przepchnęły je na prawą stronę 
i zablokowały płuca, dla których nie było 
już miejsca. Wielokrotnie powtarzano, 
iż to bardzo ciężka wada, płuca się nie 
wykształcą, serduszko może nie dać rady, 
dzieci z tą wadą umierają po przecięciu 
pępowiny, są to podstawy do przerwania 
ciąży.
Po powrocie do domu zaczęli przeszu-
kiwać Internet. Bardzo szybko trafili na 
warszawski szpital – Uniwersyteckie Cen-

trum Zdrowia Kobiety i Noworodka War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
gdzie jako jedyne miejsce w Polsce wspo-
magają leczenie dzieci 
z przepukliną przeponową. Kilka dni 
później byli już na wizycie, gdzie Tymon 
został zakwalifikowany do zabiegu FETO 
– fetoskopowa okluzja tchawicy płodu 
balonem. W 26. tygodniu ciąży do tcha-
wicy Tymka wprowadzono balonik, który 
zatykał ujście dróg oddechowych i powo-
dował powiększanie się objętości tkanki 
płucnej. Tymon z balonikiem miał spędzić 
kolejne 8 tygodni, jednak w 33. tygodniu 
ciąży, tuż przed zabiegiem FETO OUT 
postanowił rozpocząć swoje narodziny. 
Wszystko toczyło się bardzo szybko – 
wyjęcie balona, przewiezienie do Dziecię-
cego Szpitala Klinicznego im. Polikarpa 
Brudzińskiego. Przez tydzień farmakolo-
gicznie opóźniano poród i przygotowywa-
no się na przyjęcie Tymka 
15 października o godzinie 20:07 w 34. 
tygodniu ciąży Tymon przyszedł na świat!  
2700 gram i 51 centymetrów szczęścia! 
Dostał 6 punktów w skali APGAR, a stan 
ogólny oceniono na bardzo ciężki. Rodzi-
ce nie usłyszeli jego płaczu, od razu został 
zaintubowany i przewieziony na OIOM, 
gdzie zespół specjalistów zaopatrywał go 
przez kilka kolejnych godzin. Wiedzieli, 
że brak jakichkolwiek informacji to znak, 
że sobie radzi (bo przychodzą tylko wtedy, 
gdy trzeba się pożegnać).
Rano pojawił się anestezjolog – Tymon 
był na tyle stabilny, iż zdecydowano 
o natychmiastowej operacji. Jego narządy 
zostały zsunięte i poukładane w brzuchu, 
a w ubytek przepony wszystko sztuczną 
łatę. Okazało się, że mimo obaw lekarzy 
Tymon ma dwa płuca! Jedno całkiem duże 
i ładne, drugie malutkie, słabo działające.

cd.str. 4

HISTORIA MIŁOŚCI



Panorama Powiatu Wielickiego2 październik 2020

Kupując dywan do naszego 
mieszkania dobieramy odpo-
wiednią wielkość, wzór i kolor 
żeby jak najlepiej pasował do 
pomieszczenia i był jego ozdo-
bą. Ale żeby dywan służył nam 
przez długie lata i  cały czas 
wyglądał jak nowy nie wystar-
czy częste odkurzanie. Dlaczego 
? Bo dywan przede wszystkim 
pełni rolę filtra gromadzącego 
w sobie resztki jedzenia, pyłki, 
piasek, kurz, włosy, sierść zwie-
rząt i martwy naskórek a to pro-
wadzi do rozmnażania się zaraz-
ków, bakterii i roztoczy, które są 
główną przyczyną powstawa-

nia alergii. Można wyszorować 
dywan domowymi sposobami 
lub zamówić firmę czyszcząca 
na miejscu w mieszkaniu, jednak 
w obu przypadkach są to zabie-
gi pielęgnacyjne dzięki którym 
może udać się poprawić wygląd 
powierzchni dywanu. Nieste-
ty po takim czyszczeniu dywan 
pozostaje mokry na wiele godzin 
a nawet dni przez co zachodzi 
proces gnicia pozostałych w środ-
ku zabrudzeń a powstały zapach 
może być trudny do zniesienia.

JAK TO ZROBIĆ DOBRZE ?
Oddać dywan do naszej profe-

sjonalnej automatycznej  pralni 
dywanów co najmniej raz w roku. 
Częściej jeżeli posiadamy zwie-
rzaki, domownicy są uczuleni na 
roztocza lub na dywanie bawią 
się małe dzieci. Powstałe plamy 
należy usuwać jak najszybciej, im 
później to zrobimy tym trudniej 
będzie się ich pozbyć. Dywany 
pierzemy na wskroś w kąpieli 
wodnej, najskuteczniejszą meto-
dą stosowaną na całym świecie

Od 18 lat dbamy o dywany 
w Krakowie, Wieliczce i okolicy, 
dbając o najwyższy poziom ofe-
rowanych  usług. W pralni każdy 
dywan przechodzi szereg eta-
pów: mierzenie i oznaczenie spe-
cjalną metką, mechaniczne trze-
panie , proces prania na wskroś, 
płukanie, odwirowanie, suszenie. 
Posiadamy profesjonalną suszar-
nię, dzięki której bez względu 

na porę roku i pogodę dywa-
ny oddajemy całkowicie suche 
i pachnące świeżością.

Oferujemy usługi dodatkowe, 
skuteczne usuwanie  zabrudzeń 
i zapachu moczu, wymiocin itp. 
; impregnacja przeciw zabrudze-
niową, ozonowanie czyli najsku-

teczniejsza metoda odkażania 
bez użycia chemii; obszywanie, 
likwidacja frędzli, przeróbki; 
czyszczenie tapicerki meblowej 
(narożniki, sofy, fotele, krzesła itp.; 
czyszczenie wykładzin. Zaprasza-
my

PO CO PRAĆ DYWAN



Kto by przypuszczał, ze to obecnie Magi-
strat?  Przytułek wybudowano dla najbiedniej-
szych górników, którzy utracili zdrowie, kale-
kich, głównie tragarzy oraz biednych miesz-
kańców. Kaplicę w Kościółku Ducha Świętego 
ufundował Kazimierz Wielki a papież ustano-
wił dla niej w 1365r. dni świąt i odpustów. 
Utrzymywany był z dochodów z Żupy. Była to 
można by rzec, kontynuacja  posługi ducho-
wo-medycznej w Wieliczce, przez krakowskich 
Duchaków prowadzonej tu przez kilka wieków. 

Tam, gdzie nie nie zachowały się źródła 
pisane, gdzie wykopaliska archeologiczne 
mogą pokazać zarys, potwierdzić umiejsco-
wienie budowli, w Wieliczce z pomocą szcze-
gólną przychodzą mapy górnicze. Salinarni 
mierniczy byli bardzo precyzyjni i uzdolnieni 
artystycznie. Obraz Żupy Wielickiej i miasta 
Wieliczki ukazany jest szczególnie na mapach 
Wilhelma Hondiusa z 1645r. Widzimy na jed-
nej z nich całą ówczesną Wieliczkę, każdy 
budynek dostojny ale i malutki i każdy opisa-

ny. A w centrum miasta, bezcenne, kościółek 
i miejski szpital-przytułek pw. Świętego Ducha 
wraz z cmentarzem miejskim, wybudowany 
na przedmieściu w 1363r. Więcej informacji 
w kolejnym wydaniu.

B. Zapadlińska
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Oto zaproszenie do włączenia 
się: „Na Ziemi Wielickiej mamy ich 
ponad 300. Niektóre z nich pamię-
tają naprawdę odległe czasy. Wzno-
szone z potrzeby serca, są wyrazem 

duchowych pragnień człowieka. 
Każda z tych figur ma własną histo-
rię, swoich fundatorów i okoliczno-
ści, w których powstała. Niestety, 
zmiany klimatu, upływ czasu odci-

skają swoje piętno na wiekowych 
rzeźbach, które wymagają regu-
larnej konserwacji. Rokrocznie sta-
ramy się przynajmniej kilkanaście 
z nich odrestaurować.

Dlatego zwracamy się z prośbą. 
Może znasz ciekawą historię zwią-
zaną z kapliczką, którą codziennie 
mijasz w drodze do pracy? A może 
opiekujesz się jedną z nich lub 
Twoja rodzina ją ufundowała? 
A może rokrocznie święcisz przy 
niej wielkanocne pokarmy albo 
modlisz się w trakcie majówek? 
Podziel się z nami swoją opo-
wieścią – dzięki Tobie powstanie 
publikacja, która pozwoli utrwa-
lić dziedzictwo kulturowe naszej 
ziemi. Mile widziane także stare 
fotografie kapliczek. Czekamy na 

Wasze historie!
Kontakt w tej sprawie Wydział 

Kultury, Sportu, Turystyki i Komu-
nikacji Społecznej UMIG Wieliczka. 
Piszcie na: mgolonka@wieliczka.eu 
lub tel. 12 26 34 132, 12 26 34 131. 

Podziel się z nami swoja historią
Przygotowywana jest piękna publikacja o kapliczkach, 

pamiątkach wiary i wdzięczności Bogu, otaczanych przez 
pokolenia opieką w Wieliczce i sołectwach. Włączmy się 
z sercem. Opublikowane będą przesłane historie i zdjęcia. 
Uzupełniony rejestr kapliczek, wpisane współczesne. Napisz-
my historie kapliczek z którymi jesteśmy związani rodzinnie, 
modlitwą, wspomnieniami. Termin nadesłania materiałów: 
do końca marca.

ALBUM KAPLICZKI PRZYDROŻNE 

Co łączy Kościółek Ducha Świętego i Magistrat
WIELICZKA SPRZED WIEKÓW

 Cytat z „Dzienniczka” nr 47, 48 
Klasztor Sióstr Zgromadzenia 
Matki Bożej Miłosierdzia w Płoc-
ku

Wieczorem, kiedy byłam w celi, 
ujrzałam Pana Jezusa ubranego 
w szacie białej. Jedna ręka wznie-
siona do błogosławieństwa, a druga 
dotykała szaty na piersiach. Z uchy-

lenia szaty na piersiach wychodziły 
dwa wielkie promienie, jeden czer-
wony, a drugi blady. W milczeniu 
wpatrywałam się w Pana, dusza 
moja była przejęta bojaźnią, ale 
i radością wielką. - Po chwili powie-
dział mi Jezus: Wymaluj obraz 
według rysunku, który widzisz, 
z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pra-
gnę, aby ten obraz czczono naj-
pierw w kaplicy waszej i na całym 
świecie  - Obiecuję, że dusza, która 
czcić będzie ten obraz, nie zginie. 
Obiecuję także, już tu na ziemi, 
zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, 
a szczególnie w godzinę śmierci. 
Ja sam bronić ją będę jako swej 
chwały. 

90 lat temu, 22 lutego 1931r. 
W Klasztorze w Płocku, rozpoczął 
Pan Jezus objawienia dla Siostry 
Faustyny Kowalskiej, a przez nią dla 
nas i całego świata. Obrał Polskę 
i Polkę na ogłoszenie Orędzia Miło-
sierdzia. I rozpoczął je ukazaniem 
się takim, jakim Go widzimy na 
obrazie. Bóg, z Sercem przebitym 
na Krzyżu, z którego wypływają 
strumienie miłosierdzia. Zmar-

twychwstały, ze śladami męki, 
z ranami które przyjął za nas, by nas 
odkupić. Syn Boży patrzy z obrazu 
spojrzeniem, jakim patrzył pod-
czas ukrzyżowania. Przyszedł aby 
nam pomóc, ukazać swoje miło-
sierdzie, miłość, dobroć. Abyśmy 
zapragnęli Go poznawać, abyśmy 
się zmieniali. Przyszedł aby nas 
obdarować łaskami. Ukazał drogę 
dla czczących i praktykujących 
Jego Miłosierdzie czynem, słowem, 
modlitwą. Ustanowił obraz Miło-
sierdzia,  Godzinę Miłosierdzia czyli 
pragnienie abyśmy łączyli się z Nim 
o 15.00 w chwili Jego Śmierci, prze-
kazał słowa Koronki do Miłosierdzia 
Bożego, w niedzielę po Wielkanocy 
(w tym roku 10 kwietnia) ustanowił 
Święto Miłosierdzia Bożego z łaską 
darowania win i kar oraz łaski dla 
szerzących kult miłosierdzia.

Tego dnia wszyscy łączyli się 
duchowo z Płockiem, wraz z Papie-
żem Franciszkiem. Także Wieliczka. 
W kościele parafialnym w Wielicz-
ce-Krzyszkowicach jest Kaplica 
Miłosierdzia Bożego - Adoracji 
z czczonym tu szczególnie obrazem 

Miłosierdzia Bożego oraz relikwiami 
świętych: Faustyny Kowalskiej i Jana 
Pawła II. 22 lutego o 15.00 w Godzi-
nie Miłosierdzia, z wielką wdzięcz-
nością w jedności z Kościołem, 
dziękowali wierni Panu Jezusowi za 
tę wielką łaskę, odmawiając Koron-
kę do Miłosierdzia Bożego. W roku 
jubileuszu 90 -lecia rozpoczęcia 
objawień warto pogłębić Orędzie 
Boga do nas, przekazane Siostrze 
Faustynie Kowalskiej, które spisała 
w Dzienniczku (jest online na www.
faustyna.pl) i kontemplować obraz 
Jezusa Miłosiernego, naszego Boga, 
jakim Jest. I poznawać i kochać Go 
coraz bardziej. Zgłębić Jego Miło-
sierdzie, które trwa nieprzerwanie. 
Co przez nie chce nam przekazać?

Barbara Zapadlińska

JEZU UFAM TOBIE w Wieliczce-Krzyszkowicach
90. ROCZNICA OBJAWIEŃ PANA JEZUSA W POLSCE

Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. 
Bioetycznych Konferencji Episko-
patu Polski dotyczące szczepionek 
Zostało ono wydane 23 grudnia 2020  
z inicjatywy Rady Stałej Konferencji 
Episkopatu Polski i został dokument 
ten zatwierdzony przez Sekretariat 
tejże Konferencji. Zainteresowane 
osoby mogą je w całości przeczytać 
w internecie, m.in. https://diecezja.
waw.pl/7287
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13 lutego w Sierczy na Bazie 
odbył się Walentynkowy Kiermasz 
Ciast dla Tymka, organizowa-
ny przez Oddziały Przedszkolne 
i Szkołę Podstawową im. Królowej 
Jadwigi w Sierczy oraz Fundację 
Licytuję-Pomagam. W kiermasz 
zaangażowała się społeczność 
przedszkola i szkoły oraz okolicz-
ni mieszkańcy. Pomysł okazał się 

strzałem w dziesiątkę. Dzięki zaan-
gażowaniu organizatorek oraz 
wsparciu społeczności dowiezio-
nych zostało przeszło sto ciast, do 
tego niezliczona ilość muffinek, 
ciasteczek, chrustu, pierników 
i innych pyszności. Powstało pra-
wie 300 paczek, różnej wielkości. 
W ten mroźny sobotni poranek 
serca przybyłych na kiermasz gości 

były niezwykle szczodre i gorące. 
Już od wczesnych godzin można 
było nabyć słodkie pyszności oraz 
walentynkowe upominki robio-
ne własnoręcznie przez grupkę 

uczennic oraz dzieci przedszkolne. 
Zainteresowanie było ogromne, 
już przed południem po paczkach 
z ciastem i upominkach nie było 
śladu. Atmosfera była niezwykle 
życzliwa i wesoła. Okoliczni miesz-
kańcy, a także wielu przyjezdnych 
okazało niezwykłą solidarność. Na 
rehabilitację dla małego dzielnego 
wojownika o imieniu Tymek, udało 
się zebrać 11 577,50 zł!!!! 

s.w.

W mistrzostwach startowało blisko 100 naj-
lepszych par z Małopolski. Oto finałowe pary 
z MCT, Mistrzostwa Województwa Małopol-
skiego w Sportowym Tańcu Towarzyskim:
• kat. do 7 lat - II miejsce Mikołaj Windak i Zuzia 

Usarz
• kat. 8-9 lat tańce latynoamerykańskie - IV 

m. Aleksander Malec i Natalia Surówka, V m. 
Franek Szefer i Jadwiga Śliwa

• kat. 8-9 lat tańce standardowe - VI m. Fra-
nek Szefer i Jadwiga Śliwa VII m. Aleksander 
Malec i Natalia Surówka

• kat. 10-11 lat tańce latynoamerykańskie - III 

m Michał Żebrowski i Oliwia Burnatowska , V 
m. Marcel Kudlik i Lila Gruszczak, VI m Woj-
ciech Gucwa i Martyna Batko

• kat. 10 -11 lat tańce standardowe III m. 
Michał Żebrowski i Oliwia Burnatowska , Vm 
Wojciech Gucwa i Martyna Batko VI m . Mar-
cel Kudlik i Lila Gruszczak

• kat. 12-13 lat tańce latynoamerykańskie - III 
m Miłosz Kudlik i Oliwia Wróbel, IV m. Wie-
sław Dąbrowski i Amelia Słowiak

• kat.12-13 lat tańce standardowe - IV m . 
Wiesław Dąbrowski i Amelia Słowiakl V m. 
Miłosz Kudlik  i Oliwia Wróbel

• kat. 14-15 lat tańce standardowe - II m. 
Michał Ciolała i Julia Nawalany , III m. Jakub 
Szwed i Inga Mazur

• kat. 14- 15 lat tańce latynoamerykańskie - II 
m. Jakub Szwed i Inga Mazur, III m. Michał 
Ciopała i Julia Nawalany

• kat. 16-18 lat tańce standardowe - III m . 
Miłosz Śledź i Amelia Dziób 

• kat.16-18 lat tańce latynoamerykańskie - II 
m. Miłosz Śledź i Amelia Dziób

Przygoda z tańcem trwa (2)
Małopolskie Centrum Tańca działa – mimo pandemii

Mała społeczność Jaroszów-
ki zorganizowała akcję Zrzutka.
pl. aby zakupić sztandar, którego 
szkoła nie posiada. Covid unie-
możliwił działania w formie kier-
maszu i innych akcji bezpośred-

nich. 
Pomysł zrzutka.pl okazał się 

strzałem w sedno. Już w trzeciej 
dobie akcji wpłaty przekroczyły 
zakładaną kwotę 2000 zł. Zbie-
ramy nadal, ponieważ szkoła ma 

wiele potrzeb a wpłaty nadal są 
realizowane. Na chwilę obecną 
uzbierana kwota to 2670 zł, pisze 
organizatorka akcji, dodając: 
Może ta akcja kogoś zainspiruje 
a może też wspomoże działania 
rodziców na rzecz naszej szkoły 
z której jesteśmy bardzo dumni.

Środk i  zostaną pr zek aza-
ne Komitetowi Szkoły, będzie 
konkurs na projekt sztandaru, 
potrzebna będzie gablota, szar-

fy, rękawiczki. Info linki do strony 
szkoły: www.spjaroszowka.szkol-
nastrona.pl oraz www.facebook.
com/spjaroszowka

Dla SP Jaroszówka

Sztandar ze zrzutka.pl

300 paczek ciast dla Tymka

Kolejne dni był to czas stabilizacji po opera-
cji i intensywnego wspomagania rozwoju 

i funkcjonowania wcześniaka obciążone-
go wrodzoną wadą. W tym okresie trzykrot-
nie przetaczano Tymkowi czerwone krwinki 
i dwukrotnie osocze, obserwowano epizody 
częstoskurczu napadowego. Tymon przeszedł 
zapalenie płuc i odmę płucną. Był leczony 
przeciwzakrzepowo z powodu skrzepliny 
w układzie moczowym, miał żółtaczkę. Od 
5 doby pobudzano jego układ pokarmowy 
podając przez sondę po 1 ml pokarmu. W 8 
dobie życia podjęto pierwszą próbę odłącze-
nia od respiratora, niestety po trzech dniach 
ponownie został zaintubowany.  W 15 dobie  
- druga próba - tym razem zakończona sukce-
sem – synek pozostał na własnym oddechu, 
wspomagany tlenem do noska.

Tymon już po dwóch tygodniach został 
przewieziony z OIOMu na oddział patologii 
noworodka. Tam, cały czas monitorowany 
uczył się samodzielnie oddychać i jeść. 

16 listopada – po miesiącu i 1 dniu ich dziel-
ny syn został wypisany ze szpitala i wszyscy 
wrócili do domu!

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia 
kolejny raz zachorował na zapalenie płuc. Prze-

szedł niedodmę płucną. Z początkiem lutego 
tego roku stwierdzono nawrót przepukliny, 
jelita ponownie przedostały się do klatki pier-
siowej. Chłopiec został przetransportowany 
drogą powietrzną do Warszawy, gdzie został 
ponownie zoperowany.

Tymon wymaga intensywnej rehabilitacji 
ogólnorozwojowej i oddechowej. Jest słaby 
lewostronnie. Ma asymetrię ułożeniową i asy-
metrię brzucha- na lewym boku synka widać 
uwypuklenie - wypychające się jelitka. Cierpi 
na refluks żołądkowo-przełykowy. Z powodu 
chorych płuc jest narażony na ciągłe infekcje 
i choroby - zwykły katarek dla Tymka to ryzyko 
niewydolności oddechowej. Rehabilitacja daje 
nadzieję na poprawę pracy płuc oraz korekcję 
wad postawy i tworzącej się przepukliny na 
brzuszku. 

Na ten moment bardzo trudno przewidzieć 
jak Tymcio będzie funkcjonował w przyszłości. 
Jeszcze nie wiadomo, w jakim stopniu lecze-
nie, które przeszedł oraz wcześniactwo wpły-
nęło na jego rozwój intelektualny. 

U dzieci z WPP (zwłaszcza u tych z wszytą 
łatą) bardzo często wraz ze wzrostem fizycz-
nym pojawiają się odkształcenia kręgosłupa, 
żeber i klatki piersiowej. Wrodzona przepukli-

na przeponowa jest wadą, która „lubi” nawra-
cać. Trudności pojawiają się przy rozszerzaniu 
diety maluszka (jego układ pokarmowy jest 
obciążony, może dojść do zaburzeń pracy 
narządów np. zatkania i martwicy jelit). Wada 
jest śmiertelna. Ogromnie ważne jest, aby 
Tymon był monitorowany przez specjalistów.

Intensywna rehabilitacja i właściwe wspoma-
ganie i leczenie znacznie zwiększa szanse Tymka 
na normalne życie.

Fundacje do których należy Tymuś:

https://dzieciom.pl/podopieczni/38416
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” konto: 42 
2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 38416 
Janusz Tymon darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia
W  PIT wpisz numer: KRS 0000037904 cel szcze-
gółowy 1%” podaj: 38416 Janusz Tymon
https://www.licytuje-pomagam.pl/zbiorki/
pomagam/Pomoc-Tymkowi
Fundacja Licytuje-Pomagam konto:  21 1140 
2004 0000 3102 7936 0227 tytułem ,,Darowizna 
dla Tymka’’
Przez udział w licytacjach na stronie: https://
www.facebook.com/groups/tymekjanusz

cd. z okładki

http://www.spjaroszowka.szkolnastrona.pl/
http://www.spjaroszowka.szkolnastrona.pl/
https://www.facebook.com/spjaroszowka/?__cft__[0]=AZXdxFARBwBXqcHwUUFFlUFiMEd-r71izzyWmOAdgcBv86n8KAsNutOEwUMeVhkr_DVPbp-PUMiIaKiUtW480RAH8AUv2R3fpndMZzg0wdZObE5UuSKDShdpkZ3njLuGoEV8-r8N_EBfUmx4ktFqt8bqb78vtGjtswGYbWIQiWqvkDB0sDnw1p9IA_ZTzZ6l0qSxcrTZOntqFYSTit9jpVYS1plzM1uGTNcp1IbHS6He9Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/spjaroszowka/?__cft__[0]=AZXdxFARBwBXqcHwUUFFlUFiMEd-r71izzyWmOAdgcBv86n8KAsNutOEwUMeVhkr_DVPbp-PUMiIaKiUtW480RAH8AUv2R3fpndMZzg0wdZObE5UuSKDShdpkZ3njLuGoEV8-r8N_EBfUmx4ktFqt8bqb78vtGjtswGYbWIQiWqvkDB0sDnw1p9IA_ZTzZ6l0qSxcrTZOntqFYSTit9jpVYS1plzM1uGTNcp1IbHS6He9Q&__tn__=kK-R
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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

WAŻNE UCHWAŁY PODCZAS SESJI GMINNEJ RADY SENIORÓW 
w WIELICZCE

Wizualizacja Szpitala Geriatrycznego w Wieliczce

19 lutego 2021 r. odbyła się III Sesja Gminnej Rady Se-
niorów w Wieliczce, na której pozytywnie zaopiniowano 
następujące projekty: „Projekt budowy szpitala geriatrycz-
nego w Wieliczce”; „Kino Wielicka Mediateka dla Seniora”; 
„Program Wsparcia Seniorów 90-siątka”; Regulaminu Kon-
kursu Literackiego pn. „Niezwykłe historie zwykłych ludzi”; 
Ankiety skierowanej do Seniorów.

Gminna Rada Seniorów spotkała się w formie online 
i jednomyślnie zatwierdziła bardzo ważne dla Seniorów 
projekty gminne. Sesje poprowadziła przewodnicząca 
Rady Pani Hanna Kozioł. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł 
bardzo serdecznie podziękował Gminnej Radzie Seniorów 
za wyrażenie swojej opinii w tak ważnych i długofalowych 
projektach dla mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka.

„PROJEKT BUDOWY SZPITALA GERIATRYCZ-
NEGO W WIELICZCE przy ul. Jedynaka.

Projektowana Placówka powstanie w Wieliczce przy 
współpracy z miastem Kraków. W zamierzeniach ma być 
modelowym ośrodkiem kompleksowej, zintegrowanej 
opieki nad osobami starszymi w wieku powyżej 60 lat, od-
powiadającym na potrzeby współczesnego społeczeństwa 
w skali regionu.
Planowany skład Centrum:
- Oddział geriatryczny stacjonarny sprawujący całodobo-

wą kompleksową opiekę medyczną nad chorymi w po-
deszłym wieku,

- Dzienny oddział geriatryczny sprawujący opiekę nad cho-
rymi po 60. roku życia, którzy są samodzielni,

- Oddział dzienny psychogeriatryczny, którego celem bę-
dzie pomoc psychiatryczna i psychologiczna,

- Poradnia geriatryczna wykonująca świadczenia medycz-
ne w formie ambulatoryjnej,

- Pracownia tomografii komputerowej,
- Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.

Zakres działalności: lecznictwo ambulatoryjne, szpitalne 
(w trybie stacjonarnym i dziennym), poradnictwo rodzin-
ne, psychologiczne, usługi teleopieki. usługi świadczone 

w poradniach specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, 
neurologicznej, rehabilitacyjnej).

PROGRAM WSPARCIA 90-SIĄTKA :
Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka realizowany bę-

dzie projekt „90-siątka”, którego beneficjentami są osoby 
w wieku 90 lat i więcej. Projekt zakłada wypłatę świadcze-
nia w wysokości 1000 zł, które będzie wypłacane w dwóch 
transzach na podstawie uprzednio złożonego wniosku. 

Świadczenie wypłacane będzie w miesiącach: kwiecień 
oraz listopad. Realizacja projektu ma mieć korzystny wpływ 
na sytuację życiową osoby w wieku 90 lat, która zazwyczaj 
wymaga opieki i specjalistycznego leczenia. Otrzymane 
świadczenie zwiększa również szansę na pozostanie se-
niora w środowisku zamieszkania opóźniając tym samym 
moment, w którym zasadne będzie zapewnienie stałej 
opieki instytucjonalnej. Na terenie Miasta i Gminy Wieliczka 
szacunkowo przebywa ok. 380 osób w wieku 90 lat i wię-
cej. Wydatki, głównie na leki i leczenie stanowią zapewne 
znaczny procent całego dochodu seniora. Dlatego też po-
moc w postaci dodatkowego świadczenia dwa razy w roku 
będzie dla nich ogromnym wsparciem. Wypłata świadcze-
nia pomyślana jest tak, aby zwiększyć dochody osób star-
szych w okresach przedświątecznych. 

Projekt „90-siątka” jest też zadbaniem o potrzeby tej 
najstarszej grupy seniorów, których jak widać jest napraw-
dę dużo. 
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Ponad 20 mln zł dla Wieliczki na przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym

BARDZO DOBRA WIADOMOŚĆ 
DLA MIASTA WIELICZKA

30 miesięcy temu Gmina Wieliczka złożyła pierwszy 
wniosek dotyczący wybudowania kanałów ulgi dla miasta, 
które zmniejszą zagrożenie podczas gwałtownych nawałnic.  
Wniosek ten uzyskał dofinansowanie unijne. Wartość 
projektu poprawiającego bezpieczeństwo miasta wynosi: 29 
568 000 zł, dotacja ze środków UE: 20 000 060 zł. 

- Stare kanały wybudowane przed II wojną światową 
już dawno były niewydolne i nie radziły sobie z przyjęciem 
wody i ścieków. Budując nową sieć kanalizacji za miliony 
złotych uporządkowaliśmy gospodarkę ściekową. System, 
który teraz budujemy ma nas uchronić przed nawałnicami, 
nagłymi burzami. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, 
pozwoli nam zrealizować pierwszy etap tzw. kanału ulg. 
Bardzo cieszę się z ponad 20 milinów, które pozyskaliśmy. 
Projekt przygotowaliśmy kilkanaście miesięcy temu po 
zdarzeniach, które spotkały nasze miasto - podkreśla 
burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie klęskom 

żywiołowym w postaci podtopień terenów wodami 
opadowymi w mieście Wieliczka oraz przyczynianie się 
do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich klęsk w zlewni 
cieku Serafa na terenach miasta i gminy Wieliczka i miasta 
Krakowa.

Planowany system kanalizacji deszczowej od ul. 
Żeromskiego, poprzez Trakt Solny, rejon torów kolejowych, 

ul. Mickiewicza, ul. Legionów do ul. Sienkiewicza ma 
zapewnić odciążenie istniejącego głównego kolektora 
f1400 mm w tej zlewni kanalizacyjnej, poprzez przejęcie wód 
opadowych i roztopowych z sieci kanalizacji deszczowej 
położonej w północnej części zlewni i odprowadzenie ich 
tranzytem do kolektora 2200x1900 mm w ul. Żeromskiego.

Dodatkowo, w celu odciążenia dolnego odcinka 
kolektora f1400 mm, wykonana będzie komora przelewowa 
z odprowadzeniem nadmiaru wód opadowych do zbiornika 
retencyjnego planowanego przy Trakcie Solnym.

Na planowanym ciągu kanalizacji deszczowej wykonane 
zostaną dwa zbiorniki retencyjne:

- jeden zbiornik retencyjny zamknięty, żelbetowy, 
o pojemności czynnej min 1000 m3, w rejonie Traktu 
Solnego

- jeden zbiornik retencyjno-odparowujący, otwarty, 
ziemny o dnie i skarpach uszczelnionych i umocnionych, 
o pojemności czynnej min 100 m3, w rejonie torów 
kolejowych i ul. Mickiewicza.

Zadaniem zbiorników retencyjnych będzie 
zmniejszenie natężenia przepływu wód opadowych 
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w sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszenie natężenia wód 
opadowych wprowadzanych do cieku Serafa podczas 
deszczów o dużym nasileniu i natężeniu, i tym samym 
przyczynianie się do zmniejszenia przepływu wody 
w cieku. W zbiorniku retencyjnym zamkniętym zostanie 
zapewniona strefa magazynującą zapas wody, która będzie 
mogła być czerpana za zbiornika w celu wykorzystywania 
do podlewania zieleni miejskiej, zmywania powierzchni 
utwardzonych w tym ulic, przepłukiwania kanałów itp. 
celów. Pojemność strefy magazynującej nie będzie 
mniejsza niż 60% pojemności czynnej tego zbiornika.

W zbiorniku retencyjno - odparowującym zostanie 
zapewniona strefa odparowywania wody o pojemności ok. 
30 m3, z której woda nie będzie odpływać do kanalizacji lecz 
będzie odparowywana, co będzie dodatkowo zmniejszać 
ilość wód opadowych w kanalizacji i wprowadzanych do 
cieku Serafa.

Miło nam poinformować, iż in-
westycja związana z budową Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego w Wielicz-
ce została wyróżniona tytułem LIDER 
MAŁOPOLSKI - NAJLEPSZE PRZED-
SIĘWZIĘCIE W MAŁOPOLSCE W 2020 
r. Inwestycję tę wykonała Spółka Solne 
Miasto. Na ręce prezesa Łukasza Sad-
kiewicza składamy wyrazy uznania 
i gratulacje!!!  

Kapitała Konkursu „LIDER MAŁO-
POLSKI – Najlepsze Przedsięwzięcie 
Roku 2020 w Małopolsce ”, w skład 
której wchodzi 27 samorządow-
ców – członków Zarządu i Komi-
sji Rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin 

i Powiatów Małopolski – wyróżnia 
najważniejsze przedsięwzięcia o wy-
miarze społecznym ważne dla sfery 
duchowej, tożsamości, edukacji, ja-
kości życia mieszkańców, inwestycje 
infrastrukturalne, ekspansywne firmy 
z Małopolski, z nowymi technologia-
vi, stwarzające nowe miejsca pracy. 
Kapituła co roku przyznaje 10 równo-
rzędnych Tytułów LIDER MAŁOPOL-
SKI oraz jeden Tytuł Specjalny. XXI 
edycja Konkursu jest znakomitą oka-
zją do promowania i zaprezentowa-
nia „lokomotyw Małopolski”: najważ-
niejszych inicjatyw, spektakularnych 
dokonań oraz ważnych gospodarczo 

i społecznie inwestycji z terenu histo-
rycznej Małopolski.  

- Bardzo dziękuję prezesowi 
Spółki Solne Miasto Łukaszowi Sad-
kiewiczowi za zrealizowanie inwe-
stycji budowy Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego. W naszym mieście 
mamy bardzo utalentowaną spor-
towo młodzież, wiele działających 
klubów sportowych i sama potrzeba 
powstania takiej szkoły była znana 
od lata. Bardzo cieszę się, że cel ten 
udało się osiągnąć pomimo trud-
nych czasów związanych z pande-
mią - podkreśla burmistrz Wieliczki 
Artur Kozioł.

LIDER MAŁOPOLSKI DLA SZKOŁY MISTRZOSTWA 
SPORTOWEGO W WIELICZCE



Panorama Powiatu Wielickiego 9panorama.wieliczka.pl

Materiały informacyjne Gminy BISKUPICE

Ze względu na sytuację epidemiczną uro-
czystość miała odmienną formę niż zazwyczaj 
- odbyła się w auli Urzędu Gminy w Biskupice 
i podzielona została na indywidualne spotka-
nia. Odznaczenia nadane przez Prezydenta 
RP „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
wręczyła Wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik 
w asyście kierownika Urzędu Stanu Cywilne-
go – Jarosława Stręka. W stronę dostojnych 
Jubilatów popłynęły słowa uznania, gratu-
lacje i najlepsze życzenia. Następnie każda 
z par otrzymała pamiątkowy dyplom, kwiaty 
oraz drobny prezent. Nie zabrakło wspomnień 
i wspólnych zdjęć.

Jubileusz „złotych godów” w Gminie Bisku-
pice obchodzili: Państwo: Ewa i Fryderyk Dąbrow-
scy z Bodzanowa, Mieczysława i Andrzej Kasprzyk 
z Biskupic, Zofia i Kazimierz Kasprzyk z Sułowa, 
Maria i Leon Łanoszka ze Szczygłowa, Michalina 
i Sylwester Malarczykowie ze Sławkowic, Anna 
i Jerzy Moncznik z Zabłocia, Aniela i Józef Nowako-
wie z Przebieczan, Danuta i Jan Nowakowie z Jaw-
czyc, Halina i Mieczysław Pawlikowie z Przebieczan, 
Janina i Józef Potera z Jawczyc, Kazimiera i Stefan 
Ruśkowscy ze Sławkowic, Józefa i Ludwik Szczurek 
ze Szczygłowa, Helena i Józef Tomasikowie z Trą-
bek, Władysława i Kazimierz Tomasikowie z Trąbek, 
Anna i Tadeusz Traczowie z Przebieczan.

 50 lat razem, czyli „złote gody” 
w Gminie Biskupice 

Ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i ponad pół wieku trwają 
w złożonej sobie przysiędze. Piętnaście par małżeńskich z terenu gminy Biskupice 
świętowało „złote gody”.

Wymień piec z dotacją  – trwa nabór wniosków 
W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodar-

stwach domowych w gminie Biskupice II edycja” finansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ZIT) mieszkańcy 
Gminy Biskupice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do wymiany nieefektywnych 
źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie na 
dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455 osobiście lub przesłać 
za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Biskupice. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 289 70 95 oraz (12) 289 70 80

Wójt Gminy Biskupice, podaje do publicznej 
wiadomości informację, o wywieszeniu wyka-
zów nieruchomości, stanowiących własność 
Gminy Biskupice, przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę, na cele uprawy rolnej- wykaz 
RPGN.6845.3.2021 z dnia 02.02.2021r. oraz wykaz 
RPGN.6845.5.2021 z dnia 23.02.2021r.

Wykazy zamieszczone są w siedzibie Urzę-
du Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 
Wieliczka, na tablicy ogłoszeń. Bliższe informacje 
można uzyskać pod nr tel. 12-289-70-70 wew. 88.

Zachęcamy do udziału w akcji „PŁAĆ PODATKI W GMINIE, W KTÓREJ MIESZKASZ”
Zbliża się czas składania rozliczeń podatkowych PIT, dlatego Urząd Gminy Biskupice prowadzi akcję informacyjna pod 

hasłem „PŁAĆ PODATKI W GMINIE, W KTÓREJ MIESZKASZ”. Akcja informacyjna skierowana jest do nowych miesz-
kańców naszej gminy, którzy nie są jeszcze zameldowani. To nic nie kosztuje a może przyczynić się do rozwoju naszej Gminy!

Jeżeli jesteś nowym mieszkańcem Gminy Biskupice, nie jesteś 
jeszcze zameldowany i rozliczasz się w  innym Urzędzie niż 
Urząd Skarbowy w Wieliczce,  a zależy Ci na rozwoju  swojego 
miejsca zamieszkania, możesz przeznaczyć część podatku na 
rozwój infrastruktury,  z której na co dzień korzystasz.  To pro-
ste ! Aby pieniądze z  rocznego rozliczenia PIT wróciły  do Twojej 
Gminy (około 40%) i wspierały jej rozwój wystarczy, że w swoim 
zeznaniu podatkowym wskażesz miejsce,  w którym mieszkasz.
Dzięki Państwa pomocy możemy sfinansować m.in.: budowę 
i remonty dróg gminnych, chodników, rozwój sieci kanaliza-
cyjnej, infrastruktury społecznej czy placówek oświatowych. 
 
Przyłącz się do akcji i popraw komfort życia w Gminie Bisku-
pice! Co należy zrobić? Jeśli rozliczasz się z podatku dochodo-
wego na formularzu  PIT  za 2020 rok,  to wpisz: w części  A - 
Urząd Skarbowy w Wielicze, ul. Zamkowa 2, 32 -020 Wieliczka, 
 w części B - adres zamieszkania, GMINA BISKUPICE.
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Materiały informacyjne Gminy NIEPOŁOMICE

Z uwagi na trwającą pandemię, zrezygno-
waliśmy z tradycyjnych występów i pokazów 
na scenie. Ograniczamy się jedynie to stoisk 
handlowych, żeby mieszkańcy mogli kupić 
ozdoby do przybrania wielkanocnego stołu 

oraz inne artykuły związane z tradycją świąt 
wielkanocnych. Jednocześnie chcemy wes-
przeć lokalnych wystawców, udostępniając im 
bezpłatnie stoiska handlowe i płytę Rynku.

W pierwszej kolejności przyjmujemy zgło-
szenia od mieszkańców gminy Niepołomice. 
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach dys-
ponuje kiermaszami, które udostępni wystaw-
com. Tak jak w ubiegłych latach można też 
przywieźć swój namiot.

Wszystkich chcących zarezerwować miej-
sce przy stoisku handlowym bądź postawić 
namiot, prosimy o przysłanie zgłoszenia na 
adres: promocja@niepolomice.eu – w terminie 

do 15 marca 2021.
Z uwagi na ograniczoną liczbę stoisk i miej-

sca na niepołomickim Rynku – decyduje kolej-
ność zgłoszeń.

Wydarzanie zostanie odwołane, w przypad-
ku wprowadzenia przez rząd obostrzeń, które 
uniemożliwią przeprowadzenie Targów.

Obecnie trwają roboty przy 
nasypach ziemnych i stabilizacji 
gruntu przy wiadukcie nad torami 
w Podłężu od strony Strefy Inwe-
stycyjnej. Wznowiono też prace 
przy przepustach na rzekach Pod-
łężanka i Bogusława.

Wykonawca przeprasza za 
utrudnienia na lokalnych drogach 
związane z wywożeniem błota 
z budowy i jednocześnie zobo-
wiązuje się do sprzątania dróg na 

bieżąco.
Przypomnijmy, w ramach inwe-

stycji powstaną m.in:
– 2,2 km odcinka łączącego 

wschodnie rondo przy zjeździe 
z autostrady A4 z ulicą Kwiatkow-
skiego w Niepołomickiej Strefie 
Inwestycyjnej;

– 150-metrowa estakada nad 
torami kolejowymi linii nr 91;

– przepusty nad rzekami Bogu-
sławą i Podłężanką.

Dobre wieści. Prace wznowione!
Po ustaniu mrozów wykonawca wznowił prace przy budowie 
obwodnicy Podłęża. Jak dotąd wszystko idzie zgodnie z har-
monogramem.

OBWODNICA PODŁĘŻA

Zapisy na Targi 
Wielkanocne

Do akcji włączyły się wszystkie parafie 
na terenie Miasta i Gminy Niepołomice. 
W budynkach parafialnych i przy kościo-
łach stać będą oznaczone kosze, do których 
można przekazać dary.

Co jest potrzebne? Oryginalne pampersy, 
nawilżane chusteczki, podkłady jednorazowe, 
płyny do prania.

Zbiórka potrwa do 21 marca. Akcję wspiera 
Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach.

PRZYGOTOWANIA 
DO WIELKANOCY 
Z SERCEM

włącz się, możesz udzielić pomocy

[Nazwa beneficjenta do uzupełnienia]

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy

Europejskich [tytuł projektu do uzupełnienia]

Celem projektu jest [cel projektu do uzupełnienia]

Dofinansowanie projektu z UE:  [Kwota w PLN do uzupełnienia] 

Projekt nr RPMP.07.01.01-12-0146/18 pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepoło-
mic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepoło-
mickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – etap I” współfi-
nansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

28 marca 2021r., w Niedzielę Palmo-
wą, na Rynku w Niepołomicach odbędą 
się Targi Wielkanocne.

1 marca rusza akcja Wielkanoc 
z serca, to zbiórka dla rodzin nie-
pełnosprawnych dzieci i dorosłych 
z gminy Niepołomice organizowana 
przez grupę „Działaj w potrzebie”.

W pierwszym kwartale zrealizowane zosta-
ną zadania, których celem jest zakup sprzętów, 
książek czy instrumentów. W tym też czasie 
przygotowywane będą niezbędne dokumen-
ty do realizacji kolejnych projektów, takich jak 
doposażenie placów zabaw czy budowa i orga-
nizacja małej architektury. Wszystkie zadania 
wiążące się z zagospodarowaniem terenów 
rekreacyjnych i zielonych mają być zrealizo-
wane do końca września. Pierwsze w tym roku 
zadanie ponadlokalne – Skatepark – ma być 
wykonane do wakacji.

W sprawie realizacji zadań BO można się 
kontaktować z Referatem Promocji i Kultury 
Urzędu Miasta pod numerem telefonu 12 250 
94 50 lub adresem email: marta.makowska@
niepolomice.eu.

Budżet Obywatelski Gminy 
Niepolomice

15 zadań
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- Podobno ten kto stoi w miejscu ten się 
cofa – napisali na swoim profilu fb niepo-

łomiccy stra-
żacy. Zorga-
nizowali oni 
we własnym 
zakresie  ćwi-
czenia, doty-
czące gasze-
nia pożarów 
p r ze wo d ów 
kominowych 
z  u ż y c i e m 
zestawu lanc 
m g ł o w y c h 
będących na 
wyposażeniu ich GBARta.

druchowie wykonali imitację komina 
i doprowadzili do jego zapłonu, a gaszenia 
przewodu dokonali wyżej wspomnianymi 
lancami. Wszystko odbywało się w jak naj-
bardziej realnych warunkach. - To świetna 
metoda do wygaszania palącej się sadzy ze 
względu na niskie zużycie wody a co za tym 
idzie minimalizowaniu strat pożarowych – 
podsumowali akcję. Poniżej kilka zdjęć 
z wygaszania pożaru komina z archiwum 
OSP Niepołomice 

Materiały informacyjne Gminy NIEPOŁOMICE

Strażacy  uczestniczyli w działaniach pod-
czas pożaru Archiwum Urzędu Miasta Krako-
wa.  Działania OSP Niepołomice oraz innych 
ciężkich samochodów gaśniczych w tym 
OSP Wola Batorska na miejscu były związane 
z dowożeniem wody i tankowaniu cystern, 
które podawały środek gaśniczy na poszcze-
gólne odcinki bojowe. Działania strażaków 
trwały nieprzerwanie przez 43 godziny co 
powodowało konieczność podmiany ratow-
ników co 12 godzin, ze względu na obowiąz-

ki prywatne i zawodowe ochotników. Był to 
pierwszy wyjazd alarmowy nowego GCBA 
OSP Niepołomice i doskonale pokazał jak 
bardzo był potrzebny zakup takiego pojazdu,  
nie tylko ze względu na zagrożenie pożarowe 
na terenie Gminy Niepołomice ale też ościen-
nych powiatów. Strażacy dziękują za wzo-
rową współpracę wszystkim jednostką PSP 
i OSP biorącym udział w tych bardzo trud-
nych działaniach prowadzonych przy szcze-
gólnie ciężkich warunkach atmosferycznych. 

(fot. fb. OSP Niepołomice)

Strażacy ratowali archiwa Urzędu Miasta 
Krakowa

Jak samodzielnie prolongować?
1. Zaloguj się na swoje KONTO 

w Katalogu ON-LINE.
2. Przejdź na zakładkę WYPOŻY-

CZONE.
3. Przy pozycji, której termin 

zwrotu chcesz przedłużać naciśnij 
przycisk POLONGUJ.

4. Musisz to zrobić przed upły-

wem terminu zwrotu.
5. Klikając w ostatnim dniu 

regulaminowego wypożyczenia 
przedłużasz termin zwrotu o 14 
dni, w przedostatnim o 13 dni itd.

6. Limit czasu wypożyczonej 
książki u czytelnika (samodzielnie 
prolongowanej) to 60 dni licząc 
od dnia wypożyczenia.

7. Po 60 dniach będziesz musiał 
książkę zwrócić lub prolongować 
– ale już za pośrednictwem biblio-
tekarza.

Przykład: 30 dni pierwotne 
wypożyczenie + 14 dni (prolonga-
ta np. w ostatnim dniu) + 14 dni 
(kolejna prolongata znów w ostat-
nim dniu) = 58. Przy trzeciej pró-
bie prolongaty – w tym przykła-
dzie – tylko na 2. Maksymalnie 
razem 60 dni.

WAŻNE – nie możesz samo-
dzielnie PROLONGOWAĆ:

• książki już przetrzymanej,
• jeśli na egzemplarz jest kolejka 

(zamówienia w systemie),
• jeśli jest blokada konta czytel-

nika (np. nieważne konto).

• książki wypożyczonej z Czy-
telni (książki wypożyczane są na 
1 tydzień)

Jednocześnie przypominamy 
w jaki sposób można korzystać 
z naszego KATALOGU ON-LINE 
oraz jak logować się na swoim 
KONCIE. Wszystkie informa-
cje na ten temat znajdziecie 
w zakładce POMOC FAQ znajdu-
jącej się na naszej stronie – www.
biblioteka-niepolomice.pl.

KATALOG ON-LINE
Od początku lutego Czytelnicy niepołomickiej Biblioteki, 
którzy mają aktywne konto w naszym katalogu on-line mogą 
samodzielnie (bez konieczności kontaktowania się z biblio-
tekarzem) przedłużać wypożyczone już książki, audiobooki, 
komiksy i filmy.

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach

Ćwiczenie czyni 
mistrzem

OSP Niepołomice
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Jubileusz Złotych Godów to szczególna uro-
czystość, którą obchodzi się po pół wieku 
wspólnego pożycia małżeńskiego. Uroczy-
stość ta jest dowodem wzajemnej miłości, 
zrozumienia, tolerancji i szacunku dwojga bli-
skich sobie osób, które wytrwały przy sobie 
nieprzerwanie w myśl złożonej przysięgi mał-
żeńskiej.

Z tej okazji, 14 stycznia wójt Gminy Kłaj Zbi-
gniew Strączek oraz kierownik USC Aneta 
Gądek życzenia, kwiaty oraz upominki wrę-
czyli 13 parom z terenu Gminy Kłaj. Gospo-
darz Gminy dokonał indywidualnego aktu 
dekoracji Dostojnych Jubilatów medalami 
przyznanymi przez Prezydenta RP „za długo-
letnie pożycie małżeńskie”. Widniejące na jed-
nej ze stron medalu splecione w uścisku róże 
symbolizują trwałość i miłość pary połączonej 
50 lat wcześniej węzłem małżeńskim.

Wszystkim Dostojnym Jubilatom, którzy 
w 2020 roku świętowali Jubileusz Złotych 
Godów, składam płynące z serca życzenia, 

aby nadchodzące kolejne lata wspólnej drogi 
były pełne radości i optymizmu. Życzę, aby 
ten czas upływał w spokoju, zdrowiu i otocze-
niu kochającej rodziny oraz wiernych przy-
jaciół. Jesteście Państwo wzorem rodziny, 
autorytetem do naśladowania pod wieloma 
względami oraz skarbnicą wiedzy, z której 
mam nadzieję będą czerpać młodsze pokole-
nia. Ufam, że młodzi ludzie będą brać z Was 
przykład, zakładając własne rodziny, zwłasz-
cza jeśli chodzi o trwałość małżeństwa” – tymi 
słowami podsumował indywidualne spo-
tkania z Jubilatami Wójt Gminy Kłaj. Jubile-
usz Złotych Godów w 2020 roku świętowali: 
Maria i Mieczysław Chmielek, Janina i Józef 
Chwastek, Alina i Czesław Drzazga, Włady-
sława i Tadeusz Gajewscy, Halina i Zdzisław 
Gądek, Bronisław i Tadeusz Hudeccy, Maria 
i Zdzisław Jagła, Anna i Stanisław Kuras, Anna 
i Józef Niedziałkowscy, Aleksandra i Bogdan 
Pęcak, Jadwiga i Zbigniew Rejduch, Janina 
i Zygmunt Tota, Kazimiera i Antoni Wiśniow-
scy. 

Choć obostrzenia spowodowane pandemią 
nie pozwoliły spotkać się, jak to praktykowa-
ne jest każdego roku, aby wspólnie oglądać 
występ artystyczny przedszkolaków oraz 
dzielić się wspomnieniami podczas rozmów, 
to jednak nie w jednym oku zakręciła się 
łezka… łezka wzruszenia.

Oliwia Bieda
fot. Małgorzata Balik

Gmina Kłaj za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania Powiatu Wielickiego złożyła wniosek 
o dofinansowanie kolejnej inwestycji środka-
mi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. 
Przedmiotem planowej inwestycji jest budo-
wa asfaltowej bieżni służącej rekreacji wokół 
boiska sportowego „Wolnych” Kłaj. Obiekt ma 
służyć jako miejsce do uprawiania sportu przez 
miłośników jazy na rolkach, wrotkach, desko-
rolce czy rowerze. Inwestycja swoim kształtem 
ma być zbliżona do trapezu, a narożniki zosta-
ły wyoblone łukami. W jednym z narożników 
zaprojektowano strefę utwardzoną w kształcie 
trapezu, która ma być połączona z bieżnią. Stre-
fa ta ma służyć przede wszystkim jako miejsce 
na przygotowanie do uprawiania sportu, roz-
grzewkę czy odpoczynek. O tym, czy i kiedy 
powstanie obiekt zdecyduje przyznana dotacja.

Projekt inwestycji został wykonany jako 
uwzględnienie postulatów mieszkańców 
i wspieranie ich aktywnego udziału w społecz-
ności LGD. Jest to jedno z kluczowych zadań dla 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. To także 
wsparcie ich inicjatywy 
w zakresie wyposażenia miejscowości z tere-
nu LGD w obiekty sportowe umożliwiające 
aktywność fizyczną. Poprzez rozbudowę oferty 
rekreacyjno-turystycznej na obszarach wiej-
skich LGD uatrakcyjniona zostanie przestrzeń 
publiczna. Powstanie nie tylko przestrzeń do 
spędzania aktywnie wolnego czasu, ale także 
kierunek weekendowych wyjazdów. Cel szcze-
gółowy 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego gmin wchodzących w skład  
LGD  Powiatu  Wielickiego,  Przedsięwzięcie 

2.2.1 Podniesienie poziomu estetyki przestrzeni 
publicznych.

Oliwia Bieda

Materiał informacyjny Gminy Kłaj

Wniosek o dofinansowanie budowy toru rolkarskiego w ocenieWniosek o dofinansowanie budowy toru rolkarskiego w ocenie

2021 rok dobrze zaczął się dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Łężkowicach. 
Od 13 stycznia, dysponują Oni nowym (używanym) wozem strażackim.  Do podziału bojo-
wego dołączył Renault Premium 260 GBA 3/20 Camiva.
Mamy nadzieję, że nowy pojazd pozwoli jeszcze sprawniej dbać o bezpieczeństwo potrze-
bujących.  Zakup finansowany przez: Fundację Orlen, środków pochodzących z budżetu 
Gminy Kłaj oraz własnych środków jednostki. 
OSP Łężkowice jako pierwsze w Polsce otrzymało dopuszczenie do użytkowania samocho-
du pożarniczego wydanego przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpoża-
rowej w Józefowie, według nowych przepisów, co zezwala na jego używanie do działań 
ochrony przeciwpożarowej. 

Pół wieku wspólnej drogi – Jubileusz Złotych Godów 2020

Do podziału bojowego OSP Łężkowice dołączył nowy wóz strażacki



 Opracowanie: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. biuroprasowe@kopalnia.pl, tel. 12 278 73 71

Pomóc może wizyta w poradni rehabilita-
cyjnej. W tej prowadzonej przez Uzdrowi-
sko Kopalnia Soli „Wieliczka” czekają leka-
rze specjaliści rehabilitacji medycznej oraz 
doświadczeni fi zjoterapeuci. Konsultacja 
oraz indywidualnie dobrana terapia spe-
cjalistyczna to pierwszy krok do pozbycia 
się przykrych dolegliwości. 
Naprawdę warto wybrać się do specjali-
sty, bo rehabilitacja na własną rękę może 
okazać się nie tylko nieskuteczna, ale 
wręcz szkodliwa. Pracownicy Uzdrowiska 
potrafi ą nie tylko fachowo doradzić i przy-
gotować program ćwiczeń oraz zabiegów 

(fi zykoterapia, kinezyterapia, masaże), ale 
też zmotywować i zachęcić do dbałości 
o zdrowie.
Poradnia rehabilitacyjna znajduje się na 
powierzchni w budynku „Młyn Solny”. 
Oferuje kompleksową rehabilitację na-
rządu ruchu i układu nerwowego. Opie-
kuje się pacjentami m.in. z zespołami 
bólowymi kręgosłupa, chorobą zwyrod-
nieniową stawów, cierpiących na choro-
by reumatyczne. Z pomocy specjalistów 
z Uzdrowiska korzystają osoby po urazach, 
operacjach ortopedycznych i neurochirur-
gicznych, z przewlekłymi zaburzeniami 

neurologicznymi. Kontakt: 12 278 73 
68, 12 288 75 37, uzdrowisko@kopal-
nia.pl, od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.00-15.00.

Bezpiecznie i komfortowo
Bezpieczeństwo przede wszystkim, dlatego 
turystyczny szlak jest codziennie dezynfeko-
wany. Podobnie winda w szybie Daniłowi-
cza. Na bieżąco odkażane są m.in. poręcze, 
barierki, podłogi, parapety czy klamki. Każ-
da osoba, która wchodzi na teren kopalni, 
musi pomyślnie przejść pomiar temperatu-
ry, założyć maseczkę i zdezynfekować dło-
nie. Dezynfekatory zamontowano w wielu 
miejscach na powierzchni oraz pod ziemią.
- Przez siedem miesięcy ubiegłego roku 
z powodzeniem prowadziliśmy ruch tury-
styczny – łącznie odwiedziło nas ponad 441 
tys. osób – zauważa Tomasz Broniowski, 
Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wielicz-
ka” S.A. - Wszystkie wprowadzone wtedy 
procedury bezpieczeństwa sprawdziły się 
znakomicie, a turyści czuli się u nas kom-
fortowo i pewnie. Wierzymy, że zaufanie, 
jakie kopalnia sobie wówczas zaskarbiła, 
przeniesie się również na ten rok – dodaje.
Spacer po podziemiach
Zabytkowe podziemia można odwiedzać od 
poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-
15.00 oraz w weekendy w godzinach 9.00-
17.00. W soboty i niedziele o 10.40 kopalnia 
zaprasza na rodzinne odkrywanie Solilandii. 
Bajkowe zwiedzanie trzeba wcześniej zare-

zerwować dzwoniąc (12 278 73 92) lub ma-
ilując (programy.dzieci@kopalnia.pl).
Warto wyruszyć na Trasę Turystyczną m.in. 
dla pięknych widoków, które dają się teraz 
podziwiać do woli. Zwykle obleganą kopal-
nię zwiedza się bowiem w kameralnych gru-
pach, bez pośpiechu, można powiedzieć, że 
„do syta”. Wędrówka po podziemnym szla-
ku to również solidny spacer, jakże wskaza-
ny po długich tygodniach lockdownu.
Specjalnie dla Wieliczan
Do 28 lutego mieszkańcy Miasta i Gminy 
Wieliczka mogą rezerwować tańsze bilety 
na Trasę Turystyczną. Pojedyncza promo-
cyjna wejściówka kosztuje 33 zł, a 4-oso-
bowy bilet rodzinny 100 zł. - Kopalnia to 
przede wszystkim dziedzictwo Wieliczan, 
lokalnej społeczności – wyjaśnia ideę ak-
cji Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni 
Soli „Wieliczka” S.A. – Dlatego chcemy, 
by w tym trudnym pandemicznym cza-
sie zwłaszcza oni mogli wybrać się pod 
ziemię, odpocząć, oderwać myśli od co-
dzienności. To Wieliczanie są najlepszymi 
ambasadorami kopalni. Kopalnia jest na-
szym wspólnym skarbem, ale też wspólną 
odpowiedzialnością. Każdy zwiedzający 

poprzez kupno biletu dokłada swoją ce-
giełkę do ochrony bezcennego zabytku 
z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Ci, którzy już skorzystali z promocyjnego 
zwiedzania, nie kryją zadowolenia. – Było 
wspaniale. Jesteśmy zachwyceni – zapew-
nia pan Bartosz z Sierczy, który wybrał się 
na Trasę Turystyczną z żoną i dwójką po-
ciech. – Ja i żona byliśmy w kopalni kilka 
lat temu. Teraz postanowiliśmy pokazać ją 
naszym dzieciom.
Jaki będzie 2021?
Już od roku codzienne życie toczy się 
pod dyktando koronawirusa. Jaki będzie 
rok 2021 pod względem turystycznym? - 
W reżimie sanitarnym jesteśmy w stanie 
przyjąć ponad tysiąc turystów dziennie. 
Bardzo ostrożnie szacujemy, że w 2021 ko-
palnię zwiedzi pół miliona gości. Wszystko 
jednak zależy od dalszego rozwoju pande-
mii – stwierdza Michał Roehlich, Prezes 
Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa 
Turystyczna. – Zagraniczne podróże wciąż 
są ryzykowne, dlatego w tym roku mocno 
liczymy na rodaków. Naszą zabytkową ko-
palnię na pewno warto umieścić na liście 
miejsc do zwiedzenia w 2021. 

Turyści znów na trasie. 
Wśród nich wielu Wieliczan

4 lutego do wielickiej kopalni wrócili 
turyści. Byli to pierwsi goście po trzy-
miesięcznej przerwie spowodowanej 
pandemią. Zwiedzanie Trasy Tury-
stycznej odbywa się w ścisłym reżimie 
sanitarnym, w niewielkich 10-osobo-
wych grupach.

Rehabilitacja wychodzi na zdrowie
Ostatnie miesiące upłynęły głównie na siedząco. Z jednej strony groźba ze 
strony koronawirusa i niejednokrotnie zdalna praca czy nauka, z drugiej zaś 
pora roku. Niskie temperatury oraz wiszący nad głową smog nie zachęcają 
do aktywności fi zycznej na świeżym powietrzu. Tymczasem boli kręgosłup, 
dokucza stara kontuzja… Co robić? 

lu
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MUZEALNA

MIESIĘCZNIK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Z okazji 70-lecia istnienia Muzeum Żup 
Krakowskich Wieliczka przygotowano 
jubileuszową ekspozycję, prezentującą 
starannie wyselekcjonowane eksponaty, 
które ciekawie przybliżają dzieje muzeum, 
działalność naukową tej instytucji, kierun-
ki badań, gromadzenie kolekcji zabytków, 
konserwację obiektów oraz różnorodność 
zbiorów. Na wystawie 70/70 przedstawio-
no 70 obiektów ze zbiorów wielickiego 
muzeum (poza zabytkami eksponowanymi 
na wystawach stałych). Można je oglądać 
w okresie od 8 marca do 31 maja 2021 r. 
w Zamku Żupnym w Wieliczce. Autorami 
projektu 70/70 – publikacji i scenariusza 
wystawy – są dr B. Konwerska i M. Skubisz.

Zastosowane przez autorów kryteria wybo-

ru 70 „bohaterów” ekspozycji dotyczą nie 

tylko wartości materialnej czy historycznej 

obiektów, ale także ich walorów artystycz-

nych. Wystawę wzbogacą również rzadko 

pokazywane muzealia, stanowiące punkt wyj-

ścia dla narracji obejmującej ważne dla histo-

rii kopalni i miasta tematy czy postacie. Mamy 

nadzieję, że zwiedzający odnajdą na wysta-

wie interesujące, a może nawet i zaskakują-

ce eksponaty. Wiele z nich ukrywa tajemnice 

i ciekawostki, o których opowiadają opieku-

nowie zbiorów w katalogu wydanym z okazji 

wystawy. Jubileusz jest okazją do przypo-

mnienia początków Muzeum. W 1949 r. 

dyrekcja wielickiej kopalni postanowiła zlikwi-

dować wiele cennych wyrobisk. Alfons Dłu-

gosz – artysta-malarz, nauczyciel wielickiego 

gimnazjum – świadom ich wartości wyruszył 

wraz z towarzyszącymi mu górnikami na ratu-

nek bezcennym skarbom. Przemierzył wów-

czas dziesiątki kilometrów zapomnianych 

wyrobisk w poszukiwaniu starych narzędzi, 

maszyn górniczych oraz okazów geologicz-

nych – w tym unikatowych kryształów i ska-

mielin. W efekcie tych działań z zebranych 

wówczas obiektów udało się zorganizować 2 

grudnia 1951 r. wystawę w komorze Warsza-

wa.  Gdy okazało się, że zabytków jest zbyt 

wiele, aby eksponować je na tak małej prze-

strzeni, A. Długosz otrzymał zgodę na utwo-

rzenie Muzeum, a od władz kopalni pozyskał 

14 nowych komór, gdzie w latach 1958–66 

udało się stworzyć nowoczesną ekspozycję 

muzealną i w pełni samodzielną placówkę 

muzealną, której został dyrektorem.

Istnienie Muzeum nabrało szczególnego 
znaczenia w kontekście wpisania Kopalni 
Soli na pierwszą Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO w 1978 r. i Zamku Żupnego 
w 2013 r. Obecnie zabytkowe komory kopal-
ni użytkowane są do celów turystycznych, 
muzealnych i leczniczych. Muzeum stojąc 
na straży światowego dziedzictwa, dąży do 
maksymalnego zachowania oryginalnej sub-
stancji i formy górniczych wyrobisk, przy 
uwzględnieniu przepisów prawa geologicz-
nego i górniczego. Przejęcie przez Muzeum 
Zamku Żupnego – dawnej siedziby zarząd-
ców królewskich kopalń soli w Wieliczce 
i Bochni – umożliwiło odbudowę najstarsze-
go budynku – Domu pośród Żupy i otwarcie 
w 1985 r. pierwszych ekspozycji. Następnie 
odrestaurowano kolejne budynki, a także 
najstarszy w Wieliczce szyb poszukiwawczy 
z połowy XIII w., basztę z XIV w. oraz frag-

menty murów obronnych z XIV w. i kuchni 
żupnej z XV w. 

Przez lata kompleks budowli zamkowych 
stanowił siedzibę administracyjną Muzeum 
– państwowej instytucji kultury. W 2019 r. 
została ona przeniesiona do budynku przy ul. 
Daniłowicza. Obecnie w Zamku Środkowym 
znajduje się ekspozycja stała prezentująca 
pradzieje Wieliczki i okolic oraz bogatą kolek-
cję solniczek. Zamek Północny, po rozpoczę-
tej właśnie modernizacji, zostanie oddany na 
potrzeby nowej wystawy stałej „Solny klejnot 
w koronie” oraz wystaw czasowych.  Od 70 
lat Muzeum realizuje swoje zadania statuto-
we poprzez gromadzenie, przechowywanie, 
konserwację i udostępnianie dóbr kultury 
w zakresie dziejów dawnego warzelnictwa 
i górnictwa solnego oraz miast Wielicz-
ki i Bochni, techniki górniczej, geologii złóż 
soli, sztuki i etnografii. Tematyka i czasowe 
ramy badawcze, będące w zainteresowaniu 
pracowników Muzeum, są rozległe i bardzo 
zróżnicowane. Sięgają miocenu, czyli 13,5 mln 
lat wstecz (dla poznania genezy złoża solne-
go), a w badaniach archeologicznych neolitu, 
około 6 tys. lat wstecz (początki osadnictwa 
i warzelnictwa). W dziedzinie historii i kultury 
materialnej obejmują okres od XIII do końca 
XX w. i dotyczą: roli i znaczenia gospodarki 
solnej w dziejach Polski, jej wpływu na rozwój 
miast Wieliczki oraz Bochni, dawnej i współ-
czesnej techniki górniczej, a także technologii 
warzelniczej.

Fragment I ekspozycji muzealnej, fot. A. Długosz

Jeden z najcenniejszych eksponatów Muzeum - 
Róg Bractwa Kopaczy z 1534 r.

Świętujemy Jubileusz Muzeum!
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Muzeum Żup Krakowskich 

Wieliczka oraz Stowarzyszenie 

Twórcze POLART serdecznie 

zapraszają na  wystawę czaso-

wą pod intrygującym tytułem 

„Saturacja”. Ekspozycję można 

obejrzeć od 16 lutego do 4 maja 

w Zamku Żupnym.

Przedstawione prace malarskie 

są dziełem znakomitej krakow-

skiej artystki Kai Soleckiej, któ-

rej twórczość prezentowano na 

licznych wystawach w Polsce i za 

granicą. Dzieła  charakteryzują 

się przyciągającym podejściem 

do koloru, ciała oraz charaktery-

stycznych geometrycznych ukła-

dów kształtów. 

Wystawa wpisuje się w  IX  

Międzynarodowy Festiwal Związ-

ki pomiędzy kulturą Południa 

a Północy Schubert–Chopin–

Grieg. Wzajemne inspiracje 

i rezonans w malarstwie i litera-

turze, którego częścią jest XXII 

Salon Sztuki POLART 2021.   

S towarzyszenie  Twórcze 

POLART skupia rozmaitych 

artystów specjalizujących się 

w malarstwie, rzeźbie, tkaninie 

i fotografi i – ich prace prezen-

towane są na całym świecie.

W ramach ekspozycji zapra-

szamy na stronę Muzeum i fb, 

gdzie regularnie będą ukazywać 

się ciekawostki na temat twór-

czości artystki.  

RED. NACZELNY: 
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REDAKCJA: 
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MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA
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Wydarzenia 
kulturalne

marzec  2021
Ekspozycje Muzeum są czynne:
• na III poziomie kopalni:  ponie-
działek–piątek: 10.00-15.00, 
sobota–niedziela: 9.00– 17.00
• w Zamku Żupnym: wtorek-nie-
dziela: 9.00–17.00, poniedziałek: 
nieczynne
• dziedzińce zamkowe dostępne 
są codziennie do zmroku – wstęp 
wolny
Uwaga! Ze względu na bezpie-
czeństwo zwiedzających godziny 
otwarcia ekspozycji mogą ulec 
zmianie.

8.03–31.05
Wystawa jubileuszowa „70/70”, 
Zamek Żupny

12.03
„Senior w Muzeum” – „Złote gody 
Muzeum”, Zamek Żupny  

21.03
„Mama, Tata i Ja” – „Palmy wielka-
nocne”,  Zamek Żupny

24.03
Spotkanie Towarzystwa Przy-
jaciół Muzeum pt.: „Mieszkańcy 
Wieliczki sprzed 3000 lat, czyli 
słów kilka o tzw. kulturze łużyc-
kiej”, Ewelina Kolebuk i Justyna 
Rzońca

do 4.05
Ekspozycja  „Saturacja”, Zamek 
Żupny

do 31.12
Wystawa pokonkursowa „Z moich 
rodzinnych stron – zabytki zapo-
mniane, warte ocalenia”, Muzeum 
w kopalni 

do 31.12
Projekt „Regionalna Edukacja 
Muzealna i Kulturalna” (REMIK) 

Rezerwacja spotkań  i zajęć eduka-
cyjnych: Dział Edukacji Muzeum, 
tel. 12 289 16 33

Zapraszamy do śledzenia naszej 
strony internetowej i fb. 

 50% zniżki dla posiadaczy Kart:

Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+, 
Krakowskiej Karty Rodzinnej, Karty 
Dużej Rodziny, Krakowskiej Karty 
Rodziny z Niepełnosprawnym 
Dzieckiem.

Zabytki muzealne gromadzone są w Zbiorach 
Geologicznych, Archeologicznych, Techniki 
Górniczej, Kartografi i (głównie mapy górnicze), 
Sztuki, Etnografi i, Archiwum (dokumenty, ręko-
pisy, akta salinarne) i w tzw. Zbiorze Specjal-
nym (dawne fotografie, widokówki, dyplomy, 
druki okolicznościowe). Wymienione kolekcje 
wraz ze specjalistyczną biblioteką, szczegółową 
dokumentacją naukowo-techniczną wyrobisk, 
wykonaną w kopalniach Wieliczki i Bochni oraz 
zbiorem mikrofilmów tworzą kompletną bazę 
źródłową do prowadzenia badań. Szczególną 
wagę Muzeum przywiązuje do działalności edu-
kacyjnej. Dzieciom i młodzieży szkolnej przybli-
ża, poprzez pokazy, warsztaty, lekcje, prelekcje, 
konkursy, a także imprezy plenerowe, niezwykłe 
dzieje kopalni i Zamku Żupnego. 

70 lat to długi okres – nie jest łatwo przed-
stawić całą złożoną problematykę muzealną, 
tj.: liczne wystawy, imprezy, znaczące projekty 
i przedsięwzięcia, które pozostawiły niezatar-

te ślady w historii instytucji. Jednak – świado-
mi faktu, że zasadniczym fi larem istnienia każ-
dej placówki muzealnej  są jej zbiory – z okazji 
jubileuszu naszej instytucji podjęliśmy decyzję 
o zaprezentowaniu najciekawszych obiektów 
zgromadzonych przez lata w Muzeum Żup Kra-
kowskich. Serdecznie zapraszamy na wystawę 
70/70! 

SATURACJA czyli sztuka 
nowoczesna w Muzeum 

SATURACJA
brać oddech na odległość

gdy grożą powietrzem

sino blade znaki przeźroczystych 

ciał

w ciasnych płótnach luster

subtelne szarości roztopią błękity 

w melancholii

dar

słaby puls 

silny lęk

w dusznej samotności trudno 

nabrać tchu

jeśli coś jej trzeba to kobaltu nieba

poezji przestrzeni

spokojnego

snu

Wystawa prac Kai Soleckiej – artystki, której malarstwo 
kryje w sobie zarówno sensualną cielesność, jak i opowieść 
o naturze w wymiarze intelektualnym. Malarka pracuje z ele-
mentami geometrii oraz z symbolem, za pomocą których 
odnosi się zarówno do przetworzonych psychicznie zdarzeń, 
jak i do rozmyślań nad nimi. Ogromną rolę w jej twórczo-
ści odgrywa kolor oraz jego parametry, takie jak saturacja 
(subiektywna intensywność barwy) czy jasność, dzięki którym 
artystka buduje nastrój prac. Kaja Solecka ukończyła Akade-
mię Sztuk Pięknych w Krakowie, studiując malarstwo w pra-
cowni prof. Janusza Tarabuły. Jest autorką wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych w kraju oraz w Wielkiej Brytanii, Austrii, 
Niemczech, Francji i Maroku. 

Zyta Misztal v. Blechinger


