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GAZETA BEZPŁATNA
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JEST RATUNEK DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
I ICH OPIEKUNÓW!
Ile razy słysząc o nieszczęściu kogoś w najbliższej rodzinie, 
wśród znajomych, nie wiemy jak pomóc. Ile jest w ciszy domów 
bólu i bezradności, gdy choroba niepełnosprawności doty-
ka kogoś dotąd całkiem sprawnego, dorosłego lub dziecko. 
Wszystko legnie w gruzach, jest rozpacz, pojawiają się problemy 
finansowe. Często pomoc medyczna już nic nie da a społeczna, 
też, mimo chęci, niewiele może. Bowiem niepełnosprawność 
wyklucza chorego i opiekunów, najbliżsi nie mogą pracować, 
dzieci rezygnują ze studiów. Rodziny osób niepełnosprawnych 
nagle pozostają same, nikt ich nie odwiedza, nie pomoże. Matki 
z dziećmi niepełnosprawnymi zostają same, nikt nie pomyśli, 
aby ze zdrowym dzieckiem przyjść się pobawić. Życie zaczyna 
się kręcić wokół lekarzy, opieki… cd.str. 3
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BEZPŁATNA POMOC Z FUNDACJI PROELIO
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 Wiele osób kupuje za ostatnie oszczędności 
łóżka rehabilitacyjne, przerabia łazienki, szuka 
po omacku pomocy przy opiece nad chorym, 
nie wie która z instytucji i jak może pomóc. Prze-
cierają szlaki w urzędach, instytucjach pomoco-
wych, przychodniach… Wszędzie znajdą jakąś 
pomoc, ale niewielką raczej patrząc z praktycz-
nego punktu widzenia, gdy sytuacja chorego 
jest poważna a choroba bez widoku na popra-
wę, przewidywana na lata. Taki opiekun staje 
pod ścianą i jest całkowicie bezradny… 

Jeżeli znacie Państwo osoby, którym te infor-
macje mogłyby pomóc, przekażcie im je. Może 
uda się im przynieść ulgę i pomoc, jakiej ocze-
kują w głębi serc. Pojawiła się nadzieja. W tej 
sytuacji może pomóc Fundacja Rozwoju Przed-
siębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO 
ze Szczygłowa. Właśnie dla osób w takiej sytu-
acji przygotowali projekt. Uzyskali dofinanso-
wanie z różnych źródeł i dzielą się nim z potrze-
bującymi. Pomoc ta jest bezpłatna.

Paweł Łanoszka z PROELIO przybliża, czym 
dziś, konkretnie, mogą wesprzeć mieszkańców 
Powiatu Wielickiego. Realizują pięć ogromnych 
projektów. Każdy z nich przedstawimy odręb-
nie, choć stanowią one wspomnianą na wstę-
pie całość, z której przedstawiciele Fundacji 
czerpią, dostosowując pomoc do konkretnej 
sytuacji osoby o nią się zwracającej.  Potrzebu-
jący pomocy tu mogą uzyskać wszelką infor-
mację. Paweł Łanoszka z Fundacji  cieszy się, że 
mogą pomóc ludziom. Bo to pierwszoplanowy 
i nadrzędny cel. Wystarczy się zgłosić, wypełnić 
dokumenty a gdy ktoś z tym nie poradzi sobie, 
pracownicy wspomogą. 

Każda pomoc z Fundacji osobie niepełno-
sprawnej i jej opiekunowi zawsze rozpatrywana 
jest indywidualnie. Trzeba pamiętać, że tu uzy-
skają pomoc ci, którzy jej potrzebują naprawdę, 
w sensie, że  Fundacja PROELIO „wchodzi” tam, 
gdzie państwo nie ma przesłanek do pomocy. 
Warto wiedzieć też, że nie realizują rehabilitacji 
domowej, czyli fizjoterapii, która jest realizowa-
na przez inne podmioty w ramach NFZ.

Do projektów ciągle trwają nabory, ich 
uczestnikami są bowiem osoby z grupy ryzy-
ka wiekowego. Pomoc im jest potrzebna od 
zaraz i na różny okres czasu.  Czasem, jeśli mają 
możliwość, pracownicy Fundacji pomagają 
nawet tego samego dnia, lub na drugi dzień. 
Pan Paweł opisuje  sytuację, gdy pewna rodzi-
na poprosiła o wsparcie, gdyż miała tego dnia 
przyjechać ze szpitala do domu niepełnospraw-
na, leżąca osoba. Najbliżsi nic nie wiedzieli, co 
i jak powinni przygotować, jak podjąć opiekę. 
Przedstawiciele Fundacji wszystko przygoto-
wali. Na chorego czekało specjalistyczne łóżko, 
sprzęt, zespół mobilny. Rodzinę ominął ból 
i strach, że nic nie mają, nie wiedzą co robić 
a niepełnosprawny zaznał prawidłowej opieki 
i godnego przyjęcia. 

Pomoc dla osób starszych i niepełno-
sprawnych

Fundacja prowadzi Dzienny Dom Pobytu 

Seniora, w którym osoby po 60 roku życia mogą  
skorzystać z bezpłatnej opieki dziennej. Najczę-
ściej to są osoby wymagające wsparcia i pomo-
cy osób trzecich. Nie ma jednak ograniczeń. 
Każdy, kto chce uczestniczyć w terapiach i reha-
bilitacji, spotkać się z innymi, pograć w gry, 
pośpiewać, kto nie chce być sam w domu, jest 
tu mile widziany. Osoby pełne życia  pobudzają 
mniej sprawnych do działania, tu rodzą się przy-
jaźnie. Jest też pełne wyżywienie  dostosowane 
do stanu zdrowia oraz indywidualna i grupowa 
rehabilitacja. Są dwa gabinety z pełnym wypo-
sażeniem. Fizjoterapia pomaga w leczeniu bólu 
mięśni, stawów. Każdy pobyt uczestnika zajęć 
przebiega w ramach indywidualnego planu 
działania, obejmującego rodzaj zajęć, posiłków, 
innych form wsparcia i zaangażowań.

Dzienny Dom Pobytu Seniora ma piękne 
otoczenie, ogród, 40-arową działkę. Czynny jest 
w bardzo dogodnych godzinach 7.00-17.00.  Są 
wolne miejsca, bowiem część osób przychodzi 
rotacyjnie, przyjmowanie chcących tu spędzić 
czas, trwa. Tu mogą szczęśliwie i owocnie spę-
dzić dzień  wymagający pomocy osób trzecich 
chorzy, gdy ich najbliżsi są w pracy. Jest przy-
gotowana dla uczestników bogata oferta zajęć 
pobudzających. Dom ten działa mimo epide-
mii, oczywiście w reżimie sanitarnym, Pracow-
nicy są zaszczepieni i większość uczestników 
także. Obiekt całkowicie przystosowany jest do 
wymogów epidemiologicznych.

Pomoc ta realizowana jest dzięki uzyskane-
mu przez Fundację PROELIO dofinansowaniu 
z Europejskiego Fundusz Społecznego reali-
zowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 -2020

Pomoc ta realizowana jest dla mieszkańców 
Gmin Wieliczka i Biskupice.

Gminne Centrum Wspierania Opieku-
nów Osób Niesamodzielnych - Wypo-
życzalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Zainteresowani skorzystaniem z oferty pro-
szone są o kontakt z biurem Fundacji PRO-
ELIO, telefonicznie lub osobiście. Jakże ważne! 
Tu opiekunowie dla osoby niepełnosprawnej 
mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabili-
tacyjny i ortopedyczny. W zasobach Fundacji 
PROELIO do wypożyczenia są: wielofunkcyj-
ne łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, 
koncentratory tlenu, kule, materace przeciw-
odleżynowe, balkoniki, trójnogi, ssaki elek-
tryczne akumlatorowo-sieciowe, podnośniki 
transportowe. Jednorazowa kaucja wynosi 
maksymalnie 50 zł i jest zwracana po oddaniu 
sprzętu. Oprócz tego można w ramach projek-
tu skorzystać z pomocy psychologa. Pracownik 
socjalny pomaga, jeśli trzeba wypisać, wypełnić 
dokumenty. Nawet te do PCPR, gdy ktoś chce 
uzyskać dofinansowanie do zakupu własnego 
sprzętu lub przebudowy np. łazienki, likwidacji 
barier architektonicznych. Tu też działa zespól 
mobilny złożony w zależności od potrzeb z: pie-
lęgniarki, fizjoterapeuty, pracownika socjalne-

go, opiekuna medycznego. W ramach projektu 
organizowana jest czasowa opieka nad osobą 
niepełnosprawną w specjalistycznym ośrodku 
wsparcia, aby opiekun mógł odpocząć, zrege-
nerować siły, podjąć własne leczenie nawet w 
sanatorium, przyczyn dla których taka pomoc 
może być udzielona,  jest wiele. 

Pomoc ta realizowana jest także z wymie-
nionego wcześniej projektu, dla mieszkańców 
Gmin Wieliczka i Biskupice.

Asystent osobisty osoby z niepełno-
sprawnością

Osoby posiadające zaświadczenie o niepeł-
nosprawności od umiarkowanego stopnia po 
znaczny, lub grupę inwalidzką I i II, ZUS lub 
KRUS, mogą otrzymać z tego projektu wsparcie 
do 60 godzin w miesiącu.  Co więcej, progra-
mem są objęte dzieci do lat 16 z orzeczoną nie-
pełnosprawnością, Czyli pomoc uzyskać mogą 
dzieci do 16 lat i osoby od 16 roku życia do 100 
i ponad 100 lat. Czyli wszyscy spełniający ww. 
kryteria!

Wsparcie dotyczy: pomocy w czynnościach 
dnia codziennego (nie prania, gotowania ale 
usprawnienia: wspólnego ugotowania obia-
du, przygotowania posiłku) a dla opiekunów 
osób lezących opieki nad tymi chorymi, gdy oni 
potrzebują wyjść, odpocząć, zrobić zakupy, liść 
do lekarza. Nawet jest możliwe częste towarzy-
szenie osobie niepełnosprawnej, gra w warca-
by, czytanie, usprawnianie intelektualne.

Zadaniem osoby wspierającej jest uspraw-
nianie niepełnosprawnego np. aby była lepsza 
pamięć, by chleba nie wkładał do lodówki, gdyż 
jest możliwe zatrzymanie postępującej demen-
cji starczej. Są też w przypadku osób lezących 
usługi asystenckie ale nie pielęgnacyjne, czyli 
gdy ktoś poprosi o  pomoc w nakarmieniu, 
w przewinięciu, umyciu, uczesaniu, zmianie 
pieluchy. Asystentami są osoby z doświadcze-
niem w pracy z osobą z niepełnosprawnością 
lub posiadają ukończony kurs opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Należy wiedzieć, że mają 
zakaz wykonywania czynności medycznych, 
jak podawanie zastrzyków, wymiany sondy, 
zmiany opatrunków. W zasobach kadrowych 
Fundacja posiada pielęgniarkę, która również 
udziela pomocy, jednakże jest to tylko pomoc 

Jest ratunek dla niepełnosprawnych  
i ich opiekunów!

Bezpłatna pomoc z Fundacji PROELIO cd. z okładki

2 maja, w niedzielę, o godzinie 11.00 
odprawiona zostanie w Kościele pw. 
Świętego Pawła Apostoła w Wieliczce-
-Krzyszkowicach Msza Święta w inten-
cji Strażaków z okazji przypadającego 
4  maja święta  św. Floriana, z zawie-
rzeniem Bożej opiece nowopowstałej 
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wieliczce Krzyszkowicach. Po Mszy 
poświęcona zostanie odnowiona, zabyt-
kowa kapliczka przy ulicy Sadowej oraz 
odśpiewana litania Loretańska w tramach 
nabożeństwa majowego. 

Odnowiona kapliczka  
i nowa Jednostka OSP

Wieliczka-Krzyszkowice
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doraźna ponieważ pomoc typowo 
medyczna udzielana jest w ramach 
placówek NFZ.

Przedstawiciele Fundacji są bli-
żej ludzi, znają się ci którzy poma-
gają i ci, którzy potrzebują pomo-
cy. W ramach tego projektu pomoc 
realizowana jest ona na terenie 
Powiatu Wielickiego i ościennych. 
Dotyczy on całej Polski, Małopol-
ski, jednak w Fundacji PROELIO 
skupili się na powiecie naszym 
oraz powiatach ościennych.

Pomoc powyższa realizowana 
jest w ramach funduszu solidarno-
ściowego będącego w dyspozycji 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej 

Usługi odciążeniowe i 
wytchnieniowe dla człon-
ków rodzin osób z niepeł-
nosprawnością

To jedno z największych i naj-
ważniejszych zadań, objęcie opie-
ką opiekunów osób z znacznym 
stopniem niepełnosprawności. Na 
każdą osobę przypada do wyko-
rzystania do 240 godzin „odciąże-
nia” rocznie. Na określony, potrzeb-
ny czas, Fundacja opłaca pobyt 
osoby niepełnosprawnej  w specja-
listycznym ośrodku. Ważne: Funda-

cja opłaca pobyt dzienny z pełnym 
wyżywieniem, transportem, reha-
bilitacją i tym, co jest potrzebne 
dla tej osoby chorej. To wymóg 
Ministerstwa, pomoc jest dzienna. 
Rodzina, gdy pobyt jest pełnodo-
bowy, opłaca tylko pobyt nocny. 
Fundacja jak i rodzina rozlicza się 
bezpośrednio z ośrodkiem wyłącz-
nie na podstawie faktury. Przykła-
dowy opłata Fundacji wynosi 5000 
zł a rodziny 1000 zł. Opiekun może 
jechać na wakacje lub np. prze-
być zabieg. Chyba, że potrzebny 
jest okresowo tylko pobyt dzien-
ny, bo np. w trakcie dnia opiekun 
ma chemioterapię (to przykład 
z życia wzięty) a sytuacji w których 
opiekun może się znaleźć, jest nie-
skończenie wiele. Wtedy gdy nie 
ma pobytu nocnego, wszystko 
jest bezpłatne. Innym  przykładem 
było wsparcie dla osoby opiekują-
cej się sparaliżowaną siostrą, która 
potrzebowała dwu tygodni odpo-
czynku. 

W ramach tego projektu pomoc 
realizowana jest na terenie Powia-
tu Wielickiego i powiatów ościen-
nych. Dofinansowanie uzyskano 
z funduszu solidarnościowego 
będącego w dyspozycji Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-

łecznej 
Fundacja zawsze analizuje sytu-

ację, czy pomoc jest potrzebna. 
Są rozliczani z realizacji projektów. 
Fundacja otrzymuje wiele zapy-
tań, dlatego przy okazji artykułu 
informuje, że asystentami finanso-
wanymi ze środków publicznych 
nie mogą być członkowie rodziny. 
Dla nich są świadczenia pielęgna-
cyjne i inne formy pomocy pań-
stwowej.  Pomoc jest udzielana 
tylko tam, gdzie jest potrzebna. 
Asystent jest ubezpieczony, otrzy-

muje wynagrodzenie a Fundacja 
przyjmuje do pracy  kandydatów 
wyłącznie z praktyką w opiece nad 
osobą niepełnosprawną lub po 
specjalistycznym  kursie. Obecnie 
zatrudniają 36. opiekunów stałych, 
pracujących codziennie. Opieką 
obejmuje Fundacja 76 starszych 
osób niepełnosprawnych oraz do 
16 roku życia: osób 36. Maja dużo 
większe możliwości pomocy.

Barbara Zapapdlińska

v

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych 
PROELIO
Trąbki 37, 32-020 Wieliczka (dawna restauracja Ranczo Furia)
Placówka Dziennej Opieki i Aktywizacji Osób Starszych
tel. 507-642-315 Czynna: pn-pt w godzinach od 7.00 – 18.00
Placówka Gminnego Centrum Wsparcia Opiekunów Osób 
Niesamodzielnych
tel. 507-230-951 Czynna: pn-pt w godzinach od 8.00 – 16.00
email. fundacja.proelio@gmail.com

Fundacja PROELIO została założona w 2016r. Paweł Łanoszka 
wcześniej współpracował z rożnymi organizacjami pozarządowy-
mi. Później wraz Małgorzatą Sanecką, obecnie pełniącą funkcję 
wiceprezes Fundacji -  podejmowali się realizacji, dla współmiesz-
kańców z Gminy Biskupice, rożnych projektów. Z czasem przeana-
lizowali potrzeby na terenie gminy, sprawdzając pieczołowicie, 
czy i w jakim stopniu są one realizowane na terenie Powiatu Wie-
lickiego. Celem nadrzędnym bowiem Fundacji PROELIO jest nie 
tylko niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz ich 
opiekunom, ale i edukacja dzieci, młodzieży, dorosłych; wsparcie 
w odnalezienie się na rynku pracy, gdyż np. opiekujący się osobą 
z niepełnosprawnością często jest z niego wykluczony; pomoc 
w doradztwie gospodarczym; podnoszenie kwalifikacji, kompeten-
cji. Wiele organizacji realizuje te cele odrębnie. Oni jednak uznali, 
że potrzebne jest pełne spojrzenie na ten obszar potrzeb, które są 
z sobą powiązane. 

mailto:fundacja.proelio@gmail.com
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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

22 kwietnia odbyło się zdalne seminarium naukowe or-
ganizowane przez Wydział Politechniki Krakowskiej we 
współpracy z burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka Artu-
rem Koziołem pod tytułem „Jakość przestrzeni miejskiej. 
Plan mobilności dla przychodni w Wieliczce”. Tematem 
spotkania było omówienie propozycji nowego układu 
komunikacji i zmiany zagospodarowania przy przychodni 
przy u. Szpunara w Wieliczce. 
Gospodarzem wydarzenia była prof. Magdalena Kozień 
- Woźniak - dziekan Wydziału Architektury PK wraz z Ze-
społem Projektowania Obiektów Kultury Katedry Pro-
jektowania Architektonicznego A-6 dr. Pawłem Żukiem, 
Elizą Owczarek i Marcinem Gierbienis. W spotkaniu wzięli 
udział znamienici goście m.in.: rektor Politechniki Kra-
kowskiej prof. Andrzej Białkiewicz, burmistrz Artur Kozioł, 
zastępca burmistrza Piotr Krupa.

Spotkanie otworzyło krótkie wystąpienie rektora prof. 
Andrzeja Białkiewicza, który podkreślił istotę kontaktu 
uczelni z miastem, jako właściwa forma współpracy, da-
jąca wartościowe rezultaty. O udanej współpracy pomię-
dzy stronami wspominał burmistrz Artur Kozioł docenia-
jąc walor edukacyjny uzyskanych koncepcji. W minionym 
roku studenci mieli okazję projektować dla Burmistrza 
Centrum Opieki Geriatrycznej i Dom Literatury. Zadanie 
którego dotyczyło seminarium było o tyle szczególne, że 
bardzo potrzebne miastu i dotykające tematu trudnego 
zarówno dla miasta, jak i studentów, czyli poprawy in-
frastruktury przy najważniejszym, a przez to bardzo ob-
ciążonym ilością odbiorców miejscu, jakim jest wielicka 
przychodnia. 

Seminarium naukowe „Jakość przestrzeni miejskiej. 
Plan mobilności dla przychodni w Wieliczce”

Trwają intensywne prace przy rozbudowie świetlic śro-
dowiskowych w Mietniowie i Sułkowie. Zadanie realizo-
wane jest przez Zarząd Budynków Komunalnych w Wie-
liczce; łączna kwota inwestycji wynosi blisko 400 000 

zł. W obu budynkach inwestycja polega na adaptacji 
poddaszy, które docelowo będą wykorzystane na po-
trzeby Zespołów Regionalnych w Mietniowie i Sułkowie. 
Prace polegają na: zniwelowaniu wiatrołapu, zabudowie 
podcieni przed wejściem głównym, wykonaniu scho-
dów wewnętrznych, poszerzeniu drzwi ewakuacyjnych 
w ścianie zewnętrznej oraz rozbudowie wewnętrznej 
instalacji elektrycznej. Zakończenie prac zaplanowano 
na koniec maja bieżącego roku.

Rozbudowa świetlic 
środowiskowych



Panorama Powiatu Wielickiego 7panorama.wieliczka.pl

2 kwietnia, w Wielki Piątek, minęła 
16. rocznica śmierci św. Jana Pawła II, 
wybitnego Polaka oraz Honorowego 
Obywatela Królewskiego Górniczego 
Wolnego Miasta Wieliczka.

W szczególnie trudnym dla spo-
łeczeństwa i wspólnoty międzyna-
rodowej czasie, przywołujemy słowa 
papieża „Musicie być mocni mocą mi-
łości”, które padły podczas pierwszej 
pielgrzymki do Polski w 1979 roku. To 
hasło ma wielkie znaczenie, kiedy ob-
chody wyglądają inaczej niż dotych-
czas.

Symbolicznie uczciliśmy tegorocz-
ną rocznicę odejścia Papieża-Pola-
ka, mieszkańcy indywidualnie składali 
kwiaty, modlili się i zapalali znicze pod 
pomnikiem Jana Pawła II, gdzie wie-
czorem rozbłysło także symboliczne 
żółto-białe serce oraz napis PAMIĘ-
TAMY.

16. rocznica odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II

W miesiącu kwietniu br. Gmina Wie-
liczka rozstrzygnęła dwa konkursy 
w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
w ramach których udzielono pond 
1 600 000 mln zł wsparcia finanso-
wego klubom sportowym i organiza-
cjom pozarządowym.
 W ramach pierwszego z konkursów 
Gmina Wieliczka przyznała dofi-

nansowanie 24 klubom sportowym 
na wykonanie 31 zadań, w zakresie 
szkolenia oraz udziału zawodników 
reprezentujących gminę w rozgryw-
kach seniorów organizowanych 
przez polskie związki sportowe.
 
W drugim z konkursów przyznano 
wsparcie 37 klubom sportowym 
i organizacjom pozarządowym na 
przeprowadzenie 46 zadań z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci i młodzieży, tj. 
na szkolenie dzieci i młodzieży oraz 

ich udział w zawodach i rozgryw-
kach sportowych w różnych dyscy-
plinach sportu, z wyłączeniem orga-
nizacji obozów sportowych.
Tym samym, Gmina Wieliczka, jak 
co roku poprzez konkursy grantowe 
promuje wśród dzieci i młodzieży 
z terenu gminy aktywne formy spę-
dzania czasu wolnego i zdrowy trybu 
życia, a także stwarza warunki do 
rozwoju i promocji kultury fizycznej 
oraz sportu wśród mieszkańców 
Miasta i Gminy Wieliczka.

Sportowa 
wieliczka
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Na wniosek Burmistrza Wieliczki, uchwałą Rady Miej-
skiej w dniu 26 marca br., przyjęty został lokalny PROGRAM 
WSPARCIA SENIORÓW 90-tka. Według założeń programu, 
wsparcie dla osób powyżej 90 roku życia z terenu Miasta 
i Gminy Wieliczka, ma polegać na wypłacie świadczenia 
pieniężnego. Kwota 1000 zł będzie wypłacana w dwóch 
równych transzach, na podstawie uprzednio złożone-
go wniosku. Szacunkowo około 380 osób w wieku 90 lat 
i więcej jest uprawnionych do korzystania z nowego świad-
czenia wypłacanego ze środków Gminy. 

- Zadbanie o potrzeby najstarszych mieszkańców 
Gminy jest dla nas sprawą priorytetową. Wypłata świad-
czenia pomyślana jest w ten sposób, aby zasilić budżet 
osób starszych szczególnie w okresach przedświątecz-
nych, tj. w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia”. 

W tym roku wyjątkowo, z uwagi na czas rekrutacji upraw-
nionych do świadczenia i procedurę rozpoczęcia programu, 
wypłata pierwszej transzy będzie miała miejsce w miesiącu 
maju. Wnioski można składać do końca kwietnia br.; co istot-
ne jeśli zachodzi potrzeba dostarczenia wniosku do miejsca 
zamieszkania beneficjenta i pomocy przy jego wypełnieniu, 
uprasza się o kontakt pod nr telefonu: 12 278 21 40. 

Wnioski można składać osobiście, przez opiekuna praw-
nego, przez ePuap (https://bit.ly/2P0qJzZ) lub przy pomo-

cy osoby trzeciej (okazanie dowodu osobistego wniosko-
dawcy + podpisany przez niego wniosek), w siedzibie Miej-
sko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, 
gdzie dostępne są stosowne formularze: ul. Sienkiewicza 
34 (sekretariat) lub ul. Pocztowa 1 (pok. 14).

Kolejne świadczenie 90-tka będzie wypłacane w listo-
padzie 2021, wówczas zapraszamy seniorów do składania 
wniosków w miesiącu październiku 2021r.

Program wsparcia seniorów 90-tka

Blisko 4,5 miliona złotych Gmina Wieliczka inwestuje 
w przebudowę ul. Szpitalnej i ul. Pasternik w Wieliczce; 
prace trwają od ubiegłego roku. 
Szpitalna pochłonie w sumie 2 251 977 mln zł, z czego 
dotacja pozyskana przez Gminę z Funduszu Dróg Samo-
rządowych wyniosła 1 076 138 mln zł. Prace na odcinku 
stosunkowo wąskiej drogi w centrum Wieliczki, o dłu-
gości ponad 300 metrów obejmują: renowację jezdni 
z kostki granitowej, budowę jednostronnego chodnika 
o szerokości 1,5 oraz wymianę kanalizacji deszczowej 
i sieci gazowej.

Przebudowa ulicy Pasternik na wielickim osiedlu Bogu-
cice polega na wykonaniu 3,5 m nawierzchni na odcinku 
ponad 500 metrów wraz z dwoma tzw. mijankami o sze-
rokości ok. 5 metrów, budowę placu do zawracania oraz 
wykonanie oświetlenia. Koszt realizacji zadania, które 
prowadzi Gmina to: 2 342 194 mln zł, w tym środki pozy-
skane w ramach FDS wynoszą 1 128 089 mln zł.

Ponad 4 miliony na Szpitalną i Pasternik 
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Uroczyste wręczenie promes odbyło się 
23.04.2021r. w Wieliczce na Rynku Górnym. Samo-
rządowcy z powiatu wielickiego,  z  rąk Posła na 
Sejm RP Urszuli Ruseckiej, Posła na Sejm Rafała 
Bochenka oraz Wojewody Małopolskiego Łuka-
sza Kmity,  odebrali symboliczne czeki. Gminę 
Biskupice reprezentowała  Wójt– Renata Gawlik 
wraz z  Przewodniczącym  Rady Gminy Biskupice 
– Andrzejem Kasiną oraz Radnym powiatowym – 
Stanisławem Kyrcem.

Przyznane dofinansowanie stanowić będzie 
55 % wartości każdego z zadań. Pozostała kwota 
pochodzić będzie z budżetu gminy.  

Przebudowie poddany zostanie odcinek na 
długości około 1,85 km  drogi relacji Szczygłów 
– Zabłocie (od Świetlicy w Szczygłowie  do tzw. 
„ronda w Zabłociu”). Jak podają zapisy projektu, 
całkowity koszt drogowej inwestycji, zgodnie 
z kosztorysem, szacowany jest na kwotę  6 981 
555,49 zł. Zakres prac obejmie m.in. przebudowę 
nawierzchni jezdni,  budowę chodnika, przebudo-
wę zjazdów do posesji a także wykonanie odwod-
nienia w postaci kanalizacji deszczowej.

Drugie zadanie realizowane będzie na odcinku 
drogi w miejscowości Łazany – Trąbki  (przysiółek 
Rzym do Zborówka). Koszt całości tej inwestycji, 

zgodnie z kosztorysem inwestorski, określa się 
na poziomie 4 477 787,55 zł. Przebudowie poda-
ny zostanie odcinek na długości około 1,72 km, 
powstanie ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświe-
tlonym przejściem dla pieszych. Gruntownie  
przebudowana  zostanie m.in.  nawierzchnia dro-
gowa, wykonane zostanie odwodnienie jezdni, 
a także modernizacji ulegną zjazdy do działek.

Obydwa zadania są zadaniami wieloletnimi 
a proces inwestycyjny rozpocznie się w tym roku 
po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

D. Orłowska

Przyznano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Biskupice złożyła w ramach 
wyżej wymienionego naboru wnio-
sek o dofinansowanie zadania pn. 
„Rozbudowa i przebudowa budynku 
Szkoły Podstawowej w Biskupicach 

wraz z zagospodarowaniem terenu 
wokół szkoły oraz rozbudową instala-
cji elektrycznej, teletechnicznej, C.O. 
wentylacji” na kwotę 2 000 000,00 
zł. Na podstawie ogłoszonych wyni-

ków naboru przyznane dla gminy 
wsparcie wynosi 300 000,00 zł. 

O środki z   Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (RFIL) Gmina 
Biskupice aplikowała już  w poprzed-
nim naborze konkursowym, zgłasza-
jąc ten sam wniosek - o  rozbudowę 
Szkoły Podstawowej w Biskupicach. 
Niestety, wówczas wsparcie nie 
zostało udzielone.  Przyznana w tym 

roku   dotacja pozwoli rozpocząć 
tak potrzebną i długo wyczekiwaną 
inwestycję oświatową.

D. Orłowska

Konkurs „Bądź EKO”
Zespół Ekodoradców działający 

w UG Biskupice ogłasza konkurs pod 
nazwą „Bądź Eko”, mający zachęcić 
mieszkańców gminy Biskupice do 
podnoszenia efektywności energe-
tycznej budynków poprzez wymianę 
starych, nieekologicznych kotłów 
zasilanych na paliwo stałe, termomo-
dernizację budynków oraz montaż 
odnawialnych źródeł energii.

Wszystkie osoby, które w okresie (1 
stycznia do 30 listopada 2021r)  skorzy-
stają z porady Ekodoradcy oraz ponio-
są wydatki, o których mowa powyżej 
i złożą formularz karty zgłoszeniowej 
wraz z niezbędnymi załącznikami, 
wezmą udział w losowaniu atrakcyj-
nej nagrody, w postaci oczyszczacza 
powietrza. Losowanie zwycięzcy 
odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021r 
Regulamin konkursu wraz z kartą 
zgłoszeniową jest dostępny jest na 
stronie www.biskupice.pl w zakład-
ce EKO Doradcy.

31 marca 2021r. na stronie Małopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Krakowie ukazała się lista zadań, które otrzy-
mają wsparcie w ramach naboru do Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (RFIL). 

Chętne do oddania krwi były 54 osob, lecz 
nie wszyscy spełniali obowiązujące krwio-
dawców kryteria, dlatego krew pobrano od 38 
osób. Do bazy dawców szpiku kostnego zare-
jestrowała się jedna osoba, która po przejściu 
stosownych badań będzie mogła uratować 
życie osobom chorującym na białaczkę. W szes-
nastej akcji wzięli udział zarówno krwiodawcy, 
którzy systematycznie przyłączają się do akcji 
krwiodawstwa, jak również osoby, które krew 
przyszły oddać po raz pierwszy. Wszystkim, 
którzy zdecydowali się wziąć udział w akcji, 
bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażo-
wanie w niesienie pomocy potrzebującym. 
Osoby, które oddały krew: Łukasz Rams, 
Barbara Ciapała, Janusz Hebda, Bogusław 
Bochenek, Anna Palińska, Michał Wrześniak, 
Mateusz Chomont, Maria Chomont, Patrycja 

Rajtarska, Mariusz Kopera, Piotr Kasprzyk, 
Robert Matejczuk, Artur Knapczyk, Łukasz 
Kania, Krzysztof Tracz, Anna Jamrozy, Andrzej 
Dębowski, Krzysztof Zabzdyr, Andrzej Mikulec, 
Ewelina Białoń, Jacek Wilk, Bogdan Ulman, 
Wioletta Ulman, Marcin Ćmierz, Magdalena 
Kołodziej, Grzegorz Lupa, Paweł Czaja, Kamil 
Dziedzic, Adrian Perliński, Rafał Lebiest, Edyta 
Kordeczka, Aleksandra Turek, Paulina Sikora, 
Jakub Idzi, Dominik Pawełek, Krzysztof Gaś, 
Robert Głowacki, Klaudia Kowalska.

Dla wszystkich krwiodawców został 
zapewniony słodki poczęstunek przygotowa-
ny przez Koło Gospodyń Wiejskich przy OSP 
Sławkowice oraz Żeńską Drużynę OSP Łaza-
ny. Każdy krwiodawca otrzymał od uczniów 
i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bodza-
nowie własnoręcznie przygotowaną pisankę. 

Akcję honorowego oddawania krwi wspierają: 
Renata Gawlik - Wójt Gminy Biskupice, Ochotni-
cze Straże Pożarne Gminy Biskupice. Sponsorzy: 
Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, Koło Gospo-
dyń Wiejskich przy OSP Sławkowice, Żeńska 
Drużyna OSP Łazany, Maria Kot z Bodzanowa. 
Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi 
OSP przy UG w Biskupicach składa również 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyłączyli się do XXVII akcji krwiodawstwa 
połączonej z rejestracją dawców szpiku kost-
nego. Klub HDK Gminy Biskupice składa także 
podziękowania osobom, które zaangażowały 
się w przygotowanie i rozpropagowanie akcji 
krwiodawstwa: Wójtowi Gminy Biskupice 
Renacie Gawlik, pracownikom UG Biskupi-
ce, Księżom Proboszczom Parafii Bodzanów, 
Biskupice i Łazany, druhom z jednostek OSP 
Gminy Biskupice oraz wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do zorganizowania akcji. 
Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejne 
akcje krwiodawstwa w tym roku, które odbędą 
się 22 sierpnia w niedzielę w godz. 9.00 – 14.00  
w Urzędzie Gminy Biskupice, a także 21 listo-
pada, która połączona zostanie z obchodami 
10-lecia założenia naszego klubu HDK i poświę-
ceniem sztandaru.

[T.Kot]

„Uratuj życie, oddaj krew” - XVII 
akcja krwiodawstwa już za nami!

W dniu 21.04.2021 r. przedstawiono listy zadań, które zostaną wsparte dofinansowa-
niem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina Biskupice otrzyma 6 260 838 złotych 
na realizację dwóch zadań – Zadanie I:„Przebudowa drogi gminnej Łazany - Zabłocie nr 
560005K w miejscowościach Łazany i Trąbki” (dofinansowanie w wysokości 2 428 800,00 
zł) oraz Zadanie II: „Przebudowa drogi gminnej nr 560003K w miejscowościach Szczygłów 
i Zabłocie” (dofinansowanie 3 832 038,00 zł).

Ponad 6 mln złotych na rozbudowę dróg

Klub Honorowych Dawców Krwi Ochotniczych Straży Pożarnych przy 
Urzędzie Gminy w Biskupicach po raz kolejny zorganizował i przeprowa-
dził Akcję Krwiodawstwa oraz Akcję Rejestracji Dawców Szpiku Kostnego. 
Krwiodawcy w Niedzielę Palmową w przedświątecznych nastrojach przystą-
pili do akcji, chętnych było 54 osoby, krew oddało 38 osób, co daje sumarycz-
nie 17 litrów 100 ml krwi.
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Podczas tego pierwszego spotkania (z 
czterech planowanych) uczniowie z Polski, 
Chorwacji, Niemiec i Włoch mieli okazję, żeby 
lepiej się poznać i podyskutować o tym, z 
czym kojarzą im się kraje i miasta partnerów. 
Zaprezentowali też zarówno swoje szkoły jak 
i przedstawili się pozostałym. Z tych prezenta-
cji wyłonił się obraz aktywnej i utalentowanej 
młodzieży, która mimo ograniczeń spowodo-
wanych pandemią COVID-19 stara się żyć peł-
nią życia, oprócz nauki i szkoły, poświęcając 
czas na sport, muzykę, film, literaturę, grę na 
instrumentach, gry wideo i inne zainteresowa-
nia. Podczas spotkania była też okazja na krót-
ką lekcję językową i poznanie podstawowych 
zwrotów polskich, chorwackich, niemieckich 
i włoskich. Pierwotnie wymiana młodzieżo-
wa miała polegać na wzajemnych wizytach 
uczniów, jednak pandemia pokrzyżowała te 
plany i spotkania przeniesiono w przestrzeń 
wirtualną. Podczas kolejnych młodzież będzie 

omawiała najważniejsze wydarzenia z czasów I 
i II wojny światowej na swoich terenach. Zapla-
nowano też m.in. warsztaty interaktywne, 
których efektem będzie stworzenie nowych 
rzeczy, które zostaną wrzucone na platformę 
Worldwars.eu.

Wart ponad 35 tys. złotych 
zakup sfinansowany został przez 
Fundację Orlen, firmę Woodward, 
firmę Juka oraz środki własne jed-
nostki OSP Niepołomice. Zaanga-
żowanie Zarządu OSP w pozyska-
nie sprzętu wsparli również Radni 
Powiatu Wielickiego Jakub Paluch 
oraz Wojciech Wróblewski. Zakup 
nowoczesnego kompresora był 
możliwy, dzięki pozyskaniu środ-
ków finansowych od firm oraz 
instytucji z Niepołomic. Przed-
siębiorstwa te bardzo wspierają 
poczynania strażaków-ochotni-
ków i zawsze są gotowe pomóc 
druhom, którzy o każdej porze 
dnia i nocy są gotowi do działania, 
aby nieść pomoc potrzebującym. 
Zakup był możliwy dzięki dofinan-
sowaniu z ogólnopolskiego pro-

gramu wsparcia strażaków Fun-
dacji Orlen. Niezbędny osprzęt, 
który musiał zostać dokupiony 
do sprężarki został sfinansowany 
dzięki wzorowo układającej się 
współpracy z Dominikiem Kanią, 
dyrektorem firmy Woodward 
z Niepołomic, który zawsze przy-
chylnie patrzy na działania naszej 
jednostki OSP i wspiera nas. Swoją 
pomocną cegiełkę dołożyła rów-
nież niezawodna firma Józefa 
Pawłowskiego Juka z Niepołomic. 
Dzięki temu wsparciu uzupełni-
liśmy również brakujący sprzęt 
do zabezpieczenia działań zwią-
zanych z Covidem. Strażacy bio-
rący udział w działaniach mogą 
czuć się bezpieczniejsi, a przede 
wszystkim być odpowiednio 
zabezpieczeni.

Sprężarka będzie stacjonowała 
w remizie OSP w Niepołomicach, 
gdzie planujemy stworzyć spe-
cjalny punkt nabijania, obsługi, 
dezynfekcji sprzętu i drobnych 
napraw aparatów oddecho-
wych dla wszystkich jednostek 
z terenu gminy Niepołomice. 
Docelowo dwóch kolejnych stra-
żaków zostanie przeszkolonych 
do obsługi zakupionej sprężarki. 
Planujemy w tym roku pozyskać 
i  wyremontować odpowied-
nie osobne pomieszczenie ( już 
prowadzimy negocjacje), które 

chcemy wyposażyć dodatkowo 
w specjalną myjkę do masek i spe-
cjalną pralnicę wraz z suszarką do 
czyszczenia, dezynfekcji i impre-
gnowania ubrań bojowych stra-
żaków z gminy Niepołomice. Tak 
jak w poprzednich latach liczy-
my na wsparcie samorządu oraz 
lokalnych firm. Mamy nadzieję na 
realizację tego przedsięwzięcia 
tak ważnego dla wszystkich stra-
żaków z gminy Niepołomice.

Paweł Dąbroś
naczelnik OSP Niepołomice

Strażacy z Gminy Niepołomice mogą już korzystać z nowego 
sprzętu do obsługi aparatów powietrznych, używanych w cza-
sie akcji ratunkowych.

NOWA SPRĘŻARKA DO 
NAPEŁNIANIA BUTLI

Wirtualne wymiany uczniowskie WORTHY
Ponad 40 nauczycieli i uczniów uczestniczyło w pierwszej wymianie uczniow-
skiej online, zorganizowanej przez Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach 
w poniedziałek (26.04) w ramach projektu WORTHY. Jego celem jest wypra-
cowanie innowacyjnego podejścia do nauczania historii z wykorzystaniem 
narzędzi interaktywnych.
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Jedyną możliwością, choć niełatwą, 
było przygotowanie, zapisanie i zapre-
zentowanie ich na kanale You Tube. 
Pierwsze kroki, związane z taką formą 
kontaktu z publicznością Towarzystwo 
podjęło w ubiegłym roku, w równie trud-
nej rzeczywistości. Zdobyliśmy wtedy 
doświadczenie, które pozwoliło nam 
przygotować dwie premiery: w styczniu 
„Niepołomickie kolędowanie”, a w marcu 
„Zamyślenia pasyjne”. Dzięki zaangażo-
waniu artystów, ekipy technicznej i człon-
ków Towarzystwa powstały realizacje 

mające łącznie już ponad tysiąc odtwo-
rzeń. Szczególnym zainteresowaniem 
cieszył się muzyczno-poetycki program 
pasyjny. Zaprezentowany w Niedzielę Pal-
mową, w ciągu kilku dni Wielkiego Tygo-
dnia uzyskał prawie czterysta odsłon. Jak 
widać, pomimo obostrzeń wciąż istnieje 
zapotrzebowanie na obcowanie ze sztu-
ką, a w tym szczególnym czasie przygo-
towań do Świąt Wielkiej Nocy, sztuką 
pochylającą się nad człowiekiem, jego 
relacjami ze światem, innymi ludźmi, 
a przede wszystkim z Bogiem.

Wspominając pierwsze trzy miesiące 
tego roku, jesteśmy szczęśliwi, że udało się 
nie tylko nie przerwać działalności, ale zre-
alizować dwie premiery. Z nadzieją spoglą-
damy w drugą połowę roku, licząc na spo-
tkania z publicznością na żywo, podczas 
zaplanowanych wydarzeń, na które już dzi-
siaj zaprasza. Na koniec specjalne podzię-
kowania za współpracę TMMiŚ kierujemy 
do: Zespołu Kameralnego Pro Arte w skła-
dzie: Krystyna Kotarba, Barbara Radecka, 
Katarzyna Rojek, Wacław Kotarba, Łukasz 
Mirek, Dariusz Zaręba, jego prowadzących 
– Jerzego Sobeńko i Katarzyny Rojek, do 
wokalistki i instrumentalistki – Glorii Brze-
zińskiej, osób realizujących zapisy: audio – 
Zygmunta Golonki, video-Artura Krestiana 
/ANG Video Production/, do pracowników 
Zamku Królewskiego w Niepołomicach, ks. 
Prałata Stanisława Miki proboszcza Para-
fii pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, 
Anny Lekki – Salon Kwiatów Niepołomice, 
partnerów: Kolejowego Towarzystwa Kul-
tury w Krakowie, Muzeum Niepołomickie-
go, Małopolskiego Banku Spółdzielczego, 
Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice 
Romana Ptaka za objęcie patronatem oraz 
współfinansowanie wydarzeń.

W imieniu Towarzystwa Miłośników  
Muzyki i Śpiewu

Janusz Rojek

ARTYSTYCZNIE W PANDEMII

Biblioteka Publiczna w Nie-
połomicach oraz Laboratorium 
Aktywności Społecznej zapra-
szają na wystawę malarstwa 
Stowarzyszenia Plastyków Ziemi 
Krakowskiej, które obchodzi 
w tym roku jubileusz 40- lecia 
swego  istnienia. Prezentowa-
na wystawa jest więc jedną 
z cyklu jubileuszowych wystaw 
tego Stowarzyszenia i pokazuje 
prace członków Stowarzyszenia 
Plastyków Ziemi Krakowskiej 
prezentowane na ostatnich 
„Dorocznych przeglądach twór-

czości SPZK”  w Holu Kamien-
nym Magistratu w Krakowie. 
Stowarz yszenie Plastyków 
Ziemi Krakowskiej skupia ludzi 
różnych profesji, dla których 
sztuka jest ważnym elementem 
życia. Przez Stowarzyszenie, 
w czasie jego istnienia, przewi-
nęło się prawie 600 osób. Byli to 
ludzie w różnym wieku, którzy 
tutaj właśnie znajdowali  szansę 
realizacji swoich artystycznych 
pasji i rozwijania wrodzonych 
uzdolnień. Więcej o działalno-
ści SPZK można dowiedzieć się 

na stronie internetowej:  www.
spnzk.blogspot.com/ Wystawę 
można oglądać w Bibliotece 
oraz w Laboratorium Aktywno-

ści Społecznej do połowy maja 
br. oraz na YouTube - https://
youtu.be/VC9mwWEWdUU WYSTAWA MALARSTWA

Pierwszy kwartał tego roku już minął. Pandemia nie tylko w nim nie zwolniła, ale 
pokazała swoje jeszcze okrutniejsze oblicze. Realizacja przez TMMiŚ zaplanowa-
nych w ramach „Niepołomickich Impresji Artystycznych 2021” koncertów, stała 
pod ogromnym znakiem zapytania.

Biblioteka Publiczna w Niepołomicach oraz LAS

TMMiŚ w Niepołomicach

 4 maja urząd nieczynny
We wtorek 4 maja Urząd Miasta i Gminy 

w Niepołomicach będzie nieczynny. Za 
utrudnienia przepraszamy. 
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Rozpoczęto budowy parkingów w Dąbrowie 
oraz Kłaju w ramach projektu Park and Ride. 
W Dąbrowie praca już wre od połowy kwiet-
nia, natomiast w Kłaju w tym czasie rozpoczęto 
prace przygotowawcze pod budowę. Realiza-
cja zdania w Dąbrowie ma na celu uzyskanie 
poprawy warunków komunikacyjnych i rekre-
acyjnych w sąsiedztwie przystanku kolejowe-
go Szarów na styku z terenem leśnym Puszczy 
Niepołomickiej z jednoczesnym wkompono-
waniem obiektu w istniejący krajobraz.
Projekt parkingu w Dąbrowie obejmuje:
- budowę parkingu dla samochodów osobo-
wych o 20 stanowiskach postojowych, w tym 
2 dla osób niepełnosprawnych oraz urzą-
dzonego miejsca odpoczynku rowerzystów 
(MOR) przy parkingu.
- utwardzenie istniejącego zjazdu na drogę 
gminną, 
- utwardzenie terenu parkingu, odwodnienie 
z odprowadzeniem do 2 studni wybieralnych

- budowę miejsca odpoczynku rowerzystów,
- zagospodarowanie terenu wokół parkingu 
i przejazdu dla trasy jazd konnych.
W Miejscu odpoczynku Rowerzystów powsta-
nie wiata wielkości3,5 x 3,5 m o konstrukcji 
drewnianej.  Pod wiatą ustawione będą 2 
stoły z ławkami, a obok stojaki na rowery 
i kosz na odpadki.
W Kłaju natomiast warunki komunikacyjne 
poprawia się w sąsiedztwie dworca PKP w sta-
cji Kłaj.
Projekt parkingu w Kłaju obejmuje:
- budowę parkingu dla samochodów osobo-
wych o 60 stanowiskach postojowych w tym 
4 dla osób niepełnosprawnych oraz stano-
wisk dla rowerów,
- odwodnienie parkingu,
- budowę zjazdu na drogę gminną,
- budowę przepustu drogowego,
- budowę chodnika – dojście z kierunku 
dworca,

- utwardzenie nawierzchni drogi technicznej 
wzdłuż ekranów akustycznych,
- oświetlenie terenu z podłączeniem do sieci,
- przełożenie lub zabezpieczenie istniejącego 
uzbrojenia,
- zagospodarowanie terenu wokół parkingu.

Oliwia Bieda

Centrum Kłaja powoli zamienia 
się w teren budowy. Natomiast 
po zakończeniu prac będzie to 
park z prawdziwego zdarzenia. 

W ramach tego projektu powsta-
nie zadaszona letnia scena wraz 
z zapleczem, gdzie będą odby-
wać się koncerty oraz różnego 

rodzaju wydarzenia kulturalne. 
Tam również powstaną sanitaria-
ty, fontanna, statua żubra, alejki 
spacerowe oraz urządzania do 
rekreacji tj. stół do ping ponga 
oraz stół do gry w szachy. Naj-
młodszych mieszkańców gminy 
z pewnością ucieszą urządzania 
do zabaw oraz renowacja zabyt-
kowego tramwaju użytkowanego 
dotychczas wyłącznie sezonowo.
Na koniec przybędzie kwiatów, 
ciekawe wykorzystanych per-
goli, krzewów. Aktywni nadmiar 
swojej energii będą mogli spo-
żytkować na otwartej siłowni, 
a zwolennicy spokojniejszej 
formy relaksu odpoczną na leża-
kach i w specjalnych altankach.  

Według umowy z wykonawcą 
renowacja centrum zakończy się 
jeszcze w 2021 roku.
Plac wokół Gminnego Centrum 
Kultury i Ośrodka Zdrowia stanie 
się znacznie piękniejszy dzięki 
dofinansowaniu z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego.

Oliwia Bieda

Materiał informacyjny Gminy Kłaj

Rozpoczyna się renowacja centrum KłajaRozpoczyna się renowacja centrum Kłaja

Trwa budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Grod-
kowicach. Rok temu nie było tam 
nic, a teraz stoi spory budynek 
połączony bezpośrednio z tamtej-
szą placówką oświatową. Obiekt 
ma być gotowy jeszcze w tym 
roku, więc jeśli sytuacja epide-
miologiczna w kraju się zmieni, to 
w przyszłym roku szkolnym, będą 
się tam odbywać zajęcia z wycho-
wania fizycznego i nie tylko. 

Powstająca sala będzie połączona 
z budynkiem szkoły zapleczem, 
w którym znajdować się będą 
przebieralnie, łazienki, magazy-
ny na sprzęt sportowy. Znajdzie 
się też miejsce na 6 sal do zajęć 
dydaktycznych. Obiekt będzie 
wyposażony w urządzenia do 
sportów zespołowych oraz sprzęt 
gimnastyczny. 

Oliwia Bieda

Przed latem będą gotowe 2 parkingi typu Park & Ride

Coraz bliżej do końca



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

1. Pobyt w ramach NFZ
• zadzwoń lub napisz: 12 278 73 68, 12 278 75 37, uzdrowi-

sko@kopalnia.pl
- poznaj szczegóły, zalecenia oraz przeciwwskazania
- potrzebujesz więcej informacji lub wzoru skierowania? Od-
wiedź www.kopalnia.pl/uzdrowisko/nfz
- pobyt dla osób, które nie wymagają całodobowej opieki 
medycznej 

•  uzyskaj skierowanie na rehabilitację pulmonologiczną od le-
karza specjalisty 

• skontaktuj się z Uzdrowiskiem i ustal termin pobytu: 12 278 
73 68, 12 278 75 37

2. Pobyt odpłatny
• zadzwoń lub napisz: 12 278 75 04, zdrowie@kopalnia.pl 

- poznaj szczegóły, zalecenia oraz przeciwwskazania
- ustal termin
- dostępność terminów sprawdzisz również za pośrednic-
twem formularza na www.kopalnia.pl/uzdrowisko/zapytaj-
-o-pobyt

• dostępne są pobyty ambulatoryjne lub pakiety z noclegami
- pobyt dla osób, które nie wymagają całodobowej opieki 
medycznej 

Proces ubiegania się o dotację państwo-
wą przez kopalnię zakończył się pomyśl-
nie, a wsparcie z budżetu państwa na 
najbliższe 7 lat dla solnego zabytku zosta-
ło przyznane. To duży sukces dla kopalni 
i jej załogi. Czy to działanie Pani zdaniem 
powinno być ważne dla szerszego grona 
osób, mieszkańców Wieliczki, regionu?  
Ten fakt powinien ucieszyć każdego Pola-
ka, a wieliczan szczególnie. Kopalnia jest 
światowym dziedzictwem, narodowym 
pomnikiem i powinna mieć zagwaranto-
wane odpowiednie fi nansowanie. Przez 
ponad 7 wieków kopalnia przynosiła zy-
ski dla Skarbu Państwa. Dochody z soli 
wspierały rozwój kraju, budownictwo, 
naukę, kulturę. Teraz rola się odwróciła: 
to państwo musi wesprzeć zabytek w wy-
siłkach o jak najszybsze zabezpieczenie 
podziemnych przestrzeni. Od początku 
mojej pracy w Sejmie (2015) istotną była 
dla mnie sprawa środków przeznaczanych 
na zabezpieczanie i ochronę zabytku i tym 
samym miasta Wieliczka. Podejmowałam 
działania, aby wsparcie dla kopalni było 
udzielone: czy będąc w Warszawie czy 
podczas wizyt Komisji Sejmowych u nas 
w Wieliczce, najpierw jako wiceprzewod-
nicząca, a potem przewodnicząca Komi-
sji  Polityki Społecznej i Rodziny. Udało 
się pomóc, a to cieszy mnie ogromnie. 
W  sytuacji gdy branża turystyczna,  któ-
ra jest jedną z kluczowych dla kopalni, 
ucierpiała wyjątkowo mocno w efekcie 
pandemii COVID-19, dotacja daje choć 

częściowo stabilność zabytkowi, pozwala 
utrzymać zatrudnienie. Warto też podkre-
ślić, że jak wielu fi rmom nie jest jej łatwo, 
ale kopalnia ma wiele kierunków, w któ-
rych może się rozwijać, podejmować ak-
tywności, jak choćby ochrona zdrowia…   
  Jak najbardziej.  Na przykład w uzdrowi-
sku kopalnia prowadzi rehabilitację pul-
monologiczną w oparciu o mikroklimat 
podziemnych wyrobisk, a od kilku miesię-
cy z tej for-my leczenia korzystają także 
pacjenci po przebytej chorobie COVID-19. 
Podjęła Pani Poseł starania o uruchomie-
nie procedur pozwalających na nadanie 
odgórne ram dla programu leczenia po 
chorobie COVID-19. Jak te działania prze-
biegały?
W lutym wystosowałam interpelację do 
Ministra Zdrowia, która była wynikiem 
moich wcześniejszych rozmów minister-
stwie w tym temacie. Uzdrowisko ma roz-
winięte leczenie w zakresie chorób dróg 
oddechowych, ma zasoby i ogromny po-
tencjał, aby uruchomić program dla osób, 
które straciły zdrowie w wyniku zakażenia 
SARS-COV-2. Ministerstwo ogłosiło już go-
towość kontraktowania takiego programu 
w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym. 
To właśnie ta druga forma uwzględnia 
uzdrowisko wielickiej kopalni. Rozporzą-
dzenie traktuje m.in. o leczeniu COVID-19 
z wykorzystaniem metody subterraneote-
rapii, która jest skuteczną metoda lecze-
nie chorób układu oddechowego i dolegli-
wości poinfekcyjnych.  

Świetna wiadomość, będzie to ogromne 
ułatwienie dla całego procesu organizacji 
udzielania tego typu świadczeń. Zapew-
ni większą dostępność dla pacjentów. 
Uzdrowisko sprawdziło się już jako punkt 
szczepień populacyjnych…
W poczuciu odpowiedzialności, żeby 
mieszkańcy regionu mieli taki powszech-
ny punkt szczepień blisko, rozmawiałam 
o temacie z Zarządem kopalni, aby ko-
palnia  się zgłosiła. Propozycja organizacji 
takiego punktu w nadszybiu Regisu przez 
uzdrowisko uzyskała aprobatę zarówno 
Wojewody Małopolskiego, jak i NFZ. To 
najlepszy wybór: uzdrowisko jest świetnie 
przygotowane, ma duże doświadczenie, 
zasoby lokalowe i profesjonalny personel. 
Jest mocno chwalone za działania w ob-
szarze ochrony zdrowia.

Trzy pytania do…
Urszuli Ruseckiej, Wieliczanki, Poseł na Sejm, Przewodniczącej Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny

Skorzystaj z rehabilitacji pulmonologicznej  w Uzdrowisku Kopalnia Soli „Wieliczka”

Minęły 2 miesiące, a Ty nadal odczuw asz negatywne skutki przebytej infekcji?
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Święto Krakowskiej Rodziny wychodzi w tym 

roku poza granice Krakowa. Nasze Muzeum 

także weźmie w nim udział. W Wieliczce Świę-

to odbędzie się w dniach 22–23 maja 2021 r. 

zarówno w kopalni soli na Trasie Muzealnej, jak 

i w Zamku Żupnym. Organizatorem Święta jest 

Urząd Miasta Krakowa. 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale wyma-

ga rezerwacji. W przypadku dalszych obostrzeń 

wydarzenie zostanie zrealizowane online.

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zapra-

sza:

Sobota 22 maja

• interaktywne warsztaty „Z legendą przez 

kopalnię”

godz. 10.00, 12.00 i 14.00, Trasa Muzealna 

w kopalni soli, czas trwania:  ok. 1,5 godz.

Spotkanie wprowadzi uczestników w magicz-

ny świat legend. W kopalni na głębokości 135 

m poznają oni  historię cudownego pierście-

nia, moc magicznej laski, zobaczą „kwiaty 

solne”, a może nawet usłyszą Skarbnika…

• „Tajemnicza historia pewnej solniczki” – 

gra detektywistyczna,  godz. 11.00, 13.00, 

15.00, wystawa solniczek w Zamku Żupnym, 

czas trwania: 30 min, wiek dzieci: 6–12 lat

Uczestnicy zamienią się w detektywów, 

którzy muszą rozwikłać tajemniczą historię 

pewnej solniczki… Aby rozwiązać zagad-

kę i odkryć, która solniczka jest „głównym 

bohaterem” tej historii, dzieci wraz z opie-

kunami zmierzą się z kilkoma wymagającymi 

zadaniami.  Na koniec każde dziecko poma-

luje własną solniczkę. 

Niedziela 23 maja 

•  spektakl dla dzieci „Księga pełna czarów 

– krakowska baśń dla dzieci” w wykonaniu 

Teatru Miś, godz. 11.00, dziedziniec Zamku 

Żupnego lub Sala Gotycka, czas trwania: 

60 min 

W sytuacji gdy Święto Krakowskiej Rodziny 

będzie realizowane wirtualnie, zapraszamy na 

rodzinne warsztaty online:

• „Górnik dawnej kopalni”

• „Opowieści o wielickim zamku”

Rezerwacja udziału: 

Dział Edukacji: tel. 12  289 16 33, mail: 

m.gawronska@muzeum.wieliczka.pl  

Kolejne spotkanie Towarzystwa Przyjaciół 

Muzeum skupi się na ważnym problemie –  roli, 

jaką odgrywają    lokalni pasjonaci w proce-

sie zachowania dziedzictwa. Odbędzie się ono 

19 maja 2021 r. o godz. 17.00 w Zamku Żupnym. 

Prelegent – mgr Kinga Stabrawa-Powęska.

Zaprezentowane zostaną przykłady z Polski 

i zagranicy, które zobrazują działania na rzecz 

zachowania spuścizny kulturowej dla kolejnych 

pokoleń. Zachęcamy również do uczestnictwa 

wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swo-

imi zrealizowanymi pomysłami na zachowanie 

lokalnego dziedzictwa oraz swoimi wspomnie-

niami na temat Wieliczki i jej dziedzictwa.  

W przypadku utrzymywania się obostrzeń, 

spotkanie odbędzie się online. 

Muzeum w IX edycji Święta Krakowskiej 
Rodziny

Rola inicjatyw oddolnych i pasjonatów na rzecz 
podtrzymywania dziedzictwa lokalnego
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Majowe, rodzinne spotkanie z cyklu „Mama, 

Tata i Ja” pt. „Tajemnice i sekrety Muzeum” 

odbędzie się 23 maja 2021 r. (niedzie-

la) o godz. 10.00 i 12.30 w Zamku Żup-

nym w Wieliczce. W przypadku dalszych 

obostrzeń, zajęcia odbędą się online. 

Czym jest muzeum i co się w nim znaj-

duje? Odpowiedź na to i wiele innych 

pytań można znaleźć przychodząc na 

nasze zajęcia. Oczywiste jednak jest, że 

w muzeum najważniejsze są ekspona-

ty. Niektóre z nich możemy oglądać na 

wystawach. Inne na co dzień schowane są 

w muzealnych magazynach. Też są cenne, 

czasem tak bardzo, że bezpiecznej trzy-

mać je w sejfi e. Te delikatne natomiast nie 

mogą być długo na wystawie, bo światło 

i wilgoć szybko je niszczą… Każdy z nich 

ma swoją historię, niekiedy nawet skrywa 

sekrety. 

Wystawa jubileuszowa „70/70” prezen-

tuje wiele takich przedmiotów i to właśnie 

na niej odbędzie się to rodzinne spotkanie.   

Przydatne informacje:

• Miejsce: Zamek Żupny, ul. Zamkowa 8

• Termin: 23 maja 2021 r.

• Zbiórka: Zamek Żupny (kasa biletowa)

• Preferowany wiek uczestników: 6+

• Rezerwacja: Dział Edukacji Muzeum, 

tel.  12 289 16 33

• Zgłoszenia przyjmowane od pierwszego 

dnia miesiąca  poprzedzającego zajęcia.

• Cena zajęć: 15 zł bilet rodzinny (2+2), 

8 zł każda dodatkowa osoba

• 50% zniżki  z  Wielicką Kartą Dużej 

Rodziny 3+, Krakowską Kartą Rodzin-

ną z Kartą Dużej Rodziny, Krakowską 

Kartą Rodziny z Niepełnosprawnym 

Dzieckiem

• Liczba miejsc ograniczona 

RED. NACZELNY: 

J. GODŁOWSKI
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E. BEDNAROWSKA, M. PIERA
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Ekspozycje Muzeum są 
czynne:
• n a  I I I  p oz i o m i e 

kopalni:  poniedzia-
łek–piątek: 10.00–
15.00, sobota-nie-
dziela: 9.00– 17.00

• w Zamku Żupnym: 
wtorek–niedziela: 
9.00–17.00, ponie-
działek: nieczynny

• dziedzińce zam-
kowe dostępne są 
codziennie do zmro-
ku – wstęp wolny

Uwaga! Ze względu 
na bezpieczeństwo 
zwiedzających godzi-
ny otwarcia ekspozycji 
mogą ulec zmianie.

do 9.05 
wystawa „Saturacja”, 
Zamek Żupny 

19.05
s p o t k a n i e  To w a -
rzystwa Przyjaciół 
Muzeum – „Rola ini-
c ja tyw oddo lnych 
i pasjonatów na rzecz 
podtrzymywania dzie-
dzictwa lokalnego”, 
prelegent – Kinga Sta-
brawa-Powęska

22–23.05
IX edycja Święta Kra-
kowskiej  Rodziny , 
Muzeum w kopalni 
i Zamek Żupny

23.05
spotkan ie  z  cyk lu 
„Mama, Tata i Ja” – 
„Tajemnice i sekre-
ty Muzeum”, Zamek 
Żupny

przedłużona do 19.09
wystawa jubileuszo-
wa „70/70” ,  Zamek 
Żupny

do czerwca
konkurs plastyczny 
„Zamek Żupny w Wie-
liczce oczami dziecka”

do grudnia
projekt „Regionalna 
Edukacja Muzealna 
i Kulturalna” (REMIK)  

do 31.12
wystawa pokonkurso-
wa „Z moich rodzin-
nych stron – zabytki 
zapomniane, warte 
ocalenia” ,  Muzeum 
w kopalni – sala edu-
kacyjna

Do 9 maja można oglądać wystawę „Satu-

racja”, prezentującą prace polskiej artyst-

ki Kai Soleckiej w Sali Gotyckiej w Zamku 

Żupnym. 

Wystawa wpisuje się w  IX  Międzynaro-

dowy Festiwal „Związki pomiędzy kulturą 

Południa a Północy Schubert – Chopin 

– Grieg. Wzajemne inspiracje i rezonans 

w malarstwie i literaturze”, którego czę-

ścią jest XXII Salon Sztuki POLART 2021.  

Wystawa została zorganizowana przez 

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Twór-

czym POLART.

Serdecznie zapraszamy na stronę Muzeum 

oraz na muzealnego facebooka, gdzie 

zaprezentowano prace oraz można zna-

leźć link do katalogu wystawy.

Wydarzenia kulturalne
maj  2021

Tajemnice 
i sekrety 
Muzeum

Wystawa „Saturacja” tylko 
do 9 maja
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