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Dnia 12 czerwca, w pięknym obiekcie Tauron Areny mieli przyjem-
ność rozgrywać swoje finałowe spotkanie młodzicy młodsi UKS REGIS 
Wieliczka . Po wygraniu wszystkich spotkań w swojej grupie elimina-
cyjnej final rozgrywali z najlepszym zespołem 2 grupy czyli RADWAN 
SPORT-KORONĄ Kraków. 

Bardzo zacięte i pełne emocji widowisko oglądali licznie zgromadze-
ni rodzice Od początku meczu miał bardzo zacięty przebieg. Wzmoc-
niony zespół RADWAN - Korona Kraków jednym z liderów z drużyny 
młodzika Mateuszem Skrzek nie oddał pola i w meczu żadna z drużyn 
nie uzyskała dużej przewagi . Prowadzenie zmieniało się kilkakrotnie 
I do końca nie można było być pewnym zwycięstwa. Jednak końcowe 
minuty meczu i nasza skuteczniejsza gra zdecydowała o zwycięstwie 
wieliczan  Miło było grać przy dużym dopingu rodziców obu zespołów 
czego tak bardzo brakowało nam od ponad roku - dziękujemy i liczymy 
na podobną frekwencję w przyszłym sezonie! Ostatecznie UKS REGIS 
WIELICZKA pokonał RADWAN SPORT KORONĘ KRAKÓW 65-59 ( do 
przerwy 35-28). Punkty w naszym zespole zdobyli  Nowak 24, Bednar-
ski 10, Rogoziński 8, Trojan 6, Kołaczkowski T 5, Huszno 4, Palonek 4, 
Szybowski 4, Jania 2, Konik, Dziedzic,  Golański . Najwięcej u krakowian 
Skrzęk 28, Czarnecki 12.

W drużynie UKS REGIS Wieliczka w trakcie sezonu grali jeszcze Alek-
sander Łabędź , Tadeusz Hajduk i Wiktor Rogoziński. 

Mistrzostwo Małopolski 
zawodników UKS REGIS 
Wieliczka 

Z mistrzowskich parkietów

W czerwcu zakończył się sezon turniejów tańca sportowego. Nasi 
przedstawiciele osiągnęli piękne wyniki, uzyskując tytuł Mistrzów Pol-
ski. W czasie wakacji zapewnione mają obozy taneczne, pełne radości 
i wypoczynku. 

29-30 maja w Sierpcu odbyły się Mistrzostwa Polski Federacji Tańca 
Sportowego w 10. tańcach. Małopolskie Centrum Tańca z Wieliczki 
reprezentowały 3 pary. Miłosz Śledź i Amelia Dziób oraz Michał Ciopa-
ła i Julia Nawalany w kategorii Młodzież wytańczyli 1/4 finału. Jakub 
Szwed i Inga Mazur w kategorii Junior zdobyli BRĄZOWY MEDAL - 
tytuł II wicemistrzów Polski a ponadto są 
3-krotnymi brązowymi medalistami (30 
maja w Sierpcu w 10. tańcach, 13 czer-
wica w tańcach latynoamerykańskich, 
27 czerwca w tańcach standardowych). 
Małopolskie Centrum Tańca z Wieliczki 
prowadzone przez trenera Łukasza Woż-
niaka sięgnęło po kolejne nagrody. Rów-
nież młodzi tancerze odnoszą pierwsze 
sukcesy. Podczas turnieju Tańca Towa-
rzyskiego w Białce Tatrzańskiej, Natalia 
Surówka i Aleksander Malec uzyskali 
I miejsce w kategorii 10-11 lat, czego 
rezultatem jest awans do 1 klasy sporto-
wej E. 13 czerwca w Krakowie odbyły się 
Mistrzostwa Polski FTS w tańcach latyno-
amerykańskich - Jakub i Inga również zdo-
byli tytuł II wicemistrzów Polski natomiast 
Michał Ciopala i Julia Nawalany 27 czerw-
ca na Mistrzostwach Polski w Lubinie 
w kategorii Młodzież zajęli 13 półfinałowe 
miejsce uzyskując najwyższą klasę tanecz-
na S. !!! BRAWO! Gratulacje dla wszystkich 
Tancerzy. Kolejne turnieje rozpoczną się 
w nowym sezonie.

Sportowy taniec

ZATRUDNIMY
• pracownika serwisu sprzątającego
• praca w ochronie

Więcej informacji: tel.: 784-074-035
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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

Podczas święta Bożego Ciała w Wieliczce spotkaliśmy 
się na Rynku Górnym, gdzie po raz ósmy odbyło się „Solne 
Uwielbienie”, czyli wyjątkowy koncert połączony z modli-
twą oraz adoracją Najświętszego Sakramentu.

Burmistrz Artur Kozioł witając zgromadzonych miesz-
kańców podkreślił, jak ważna w obecnej sytuacji jest po-
moc innym: „Nasza praca może się zatrzymać, egzaminy 
mogą być niepotrzebne, ale ważne jest pomaganie. Niech 
to Uwielbienie, na którym spotykamy się co roku w różnych 
miejscach, stanie się refleksją, że rozpoczynamy drogę po-
magania tym, którzy jeszcze nie wyszli z różnych trudno-
ści[…]. Musimy zostawić telewizory i komórki i znów popa-
trzeć na siebie w normalnym życiu. Niech to Solne Uwiel-
bienie będzie naszym podniesieniem”.

Podczas koncertu transmitowanego na żywo wystą-
pili muzycy, tworzący to wydarzenie od 2014 roku pod 
kierownictwem Anny Dziedzic oraz członkowie Wspól-
noty Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. Spotkanie 
poprowadził jego pomysłodawca - ojciec Mariusz Tabor. 

8. Solne Uwielbienie  
w WIeliczce
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26 czerwca na Wielickiej Arenie Lekkoatletycznej odbyły 
się Wojewódzkie Zawody Pożarnicze. Z naszej gminy w za-
wodach udział wzięły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
z Zabawy i Węgrzc Wielkich, a w seniorskich zmaganiach 
uczestniczyli druhowie z OSP Raciborsko.

Przybyłe drużyny z całego województwa przywitał 
burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz z prezesem Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Wal-
demarem Pawlakiem oraz Przemysławem Przęczkiem, za-
stępcą Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 
Prezes Waldemar Pawlak wraz z burmistrzem Wieliczki wi-
zytowali również Wielicką Strefę Aktywności Gospodarczej 
w Wieliczce oraz strefę społeczna Campus Misericordiae 
w Brzegach, gdzie podczas Światowych Dni Młodzieży 
2016 strażacy ochraniali cały wspomniany obszar zgroma-
dzenia.

 

Wojewódzkie 
Zawody Pożarnicze 
w Wieliczce
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W studio Wielickiej Mediateki odbyło się 24 
czerwca uroczyste wręczenie listów gratulacyj-
nych i nagród dla najlepszych uczniów ze szkół 
podstawowych z Miasta i Gminy Wieliczka. 

Wyróżnienia przyznawane są od 2011 roku 
na podstawie uchwały Rady Miejskiej zaini-
cjowanej przez Burmistrza Wieliczki. Nagrody 
dla najlepszych uczniów wręczyły: Agnieszka 
Szczepaniak - zastępca Burmistrza Wieliczki 
ds. Społecznych oraz Anna Całka - dyrektor 
Wydziału Szkół i Przedszkoli. Uroczystość 
została poprzedzona występem artystycznym 
uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Wie-
liczce I i II Stopnia: Emilii Rzyman, Antoniego 
Trześniawskiego oraz Kacpra Ćwieka.

Zgodnie z Regulaminem coroczne wyróż-
nienie otrzymuje uczeń szkoły, który spełnia 
następujące: pobiera naukę na terenie Gminy 
Wieliczka; aktywnie uczestniczy w życiu spo-
łeczności szkolnej lub działa na rzecz innych 
uczniów i osób, w szczególności: w samorzą-
dzie uczniowskim, wolontariacie, harcerstwie 
i innych; osiąga wysokie wyniki w nauce; 
zwycięża lub zajmuje premiowane miejsca 

w konkursach edukacyjnych lub artystycz-
nych; został wytypowany do wyróżnienia 
przez radę pedagogiczną szkoły. Wniosek 
o przyznanie wyróżnienia dla uczniów składa 
dyrektor szkoły do Urzędu Miasta i Gminy Wie-
liczka po zakończeniu klasyfikacji rocznej. 

W tym roku tytuł najlepszego ucznia otrzy-
mali: 

W tym roku tytuł najlepszego ucznia otrzy-
mali: Natasza Wnuk - SP nr 1 w Wieliczce, 
Natalia Kordas - SP nr 2 w Wieliczce, Bartosz 
Trojan - SP nr 3 w Wieliczce, Magdalena Szy-
macha - SP nr 4 w Wieliczce, Zofia Stańczykie-
wicz - SP w Byszycach, Małgorzata Lebica - SP 
w Golkowicach, Natalia Racisz - SP w Gorz-
kowie, Natalia Nosek - SP w Grabiu, Karolina 
Kupiec -SP w Grajowie, Katarzyna Lech - SP 
w Janowicach, Wojciech Hrynkiewicz-Sud-
nik - SP w Koźmicach Wielkich, Kamila Dulik 
- SP w Mietniowie, Małgorzata Gawor - SP 
w Podstolicach, Jakub Ziobro - SP w Racibor-
sku, Aleksandra Jaszewska - SP w Sierczy, 
Marek Pabian - SP w Sygneczowie, Weronika 
Buchała - SP w Śledziejowicach, Martyna Ćwi-

klińska - SP w Węgrzcach Wielkich, Emilia Rzy-
man - Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce 
I Stopnia, Antoni Trześniewski - Zespół Szkół 
Muzycznych w Wieliczce II Stopnia, Stanisław 
Jurkowski - uczeń Prywatnej Szkoły Podsta-
wowej „Macierzanka,” Iwo Woźniak - uczeń 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montesso-
ri School Wieliczka. 

Wyróżnienia dla najlepszych 
uczniów

Trwają prace w Sygneczo-
wie przy budowie hali sportowej 
wraz z zapleczem dydaktycznym. 
Nowy kompleks powstaje na dział-
ce przy szkole podstawowej, za-
kupionej na ten cel przez Gminę. 
Fundusze przeznaczone na infrastruk-
turę sportowo-edukacyjną w wysoko-
ści blisko 3 400 000 mln zł pochodzą 
z budżetu Gminy Wieliczka, obiekt 

ma być gotowy jeszcze w tym roku. 
Budynek o powierzchni zabudowy 
blisko 700 mkw. pomieści: pełnowy-
miarową salę gimnastyczną, szatnie, 
sanitariaty, magazyn sprzętu sporto-
wego, pomieszczenie dla trenera, po-
mieszczenie techniczne, toaletę prze-
znaczoną dla osób niepełnospraw-
nych oraz cztery sale dydaktyczne. 

Budowa sali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w  Sygneczowie



Trwają prace przy budowie obiektów uży-
teczności publicznej – świetlicy w Przebiecza-
nach oraz domu kultury w Sułowie. Obecnie 
toczą się prace wewnątrz budynków.  Wykona-
no już tynkowanie, prowadzone są prace  przy 
montażu instalacji cieplnej. Ekipa przystąpiła 
już do filizowania sanitariatów.  

Świetlica w Przebieczanach liczy 226 m2 
powierzchni użytkowej. Jest to budynek par-
terowy wraz z poddaszem użytkowym. Cen-

tralną część nowobudowanej świetlicy stano-
wić będzie sala ogólna z przeznaczeniem na 
przeprowadzanie szkoleń, spotkań z miesz-
kańcami, a także zajęć dodatkowych dla dzieci. 
Obiekt usytuowany jest tuż obok boiska oraz 
placu zabaw. 

Dom kultury w Sułowie będzie nieznacznie 
mniejszy – liczy 192 m2  i podobnie jak obiekt 
w Przebieczanach jest budynkiem partero-
wym. Na dolnej kondygnacji usytuowana jest 

sala wielofunkcyjna, a także pomieszczenia 
biurowe, zaplecze kuchenne i sanitarne. 

Oba budynki zostaną przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstaną 
podjazdy, ułatwiające komunikację. Zlikwidowa-
ne zostaną bariery architektoniczne wewnątrz 
obiektów. Całe zadanie  szacowane jest na kwotę  
3 060 000 zł. Dotacja w wysokości 1 000 000 
złotych pochodzi ze środków Unii Europejskiej, 
w ramach działania Podstawowe Usługi odnowa 
wsi na obszarach wiejskich,Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

D. Orłowska
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Materiały informacyjne Gminy BISKUPICE

Na mapie Gminy Biskupice przybyło kilka nowych miejsc przeznaczo-
nych pod rekreację ruchową. W dwóch miejscowościach pojawiły się 
zewnętrzne siłownie  wyposażone w elementy małej architektury. 

Pierwsza z nich usytuowana jest przy Ponadgminnej Placówce Opieki 
Dziennej w Zabłociu. Kolejną  lokalizacją jest teren  zielony przy świe-
tlicy Środowiskowej w Szczygłowie.   Obydwa place  wyposażone są 
w elementy  takie jak: wioślarz, orbitrek, wahadło a także w strefę relaksu 
(stolik do gry w szachy i chińczyka, a także ławeczki i tablice). Ogólno-
dostępne miejsca rekreacyjno – kulturalne powstały w ramach LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

D. Orłowska

Nowa świetlica i dom kultury

Powstały siłownie zewnętrzne

W y r ó ż n i e n i e  p r z y z n a w a n e  j e s t  c o  r o k u  z a w o d n i -
kom,  któr z y  os iągają  w ysok ie  w ynik i  spor towe na are -
nie  k ra jowej  i   międz ynarodowej.  Tegoroczne odznacze -
nia otrzymało 6 sportowców oraz 2 działaczy sportowych. 
Wśród nagrodzonych były osoby, biorące udział we współzawodnic-
twie sportowym, zajmując medalowe miejsca w mistrzostwach kra-
jowych i międzynarodowych. Nagrody zostały wręczone przez wójt 
Renatę Gawlik oraz przewodniczącego Rady Gminy Biskupice Andrze-
ja Kasinę. Nagrody sportowe otrzymali: Magda Kubas, Judyta Ropka, 
Sandra Wierzbicka, Hubert Mazur, Adrian Ropka, Piotr Ropka  Nagro-
dzeni działacze sportowi: Rafał Mazur - trener „Błękitnych Bodzanów” 
oraz Mateusz Flak - zawodnik „Błękitnych Bodzanów.

D. Orłowska

Nagrody sportowe przyznane

Informacja 
Wójt Gminy Biskupice, podaje do publicz-

nej wiadomości informację, o wywiesze-
niu wykazu nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Biskupice, przeznaczo-
nej do zbycia, w drodze przetargu (wykaz 
RPGN.6840.3.2021 z dnia 14.06.2021r.). 
Wykaz zamieszczony jest w siedzibie Urzędu 
Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 
Wieliczka, na tablicy ogłoszeń oraz na stro-
nie internetowej www.biskupice.pl  Dodat-
kowe informacje można uzyskać pod nr tel. 
12-289-70-88.

Sport to ważna część ich życia, oddają mu serce i poświęcają każdy 
wolny czas. Podczas wczorajszych obrad XXXIV sesji Rady Gminy 
Biskupice, Wójt Gminy Biskupice - Renata Gawlik, wręczyła zasłużo-
nym sportowcom nagrody. 

http://www.biskupice.pl/
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Debiutancki udział w Mistrzostwach Polski do lat 8 w szachach 
klasycznych kolejnego zawodnika z Gminy Kłaj.

 
Antoni   Grandys — 
uczeń  szkoły podsta-
wowej w Grodkowi-
cach oraz zawodnik 
k lubu Szachownica 
Gmina Kłaj zajął bar-
dzo dobre 26. miej-
s c e ,  z d o b y w a j ą c 
4   p k t .   w  M i s t r z o -
stwach  Polski. W tur-
nieju wzięło udział 43. 
najlepszych zawod-
ników z całego kraju. 
Zawody odbywały się 
w Poroninie i trwały 
5 dni. Gratulacje za 
występ Antkowi zło-
ż ył  osobiście wice -
mistrz Polsk i ,  arcy-
mistrz Daniel Sadzi-
kowski, z którym na 
k o n i e c  z a w o d ó w 
Antek zrobi ł  sobie 
pamiątkowe zdjęcie. 

Szachownica

Przyszkolnego boiska doczekali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Szaro-
wie. Prace nad budową inwestycji rozpo-
częły się końcem ubiegłego roku, ale na 
finał trzeba było poczekać aż miną chłodne 
dni. 

Zniszczony, popękany asfalt, zardzewiałe 
bramki i kosze do koszykówki zastąpiono 
nowymi, a z pewnością bezpieczniejszymi. 
Zadanie polegało na wykonaniu sztucznej 
nawierzchni w układzie boiska wielofunk-
cyjnego z doziemną wewnętrzną instalacją 
oświetlenia boiska, piłkochwytami, ogro-
dzeniem i zbiornikami na wodę deszczową. 
Obiekt składał się z boiska głównego prze-
znaczonego do gry w piłkę ręczną wraz ze 
strefą bezpieczną, na którym dodatkowy-
mi liniami i kolorami zostały wyznaczone 2 
boiska do gry w koszykówkę, 2 boiska do 
siatkówki i 1 do tenisa. Na boisku została 
wykonana nawierzchnia poliuretanowa. 
Teren został ogrodzony ogrodzeniem 
o wys. 400 cm i lampami ledowymi.

Oliwia Bieda 

Materiał informacyjny Gminy Kłaj

Zakończyły się prace nad budową boiska w SzarowieZakończyły się prace nad budową boiska w Szarowie

19 czerwca kłajowski Uniwersytet Trzeciego Wieku świętował jubi-
leusz X-lecia działalności. Jak to na urodzinach nie zabrakło tortu oraz 
głośnego, wspólnie odśpiewanego „sto lat”. Uniwersytet potwierdził, 
że 10 lat to ogrom zajęć, wycieczek i wspólnych imprez co potwierdzi-
ła prezentacja multimedialna. Zebranym czas umilała swoim głosem 
Oliwia Milulec, a talentem tanecznym bawiła grupa „Akademia Ruchu” 
prowadzona przez Ewę Lipińską – Glicę.  W bogatym programie impre-
zy znalazł się również montaż słowno – muzyczny, który jednocześnie 
wzruszał i bawił. 

Więcej informacji na stronie: www.klaj.pl 
Oliwia Bieda 

Sukces młodego szachistyPierwsza dycha już za nimi
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GAZETA

MUZEALNA

MIESIĘCZNIK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Czas wakacji zachęca do zwiedzania - co 

widać po rosnącej liczbie turystów w kopal-

ni w Wieliczce. Oczywiście, aby ją zobaczyć 

należy dopełnić pewnych formalności. Cieka-

we jak zwiedzanie wielickich podziemi wyglą-

dało w XIX w.?  

Do 1868 r. osoby planujące udać się do kopal-

ni musiały otrzymać zgodę zarządcy saliny. 

W tym celu przybywały do Zamku Żupnego, 

a następnie  wpisywały się do „Księgi Obcych”. 

Teoretycznie  zwiedzanie było bezpłatne. 

Z relacji podróżników dowiadujemy się jed-

nak, że dobrze widzianym gestem było wyna-

gradzanie pracowników saliny obsługujących 

ruch turystyczny - podług okoliczności i woli 

odwiedzającego, a trzeba zaznaczyć, że był to 

dość liczny zespół. 

Pierwsze ofi cjalne opłaty za zwiedzanie wpro-

wadzono w 1868 r.  Wymusiła je zwiększająca 

się liczba turystów, a także możliwość dodat-

kowego zarobku. 

Zgodnie z przyjętymi nowymi zasadami zwie-

dzanie odbywało się przez cały rok od godz. 

15.00, żeby nie przeszkadzać w funkcjonowa-

niu zakładu, ale nie codziennie i z wyjątkiem 

świąt. Zniesiono obowiązek wpisywania się do 

Księgi Obcych, która faktycznie stała się Księ-

gą Gości. Zwiedzanie trwało ok. 2 godz.  Cen-

nik obejmował następujące opłaty stałe: bilet 

wstępu – 20 krajcarów, wypożyczenie białe-

go płaszcza ochronnego – 10 krajcarów oraz 

oświetlenie drogi przez chłopca, tzw. świecz-

nego – 30 krajcarów. Przy czym liczba zatrud-

nionych chłopców zależała od liczby turystów. 

Wprowadzono też 9 klas oświetlenia. 

Kopalnię można było zobaczyć też w tak 

zwanych wielkich turach, organizowanych 

już wcześniej (ich liczebność zmniejszono 

z kilku tysięcy do 500 osób). Zwiedzanie było 

wtedy atrakcyjniejsze cenowo. Początkowo 

administracja salinarna organizowała wielkie 

tury dwa razy w roku - 3 VII i 13 X . Na pamiąt-

kę wizyt: cesarza Franciszka I -3V II 1817 r. 

oraz cesarza Franciszka Józefa - 13 X 1851 r. 

Z czasem ofertę poszerzono o poniedziałek 

Zielonych  Świąt. W jej ramach turyści mogli 

dodatkowo podziwiać pokazy: „diabelskiego 

zjazdu”(zjazdu na linie) w komorze Steinhau-

ser i sztucznych ogni oraz skorzystać z prze-

jazdu żelazną koleją konną.

Informację o wielkich turach podawano na 

plakatach i w prasie - a wypracowany zysk był 

przekazywany na cele charytatywne. Niezależ-

nie od komercyjnych grup organizowane były, 

za specjalną zgodą zarządu, bezpłatne bądź 

po obniżonej cenie przejścia dla specjalistów, 

naukowców czy mieszkańców  Wieliczki.

Co można było zobaczyć w latach 20. i 30. XIX 

w. w kopalni soli w Wielicz ce? W monografi i 

„Ruch turystyczny w Kopalni Soli Wieliczka 

w okresie zarządu austriackiego (1772-1918)” 

autorstwa dr. Barbary Konwerskiej czytamy: 

przybywający do Wieliczki turysta mógł w naj-

bardziej podstawowej formie organizacji ruchu 

turystycznego podziwiać około 25 komór 

oraz kilkadziesiąt innych wyrobisk górniczych, 

takich jak: szyby, szybiki, chodniki, poprzecznie, 

podłużnie czy pochylnie. Ponadto w poszcze-

gólnych wyrobiskach każdy zwiedzający sali-

nę wielicką mógł się zapoznać z tradycyjnymi 

i nowoczesnymi metodami zabezpieczania 

pustek poeksploatacyjnych i podziwiać pod-

stawowy wystrój poszczególnych komór, 

a zwłaszcza imponującą „architekturę wnętrz” 

kopalni z jej: mostami, bramami, portalami, 

schodami, żyrandolami czy drewnianymi i sol-

nymi podporami. Całość dopełniały obrazy 

i rzeźby świętych oraz pomniki upamiętniają-

ce wizyty przedstawicieli rodów monarszych 

Europy. Dodajmy, że dopuszczone do ruchu 

pustki poeksploatacyjne, odsłaniając pro-

fil geologiczny złoża wielickiego, pozwalały 

także na obserwację poszczególnych grup 

i gatunków soli. Temu wszystkiemu towarzy-

szył komentarz doświadczonego przewodni-

ka–urzędnika salinarnego.

Wprowadzając w 1868 r. skomplikowany sys-

tem opłat jednocześnie podniesiono standar-

dy zwiedzania. Zagwarantowano wszystkim 

tury stom dostęp do atrakcji zarezerwowa-

nych dotychczas dla szczególnych gości. Ści-

śle określono też zakres standardo wej usługi 

turystycznej. 

To nie jedyne ciekawe informacje o turystyce 

w Wieliczce. Więcej można ich znaleźć we 

wspomnianej monografi i, która jest do naby-

cia w sklepach muzealnych i online.

Pora na wakacyjne zwiedzanie kopalni - ciekawostki 
z dziejów wielickiej turystyki w XIX w.
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 24 lipca wspominamy św. Kingę - 

patronkę górników wielickich i wie-

liczan. Jej oryginalny wizerunek, 

namalowany przez Józefa Mehof-

fera, znajduje się na dyplomie 

honorowego obywatelstwa miasta 

Wieliczki, nadanego dr. Kazimierzo-

wi Junosza-Gałeckiemu. Otrzymał 

go w 1909 r. w Wiedniu, gdy peł-

nił funkcję radcy ministerialnego 

-  z rąk burmistrza Wieliczki Fran-

ciszka Aywasa. Dlaczego to przed-

stawienie jest oryginalne i inne niż 

zwykle? Święta Kinga była dotych-

czas przedstawiana jako królewna, 

księżna lub zakonnica, a jej atrybu-

ty stanowiły: bryła soli kamiennej 

z pierścieniem lub kościół trzyma-

ny w dłoniach. Tym razem artysta 

namalował ją jako młodą kobietę, 

właściwie dziewczynę, w długiej 

bogatej szacie,  z  czarnymi war-

koczami i złotą aureolą  wokół 

głowy. Chociaż postać nie została 

podpisana, można domyślić się, że 

jest to  patronka górników solnych. 

O tym, że jest świętą informuje 

nimb wokół głowy, a jej związ-

ki z Wieliczką i kopalnią podkre-

śla postać górnika przy pracy oraz 

panorama Wieliczki.

  

Wizerunek Świętej na dokumencie 

honorowego obywatelstwa można 

zobaczyć na wystawie jubileuszowej 

„70/70” w Zamku Żupnym w Wie-

liczce. Ekspozycja została przedłu-

żona do 22 sierpnia 2021 r., (zwie-

dzamy ją od wtorku do niedzieli, 

w poniedziałki jest nieczynna). 

RED. NACZELNY: 

J. GODŁOWSKI

REDAKCJA: 

E. BEDNAROWSKA, M. PIERA

MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

UL. ZAMKOWA 8, 32-020 WIELICZKA

TEL: (12) 289 16 00, FAX: (12) 278 30 28

MAIL: INFORMACJA@MUZEUM.WIELICZKA.PL

WWW.MUZEUM.WIELICZKA.PL

Ekspozycje  Muzeum są 

czynne:

• na III poziomie kopal-

ni:  poniedziałek-piątek: 

10.00-15.00, sobota-nie-

dziela: 9.00- 19.00

• w Zamku Żupnym: wto-

rek-niedziela: 9.00-17.00, 

poniedziałek: nieczynny

• d z i e d z i ń c e  z a m ko w e 

dostępne są codziennie do 

zmroku - wstęp wolny.

Uwaga: Ze względu na bez-

pieczeństwo zwiedzających 

godziny otwarcia ekspozycji 

mogą ulec zmianie.

Wejście na ekspozycje do 

Zamku oraz do sklepu muze-

alnego i kasy znajdują się 

od strony Ogrodu Żupnego 

(dawna restauracja Królewska). 

29.06-9.07

Rodzinne Lato w Muzeum, 

Zamek Żupny i Muzeum 

w kopalni

27 i 29.07 

Warsztaty Międzypokolenio-

we, Zamek Żupny i Muzeum 

w kopalni

do 22.08 

Ekspozycja  jubileuszowa 

„70/70”, Zamek Żupny

do 31.12 

Wystawa pokonkursowa 

„Z moich rodzinnych stron – 

zabytki zapomniane, warte 

ocalenia”, Muzeum w kopalni 

– sala edukacyjna.

Informacja / rezerwacja zajęć 

dla dzieci i seniorów: Dział 

Edukacji, 12 289 16 33.

50% zniżki z Wielicką Kartą 

Dużej Rodziny 3+,Krakowską 

Kartą Rodzinną, Kartą Dużej 

Rodziny i  Krakowską Kartą 

Rodziny z Niepełnosprawnym 

Dzieckiem.

Wydarzenia kulturalne
lipiec  2021

Święta Kinga inna niż zwykle

Seniorów z wnuka-

mi oraz całe rodzi-

ny zapraszamy na 

Wakacyjne Warsz-

taty Międzypokole-

niowe 27 i 29 lipca 

oraz 3 i 5 sierpnia 

2021  r. ,  o godz. 

11.00.

Tematy warszta-

tów:           

27.07  -  Podró-

że małe i DUŻE, 

Muzeum w kopalni 

soli

29.07 -  „Zawody 

znane i zapomniane”, Zamek Żupny

3.08 - „Patroni są wśród nas”, Muzeum w kopalni soli

5.08 - „Solniczki - dawniej i dziś”, Zamek Żupny

Rezerwacja: Dział Edukacji Muzeum, tel. 12 289 16 33. 

Uwaga- 50% zniżki z Wielicką Kartą Dużej Rodziny 3+,Krakowską 

Kartą Rodzinną, Kartą Dużej Rodziny, Krakowską Kartą Rodziny 

z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Wakacyjne Warsztaty 
Międzypokoleniowe 2021
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11 czerwca odbyła się uroczystość wbu-
dowania kamienia węgielnego pod budowę 
nowej siedziby firmy SMAY w Podłężu nieda-
leko Niepołomic. W wydarzeniu wzięli udział 
właściciele, zarząd, przedstawiciele generalne-
go wykonawcy firmy Strabag, firma zarządza-
jącej projektem G2J Consulting, jak również 
przedstawiciel władz lokalnych wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, 
starosta Powiatu Wielickiego Adam Kociołka, 
burmistrz Gminy i Miasta Niepołomice Roman 
Ptak oraz sołtys Podłęża Wanda Szybińska, 
a także przedstawiciele lokalnych mediów.

W ramach projektu na powierzchni 21 377 
m.kw. powstaną nowoczesny zakład produk-
cyjno-magazynowy o łącznej powierzchni 
18 500 m2. Docelowo inwestycja przewiduje 
powstanie pięciu budynków stanowiących 
zespoloną bryłę, a także stworzenie infrastruk-
tury drogowej i zagospodarowanie całego 
terenu. Pierwszy etap budowy potrwa nieco 
ponad rok i zakończy się wiosną 2022 r. Łączna 
wartość inwestycji to ponad 82,5 milionów zło-
tych. “Kiedy w 1898 roku rozpoczynałem budo-
wę pierwszego zakładu 200m2 w Sułkowicach, 
zatrudniałem czworo ludzi. Inwestycja 
w Podłężu jest szóstą z kolei dla mnie 
i zapewne ostatnią. Kiedyś pracowałem dla 
rodziny i na jej utrzymanie, dzisiaj będziemy 
pracować również dla gminy, województwa 
oraz kraju. Jestem dumny, że SMAY ma swój 

udział w PKB Polski - powiedział Marek Maj, 
właściciel oraz założyciel firmy. W wyborze 
lokalizacji oraz przygotowaniu umowy 
o współpracę w sferze ekonomicznej 
wzięli udział: Burmistrz Gminy i Miasta 
Niepołomice Roman Ptak, Burmistrz Miasta 
i Gminy Niepołomice Adam Twardowski oraz 
Wojciechowi Przybylski, Prezes Krakowskiego 
Parku Technologicznego.

- Mamy dalekosiężne i ambitne plany, które 
wymagają przestrzeni i miejsca. Tym miej-
scem ma być właśnie nowa siedziba SMAY 
w Podłężu. Nowoczesna fabryka, magazyn, 
biurowiec z zapleczem socjalnym oraz cen-
trum badawczo-rozwojowym, w którym będą 
tworzone produkty dla nowej rzeczywisto-
ści i przyszłych pokoleń” – powiedział pod-
czas spotkania Michał Maj, Właściciel i Prezes 
Zarządu Smay. Spośród przedstawicieli władz 
lokalnych Wicemarszałek Województwa Mało-
polskiego Łukasz Smółka, pogratulował roz-
woju firmie SMAY, podkreślając jej polskie 
korzenie oraz rodzinny charakter, dodał rów-
nież, że jest to wielkie wydarzenie dla gminy 
Niepołomice i całego samorządu wojewódz-
twa małopolskiego. - Ogromnie cieszę się z tej 
rozbudowy. Myślę, że to co się dzieje w strefie 
inwestycyjnej jest wynikiem dobrej współpra-
cy z samorządem województwa małopolskie-
go — z powiatem wielickim. W ostatnim czasie 
wiele zainwestowaliśmy w infrastrukturę w tej 
strefie — podsumował Roman Ptak, burmistrz 
Miasta i Gminy Niepołomice.

Po uroczystym odczytaniu oraz podpisaniu 
Aktu Erekcyjnego przez właścicieli zarząd oraz 
zaproszonych gości nastąpiło jego poświę-
cenie przez księdza prałata Tomasza Boronia 
oraz wmurowanie w fundament budynku biu-
rowego nowej siedziby. SMAY jest dynamicz-
nie rozwijającą się polską firmą produkcyjno-
-consultingową, działającą na rynku od ponad 
32  lat. Dostarcza wysokiej jakości produkty 
i systemy w branży wentylacyjnej oraz w dzie-
dzinie systemów kontroli rozprzestrzeniania 
dymu i ciepła. Z jej usług i produktów korzy-
sta około 15 tys. klientów w ponad 27 krajach. 
SMAY posiada kilka patentów i realizuje wła-
sne projekty badawcze. Firma zatrudnia obec-
nie około 400 osób. Po otwarciu nowej siedziby 
w Podłężu firma planuje poszerzać swoją kadrę 
pracowniczą poszukując specjalistów z wielu 
dziedzin i prowadzić nabór zarówno na stano-
wiska produkcyjne jak i biurowe.  

Uroczyste wbudowanie kamienia węgielnego pod 
budowę nowej siedziby SMAY w Podłężu

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Burmistrz Miasta 
i Gminy Niepołomice podaje do publicznej wiado-
mości informację o rozpoczęciu konsultacji spo-
łecznych projektu uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na 
obszarze Gminy Niepołomice ograniczeń w zakre-
sie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. 

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można 
składać w terminie do 14 lipca 2021 r. poprzez 
formularz dostępny pod adresem: www.powie-
trze.malopolska.pl/konsultacje, pisemnie na adres: 

Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 
30-017 Kraków lub ustnie do protokołu w Depar-
tamencie Środowiska UMWM. 

Projekt uchwały dostępny jest na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje 
Społeczne oraz pod adresem www.powietrze.malo-
polska.pl/konsultacje, a ponadto jest wyłożony do 
wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 
Kraków, ul. Królewska 57, I piętro, pok. 21, w godz. 
8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag 
i wniosków jest Zarząd Województwa Małopol-
skiego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE 
DOTYCZĄCE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE 
WPROWADZENIA NA OBSZARZE GMINY NIEPOŁOMICE 
OGRANICZEŃ W ZAKRESIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, W KTÓRYCH 
NASTĘPUJE SPALANIE PALIW

Niepołomice, 25 czerwca 2021 r.

Wmurowanie aktu erekcyjnego nowej siedziby firmy 
SMAY Sp z o.o w Podłężu

Podpisanie aktu erekcyjnego nowej siedziby firmy 
SMAY Sp z o.o w Podłężu — Prezes Michał Maj.

Poświęcenie przez księdza prałata Tomasza Boronia.

http://www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje
http://www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje
http://www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje
http://www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje


Panorama Powiatu Wielickiego 19panorama.wieliczka.pl

Materiały informacyjne Gminy NIEPOŁOMICE

13 czerwca w niedzielę, obok Izby Regio-
nalnej w Niepołomicach odbyło się Niedziel-
ne Popołudnie z Rękodziełem Regionalnym 
i Gminną Sztuką Ludową. Ten przepiękny sło-
neczny dzień sprzyjał plenerowej prezenta-
cji dzieł przedstawicieli z gminnych Domów 
Kultury oraz Kół Gospodyń, którzy przygoto-
wali także przepyszne niespodzianki, potra-
wy regionalne, a oprawę biesiadną zapewniły 
Kapela Ludowa wraz z grupą śpiewaczą „Nie-
połomiczanki”.

Izbę Regionalną otoczyły stoiska z ręko-
dziełem artystycznym i ludowym. Dom Kul-

tury z Zabierzowa Bocheńskiego przygotował 
warsztaty bibułkowe oraz haftu krzyżykowego 
i przyszywania cekinów do filcowych ozdobni-
ków ludowych a Dom Kultury Zakrzów warsz-
taty decoupage na ludowo. Z kolei zajęcia 
z koronkarstwa i szydełkowania proponowało 
Koło Kobiet przy Domu Kultury w Zakrzowcu 
a Małgorzata  Klima z pracę artystyczną z gliną 
samoutwardzalną. Można było także uczestni-
czyć w pokazie parzenia i degustacji  herbat 
świata. Wydarzenie zakończono biesiadą przy 
ognisku.

Zdjęcia M.W.

Regionalnie przy izbie

Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 
„Krakowskiej Brygady Kawalerii” w  Niepo-
łomicach, kultywujące tradycję kawalerii 
i artylerii konnej okresu międzywojennego, 
zorganizowało po raz trzeci w dniach 11-13 

czerwca, Święto 5 Dywizjonu Artylerii Konnej, 
wraz z Zawodami Militari, na które zaproszo-
no 17. Oddziałów Kawaleryjskich skupionych 
w Federacji Kawalerii Ochotniczej oraz osoby 
niezrzeszone w następujących konkurencjach: 
ujeżdżanie, cross, skoki, strzelanie z broni 
pneumatycznej, władanie lancą i szablą.

Ostatnim akordem Święta Pułkowego była 
Msza Święta polowa na błoniach przykościel-
nych, poprzedzona wprowadzeniem pocztów 
sztandarowych, wciągnięciem flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej wraz z odegraniem hymnu.

Dziękujemy za obecność Adamowi Kocio-
łem staroście wielickiemu, Romanowi Ptako-
wi burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice, 
Markowi Ciastoń przewodniczącemu Rady 

Miejskiej w Niepołomicach, pułkownikowi 
Pawłowi Gandera dowódcy 19 dywizjonu arty-
lerii samobieżnej z Chełma wraz towarzyszące-
mu mu oficerami, wszystkim obecnym Należy 
nadmienić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie 
otrzymało wsparcie, bez którego trudno było, 
by zorganizować takie Spotkanie z Historią 
z Starostwa Powiatowego, Gminy Niepoło-
mice oraz sponsorów, za co organizatorzy 
bardzo dziękujemy. Żywimy nadzieję, iż tego 
wsparcia nam nie odmówicie przy następnych 
przedsięwzięć,  których celem będzie 
propagowanie patriotyczno-obywatelskiego 
wychowania.

K. Sz.

Święto 5 dywizjonu artylerii Konnej i Zawody Militari 2021
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