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Z PASJĄ DLA INNYCH -

ZOSTAŃ DAWCĄ SZPIKU!

DLA  
AGNIESZKI  
i innych chorych 
na bialaczke 
str. 3
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O tym, że choroba przychodzi nagle, wszy-
scy wiemy lecz… gdy przyjdzie, zawsze zaska-
kuje. Pierwszą rozpacz i smutek zastępuje 
chęć wsparcia, rodzina i przyjaciele robią, co 
tylko mogą  podtrzymując na duchu, w modli-
twie i jeśli to możliwe, włączając się aktywnie 
w pomoc.

I tak stało się, gdy zachorowała nasza 
Agnieszka. Do tej pory dokumentowała nasze 
codzienne życie, wydarzenia, sprawy, którymi 
żyje cała nasza społeczność. Od lat znaczna 
część zdjęć publikowanych w wielickich gaze-
tach i na portalach społecznościowych, jest 
jej autorstwa. Także w naszej Panoramie, za co 
wyrażamy zawsze a teraz szczególnie, wielką 
wdzięczność.  Agnieszka tworzy teksty pio-
senek. Los innych osób nigdy nie był jej obcy, 
przez wiele lat pomagała potrzebującym, dziś 
to ona potrzebuje naszego wsparcia. 

O białaczce bifenotypowej dowiedziała się 
podczas rutynowych badań. Był to dla wszyst-
kich ogromny cios. - Największą motywacją 
dla Mamy do walki z białaczką, są otaczający 
ją ludzie. Troska, dobre słowo, to że wszyscy 
na nią czekają, dodaje jej sił do dalszej walki 
o siebie i innych – mówi córka Justyna. - Jestem 
na początkowym etapie leczenia i jeszcze nie 
wiem czy będę potrzebowała przeszczepienia 
szpiku. Rejestrując się być może pomożesz mi 
lub innym osobom czekającym na niespokrew-
nionego Dawcę szpiku. Zarejestruj się podczas 
Dni Świętej Kingi lub później – prosi Agnieszka. 

W Polsce co 40 minut osoba dowiaduje się 
o stwierdzeniu nowotworu krwi, na świecie, 
częściej: co 27 sekund. Przyczyny, źródła bia-
łaczki są nieznane, chorują dzieci, dorośli, spor-
towcy, starsi. Są białaczki przewlekłe, ostre. 
Zdiagnozowanych jest około 200 chorób krwi. 
Gdy zachodzi potrzeba przeszczepu szpiku 
kostnego, po nieskutecznym leczeniu farmako-
logicznym, wpierw poszukuje się dawcy rodzin-
nego, co daje prawdopodobieństwo powodze-
nia 25. procentowe. Później sprawdza się bazy 
dawców i prowadzi dalsze akcje.  

Rejestrację w Wieliczce dla Agnieszki i innych 
osób chorych na białaczkę przeprowadzi dzia-
łająca od 2008 roku Fundacja DKMS z Warsza-
wy.  W bazie tej fundacji jest ponad 1 800 000 
potencjalnych dawców, z czego ponad 9000 
zarejestrowanych stało się dawcami rzeczywi-

stymi. Poszukując zgodnego dawcy bada się 
antygeny zgodności tkankowej HLA. Prawdopo-
dobieństwo znalezienia dwóch osób, o takich 
samych antygenach wynosi 1: 20 000, a w przy-
padku rzadkiego genotypu aż 1 do kilku milio-
nów – informuje Kamil Stachowicz, koordyna-
tor ds. Rekrutacji Dawców z Fundacji DKMS.  
Fundacja DKMS zareagowała natychmiast, 
chcąc pomóc Agnieszce. Przeszczep szpiku 
kostnego to ostania deska ratunku. Agnieszka 
jest na wstępnym etapie leczenia. Jej choroba 
została zdiagnozowana na początku czerwca. 
Jeszcze nie wiadomo czy będzie potrzebować 
przeszczepu, ale kwalifikacja jest już potrzebna. 
Miesięcznie zgłasza się do DKMS po ratunek 
około dziewięć osób u których zdiagnozowano 
chorobę nowotworową krwi. Baz danych daw-
ców szpiku jest w Polsce 14, DKMS jest najwięk-
szą.

Pobranie komórek macierzystych w 85 proc. 
przypadków wykonuje się z krwi obwodowej 
dawcy, która powraca do krwioobiegu. Pobra-
nie poprzez dwa wkłucia w wejścia łokcio-
we trwa 5-6 godzin.  W 15 proc. przypadków 
pobranie materiału do przeszczepu następuje 
z talerza kości biodrowej, przy znieczuleniu 
ogólnym, w ciągu około godziny. Po 3 dniach 
dawca wychodzi do domu. To lekarz decyduje 
jaką zastosować metodę, zazwyczaj dla dzieci 
pobiera się szpik kostny, dla dorosłych komórki 
macierzyste.

Rejestracja potencjalnego dawcy jest bardzo 
prosta.  W Wieliczce zostało wyznaczonych kilka 
miejsc. Osoba zainteresowana przejdzie wstęp-
ny wywiad medyczny. Dawcą może być osoba 
w wieku 18-55 lat, bez dużej nadwagi, o golnie 
dobrym stanie zdrowia. Część chorób wyklucza 
możliwość oddania szpiku kostnego. Tatuaże 
nie są przeciwwskazaniem. Po wypełnieniu for-
mularza następuje pobranie wymazu z policzka 

wewnętrznego. Czas na rejestrację i pobranie 
nie przekracza 10 minut.

Dawca zarejestrowany zostaje rzeczywistym, 
gdy pojawi się chorujący na białaczkę pacjent 
„bliźniak genetyczny”. Wówczas pracownik fun-
dacji pyta o potwierdzenie chęci oddania szpiku 
kostnego. Choć rejestracja odbywa się w Polsce, 
pomoc dawcy dotyczy osób z całego świata, 
i odwrotnie. Polska też prowadzi poszukiwania 
zgodnego dawcy w rejestrach zagranicznych.

Dopóki nas sprawa nie dotyczy, biegniemy… 
Zatrzymajmy się. Poświęcenie 10 minut życia 
może uratować życie. Wszystko odbywa się 
dobrowolnie.  Dawcą można być za 20 lat lub 
nawet wcale… Nas to nic nie kosztuje a innych 
może uratować. Daje się niewiele i bardzo wiele. 
Część dawców rzeczywistych traktuje oddanie 
szpiku kostnego jak narodzenie dziecka, dali 
coś z siebie, dali życie, mówi Pan Kamil.

 Fundacja DKMS wprowadziła szereg proce-
dur bezpieczeństwa dawcy podczas procesu 
pobrania krwiotwórczych komórek macierzy-
stych, korzystając z klinik zapewniających daw-
com osobne wejścia i maksymalne ograniczenie 
kontaktu osobami nie zaangażowanymi w pro-
cedurę, kiedy jest to potrzebne zapewniając 
transport na pobranie krwiotwórczych komó-
rek tak by dawca nie poruszał się komunikacją 
publiczną. Pandemia nie wstrzymała transplan-
tacji szpiku. Jeśli ktoś chce się zarejestrować, 
a nie może dotrzeć na rejestrację, która będzie 
w Wieliczce, może sobie zamówić (na koszt 
fundacji) pakiet rejestracyjny do domu https://
www.dkms.pl/dzialaj/dolacz-do-akcji/z-pasja-
-dla-innych

TAK WIĘC PRZYJDŹMY, ZAREJESTRUJMY SIĘ. 
DLA AGNIESZKI. DLA CHORYCH NA BIAŁACZKĘ.  
Otoczmy Agnieszkę wsparciem i modlitwą.

Barbara Zapadlińska

Zrób to dla  
AGNIESZKI 
I innych chorych  
na białaczkę! 

ZOSTAŃ POTENCJALNYM DAWCĄ KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

WIELICZKA REJESTRACJA -  kiedy i gdzie: 24 lipiec: 11:00 - 13:00 Park Mickiewicza, 11:00 - 
15:00 Mediateka, Plac Prof. Mieczysława Skulimowskiego 3, 15:00 - 19:00 Rynek, 25 lipiec 15:00 

- 19:00 Rynek,  26-30 lipiec 14:00 - 16:00 MGOPS, Sienkiewicza 26.

https://www.dkms.pl/dzialaj/dolacz-do-akcji/z-pasja-dla-innych
https://www.dkms.pl/dzialaj/dolacz-do-akcji/z-pasja-dla-innych
https://www.dkms.pl/dzialaj/dolacz-do-akcji/z-pasja-dla-innych
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Czas pandemii zmienił nasze życie. Są czasy 
ściślejszej kwarantanny, więcej osób pracu-
je zdalnie w domach. Zamknięcie w czterech 
ścianach wywołuje potrzebę zmian. Coraz 
więcej osób marzy o własnym domu z ogród-
kiem, choćby malutkim. I coraz więcej osób 
to marzenie realizuje.  Statystyki dla naszego 
terenu potwierdzają taką tendencję. Joanna 
Nielipińska z firmy AJ Partnerzy w Nierucho-
mościach, specjalizującej się w pośrednictwie 
w obrocie nieruchomościami podaje, że ceny 
nieruchomości na naszym terenie wzrosły o 10 
procent. To dobry czas na dokonanie sprzeda-
ży działki. Wskaźniki statystyczne z drugiego 
kwartału tego roku pokazują większe obroty 
w  sprzedaży działek niż sprzedaży mieszkań.

Powiat wielicki posiada piękne, zróżnicowa-
ne ukształtowaniem tereny. Bardzo atrakcyjne. 
Cały czas utrzymuje się ta tendencja, że ludzie 
chcą mieszkać poza miastem.  Nasz teren jest 
tak samo atrakcyjny jak każdy wokół Krakowa. 
Ogólna tendencja w całej Polsce wskazuje na 
budownictwo jednorodzinne, szczególnie na 
atrakcyjnych przedmieściach. I na podnosze-
nie komfortu: by był ogródek, trochę zieleni. 
Im dalej od Wieliczki, ceny spadają.

Mamy dobry dojazd do autostrady, do Kra-
kowa, zarówno z Wieliczki jak i z Niepołomic. 
Miejsca pracy w strefach przemysłowych. 
Dogodność komunikacyjna wpływa na atrak-
cyjność miejsca i cenę nieruchomości. Okazu-
je się, że zakupów nieruchomości dokonują u 
nas w równych częściach mieszkańcy głów-
nie miasta i gminy Wieliczka oraz mieszkańcy 
Krakowa. Grunty niezabudowane się kurczą, 
ale plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Wieliczka jest korzystny, jesz-
cze daje możliwości zabudowy. Jednak już w 
strefie pierwszej Wieliczki, można nabyć głów-
nie działki z nieruchomością do remontu lub 
wyburzenia. Także w Niepołomicach, wokół 
Puszczy, wszystko już zabudowane. 

Joanna Nielipińska i Agnieszka Tomaszew-
ska z AJ Partnerzy w Nieruchomościach mają 
już za sobą 15. lat doświadczenia w pośrednic-
twie w obrocie nieruchomościami. Ich firma 
ma siedzibę w Wieliczce. Pomagają one przy 
wszystkich etapach sprzedaży. Ich biuro, które 
prowadzą osobiście jako współwłaścicielki, 
ukierunkowane jest na lokalny rynek powia-
tu wielickiego, który świetnie znają. Ciągle 
poszukują ofert lokalnych.

Obszarem ich działalności jest Powiat Wie-

licki i tereny ościenne oraz Kraków. Pani Joan-
na podkreśla, że teraz może być najlepszy 
moment na sprzedaż gruntów, nie wiadomo 
jaka będzie w przyszłości sytuacja gospo-
darcza. Ceny nieruchomości mają okresowo 
tendencje wzrostowe lub spadkowe. Rynek 
powiatu wielickiego to rynek głównie nowych 
nieruchomości ale i deweloperów budujących 
szeregówki. 

Joanna Nielipińska mówi, ze lepsze ceny 
działek można uzyskać przy sprzedaży z 
pomocą pośrednika, niż przy sprzedaży indy-
widualnej. Najczęściej dokonuje się sprzeda-
ży działek uzyskanych w drodze spadku. Dla 
wielu osób to jedyna taka transakcja w życiu. 
Brak doświadczenia może spowodować dużo 
utrudnień ale i możliwą stratę finansową. 

Często ludzie posiadają nieruchomości 
gruntowe, które mają nieuregulowany w pełni 
stan prawny. Biuro Pani Joanny pomaga w 
dokonaniu podziału  nieruchomości, spadku. 
Udzielają bezpłatnie porad w tym zakresie. 

Pośrednik reprezentuje sprzedającego, wie 
na co zwrócić uwagę. Dobry pośrednik dla 
sprzedającego uzyskuje najlepszą cenę. Ich 
biuro uzyskało dla klienta cenę 600 tys.zł za 
nieruchomość, którą ktoś chciał kopić za 450 
tys.zł. 

Ponadto dobry pośrednik, w ramach pro-
wizji którą otrzymuje, kompletuje za zgodą 
sprzedającego zestaw dokumentów, wyciągi 
z ksiąg wieczystych, sądowe. Wysokość prowi-
zji jest ustalana indywidualnie, przy podpisy-
waniu umowy pośrednictwa przy sprzedaży 

nieruchomości. Prowizja powinna się zwrócić 
przez korzystniejszą dla klienta transakcję czy 
opłatę u notariusza.

Przechodząc jeszcze do tematu zabudowy, 
nie da się uniknąć bycia dla Wieliczki i okolic 
„sypialnią Krakowa”. Ten temat dotyczy duże-
go obszaru wokół grodu Kraka. Na wielickim 
terenie działa trzech dużych  deweloperów 
i lokalni przedsiębiorcy budowlani. Jednak 
coraz bardziej widać u nas zdenerwowanie 
spowodowane zabudową np. szeregową. Zda-
rza się, że deweloper wybuduje 100 mieszkań 
tzw. „szeregówek”. Nierzadko bez dojazdu. W 
tej okolicy natychmiast robią się korki. Spo-
kojna okolica zmienia się z dnia na dzień. Auto 
przejeżdża za autem. 

Odwrotna tendencja dotyczy rynku najmu, 
który „przyhamował”, powodem jest praca 
zdalna. Ceny najmu są tańsze niż rok temu, 
o około 5 procent.  Nawet wynajmowane są, 
okazuje się, właśnie „szeregówki”. 

Tekst sponsorowany
AJ Partnerzy w Nieruchomościach 
Wieliczka ul. Kopernika 14,  
email: biuro@ajpartnerzy.pl,  
www. ajpartnerzy.pl,  
tel. 500250280, 601060083

WZROSŁY CENY DZIAŁEK
Rynek nieruchomości w Wieliczce, w Powiecie Wielickim

mailto:biuro@ajpartnerzy.pl


Panorama Powiatu Wielickiego 5panorama.wieliczka.pl



Panorama Powiatu Wielickiego6 lipiec 2021

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

Sobotni wieczór, 10 lipca, na dłu-
go pozostanie w pamięci wszystkich, 
którzy późnym popołudniem zgro-
madzili się na Placu Skulimowskiego 
przed Wielicką Mediateką, aby wysłu-
chać koncertu finałowego 15. edycji 
Summer Music Festival.

Wspaniali artyści, wyjątkowa mu-
zyka, ciepły wieczór oraz pokazy 
tańca ognia uczyniły to muzyczne 
spotkanie niezapomnianym wydarze-
niem. Na plenerowej scenie zapre-
zentowali się: Edyta Piasecka, Yuliya 
Ponomar, Sławomir Naborczyk, Rafał 
Songan oraz Orkiestra Straussowska 
OBLIGATO pod dyr. Jerzego Sobeń-
ko.

Na zakończenie tygodnia festiwa-
lowego zastępca Burmistrza Wieliczki 
Agnieszka Szczepaniak oraz sekretarz 
Gminy Adam Marek Panuś podzię-
kowali organizatorom Festiwalu za 

ogrom pracy włożonej w przygoto-
wanie tak pięknego widowiska, a tak-
że mieszkańcom Wieliczki i gościom 
naszego miasta - za liczną obecność.

- Po tygodniu muzycznych wzru-
szeń, wspaniałych koncertów, odby-
wających się w wielickich sceneriach 
jesteśmy wprost oczarowani galą fi-
nałową i za każdym razem, a słowa 
te powtarzamy od 15. lat – chcemy 
dalszej muzycznej podróży z Wami. 
Ukłony i wielkie brawa dla wszyst-
kich artystów, jesteśmy zaszczyceni, 
mogąc jako Miasto i Gmina Wielicz-
ka współorganizować to artystyczne 

przedsięwzięcie, które – trzeba to 
podkreślić – jest tworzone sercem, 
z miłości do muzyki przez niezwykły 
duet Jolantę Suder i maestro Jerze-
go Sobeńkę - podkreśliła Agnieszka 
Szczepaniak, zastępca Burmistrza 
Wieliczki.

GALA FINAŁOWA SUMMER 
MUSIC FESTIVAL
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To już 5 lat minęło od niezapomnianych wydarzeń na 
Campus Misericordiae w Brzegach. Miliony ludzi z całe-
go świata przybyło na spotkanie z Papieżem Franciszkiem. 
Ciągle w pamięci mamy te wyjątkowe chwile radości, śpie-
wu, modlitwy... 

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowe wydarzenia na 
Campus Misericordiae w Brzegach.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Abp Marek Jędra-
szewski Metropolita Krakowski oraz Kardynał  Stanisław 
Dziwisz.

30 lipca 2021 /piątek/
19.00 – Koncert African Music School
20.00 – Droga Krzyżowa na Polach Miłosierdzia
21.00 –  rozpoczęcie trzydniowej Adoracji Najświętszego 

Sakramentu w Domu Młodych
31 lipca 2021 /sobota/
19.00 – Koncert SIEWCY LEDNICY
20.00 –  Koncert Muzyków Solnego Uwielbienia z gościn-

nym udziałem Magdy Steczkowskiej
 Procesja Światła na Polach Miłosierdzia
1 sierpnia 2021 /niedziela/
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (Dom Młodych)
18.00 –  „Muzyczne dziękczynienie” – o. Łukasz Buksa z ze-

społem
19.00 – Zespół Play&Pray
20.00 –  Msza Święta Dziękczynna (obok Domu Miłosier-

dzia)

W dniach 30 lipca do 1 sierpnia 2021 w Domu Młodych 
będzie trwała nieprzerwanie  adoracja Najświętszego Sa-
kramentu.

Podczas wydarzeń rocznicowych zapraszamy do zwie-
dzania wystawy mobilnej „Małopolska Karola Wojtyły – 
Jana Pawła II” na Campus Misericordiae w Brzegach obok 
Domu Młodych. Na potrzeby wystawy nagrano 15 wywia-
dów ze świadkami życia, dzieła i świętości naszego Rodaka.

Przygotowane również zostaną inne wystawy przypo-
minające o wydarzeniach podczas Światowych Dni Mło-
dzieży 2016.

Warto podkreślić, że na Campus Misericordiae w Brze-
gach wystąpi również African Music School – to ważny 
międzynarodowy projekt misyjny.

African Music School to jedna z niewielu na całym kon-
tynencie afrykańskim, szkół muzycznych, założona przez 
polskiego misjonarza i prowadzona przez fundację Akeda 
w Republice Środkowej Afryki. W tym targanym konfliktami 
zbrojnymi kraju, to często dla nich życiowa szansa, w myśl 
przyświecającego temu przedsięwzięciu hasłu „Zamiast 
broni instrumenty”. 

5. Rocznica Światowych 
Dni Młodzieży na Campus 
Misericordiae w Brzegach
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7 lipca w wielickim Magistracie 
została podpisana umowa na rozbu-
dowę przychodni przy ul. Szpunara 
w Wieliczce, pomiędzy Samodzielnym 
Publicznym Zespołem Lecznictwa 
Otwartego, reprezentowanym przez 
dyrektor Grażynę Kozak, a dyrektorem 
Kamilem Kowalczykiem, przedstawi-

cielem firmy Climatic Sp. 
z o.o. Zadanie inwestycyjne 
pn.: „Rozbudowa SPZLO 
w Wieliczce z przezna-
czeniem na Podstawową 
Opiekę Zdrowotną i Am-
bulatoryjną Opiekę Spe-
cjalistyczną wraz z utwo-

rzeniem poradni chorób zakaźnych 
w związku z powstaniem zagrożeń 
epidemiologicznych”, zostanie zreali-
zowane w formule „zaprojektuj i wy-
buduj” w ciągu 12 miesięcy; kwota za-
wartej umowy z wykonawcą opiewa 
na 12 874 523,12 zł.

W trzykondygnacyjnym budynku, 
o łącznej powierzchni 1565 mkw. zo-
staną zlokalizowane gabinety lekar-
skie, gabinety zabiegowe oraz izolatki 
dla osób z chorobami zakaźnymi. Na 
parterze zaplanowana jest rejestracja 
wraz z poczekalnią oraz osobne wej-
ście dla personelu medycznego. Na 
I i II piętrze znajdą swoje miejsce gabi-
nety lekarskie, w tym na każdej kondy-
gnacji planowany jest gabinet zabie-
gowy oraz łącznie 6 izolatek wyposa-
żonych w śluzy i wydzielone łazienki 
z prysznicem. Nowy budynek zostanie 
połączony łącznikiem z budynkiem 
już istniejącym. Budynek w razie po-
trzeby będzie można wykorzystać na 
potrzeby związane z pandemią Co-
vid-19. Obiekt zostanie dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Podpisanie umowy na 
rozbudowę ośrodka zdrowia

Już wkrótce będziemy świętować Dni św. 
Kingi na wielickim rynku, na letniej scenie.
Serdecznie zapraszamy! 



Trwa remont P&R w miejscowości Trąbki. 
Pilnego remontu wymagał wjazd i wyjazd  na 
pętlę oraz zatoka autobusowa.  W związku 
z tym na okres dwóch tygodni zawieszono 
działanie linii autobusowej nr  274. Użytkow-
nicy linii zostali poinformowani odpowiednio 
wcześnie, by móc zapewnić sobie alternatyw-
ny transport a także postarać się o zwrot kosz-
tów za niewykorzystany bilet miesięczny. 

Prace naprawcze zostaną wykonane 
w ramach gwarancji i potrwają do 27 lipca 
2021roku.
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Już za kilka tygodni uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Sławkowicach będą mogli cieszyć się nowym tere-
nem do bezpiecznej zabawy. Tuż obok budynku szko-
ły powstał plac zabaw. Zamontowano między innymi 
huśtawkę wahadłową oraz duży zestaw zabawowy, na 
który składa się między innymi ścianka wspinaczkowa, 
rampa, 2 wieżyczki. Całość placu pokryto bezpieczną 
nawierzchnią poliuretanową  chroniącą przy ewen-
tualnych upadkach. Dodatkowo teren został odwod-
niony.  Inwestycja kosztowała blisko 90 000 złotych 
i w całości została pokryta z budżetu gminy Biskupice. 

Remont P&R

Nowy plac zabaw w Sławkowicach

Gmina Biskupice otrzymała dofinansowanie 
w ramach programu „MAŁY STRAŻAK” z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup 
odzieży ochronnej dla Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej działającej przy OSP Łazany. 
Celem Programu jest udzielenie pomocy 

finansowej gminom i jednostkom Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu wojewódz-
twa małopolskiego na zapewnienie gotowo-
ści Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym 
poprzez zakup i wyposażenie młodych stra-
żaków ochotników.  Efektem ekologicznym 
i rzeczowym Programu jest wsparcie w przy-

gotowaniu Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych do późniejszych działań, realizowanych 
w jednostkach OSP. Zakres rzeczowy obejmo-
wał będzie zakup siedemnastu sztuk ubrań 
koszarowych MDP, dwudziestu sześciu sztuk 
koszulek i polarów. Całkowity koszt programu 
to kwota 4 781,00 zł w tym środki UG Biskupi-
ce – 3 425,59 zł oraz  dofinansowanie w kwo-
cie -  1 355,41 zł.

Dotacja dla Młodzieżówki OSP Łazany

WYKAZ 
Wójt Gminy Biskupice, podaje do publicz-

nej wiadomości informację, o wywiesze-
niu wykazu nieruchomości, stanowiącej 
własność Gminy Biskupice, przeznaczo-
nej do oddania w najem w drodze bez-
przetargowej (wykaz RPGN.6845.14.2021 
z dnia 05.07.2021r.). Wykaz zamieszczony 
jest w siedzibie Urzędu Gminy Biskupice, 
Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie interneto-
wej www.biskupice.pl  Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod nr tel. 12-289-70-88.

Sezon wakacyjny w pełni dlatego pracow-
nicy Centrum Kultury Gminy Biskupice przy-
gotowali ciekawą ofertę  spędzenia wolnego 
czasu. Młodzież z naszej gminy miała okazję 
wziąć  udział w    interesujących wycieczkach 
min do „Ogrodu doświadczeń”  oraz do Go 
Jump Mega Park. A przed nimi jeszcze wspól-
ne warsztaty i wyjazdy min. do kina,  Parku 
Miniatur w Inwałdzie a także do Kopalni Soli 
w Bochni. Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do zapoznania się z ofertą na stronie 
internetowej www.ckbiskupice.pl.

Wakacje z Centrum 
Kultury Gminy 
Biskupice

http://www.biskupice.pl/
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„Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. 
Najpierw ta, w której się urodziłeś, 
później ta, którą sam stworzyłeś” 
Peter Sellers

Do końca sierpnia w Bibliotece Publicznej 
w Niepołomicach oraz w Laboratorium Aktyw-
ności Społecznej można obejrzeć wystawę 
przedstawiającą  historię rodziny Mazurów, 
wywodzących się z Woli Batorskiej: Stanisła-
wa Mazura, jego dzieci: Franciszka, Wojciecha, 
Katarzyny, Piotra i Jana oraz licznych wnu-
ków i prawnuków. Prezentowane fotografie 
i dokumenty udostępnili potomkowie Stani-
sława, a cała wystawa powstała dzięki pomocy 
i zaangażowaniu jego prawnuka - Jana Mazura, 
który szczególnie pielęgnuje pamięć o rodzi-
nie. Wystawa ta jest również okazją do pozna-
nia dziejów naszego miasta i okolic oraz jego 
mieszkańców pisanych życiem codziennym 
rodziny Mazurów. We wspomnieniach powra-
cają ludzie, miejsca, zdarzenia. 

Stanisław Mazur urodził się w połowie XIX 
wieku i mieszkał w Woli Batorskiej w przysiółku 
Mikoniowiec. W 1879r. ożenił się z Anną Nosal 
i doczekał sześciorga dzieci. Utrzymywał się 
z pracy we własnym gospodarstwie oraz z ręko-
dzielnictwa, którego nauczył go ojciec – Walen-
ty. Wyrabiane przez siebie kosze, beczki i inne 
przedmioty gospodarstwa domowego sprze-
dawał na jarmarku w Niepołomicach. Swoje 
umiejętności przekazywał dzieciom, które 
dorastając po kolei opuszczały dom rodzinny. 
Ciężka praca na gospodarstwie, która zaczyna-
ła się wcześnie rano, a kończyła późnym wie-
czorem, trudy związane z codziennym życiem 
sprawiły, że dzieci Stanisława pokonywały prze-
ciwności i z łatwością radziły sobie w dorosłym 
życiu, pracując i wychowując swoje dzieci.

Takich rodzin, jak rodzina Mazurów było 
w ówczesnych czasach wiele. To historia 

typowej rodziny mieszkającej na 
wsi w XIX i XX wieku. Ale dzięki 
temu, że poznajemy ich radości 
i troski, bliższe staje się nam życie 
ludzi w tamtym okresie. Ludność 
zamieszkująca Wolę Batorską utrzy-
mywała się z rolnictwa, hodowli 
bydła i rękodzielnictwa. Mieszkali 
w domach drewnianych, krytych 
strzechą, często narażonych na 
pożary. Drogi biegnące przez wieś 
były wyboiste i trudne do prze-
bycia, błotniste w dni deszczowe 
i zaśnieżone w zimie. Aby dotrzeć 
do najbliższego miasteczka – Nie-
połomic, trzeba było pokonać 6 km. 
Taką odległość, często pokonywano 

pieszo, aby dotrzeć na jarmark, czy 
do kościoła. Dopiero w latach 20-tych XX wieku 
rozpoczął się proces formowania parafii w Woli 

Batorskiej. Budowę Kościoła wspierał również 
ówczesny wójt, Rafał Mazur – brat Stanisława. 

Rodzina Mazurów wpisała się w historię Woli 
Batorskiej i Niepołomic. I chociaż prawnukowie 
Stanisława rozproszyli się po bliższych i dal-
szych zakątkach kraju, to większa część rodziny 
nadal mieszka w naszej gminie. Obecnie Mazu-
rowie mieszkają w Woli Batorskiej, Zabierzowie 
Bocheńskim, Niepołomicach, Bolesławcu Ślą-
skim, Wrocławiu, Chrzanowie, Warszawie, Ciko-
wicach i Kłaju. 

Wernisaż wystawy odbył się 26 czerw-
ca a można oglądać ją do końca sierpnia 
w godzinach pracy Biblioteki i LAS-u.

Agnieszka Grab
Ewa Korabik 

Mazurowie z Woli Batorskiej

Trwa Narodowy Program Szczepień prze-
ciwko COVID-19. Mieszkańcy Gminy Niepoło-
mice chcący się zaszczepić w naszej gminie, 
muszą się zarejestrować dzwoniąc do konkret-
nej przychodni bądź prywatnego podmiotu:
• Przychodnia Rejonowa w Niepołomicach, 

ul. Korczaka 1, tel. 12 281 10 05, 12 281 20 
05, 12 350 26 00. Przed przyjściem do punk-
tu zapisz się na szczepienie – https://www.
gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-
-szczepien#/point/499412.

• Przychodnia w Podgrabiu, ul. Sportowa 1, 
tel. 12 281 13 17. Przed przyjściem do punk-
tu zapisz się na szczepienie – https://www.
gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-
-szczepien#/point/499416.

• Przychodnia w Podłężu, ul. Kortowa 467, 
tel. 12 281 89 99. Przed przyjściem do punk-
tu zapisz się na szczepienie – https://www.
gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-
-szczepien#/point/499418.

• Przychodnia w Zabierzowie Bocheńskim, 
tel. 12 281 68 36. Przed przyjściem do punk-
tu zapisz się na szczepienie – https://www.
gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-
-szczepien#/point/499419.

• Apteka Niebieska, Stefana Batorego 5, 
32-005 Niepołomice. Przed przyjściem do 
punktu zapisz się na szczepienie – https://

www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-
-punktow-szczepien#/point/499415.

• Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy, 
Punkt Szczepień Populacyjny, ul. Tade-
usza Kościuszki 28a, 32-005 Niepołomice 
Przed przyjściem do punktu zapisz się na 
szczepienie – https://www.gov.pl/web/
szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/
point/499413.

• Mobilny Punkt Szczepień Quattro-Med 
Wieś Niepołomice, Punkt Szczepień Popu-
lacyjny, Kazimierza Wielkiego 22, 32-700 
Bochnia. Przed przyjściem do punktu zapisz 
się na szczepienie – https://www.gov.pl/
web/szczepimysie/mapa-punktow-szcze-
pien#/point/499417.

• NCPL, Filia Batorego 57a, Punkt Szczepień 
Populacyjny, Stefana Batorego 57a, 32-005 
Niepołomice. Przed przyjściem do punktu 
zapisz się na szczepienie – https://www.
gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-
-szczepien#/point/499414.
Szczepienia we wskazanych wyżej punk-

tach są darmowe, w ramach NFZ. Można też 
skorzystać z masowych punktów szczepień 
w różnych miejscach w Polsce. Szczegóły na:  
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/reje-
stracja

OSIEM PUNKTÓW 
SZCZEPIEŃ

Wystawa z cyklu „Rodziny Niepołomickie”

Gmina Niepołomice
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Zagórze

ODDAJ HONOROWO KREW
W niedzielę 25 lipca w remizie OSP w Zagórzu w godz. 9.00-13.00 

odbędzie się akcja honorowego krwiodawstwa na rzecz dzieci poszko-
dowanych w wypadkach drogowych z krakowskich szpitali organizo-
wana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zagórzu przy udziale Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

W wakacje zaczyna brakować krwi – duża ilość wypadków, okres urlo-
powy krwiodawców, zwiększona ilość zapotrzebowania na ten drogocen-
ny płyn. Aby oddać krew wystarczy być pełnoletnim, zdrowym, wypoczę-
tym, wyspanym oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego 
posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed odda-
niem krwi. Oddawanie krwi 
jest zabiegiem całkowicie 
bezpiecznym dla Dawcy z 
uwagi na stosowanie w trak-
cie pobierania krwi wyłącz-
nie sprzętu jednorazowego 
użytku. 

Dodatkowo klasyfikacja
drużynowa na 10 km

Organizator: Sponsorzy: Partnerzy:

Dystans: 5 lub 10 km
Miejsce: Puszcza Niepołomicka
Biuro zawodów: Parking leśny przy drodze nr 75
Limit uczestników: 300 osób
Zapisy: www.4restrun.pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

Jeszcze do września
Od kwietnia w Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań NSP 2021. Do 30 września 2021 każdy z nas musi się obo-
wiązkowo spisać. Jeśli nie spisaliście się dotychczas przez Internet lub 
telefonicznie, do Waszych drzwi może zapukać rachmistrz spisowy. 

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis inter-
netowy będzie obowiązkowy. Respondenci na własnych komputerach 
lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktyw-
nej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba doko-
nująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. 
Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego 
hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypeł-
nia rubryki. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, 
stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, 
pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

90 % dofinansowania
Do 16 sierpnia trwa nabór uzupełniający do programu STOP SMOG, 

w ramach którego można uzyskać 90% dofinansowania do wymiany 
nieekologicznego źródła ciepła oraz do termomodernizacji budynków 
mieszkalnych. 

Samodzielnie wypełnione wnioski należy składać na Dzienniku Podaw-
czym Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach. Ekodoradcy pomogą 
w ich wypełnieniu, kontakt telefonicz-
ny (12) 250-94-54.

Wniosek o udzielenie pomoc y 
na przedsięwzięcia niskoemisyjne 
w budynkach w ramach programu 
STOP SMOG. Informacje szczegółowe: 
https://www.niepolomice.eu/informa-
tor/stop-smog/. 

Nabór uzupełniający



Panorama Powiatu Wielickiego12 lipiec 2021

ZEBRALIŚMY PONAD 50 LITRÓW KRWI
Ponad 50 litrów krwi od przeszło setki dawców – oto wynik 
letniej odsłony akcji „Podaruj krew, podaruj życie”. 8 lipca 
przy Kopalni Soli „Wieliczka” można było nie tylko oddać 
krew, ale też skorzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich 
i fizjoterapeutycznych. 
Zbiórka krwi odbyła się w kopalni już po raz 11. – Była wyjątkowa, 
krew bowiem można było oddawać w dwóch miejscach. Standardowo 
w nadszybiu szybu Regis, w centrum miasta – jest to lokalizacja doskonale 
mieszkańcom znana oraz przy tężni – wyjaśnia Paweł Nowak, Prezes 
Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Mamy świadomość, że wakacje 
to czas, gdy jest ogromne zapotrzebowanie na krew – podkreśla Prezes. 
Wiedzą o tym również krwiodawcy, którzy mimo letniego 
upału nie zawiedli. Już od rana ustawiali się w kolejce do Regisu 
oraz specjalnego autobusu zaparkowanego w sąsiedztwie tężni 
solankowej. Pomóc postanowiło 160 osób, krwią ostatecznie 
podzieliło się 117. Pracownicy kopalni, wieliczanie, turyści, 
policjanci, kolejarze nie pozostali obojętni na apel Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Na każdego 
krwiodawcę czekał upominek od kopalni – bilet na zwiedzanie Trasy 
Turystycznej. - Akcję „Podaruj krew, podaruj życie” organizujemy dwa 
razy w roku – tłumaczy Adam Gawlik, Przewodniczący MK NSZZ 
„Solidarność” przy Kopalni Soli „Wieliczka”. – W sumie, od roku 2016, 
zebraliśmy ponad 600 litrów krwi od przeszło 1200 osób.
Tegoroczną nowością była towarzysząca zbiórce akcja profilaktyczna 
– „Pomagam i się badam z Kopalnią Soli „Wieliczka”. Przez cały 
dzień na dziedzińcu tężni wszyscy chętni mieli okazję porozmawiać 
z lekarzem specjalistą (dyżurowali pediatra i kardiolog), zasięgnąć 
porady fizjoterapeuty, zmierzyć sobie ciśnienie krwi oraz saturację.  
Akcja „Podaruj krew, podaruj życie” to wspólne przedsięwzięcie 
Kopalni Soli „Wieliczka”, działającej przy kopalni „Solidarności” 
oraz RCKiK w Krakowie. W lipcową edycję włączyła się Komenda 
Powiatowa Policji w Wieliczce. 

PROFILAKTYKA 40 PLUS
W sobotę 24 lipca br. zapraszamy do udziału w Pikniku 
profilaktycznym Profilaktyka 40 PLUS. 
Tego dnia w Wieliczce przy Tężni Solankowej zaparkuje 
mammobus, a oprócz wykonania mammografii będzie można 
także skorzystać z konsultacji lekarzy specjalistów. Na stoisku 
Narodowego Funduszu Zdrowia pracownicy pomogą założyć 
konto IKP, wydadzą kartę EKUZ oraz doradzą jak wziąć udział 
w Programie Profilaktyka 40 PLUS. Nie zabraknie również porad 
fizjoterapeutów z Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka”. Połącz 
przyjemne z pożytecznym. Przyjdź 24 lipca do tężni solankowej 
w godz. 12:00 – 18:00, skorzystaj ze spaceru i zadbaj o zdrowie. 

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

Kopalnia Soli „Wieliczka”

lipiec 2021

SPOTKANIE 135 M POD ZIEMIĄ
We wtorek 13 lipca w komorze Jana Haluszki odbyło 
się posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego. 
Tematem przewodnim wyjazdowego spotkania była nowa 
perspektywa finansowa z budżetu Unii Europejskiej dla 
Województwa Małopolskiego na lata 2021 – 2027. Fot. UMWM

ŚW. KINGA WITA TURYSTÓW
24 lipca to dla Kopalni Soli w Wieliczce dzień szczególny, 
święto patronki górników solnych. Tego dnia turyści 
zwiedzający Trasę Turystyczną będą mogli spotkać św. Kingę,  
spacerującą po solnych wyrobiskach, wykonać pamiątkowe 
zdjęcia i otrzymać drobny upominek.

Od lipca Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” przystąpiło do 
ogólnopolskiego Programu Profilaktyka 40 PLUS, który ma pomóc 
w odbudowie zdrowia Polaków. 
Szczegółowe informacje o programie Profilaktyka 40 PLUS oraz 
Pikniku profilaktycznym znajdziesz na www.kopalnia.pl oraz 
na Facebooku www.facebook.com/Uzdrowisko.Kopalnia.Soli.
Wieliczka/  



U c z n i o w i e 
o ra z  n a u c z y-
c i e l e  S z k o ł y 
Po d s t awowe j 
w Kłaju zorga-
nizowali w tym 
roku szkolnym 
kilka akcji cha-
r y t a t y w nyc h . 
Z b i e r a l i ś m y 
ar tykuły spo-
żywcze, środ-
k i  c z y s t o ś c i , 
zabawki, puz-
zle, gry planszowe. Wsparliśmy m.in. Hospi-
cjum dla dzieci Alma Spei, od którego 
otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁA Z PASJĄ 
POMAGANIA oraz podziękowania od Pani 
Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy, 
która objęła patronat honorowy nad hospi-
cjum.

Więcej o wszystkich 
akcjach char ytatyw-
nych można przeczytać 
na stronie szkoły.

Jeszcze raz wielkie 
podziękowania wszyst-
kim darczyńcom. 

R. Gister

Szkoła Podstawowa w Szarowie jest jedyną 
w gminie placówką prowadzącą oddziały spor-
towe. Ta przygoda rozpoczęła się w 2014 roku, 
kiedy Klub Sportowy Podwawelski z Krakowa 
podpisał porozumienie ze szkołą w zakresie 
szkolenia sportowego uczniów klas 1-3. A to 
wszystko dzięki przypadkowemu spotkaniu 
i przychylności Dyrektor Marzeny Czyż.

Program klas sportowych realizowany 
jest w zakresie akrobatyki sportowej i tańca 
rock’n’rolla akrobatycznego. Systematyczny 
trening prowadzi do harmonijnego rozwoju 
fizycznego i psychicznego dziecka, ma wpływ 
na rozwój wszystkich zdolności motorycznych 
takich jak: szybkość, skoczność, siła, zwinność 
i koordynacja. 

Uczniowie klas sportowych biorą udział 
w licznych pokazach i zawodach sportowych. 
Na terenie Gminy już szósty raz zorganizowa-
ne zostały zawody o Puchar Wójta Gminy Kłaj 
w rock’n’rollu akrobatycznym. To wydarzenie 
sportowe już na stałe wpisało się w kalen-
darz zawodów i jest finansowane ze środków 
Gminy Kłaj. Po siedmiu latach współpracy 

możemy pochwalić się dużymi sukcesami. 
Gdy w 2020 roku Mistrzami Krakowa w kate-
gorii młodzików młodszych została para Ame-
lia Kmiecik i Konrad Bartoszek wiedzieliśmy, że 
to dopiero początek osiągnięć uczniów naszej 
szkoły.  

Prawdziwa euforia emocji wybuchła po 
Mistrzostwach Polski w 2021 roku organizowa-
nych w Zielonej Górze. Pary z Szarowa zdekla-
sowały rywali i sięgnęły po najwyższe trofea. 

Mistrzami Polski zostali Kamila Mierzwa 
i Szymon Trzaskalski, wicemistrzami Polski 
Justyna Tota i Bartosz Chudzik a 3 miejsce 
zdobyli tegoroczni zwycięzcy Pucharu Wójta 
Gminy Kłaj Aleksandra Dudzińska i Krzysztof  
Faryna. W kategorii formacji par młodzików 
1 miejsce zdobyła formacja Black Pearl, któ-
rej choreografia nawiązywała do filmu „ Pira-
ci  z Karaibów”. W wyższej kategorii - młodzi-
ków, na 3 stopniu podium stanął uczeń Julian 
Piszczek tańczący z Alicją Skowronek, który 
jest absolwentem klasy sportowej, która jako 
pierwsza została otwarta w 2014 roku. Gratu-
lujemy zawodnikom i trenerom, dziękujemy 

rodzicom za zaufanie i zaangażowanie.  Życzy-
my dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy.

Dorota Lipka-Nowak 
Team Podwawelski

Materiał informacyjny Gminy Kłaj

MISTRZOWIE POLSKI Z SZAROWAMISTRZOWIE POLSKI Z SZAROWA

7 lipca  uroczyście otwarto i oddano do użyt-
ku dwa sportowe obiekty w Gminie Kłaj: nowo 
wybudowane wielofunkcyjne boisko  w Łysoka-
niach oraz przyszkolne boisko w miejscowości 
Szarów.

Na projekt nazwany „Kompleksowa odnowa 
przestrzeni publicznej w Łysokaniach poprzez 
zagospodarowanie terenu na cele społeczno-
-rekreacyjne” Gmina Kłaj otrzymała 856 tys. zł 
dotacji z Małopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020, z puli na 
odnowę obszarów wiejskich. Natomiast inwe-
stycja „Przebudowa i rozbudowa szkolnego 
boiska sportowego polegająca na wykonaniu 
nowej sztucznej nawierzchni w układzie boiska 
wielofunkcyjnego z doziemną wewnętrzną 
instalacją oświetlenia boiska, piłkochwytami, 
ogrodzeniem i zbiornikami na wodę deszczo-
wą zrealizowana została przy wsparciu finanso-
wym Województwa Małopolskiego w ramach 
projektu: „Małopolska Infrastruktura rekreacyj-
no – sportowa – MIRS”. Gmina Kłaj dopłaciła do 
obu zadań z budżetu Gminy.

W uroczystościach w ten dzień wzięli udział: 
marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz 
Smółka, starosta Wielicki Adam Kociołek, dyrek-
tor Departamentu Funduszy Europejskich 
Roman Wcisło, radni Powiatowi Jadwiga Sko-
czek oraz Zdzisław Prochwicz, przewodniczą-
cy Rady Gminy Kłaj Sylwester Skoczek, radni 
i sołtysi Gminy Kłaj, dyrektor Gminnego Zespo-
łu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół 

Kazimierz Sroka, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Bogdan Czyż, dyrektorzy 
Placówek Oświatowych oraz mieszkańcy naszej 
Gminy.

Uroczystego poświęcenia obu obiektów 
dokonał ksiądz Wikariusz Tomasz Plewa 
z parafii szarowsko – dąbrowskiej, a starosta 
Adam Kociołek przekazał w prezencie zestaw 
piłek do użytkowania dla obu obiektów spor-
towych. Po symbolicznym otwarciu poprzez 
przecięcie wstęgi przez dzieci oraz zaproszo-
nych  gości wielki aplauz wywołały rzuty do 
kosza na boisku w Łysokaniach, a w Szarowie 
w budynku szkoły po otwarciu, zaproszeni 
goście mogli ugasić pragnienie w ten gorący 
dzień i porozmawiać przy skromnym poczę-
stunku. Oba sportowe obiekty dołączamy 
do listy gGminnych obiektów na miarę XXI 
wieku, które będą wizytówką naszej gminy, 
a mieszkańców zapraszamy do korzystania 
i dbania o nowe obiekty, oby służyły Wam jak 
najdłużej.

Szkoła z pasją 
pomagania

Obiekty na miarę XXI wieku
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Zapraszamy na interesujące spotkania 

z historią, sztuką, legendami i zabytkami 

w ramach akcji „Rodzinne lato w Muzeum”. 

Zajęcia w okresie wakacji odbywają się 

zarówno w Zamku Żupnym jak i w ekspozycji 

Muzeum w kopalni soli  od 17.08  do 27.08,  

(wtorek – piątek, o godz.10.00).

Spotkania są ciekawe i intrygujące - 

uczestnicy mają  okazję do poszerzenia wie-

dzy o lokalnej historii, pracy muzealników czy 

dziejach zamku i kopalni, przy czym tematy  

przygotowano, co istotne, uwzględniając 

rozmaite potrzeby odbiorców. 

1. „Z jak zabytek” – Zamek Żupny, 17.08 
(wtorek), godz. 10.00 

W trakcie zajęć edukacyjnych uczestnicy 

dowiedzą się  m.in. dlaczego zabytki znajdują 

się w Muzeum. Poznając  historię niektórych 

z nich, odkryją tajniki gromadzenia ekspona-

tów,  przechowywania oraz sposobów kon-

serwacji. Na dzieci czekają różne ciekawe 

zadania, które pozwolą dowiedzieć się na 

czym polega  praca muzealnika.

2. „Legenda jest dobra na wszystko” - 

Muzeum w kopalni,  18.08 (środa), godz. 

10.00 

Z legendami jest jak z dobrymi piosenkami, 

można ich słuchać wszędzie i o każdej porze, 

marząc i zapominając o troskach. Opowie-

ści, które będzie można usłyszeć  w solnych 

podziemiach zabiorą  uczestników spotkania 

w niezwykłą podróż w przeszłość, a wystę-

pujące w nich postacie  „ożyją” na nowo. Nie 

zabraknie także  rozmaitych  interaktywnych 

zadań  mobilizujących dzieci  do twórczej 

aktywności. 

3. „Obraz ukryty w kwadratach” – Zamek 

Żupny,  19.08 (czwartek), godz. 10.00 

Na zajęciach będzie można  „zagościć” 

w starożytnych domach, które niegdyś  zdo-

biły piękne mozaiki, stanowiące  inspirację  

tematu spotkania. Uczestnicy poznają  ten  

rodzaj sztuki plastycznej  i metody tworzenia  

barwnych, mozaikowych  dzieł.  Co cieka-

we - każdy biorący udział w zajęciach będzie 

miał możliwość stworzenia  własnego obrazu 

– właśnie  metodą mozaiki. 

4.  „Górnicze łamigłówki” – Muzeum 

w kopalni,  20.08 (piątek), godz. 10.00  

Chociaż są wakacje i czas odpoczynku 

-  tym razem zajęcia będą dotyczyły trudów  

codziennej pracy  górnika - od średniowiecza 

aż po czasy współczesne. W trakcie wędrów-

ki przez komory i korytarze Muzeum w kopal-

ni soli uczestnicy spróbują sił w różnych 

zadaniach logicznych i zmaganiach górni-

czych, angażujących zarówno umysł, jak 

i aktywizujących  fi zycznie organizm. 

5.   „Przy królewskim stole” - Zamek Żupny,  

24.08 (wtorek), godz. 10.00   

Podczas spotkania 

będzie można prze-

nieść  się w  czasy daw-

nej kuchni królewskiej, 

aby dowiedzieć się m.in.  

co dawniej jadano i jakie 

zapachy rozchodziły się  

w królewskiej kuchni? 

Jak wyglądały naczynia, 

k t ó r y c h  u ż y w a n o 

w zamkach, np. solnicz-

ki? Czekają  ekscytują-

ce zadania, angażujące 

wiele zmysłów - powonienia, słuchu oraz 

dotyku – aby pomóc dzieciom rozwinąć arty-

styczną kreatywność.

6. „Podziemna skarbnica tajemnic” - 

Muzeum w kopalni, 25.08 (środa), godz. 

10.00   

Warsztaty odbędą się w Muzeum w kopalni 

soli - miejscu, które stanowi swoistą  pod-

ziemną skarbnicę wiedzy. Będzie można 

poznać  historie, legendy i tajemnice tych 

niezwykłych wnętrz wydrążonych w soli.  

Warto pamiętać, że wielicka sól powstała 

13,5 mln lat temu, a kopalnia zaczęła funkcjo-

nować w XIII w. Na uczestników zajęć czeka 

moc niespodzianek i ciekawostek.

7.  „Detektyw Salt” - Zamek Żupny,  26.08 

(czwartek)

Tym razem zapraszamy do udziału w spo-

tkaniu detektywistycznym. Uczestnicy tych 

ciekawych zajęć mają przed sobą nie lada 

wyzwanie - bowiem na rozwiązanie czeka 

zagadka. Kolejne kroki będą prowadzić do 

jej rozwikłania i rozszyfrowania kodu.  Każda 

solniczka będzie przez dzieci zauważona - 

zapowiada się wiele emocji!

8.  „Tajemnicza moc solanki z wielickiej 

kopalni” - Muzeum w kopalni,  27.08 

(piątek)

Jak aktywne lato – to tylko w Muzeum! 
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Jednym z ciekawszych  obiektów prezento-

wanych na wystawie jubileuszowej 70/70 

w wielickim Muzeum jest  kryształ o strefo-

wym zabarwieniu fi oletowym. Powstał ok. 250 

mln lat temu, a pochodzi z niemieckiej Kopal-

ni Soli w Merkers w Niemczech. Okaz posiada 

wewnętrzne pustki wypełnione płynem oraz 

otworek w jednej ze ścian, którym prawdo-

podobnie pozyskano płyn do analizy. Badanie 

inkluzji ciekłych jest jedną z najlepszych metod 

określenia składu chemicznego pierwotnych 

solanek, z jakich wytrąciły się sole. 

Kopalnia Soli w Merkers

Eksploatacja w Kopalni Soli w Merkers pro-

wadzona była od końca XIX w. Początkowo 

pozyskiwano z niej sól magnezową przydat-

ną w wytwarzaniu materiałów wybuchowych, 

a następnie sól potasową do produkcji nawo-

zów. Sól kamienna (halit) traktowana była jako 

produkt uboczny. Ostatecznie eksploatację soli 

zakończono w 1993 r. i obecnie kopalnia

stanowi jedynie obiekt turystyczny.

Odkrycie niezwykłej urody Groty Kryształowej

W kopalni w Merkers w roku 1980 r., na głębo-

kości 800 m, podczas prowadzenia robót górni-

czych natrafi ono na kawernę (pustą przestrzeń) 

wypełnioną kryształami halitu. Grota Kryształo-

wa jest imponujących rozmiarów:  45 m długo-

ści, do 10 m szerokości i około 15 m wysokości. 

Jej kubatura to około 4500 m³,  a krawędzie 

kryształów osiągają długość 1 m. 

Warto zaznaczyć, że swoje Groty Kryształowe 

posiada też wielicka kopalnia. Niestety można je 

zwiedzać bardzo rzadko i to tylko za zgodą kon-

serwatora. Natomiast kryształy soli z tych grot 

są prezentowane na stałej wystawie „Geologia 

złóż solnych Polski” w Muzeum w Kopalni Soli. 
Hitlerowski skarbiec złota

Należy przy tym wspomnieć, że Kopalnia Soli 

w Merkers skrywa niechlubną tajemnicę z cza-

sów II wojny światowej. Otóż Niemcy zamienili 

ją na skarbiec, w którym gromadzili złoto skra-

dzione z europejskich banków. Zdeponowali tu 

220 ton tego kruszcu, a przy tym  ukrywali  też 

inne cenne przedmioty oraz walutę. W kwietniu 

1945 r. na skarbiec ten natrafi li  Amerykanie. Co 

ciekawe -  nie była to jedyna niemiecka kopalnia 

soli zamieniona przez hitlerowców na magazy-

ny -  głównie dzieł sztuki. 

A zatem –zapraszamy do Zamku Żupnego na 

wystawę jubileuszową 70/70,która jest czyn-

na tylko do 22 sierpnia 2021 r. To już ostatnie 

chwile kiedy można zwiedzić tą wyjątkową 

ekspozycję, zorganizowaną z okazji 70-lecia 

powstania Muzeum Żup Krakowskich. 70 obiek-

tów ze zbiorów Muzeum - cennych  material-

nie, ale także ważnych historycznie - ciekawie 

symbolizuje piękno, bogactwo i różnorodność 

całej muzealnej kolekcji. 

www.muzeum.wieliczka.pl
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Ekspozycje Muzeum są czynne:

• na III poziomie kopalni:  ponie-

działek-piątek: 9.00-17.00, 

sobota-niedziela: 8.30- 18.30

• w Zamku Żupnym: wtorek-nie-

dziela: 9.00-17.00, poniedziałek: 

nieczynne.

Uwaga: Ze względu na bezpie-

czeństwo zwiedzających godziny 

otwarcia ekspozycji mogą ulec 

zmianie.

Wejście na ekspozycje do Zamku 

oraz sklep muzealny i kasa 

znajdują się od strony Ogrodu 

Żupnego (dawna restauracja Kró-

lewska). 

17-27.08, godz. 10.00

Rodzinne Lato w Muzeum, 

Zamek Żupny i Muzeum w kopalni

3 i 5.08, godz. 11.00

Warsztaty Międzypokoleniowe, 

Zamek Żupny i Muzeum w kopalni

3.08: „Podróże - małe i duże”, 

Muzeum w kopalni

5.08: „Zawody znane i zapomnia-

ne”, Zamek Żupny

do 22.08 

Ekspozycja jubileuszowa „70/70”, 

Zamek Żupny

do 31.12 

Wystawa pokonkursowa „Z moich 

rodzinnych stron – zabytki zapo-

mniane, 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 z Kartą Dużej Rodziny 

i Krakowską Kartą Rodziny 

z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Wydarzenia 
kulturalne

sierpień  2021

Solanka, czyli słona woda, była  znana od 

bardzo dawna, kiedyś wypływała samoczynnie 

na powierzchnię ziemi w postaci źródeł. Nasi 

przodkowie produkowali z niej sól gotując  na 

ogniu w dużych glinianych garnkach. Ta niezwy-

kła woda posiada  także właściwości lecznicze 

- jest używana do kąpieli, inhalacji czy okładów. 

Solance zawdzięczamy też piękne formy solne 

zdobiące niektóre wnętrza w kopalni: kalafi o-

ry, stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, wyrosłe na 

przedmiotach kryształy czy malownicze jeziorka 

solankowe. Wędrując podziemnymi chodnikami 

i starymi komorami solnymi uczestnicy pozna-

ją siłę tej niezwykłej wody, rozwiążą zadania 

i wykonają interesujące  doświadczenie.
Przydatne informacje:

• Czas trwania zajęć: Muzeum w kopalni ok. 1,5 h, 

Zamek - ok. 1 h.

• Koszt: Muzeum w kopalni - 9 zł./os., Zamek - 

bilet rodzinny 15 zł (2+2, każda kolejna osoba 8 

zł).  

• Zbiórka: sklep i kasa w Zamku (wejście od strony 

Ogrodu Żupnego).

• Preferowany wiek uczestników: 6 – 12 lat.

• Informacja i rezerwacja: Dział Edukacji: 12 289 

16 33.

• 50% zniżki  z  Wielicką Kartą Dużej Rodziny 

3+,Krakowską Kartą Rodzinną  z Kartą Dużej 

Rodziny, Krakowską Kartą Rodziny z Niepełno-

sprawnym Dzieckiem.

Niezwykły okaz 
– fi oletowy 
kryształ halitu
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