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„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec,
Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju
bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które
On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd
i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
(Iz 9, 5-6)
Na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowy 2023 Rok życzymy
wszelkich potrzebnych łask Bożych. Aby przyszedł pokój do
naszych serc i wszystkich narodów świata. I nadzieja, aby
dodawała sił i radości. Aby Narodzony Pan został przyjęty
do naszych serc.
Redakcja Panoramy Powiatu Wielickiego

W Wieliczce powstanie
szpital uniwersytecki wraz
z przychodnią i centrum
dydaktycznym dla studentów
W Collegium Medicum w Krakowie 13 grudnia prof. Tomasz
Grodzicki - prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium
Medicum wspólnie z burmistrzem Wieliczki Arturem Koziołem podpisali porozumienie dotyczące budowy na terenie Wieliczki Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum Dydaktycznym
dla Studentów.
cd. na stronie 6

.

Fot. Betlejem, Ziemia Święta, miejsce narodzenia
Pana Jezusa

Otwarcie Raba Resort w Gdowie
Dawny ośrodek wypoczynkowy Telewizji Polskiej, po którym pozostały piękne wspomnienia i zdjęcia w kronikach, to obecnie kompleks
Raba Resort, który tworzy dwanaście nowoczesnych, wybudowanych tu na przestrzeni
kilku ostatnich lat domków, dostosowanych do
potrzeb chcących wypocząć w ciszy i komforcie osób. Ośrodek znajduje się nad Rabą, na ternach wypoczynkowych gdowskiego Zarabia.
Tu spotkała się historia i nowoczesność. Teren
ten nabyła Firma Chomik, która z właściwym
sobie zaangażowaniem, rozpoczęła działalność
w nowej branży.
Rabę Resort budowano i wyposażano
z największą starannością. Znajduje się pięć
domków jednorodzinnych a udostępnionych

jest osiemnaście apartamentów. W budynku gastronomiczno konferencyjnym będzie
kawiarnia „Rabatka”, na tę chwilę tutaj wydawane są gościom śniadania. To nowe miejsce
na turystycznej mapie Gdowa, zwiększające
ilość oferowanych w gminie miejsc noclegowych o 96. Uroczystemu otwarciu towarzyszyło poświęcenie obiektu, którego dokonał
ks. proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Gdowskiej Bogusław Seweryn. Prezes Marek Świeży
po powitaniu zaproszonych gości, a wśród
nich wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa,
zastępcę dyrektora Departamentu Funduszy
Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego Romana Wcisło,
o. Grzegorza Piątka prowadzącego Duszpaster-

stwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT,
opowiedział o nowej inwestycji oraz podziękował wykonawcom. Już są rezerwacje nie tylko
w celach wypoczynkowych ale i na przyjęcia
z okazji chrzcin, Komunii Św. czy spotkania firmowe lub konferencje. Nieopodal przebiegać
będzie trasa rowerowo – piesza „VeloRaba”,
a obecnie jest plac zabaw i skatepark. Raba
Resort zaprasza.
B. Zapadlińska

100 LAT LKS CZARNOCHOWICE

Dumni ze swojej historii
Założony w 1922 roku Ludowy Klub Sportowy Czarnochowice świętuje w tym roku piękny
jubileusz 100-lecia działalności.
Na pewno jest to najstarszy klub
w gminie Wieliczka, wszystko wskazuje też na to, że i w powiecie wielickim atakże najprawdopodobniej
najstarszym LZS w Polsce. Mapiękną historię, wielu oddanych działaczy, mocno wspiera go także lokalny samorząd.
Czarnochowice w sezonie
1961/1962 wygrały rozgrywki
w krakowskiej klasie A. Wówczas
to był czwarty poziom rozgrywkowy w Polsce. Drużyna wyprzedziła takie marki jak Metal Tarnów,
Zwierzyniecki Kraków, Dunajec
Nowy Sącz, BKS Bochnia, Okocimski Brzesko czy rezerwę tarnowskiej
Unii. To było wydarzenie bez precedensu, gdy okazało się, że zespół
z małej wsi zagra na trzecim poziomie w kraju. Piłkarze tamtej drużyny
stali się autentycznymi bohaterami,
powstała specjalna pocztówka z sylwetkami autorów tego sukcesu.
Niemniej nie był on przypadkowy,
bo Czarnochowice grały w piłkę
wybornie i radziły sobie w lidze,
w której występowały takie kluby
jak Hutnik, Kabel, Prokocim, Victo-
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ria Jaworzno, Tarnovia czy rezerwy
Wisły, Cracovii i Wawelu. Potem
przyszły lata 70. i udział Czarnochowic w tzw. lidze wojewódzkiej.
W drużynie tej występowali ci, którzy jako mali chłopcy oklaskiwali
i podawali piłki dawnym gwiazdom.
Klasa wojewódzka była czwartym
poziomem rozgrywkowym w kraju,
niemniej nazwa ligi dawała ogromną satysfakcję, a poziom w niej był
niezwykle wysoki. Klub wychował
także wybitnego zawodnika Rafała Wrześniaka, który swoją piękną karierę (ponad 400 występów
w Cracovii) zaczynał i kończył w LKS
Czarnochowice.
Wiceprezes MZPN w Krakowie
Bartosz Ryt wręczył podczas lipcowych uroczystości prezesowi
klubu Krzysztofowi Kałuży „Medal
110-lecia piłki nożnej w Małopolsce” oraz okazały puchar. Taki
sam medal otrzymał Klemens
Olszewski-Oprych, 101-letni były
zawodnik i działacz, który jest
żywą legendą LKS Czarnochowice.
Imprezy towarzyszące organizowane były przez cały rok. W sierpniu
odbyła m.in. kolejna już 22 edycja
turnieju im. Jana Roberta Zaricznego, byłego zawodnika i prezesa klubu, sołtysa Czarnochowic

oraz polskiego patrioty. Specjalnie
na jubileusz powstał także mural,
który można podziwiać na klubowym obiekcie. Obecnie działają
sekcje piłki nożnej ( wielicka klasa
A )oraz siatkówki kobiet ( II liga
małopolska kobiet). Czarnochowicki LKS jest słynny także z turnieju
piłkarskiego im. J.R. Zaricznego,
organizowanego tu nieprzerwanie
od ponad 22 lat. W roku 2023 czyli

my dalszy rozwój naszych sekcji
sportowych w tym młodzieżowych
grup. Ponadto planujemy dalszą
modernizację naszego stadionu
w tym montaż repliki starego zegara, który odmierzał czas gdzie LKS
występował w III lidze jak również
awans z drużyną siatkarek do I ligi
małopolskiej . W planach jest też
budowa wielofunkcyjnego boiska
ze sztuczną nawierzchnią.

W ten szczególny czas Bożego Narodzenia
proszę przyjąć najserdeczniejsze
życzenia – zdrowia, pomyślności, radości
i zadowolenia. Niech dobroć i ciepło,
które rodzą się w Boże Narodzenie na stałe
zamieszkają w Waszych sercach, a Nowy
2023 Rok przyniesie spełnienie planów
i zamierzeń.
Z najlepszymi życzeniami
Wójt Gminy Gdów
Zbigniew Wojas
Przewodniczący Rady Gminy Gdów
Tadeusz Ciężarek
101 roku istnienia klubu planuje-
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Czas narodzin każdego człowieka jest wielkim darem,
i jego życie, i wszystko co może w nim uczynić.
Jakże wielkim darem dla wszystkich ludzi na świecie,
stały się narodziny Syna Bożego, Jezusa,
W tym szczególnie ważnym czasie oczekiwania na pokój,
życzmy sobie wzajemnie, aby ten dar spłynął na ziemię,
na zwaśnione narody ale i do naszych serc,
gdy świętować będziemy Boże Narodzenie,
Aby wróciła nadzieja i radość a chorym zdrowie,
Abyśmy przy Wigilii dzielili się w przyjaźni
i miłości opłatkiem
Niech Nowy, 2023 Rok,
przyniesie same dobre wiadomości!
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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

W Wieliczce powstanie
szpital uniwersytecki wraz
z przychodnią i centrum
dydaktycznym dla studentów
cd. z okładki
Prorektor ds. Collegium Medicum UJ kilkukrotnie gościł w Wieliczce w ramach roboczych spotkań dotyczących rozbudowy
obszaru medycznego w Wieliczce i deklarował chęć współpracy
w tym obszarze. Podpisanie porozumienia to ważny krok zmierzający do finału wspólnych założeń, dokument konkretyzuje kierunki współpracy przy budowie, powstaniu oraz funkcjonowaniu
szpitala wraz z przychodnią oraz centrum dydaktycznym w Wieliczce.
Warto przywołać wypowiedź prof. Tomasza Grodzickiego podczas Międzynarodowej Konferencji Ekonomia-Finanse-Zarządzanie w Wieliczce: „Współpraca z Wieliczką jest dowodem na to,
w jaki sposób odpowiadać na współczesne wyzwania w obszarze medycznym. Myślę, że dzisiaj mówienie o ekonomii finansach
i zarządzaniu - nowych wyzwaniach - nie może być oderwane od
medycyny, pandemia bardzo nam jednoznacznie uświadomiła,
że medycyna jest jednak dla nas wszystkich kluczowa, i to niezależnie od miejsca zamieszkania, niezależnie od państw i kontynentów, niezależnie od tzw. peselu - osiągnięcia współczesnej
medycyny są niezbędne, żeby mogły być zastosowane wszędzie
i ta wymiana transgraniczna, w kontekście wymiany doświadczeń
jest bardzo ważna, żeby poprawić jakość życia mieszkańców, tu
i teraz.” „Przy podpisaniu tak ważnego porozumienia powstaje
pytanie - w jaki sposób zrealizować tak strategiczny dla Wieliczki
projekt. Możemy założyć, że dla tak istotnego przedsięwzięcia uda
się pozyskać środki finansowe z Krajowego Programu Odbudowy,
którego beneficjentem będzie Uniwersytet. Cieszę się, że możemy
stworzyć warunki dla realizacji tak strategicznej dla mieszkańców
Miasta i Gminy Wieliczka inwestycji. Bardzo dziękuję wszystkim
za ten ważny krok” - powiedział Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł
w dniu podpisania porozumienia.
W preambule Porozumienia czytamy: „Zważywszy, że: w dniu
21 października 2021 roku, Uniwersytet, Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz Gmina Wieliczka podpisały List intencyjny
- wyrażenie woli współpracy, którego przedmiotem były m. in.
budowa i utworzenie na terenie Wieliczki Szpitala z przychodnią
oraz z Centrum Dydaktycznym dla studentów, zachodzi potrzeba poczynienia dalszych kroków do osiągnięcia celów, w tym
uszczegółowienia i konkretyzacji dalszych działań w ramach
współpracy”. Niniejsze Porozumienie określa dalsze kierunki
współpracy w zakresie: budowy i utworzenia na terenie Miasta
Wieliczka Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią oraz Centrum
Dydaktycznym dla Studentów, w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji, dalszych etapów działań i deklarowanych zadań
sygnatariuszy porozumienia”.
Gmina po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Miejską
w Wieliczce, w drodze aktu notarialnego przekaże odpowiedni
teren pod budowę Szpitala, przygotowując koncepcję uzbrojenia
terenu w wodę, odprowadzania ścieków, gaz i energię elektrycz6
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ną. Przygotuje również koncepcję rozwiązań komunikacyjnych
dla przyszłych użytkowników wybudowanego obiektu. Uniwersytet zobowiązuje się w terminie do 5 lat od przekazania przez
Gminę terenu rozpocząć budowę Szpitala, podejmując wszelkie prace koncepcyjne i projektowe związane z uzyskaniem od
właściwych organów stosownych pozwoleń, uzgodnień i opinii
mających na celu budowę utworzenie na wskazanym terenie
Miasta i Gminy Wieliczka - Szpitala jako jednostki organizacyjnej
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W styczniu Rada Miejska
w Wieliczce będzie procedować dalsze kroki związane z realizacją
przedsięwzięcia.
grudzień 2022

Radosna Wigilia dla
Mieszkańców
Ta przepiękna tradycja kultywowana od lat, jest oczekiwanym
przedświątecznym wydarzeniem. Wpierw na wielickim rynku ustawiana jest potężna choinka, szopka betlejemska oraz stoiska regionalne. Już widać przedświąteczną radość!
Tegoroczna Wigilia rozpoczęła się w niedzielę 18 grudnia w samo
południe i miała szczególnie piękną oprawę - wokół śnieg, choinki
przyozdobione przez dzieci, piękne zabytkowe sanie które stały się
nie lada atrakcją i miejscem do wykonania w nich zdjęć. Harcerze
przekazali burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka Arturowi Kozio-

"A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie
powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi
Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy:
"Bóg z nami". (Mt 1, 22-23)
Życzymy, aby czas Bożego Narodzenia był czasem
prawdziwie rodzinnym, pełnym zgody, radości i miłości.
Aby w każdym sercu zamieszkała nadzieja. A Nowy 2023
Rok przyniósł pokój dla nas i całego świata. Niech sprawi
to Ten, który przyszedł aby nas zbawić.

Burmistrz
Artur Kozioł

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Luraniec

łowi światło Pokoju 2022 z Groty Betlejemskiej. Zapach regionalnych potraw wigilijnych, które przygotowały panie z Kół Gospodyń
Wiejskich unosił się wokół i zachęcał do korzystania z degustacji.
W tej radosnej atmosferze burmistrz Artur Kozioł przywitał wszystkich zgromadzonych i złożył mieszkańcom świąteczno-noworoczne życzenia. Na czas Bożego Narodzenia pobłogosławił wszystkich
ks. proboszcz Parafii pw. św. Klemensa Wojciech Olszowski. Czas
kolędowania rozpoczęła Schola Hosanna, niebawem na scenie
pojawiła się Katarzyna Oleś Blacha z Adrianem Domareckim. W tej
pięknej atmosferze wręczono nagrody uczestnikom konkursu plastycznego „Eko-choinka” a zespół parafialny „Caritas” prowadził
akcję charytatywną. To był przepiękny świąteczny dzień!

panorama.wieliczka.pl
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Wigilijne spotkanie
przedstawicielek Wiejskich
i Osiedlowych Kół Gospodyń
Radosny czas oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia sprzyja spotkaniom świąteczno-noworocznym. Z tej okazji, 13.
grudnia w Wielickim Centrum Kultury odbyło się spotkanie wigilijne
przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich i Osiedlowych z naszej gminy,
zaproszonych przez burmistrza Wieliczki Artura Kozioła.
Wspólnie spędzony czas był okazją do podziękowań za dotychczasową, niezwykle aktywną współpracę, pełną poświęceń i zaangażowania
w projekty, wydarzenia i akcje charytatywne realizowane na terenie
miasta i gminy Wieliczka. Przybyłych gości powitała dyrektor Wielickiego Centrum Kultury Magdalena Kot. Słowa uznania za całoroczny trud
włożony w przygotowanie degustacji potraw regionalnych, tym samym
pielęgnowanie lokalnych tradycji, a także życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia złożył zastępca burmistrza Wieliczki ds.
Inwestycji Piotr Krupa oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec. We wspólnym świętowaniu wzięli udział również
sekretarz Gminy Wieliczka Adam Marek Panuś, dyrektor Wydziału Kultu-

ry, Turystyki, Sportu i Komunikacji Społecznej Magdalena Golonka oraz
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dominika
Chylińska. Spotkanie podsumowała radna Rady Miejskiej w Wieliczce
i wieloletnia szefowa Kół Gospodyń Wiejskich Małgorzata Krasoń, kierując pełne życzliwości słowa podziękowania za owocną współpracę na
rzecz szerzenia działalności wielickich gospodyń. Całe spotkanie swoim
występem uświetniła Kapela Mietniowska.

Wieliczanka wyróżniona
w Małopolskim Plebiscycie
Hanna Kozioł – naszej Wieliczanka, została wyróżniona wśród seniorów za aktywną postawę i działalność na rzecz lokalnej społeczności
w Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem – Senior i Seniorka
Roku”. Plebiscyt ten jest pierwszym w Polsce konkursem, pozwalającym
wyłonić wyjątkowych seniorów, którzy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, uniwersytetach trzeciego wieku czy są liderami
lokalnych społeczności.
Hanna Kozioł to seniorka aktywna, a przede wszystkim człowiek
z pasją, dla której najważniejszy jest człowiek i działania w kierunku
zapewnienia mu możliwości rozwoju i edukacji bez względu na wiek.
Przez większość swojej pracy zawodowej związana z kulturą, kierowała
się hasłem „Z ludźmi przez ludzi i dla ludzi”. Po przejściu na emeryturę
nie zaprzestała swojej działalności społecznej, pracując na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki zebranemu doświadczeniu w pracy na rzecz
środowiska senioralnego, nie musiała szukać sobie zajęcia, ponieważ jej
naturalna skłonność do działania, sama przyciąga wyzwania. Na rzecz
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społeczności Wielickiej działa od wielu lat, a dzięki pełnionej obecnie
funkcji Przewodniczącej Gminnej Rady Seniorów, szeroko wspiera
aktywność ludzi starszych, współpracuje z jednostkami samorządu na
rzecz seniorów, monitoruje ich potrzeby i zgłasza odpowiednim organom. Jeszcze raz serdeczne gratulacje !

grudzień 2022

Materiały informacyjne Gminy BISKUPICE

Świetlica w Przebieczanach
uroczyście otwarta!

Gmina Biskupice wzbogaciła
się o nowe miejsce spotkań i aktywizacji lokalnego społeczeństwa.
W niedzielę, 11 grudnia odbyło
się uroczyste otwarcie wyczekanej
przez mieszkańców Przebieczan
nowo wybudowanej świetlicy.
Obiekt pobłogosławił i poświęcił
Proboszcz Parafii pw. św Marcina
w Biskupicach ks. Robert Jończyk.
Następnie symbolicznie przecięto
wstęgę. Zgromadziliśmy się dzisiaj,
aby dokonać uroczystego otwarcia
budynku Świetlicy. Od blisko dwóch
dekad zabiegaliście Państwo, aby
w Przebieczanach stanął budynek,
który będzie służył lokalnej społeczności. W tym miejscu chciałbym
podziękować i przekazać słowa
uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia. Mam ogromną nadzieję,

że będzie to miejsce idealne do spotkań integracyjnych wszystkich grup
wiekowych i będzie służyć Mieszkańcom tej i okolicznych miejscowości - mówiła Wójt Renata Gawlik.
Drugą część uroczystości rozpoczął
występ uczniów Szkoły Podstawowej w Przebieczanach. Zespół pod
dyrekcją niezastąpionego Marka
Śnieżka - nauczyciela muzyki przygotował na tę okazję specjalny
repertuar, łączący w sobie ciekawe
interpretacje współczesnych piosenek z utworami świątecznymi.
Na scenie wystąpił Zespół „Kapela
Mietniowska” z energetycznym
koncertem w stylu retro. Zwieńczeniem spotkania był koncert Zespołu „Bodzanowianki”, który przygotował specjalny repertuar na to wydarzenie. Nie zabrakło przyśpiewek a
także utworów skomponowanych
z okazji otwarcia świetlicy. Na pyszny tort zaprosiły panie z KGW Przebieczany. Było coś i dla najmłodszych - równocześnie dzieciaki
mogły wziąć udział w warsztatach
z tworzenia ozdób świątecznych.
Zajęcia przygotowane zostały przez
Centrum Kultury Gminy Biskupice.
Dzieci pod czujnym okiem instruktorek tworzyły piękne zawieszki,
którymi udekorowały świąteczne
drzewko. Na scenie wystąpił Tetar
Krak – art., zabierając zebranych
do zimowej krainy z bałwankiem
Olafem i księżniczką Anną. Należy
podkreślić, iż budowa Świetlicy była
możliwa dzięki pozyskanym na ten
cel dotacjom i dofinansowaniom,
pochodzącym ze środków Unii
Europejskiej w ramach działania 7.
Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich, Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wielu
głębokich i pięknych przeżyć przy Wigilijnym stole,
radości i wewnętrznego spokoju,
które pozwolą w naszych sercach na długo zachować dobro,
płynące z Narodzenia Bożego Dzieciątka.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego
optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Wójt Gminy Biskupice
Andrzej Kasina
Renata Gawlik

OSP Łazany na XII Barbórkowym
Turnieju Strażaków i Ratowników
10 grudnia odbył się XII Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników „Kopalnia Soli Wieliczka 2022”,
który swoim patronatem honorowym objął Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej. Gminę
Biskupice reprezentowali druhowie
z OSP Łazany.
Od dwunastu lat w podziemiach
zabytkowej Kopalni Soli organizowane są zawody strażaków i ratowników, w których udział biorą
grupy z całej Polski. W tej edycji
na starcie stanęła rekordowa ilość
113-stu drużyn. Wśród 11 zgłoszonych z powiatu wielickiego drużyn,
znalazła się także grupa reprezentująca OSP Łazany a zarazem naszą
gminę. Zawodnicy w trzyosobowych zespołach za zadanie mieli
wydostanie się z poziomu 110
metrów – schodami na powierzchnię ziemi. Morderczy bieg wykonywany jest w pełnym wyposa-

żeniu – specjalistyczne ubrania
wraz z aparatami ODO (maski oraz
butle). Oficjalne zakończenie zawodów odbyło się w Komorze Warszawa na głębokości 125 metrów.
W uroczystościach wręczania
nagród wzięli udział także włodarze gmin. Z gratulacjami dla drużyny z Łazan pojawiła się wójt Gminy
Biskupice Renata Gawlik.

Ruszyła sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych
Szanowni Mieszkańcy Gminy Biskupice, od dnia 9.12.2022r. (piątek) w Gminie
Biskupice rozpoczęła się sprzedaż węgla po
cenach preferencyjnych.
W związku z sukcesywnym otrzymywaniem węgla przez naszą gminę,
informujemy, iż od 9.12.2022r. trwa
sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy Biskupice
(w pierwszej kolejności rusza sprzedaż
ekogroszku zgodnie z przyznanym sor-

panorama.wieliczka.pl

tymentem przez PGG) Przypominamy, iż
warunkiem niezbędnym do zakupu węgla
jest zapisanie się na listę w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupicach (osobiście, telefonicznie, mailowo)
oraz ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO. Szczegółowe informacje dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Trąbki
340 tel. 12 250 65 11
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Kopalnia Soli „Wieliczka”

DLA DOBRA INNYCH

13 grudnia w Filharmonii Krakowskiej rozdano nagrody
Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus
Hominus”. Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu
był Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak,
który otrzymał wyróżnienie w kategorii „Odpowiedzialny
społecznie”.
W uzasadnieniu wyróżnienia napisano: „w dowód uznania za
odpowiedzialną postawę wobec pracowników Kopalni Soli
„Wieliczka” S.A. i mieszkańców miasta w trudnym czasie pandemii
COVID-19. Za wielowymiarowe i niekonwencjonalne rozwiązania
służące promocji lokalnego dziedzictwa oraz kultywowaniu
górniczych i patriotycznych tradycji. W podziękowaniu za
troskę o drugiego człowieka, a w szczególności za inicjowanie
i organizowanie pomocy dla obywateli Ukrainy”.
Nagrodę „Amicus Hominum” ustanowiono w roku 2006. Trafia do
osób, które działają dla dobra innych, które dostrzegają i wspierają
drugiego człowieka, pomagają oraz zachęcają do pomocy.
fot. UMWM

MILION ZWIEDZAJĄCYCH

Kopalnia Soli „Wieliczka” powitała milionowego w tym roku
turystę. Turystę, a właściwie turystkę, która do Wieliczki
przyjechała z Czech, z Brna. Solne progi przekroczyła
w środowe przedpołudnie 30 listopada.
Na nadszybiu szybu Daniłowicza na milionową turystkę 2022
czekało mnóstwo niespodzianek. Podjęto ją z honorami i, jak
przystało na wielicką kopalnię, solą. Wśród pamiątek, które zabrała
ze sobą do domu, były unikatowa solna rzeźba, solne kosmetyki
oraz oryginalny górniczy kask. Z rąk Prezesa Kopalni Soli „Wieliczka”
S.A. milionowa turystka otrzymała voucher, dzięki któremu będzie
mogła wypocząć w Hotelu Grand Sal i skorzystać z dobrodziejstw
kopalnianego mikroklimatu w podziemnym Uzdrowisku.
- Milion gości w 331 dni to powód do dużej radości – podkreśla Paweł
Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. – Ostatni raz
taką frekwencję kopalnia świętowała przed pandemią, w roku 2019.
Wtedy milionowego gościa powitała już latem. Rok 2022 przynosi nam
mocny dowód na to, że ruch turystyczny odbudowuje się po ostatnich,
niełatwych dla branży, dwóch latach. Porównując kończący się rok
z ubiegłym, zanotowaliśmy wzrost ruchu turystycznego o ponad 55%.
Wśród gości odwiedzających wielicką kopalnię przeważają Polacy
(58% całego ruchu). Przed pandemią trend był odwrotny – dominowali
obcokrajowcy. W roku 2022 widać już wyraźnie, że zagraniczni
turyści wracają na solny szlak. Najliczniejsi są Brytyjczycy, Niemcy
i Francuzi. Czesi znaleźli się na miejscu 4., zaś na 5. goście z USA.
Opracowanie: Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., biuroprasowe@kopalnia.pl, tel. 12 278 73 71
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Materiał informacyjny Gminy Kłaj

Powstaje projekt
przebudowy drogi
w Targowisku
Jeszcze w tym roku gotowy będzie projekt rozbudowy drogi gminnej w Targowisku. Tym razem
do remontu planowana jest droga której bieg
rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą umownie nazywaną Centralna (koło dawnego kiosku)
do mostu na skrzyżowaniu z tzw. ulicą Sportową.
Największą bolączką korzystających z tej drogi jest
brak chodnika. Jego budowa niewątpliwie zwiększy poczucie bezpieczeństwa przede wszystkim
pieszych oraz rowerzystów. Projekt nie oznacza od
razu budowy. To dopiero pierwszy krok do tego,
aby marzenie stało się rzeczywistością. Zanim
dojdzie do realizacji konieczne będzie również
pozyskanie mnóstwa zgód od zamieszkujących
wzdłuż planowanego przedsięwzięcia, uzyskanie
pozwoleń na budowę i przeprowadzenie procedury przetargowej. Natomiast Wójt Gminy Kłaj
z pewnością będzie się starał również o pozyskanie środków zewnętrznych na tę sporą inwestycję.

Podpisano umowę na budowę
parkingu w Łężkowicach

7 grudnia Wójt Gminy Kłaj podpisał umowę
z firmą „Mar-Ziem” na budowę długo wyczekiwanego parkingu przy Kościele w Łężkowicach.
Już na wiosnę odwiedzający m.in. takie
miejsca jak cmentarz, kościół, dom kultury
(odległość: 160 m), remiza OSP (odległość:
150 m) oraz Wodociągi Gminy Kłaj (odległość:
350 m), będą mogli pozostawić swoje pojazdy na jednym z dwóch nowych parkingów.
Inwestycja będzie realizowana na tzw. parkin-

gu górnym Kościoła oraz na wprost plebani
parafialnej, wzdłuż drogi umownie nazywanej
ulicą Jana Pawła II. Na górze powstanie 40 stanowisk, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych,
natomiast na dole przewidziano 32 stanowisk,
w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.
Obiekt ten ma służyć skomunikowaniu
sąsiednich miejscowości i osób regularnie
z nich dojeżdżających do Krakowa oraz Bochni. Wystarczy zaparkować samochodów na
parkingu, a następnie przesiąść się do komunikacji zbiorowej na Drodze Krajowej nr 94.
Dodatkowo gminę oraz obszar Lokalnej Grupy
Działania przecinają liczne trasy turystyczne,
w tym m.in. VeloRaba. Po zakończeniu budowy, miłośnicy sporów na wolnym powietrzu,
w bezpiecznym miejscu będą mogli pozostawić pojazd i kontynuować wycieczkę na rowerze, rolkach, wrotkach lub innych.
Gmina Kłaj nie posiada własnych terenów
w pobliżu obiektów użyteczności publicznej tj.

Przy boisku „Wolnych” powstanie trybuna
6 grudnia Wójt Gminy Kłaj podpisał
umowę z firmą Bargiel z Myślenic na
budowę czterorzędowej, zadaszonej
trybuny, która ma powstać przy boisku

panorama.wieliczka.pl

sportowym Towarzystwa Sportowego
„Wolni” Kłaj.
Na realizację tego zadania wykonawca ma 5 miesięcy, tak więc już na

kościół, dom kultury, remiza OSP oraz Wodociągi Gminy Kłaj na których możliwe byłoby
wybudowanie parkingu. Z tego powodu parking zaprojektowano na terenie nienależącym
do Gminy, ale oddanym na rzecz samorządu
w użyczenie, na podstawie umowy zawartej
na okres 25 lat.
Na realizację zadania Gmina Kłaj otrzymała
dofinasowanie w kwocie: 144 736,00 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.
Oliwia Golarz

wiosnę miłośnicy piłki nożnej będą
mogli mobilizować spor towców
w każdych warunkach pogodowych.
Trybuna na minimum 260 miejsc siedzących zabezpieczona będzie balustradą, a od frontu przewidziano dwa
wejścia. Zadanie ma kosztować: 457
560 złotych.
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Współpraca z policją przy ochronie zbiorów

fot. Dariusz Kołakowski

14 grudnia br. w Sali Gotyckiej Zamku
Żupnego zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Muzeum Żup Krakowskich
Wieliczka a Komendą Powiatową Policji w Wieliczce, dotyczące współpracy przy ochronie zbiorów. To ważny krok
w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa
naszej instytucji. Celem Porozumienia jest,
w związku z nowymi zadaniami i wyzwaniami, zwiększenie poziomu ochrony
Muzeum dzięki stałej współpracy, wymianie
informacji, szkoleniom i wspólnie wypracowywanym zasadom postępowania.
W uroczystości podpisania dokumentu
uczestniczyli: Komendant mł. insp. Mirosław
Strach, Dyrektor Muzeum Jan Godłowski
oraz Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych i górniczych Zbigniew Jawień.

Pierwsza nagroda dla filmu o Alfonsie Długoszu
Miło nam oznajmić, że decyzją jury 17th
FilmAT Festival pod przewodnictwem Zbigniewa Żmudzkiego, nasz muzealny ﬁlm pt.
„Pasja z głębi ziemi. Alfons Długosz i dzieło jego życia” otrzymał pierwszą nagrodę
w międzynarodowym konkursie, w kategorii: Filmy dokumentalne i reportaże / Historia i dziedzictwo.
Autorem koncepcji ﬁlmu jest nasz kolega
Piotr Chwalba, pracownik Działu Promocji
i Marketingu, zafascynowany od lat postacią
założyciela Muzeum. Wielka pasja A. Długosza zrodziła głębokie zainteresowanie jego
ciekawą osobowością, co zaowocowało spektakularnym sukcesem ﬁlmu. Mamy
nadzieję, że te piękne przykłady życiowej
fascynacji - zarówno twórcy ﬁlmu, jak założyciela naszej instytucji - będą stanowić
inspirację dla wielu osób zainteresowanych
kulturą, sztuką i muzealnictwem.
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Muzeum składa serdeczne podziękowania Panu Pawłowi Nowakowi, prezesowi
Kopalni Soli „Wieliczka” za udostępnienie
starych wyrobisk kopalni na potrzeby realizacji tego ﬁlmu, a Panu Wiesławowi Wiewiórce za interesujące i kompetentne opro-

wadzenie po tych dawnych komorach.
Film „Pasja z głębi ziemi. Alfons Długosz
i dzieło jego życia” można oglądać na:
www.youtube.com/watch?v=6kz77ZZELYk
ZAPRASZAMY!

grudzień 2022

Międzynarodowe wydarzenia
w Muzeum w 2023 roku

Wydarzenia kulturalne
Styczeń 2023
Ekspozycje Muzeum są czynne:

Ich cechą wspólną jest bogate zdobnictwo
górniczymi motywami. Wystawę będzie
można oglądać do 22 października.
2. KONFERENCJA
W dniach 22-25 maja Muzeum zorganizuje II Międzynarodową Konferencję Muzeów Górniczych i Skansenów
Podziemnych, której współorganizatorami będą Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A.
W roku 2023 Muzeum Żup Krakowskich

i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wieliczka zorganizuje dwa ważne, między-

W nawiązaniu do motta „Dziedzictwo

narodowe wydarzenia:

górnicze - dziedzictwo ludzkości” konferencja przedstawi problematykę roli

1. WYSTAWA

górnictwa w rozwoju

ludzkiej cywiliza-

22 maja zostanie otwarta wystawa „Gór-

cji, podkreślając wagę zachowania tego

nictwo i sztuka. Kolekcja porcelany Mid-

dziedzictwa na całym świecie oraz pre-

delschulte” przygotowana we współpracy

kursorską rolę Polski w ochronie podziem-

z Muzeum Górnictwa w Bochum w Niem-

nych zabytków górniczych. Pierwsze roz-

czech. Ekspozycja zaprezentuje duży zespół

porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej

porcelanowych wyrobów z kolekcji, uważa-

Polskiej o uznaniu historycznych kopalń za

nej za największą tego rodzaju w zbiorach

zabytki zostało wydane w naszym kraju już

prywatnych na świecie. Wśród obiektów

w 1928 r.

będzie można zobaczyć wykonane z por-

W konferencji planowany jest udział

celany: talerze, wazy, dzbanki (na mleko,

ponad 100 uczestników i wygłoszenie około

kawę, czekoladę), kałamarze, naparstki,

40 referatów. Wydarzeniu będzie towarzy-

liczne ﬁgurki i elementy dekoracyjne stołów

szyć wystawa posterów, gdzie uczestni-

– pochodzące z różnych wytwórni porce-

cy spotkania będą mogli zaprezentować

lany, w tym z najstarszej w Miśni i Berlinie.

swoje kopalnie.

na III poziomie kopalni: pn-nd: 9:00-17.00
w Zamku Żupnym: wt-pt: 9.00-16.00,
nd-sb: 9.00-17.00, poniedziałek: nieczynne.
Uwaga: Szyb, baszta i dziedzińce są
wyłączone ze zwiedzania z powodu
remontu.
Wejście do sklepu muzealnego i kasy znajduje się od strony Ogrodu Żupnego.
Wejście do Zamku (z biletem) bramą
drewnianą od ul. Zamkowej. Ostatnie
wejście na wystawy oraz zakupy w sklepie są możliwe 30 minut przed zamknięciem.
Wystawa „Lutnia 150 lat”
do 16.04, Zamek Żupny
Ferie w Muzeum
31.01 – 10.02, Zamek Żupny
Muzeum w kopalni
Wystawa pokonkursowa „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane,
warte ocalenia”
do 31.12, Muzeum w kopalni
50% zniżki z Wielicką Kartą Dużej Rodziny
3+, Krakowską Kartą Rodzinną 3+, Kartą
Dużej Rodziny i Krakowską Kartą Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem.
Informacja / rezerwacja zajęć: Dział Edukacji, 12 289 16 33.

Muzealna Książka Roku 2022
– wyróżnienie dla publikacji naszego Muzeum
Instytut Muzealnictwa i Ochro-

już od XVIII wieku przyciągały

ju europejskiej i polskiej myśli

wydawnictwo Ruch turystycz-

ny Zbiorów oraz Fundację

zwiedzających z całego świata.

technicznej, ale stała się też

ny w Kopalni Soli Wieliczka
w okresie zarządu austriackiego 1772-1918 autorstwa
dr Barbary Konwerskiej, historyka i wicedyrektor wielickiego Muzeum - znalazło się
w wąskim gronie wyróżnionych
w I edycji konkursu Muzealna
Książka Roku 2022, w kategorii
Wydawnictwa Naukowe.
Konkurs został zorganizowany w ramach Targów Książki
Historycznej przez Narodowy

Historia i Kultura.

Kopalnia soli w Wieliczce jest

jedną z pierwszych atrakcji tury-

nie tylko świadectwem rozwo-

stycznych na ziemiach polskich.

Z radością informujemy, że

O laury rywalizowało
159 pozycji z całego kraju.
Wręczenie nagród, dokonane

przez sekretarza stanu

w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, odbyło się 25
listopada 2022 r. na Zamku
Królewskim w Warszawie.
Nagrodzona książka stanowi rodzaj podróży do dawnej
krainy solnych podziemi, które
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Biblioteka Miejska
w Niepołomicach

„ A u Was
– A u Nas”
świątecznie
9 grudnia odbyło się kolejne spotkanie w bibliotece z cyklu „A u Was
– a u Nas”, na którym mogliśmy już
odczuć atmosferę wyczekiwanych
przez wszystkich Świąt Bożego
Narodzenia. Przygotowany wigilijny stół stał się zaproszeniem
do ciekawych rozmów o naszych
narodowych, polskich i ukraińskich
zwyczajach świątecznych. Nasze
wspólne spotkanie rozpoczęliśmy
od jednego z najważniejszych polskich zwyczajów, czyli łamania się
opłatkiem i składania sobie życzeń.
Był to moment, w którym pozwoliliśmy sobie na radość, wzruszenie,
wdzięczność.
Zmarznięci mogli skosztować
m.in. tradycyjnego polskiego barszczu z postnym krokiecikiem, mieliśmy też okazję zasmakować w aromatycznej ukraińskiej kutii. Przy
stole rozgorzały smakowite rozmowy o wielu ciekawych potrawach
serwowanych na naszych stołach,
o czasie oczekiwania, o adwentowym wieńcu, sianku pod obrusem, pustym miejscu przy stole,
o zwierzętach mówiących ludzkim
głosem w Wigilijna Noc. Nie zdziwi
nas już u naszych sąsiadów czosnek
ułożony na rogach stołu czy leżąca
pod nim siekiera. Te i wiele innych
ciekawych historii mogliśmy wysłuchać przy „wspólnym stole”.
Na przybyłych czekała również
piękna choinka, którą ku uciesze
najmłodszych uczestników wspólnie ubraliśmy. Nie mniejszą radość
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ZDROWYCH
I WESOŁYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
&

SZCZĘŚLIWEGO, PEŁNEGO
POKOJU I ZROZUMIENIA
2023 ROKU

wywołały słodkie upominki,
które otrzymało każde grzeczne
dziecko. Wkrótce rozbrzmiały
kolędy i pastorałki, te polskie
i te ukraińskie, bardziej i mniej
znane. Miła, rodzinna atmosfera
na dobre zagościła, szczególnie
gdy na stołach zawitały świeżutkie, domowe pierniczki. Chyba
nikt nie oparł się pokusie ich
ozdabiania. Kolorowe, smakowite arcydzieła przechodziły z rąk
do rąk, bo największą radością

było podarowanie udekorowanego pierniczka drugiej osobie.
Wokół stołu krzątali się również
nasi Wolontariusze doglądając,
aby nikomu z Gości niczego nie
zabrakło. To z ich pomocą dzieci oraz dorośli mogli wykonać
oryginalne świąteczne ozdoby,
mieniące się kolorami choinkowe bombki oraz piękne, papierowe gwiazdy. Śpiew kolęd, dobre
słowo którym się dzieliliśmy,
dzieci igrające wokół świątecznej choinki, palce klejące się od
słodko-kwaśnego lukru, ciepło

i nadzieja w Nas, a prawdziwa
zima za oknem….Dziękujemy za
to wyjątkowe spotkanie!
Anna Urbanek
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Najbliżsi czekali na nich z Wigilią

Kozie Górki – minęło 80 lat!
To co się wydarzyło w Kozich Górkach w Puszczy Niepołomickiej porusza niezależnie od tego,
ile lat upłynęło od rozstrzeliwania tam niewinnych ludzi podczas II wojny światowej, przez
niemieckiego okupanta. To straszne, że takie
okrucieństwo ma także miejsce obecnie na Ukrainie. W Niepołomicach godnie uczczono pamięć
pomordowanych, chociaż minęło 80 lat, pamięć
o spoczywających tam, bez grobów, zabitych
bestialsko ludziach, trwa nadal.
Uroczystości organizowane są rokrocznie
11 grudnia, w dniu, gdy tam wraz z innymi
osobami, rozstrzelano Prezydenta Miasta Krakowa Stanisława Klimeckiego. Pisaliśmy o tym
w poprzednim wydaniu Panoramy. Symbolicznym miejscem na Kozich Górkach jest to, gdzie
znajduje się pomnik. Tam też jest tablica z nazwiskami ofiar, nazwiskami tych, o których udało
się dowiedzieć, że tam zginęli. Niemcy tak skutecznie zatarli ślady zbrodni zabicia ponad 1000
niewinnych ofiar, że pomimo bardzo szeroko
zakrojonych poszukiwań, jakie przed kilku laty
w krajowych i zagranicznych archiwach przeprowadziła Gmina Niepołomice, udało się znaleźć
dane symbolicznej ilości osób. Ale to już bardzo
dużo! Opisywaliśmy w „Panoramie Powiatu Wielickiego” niemieckie zbrodnie nie tylko na Polakach ale i Włochach, Francuzach oraz upamiętnionych w innym miejscu egzekucji w Puszczy,
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Żydach, m.in. w grudniu 2016 r., styczniu 2017 r.
oraz w marcu 2017 r. pt. „Niemy krzyk w Puszczy”.
Bowiem po II wojnie światowej udokumentowano zeznania naocznych świadków. Powstało
wiele publikacji historycznych.
W intencji Prezydenta Stanisława Klimeckiego
oraz ofiar niemieckiego okupanta, zastrzelonych
na Kozich Górkach odprawiono rano Mszę Sw.
w kościele parafialnym. Przybyły poczty sztandarowe. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Stanisław
Mika. Wspomniał grozę tamtych dni, wspomniał
okrucieństwo, jakie niesie z sobą wojna. I jakim
darem jest pokój. Prośbę do Boga za ofiarami
zbrodni, też wymieniając ich katów zanosił także
w Puszczy Niepołomickiej.
Niespodziewanie w przeddzień rocznicy
przyszły obfite opady śniegu i spowodowały,
że gałęzie drzew łamały się pod jego ciężarem.
Wejście na teren Puszczy Niepołomickiej było
ryzykowne, dlatego uroczystości przeniesiono
spod pomnika w Kozich Górkach w okolice ulicy
Staniąteckiej. W pewnym sensie było to symboliczne, gdyż rzeczywiście Niemcy dokonywali
mordów w różnych częściach puszczy, maskując miejsca zbiorowych egzekucji mchem lub
sadząc tam sadzonki drzew.
Oficjalne delegacje samorządów, organizacji patriotycznych, rodzin szły w ciszy. Wiązanki
kwiatów złożono pod polskimi flagami. Znicze
zapalano z wielkim wzruszeniem. Harcerze stali
z płonącymi pochodniami, byli ułani na koniach.
Wcześniej odczytano apel poległych. A wokół
panowała cisza, jak wtedy…
Rodziny ofiar zostały zaproszone na spotkanie
do Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Tam
oddali się wspomnieniom, rozmowom. Wyłaniał
się z nich przerażający obraz tamtych, strasznych
wojennych lat.
Najbliższa rodzina Jana Dziury i Mikołaja Chlipały wspominała, że byli oni już w powrotnej
drodze z Krakowa, do którego zawieźli żywność
i… konie z wozem powróciły do ich domu same.
Przerażający czas, zabrano ich „na Montelupich”.
To z tego więzienia przywożono niewinne ofiary do Puszczy Niepołomickiej, aby ich zabić.

Bronisław Cholewka i Włodzimierz
Stokłosa z bratem
z Prądnika Czerwonego byli sąsiadami. Były Andrzejki
a u sąsiadów były
młode i piękne
dziewczyny. Jeden
z braci Stokłosów
poszedł tam, drugi,
młodszy pozostał
w domu. Bronisław
Cholewka wiedział,
że będzie aresztowanym, gdyż dowiedział się, że
został zdradzony. Miał pseudonim „Chomik” i zajmował się nielegalnym drukowaniem i rozprowadzaniem gazetek. Niemcy przyszli do domu
braci, by aresztować starszego, mimo to zabrali
młodszego Stokłosę a u sąsiadów jego starszego brata oraz gospodarza, Bronisława Cholewkę. Bracia byli w wieku 16. i 18. lat, matka po ich
aresztowaniu osiwiała w jedną noc. Przez całe
życie nie dopuszczała do siebie myśli, że nie żyją,
był to temat „tabu”. Rodzina dostała grypsy z więzienia Montelupich, że są tam przetrzymywani.
Zaś żona Bronisława Cholewki została wezwana na odczytanie wyroku do Magistratu, tam
kobietom ogłoszono, że za działalność przeciw
Trzeciej Rzeszy ich najbliższym wymierzono karę
śmierci. Zostali rozstrzelani wraz z Prezydentem
Stanisławem Klimeckim. Została z piątką małych
dzieci.
Rodziny pomordowanych, po wojnie odnalazły w Puszczy Niepołomickiej Kozie Górki
i przyjeżdżały tu często. Chociaż nie było łatwo,
a o tym miejscu niewiele mówiono. Pomógł
im starszy pan, chodzący po lesie. Okazało się,
że był w grupie przywiezionych na egzekucję,
lecz… został tylko ranny. Szczęśliwie Niemcy nie
zasypali od razu dołu z ciałami zabitych, posypali
je tylko wapnem a gdy odjechali, szybko uciekł.
Drugim szczęśliwym zbiegiem okoliczności
było to, iż mieszkał niedaleko. Ukrył się w domu,
ozdrowiał, przeżył wojnę.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie
w rozmowach dziękowali Gminie Niepołomice, za wszczęte poszukiwania nazwisk osób
zabitych w Kozich Górkach. Dzięki temu mogli
podać nazwiska najbliższych członków ich
rodzin, tu spoczywających, aby je umieścić na
tablicy pamięci. Udostępniono też w Zamku Królewskim w Niepołomicach wystawę pamiątek
po Stanisławie Klimeckim przekazanych przez
rodzinę Klimeckich m.in. Piotra Klimeckiego oraz
Małgorzatę Klimecką-Mateńczuk, wnuczkę Prezydenta Stanisława Klimeckiego.
Wielkim przeżyciem było spotkać dzieci
pomordowanym na Kozich Górkach, także ich
wnuków. Egzekucje takie często Niemcy wykonywali zimą, tak jak tę, podczas której rozstrzelali
grupę ofiar terroru niemieckiego. a w niej Prezydenta Stanisława Klimeckiego. Na wiele osób,
które tu spoczywają, rodziny czekały z Wigilią…
Barbara Zapadlińska
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