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400 lat Franciszkanów i 150 lecie Jana Bukowskiego

Muzeum Brata Alojzego Kosiby  
i zabytkowe freski 

W tym roku będziemy 
przeżywać w Wieliczce 
wielkie uroczystości, 
do których trwają 
przygotowania,  Prowincja 
Marki Bożej Anielskiej, 
do której należą nasi 
wieliccy Franciszkanie ma 
400-letnią tradycję . 
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Archeolodzy Muzeum Żup 
Krakowskich  dysponując 
wiedzą, którą rozwijają 
i dokumentują od lat, z racji 
koniecznych do wykonania 
głębokich wykopów na 
terenie Zamku Żupnego, 
ku wielkiej ich radości 
otrzymali niepojętą szansę 
zweryfikowania dotychczas 
wysuwanych tez.  

cd str. 3

Zamek Żupny w Wieliczce

Wykopaliska archeologiczne 
potwierdziły domysły



Panorama Powiatu Wielickiego2 kwiecień 2023



Panorama Powiatu Wielickiego 3panorama.wieliczka.pl

Archeolodzy Muzeum Żup Krakowskich 
(MŻK) dysponując wiedzą, którą rozwijają 
i dokumentują od lat, z racji koniecznych do 
wykonania głębokich wykopów na terenie 
Zamku Żupnego, ku wielkiej ich radości otrzy-
mali niepojętą szansę zweryfikowania dotych-
czas wysuwanych tez. Od kilku lat, a dokładanie 
ok 2021 roku obserwujemy w Wieliczce front 
szeroko zakrojonych prac, prowadzonych na 
terenie  MŻK, czyli Zamku Żupnego i przy ul. 
Daniłowicza 12, których miejsce wskazywał 
potężny dźwig. Związane one były z planowany-
mi inwestycjami a że to  teren skrywający tajem-
nice świadectw pradziejów przeprowadzono 
towarzyszące prace archeologiczne. Muzeum 
ma tę szczęśliwą okoliczność, iż posiada własny 
zespół archeologów i wielkie pokoleniowe ich 
doświadczenie w prowadzeniu prac wykopali-
skowych, bo sięgają one już od lat 60. ubiegłego 
wieku, w Wieliczce i okolicznych terenach, gdzie 
występowała sól, także i za granicami Polski.

Więc rozpoczęto prace inwestycyjne i wyko-
paliskowe. Najwięcej nadziei wiązano z dzie-
dzińcem północnym, czyli tym przy bramie 
wejściowej do Zamku Żupnego, gdyż tam pla-
nowano poczynić  kilkumetrowe wykopy, pod 
wykonanie podziemnego połączenia Zamku 
Północnego z Zamkiem Środkowym. Prace 
archeologiczne prowadzono tu już z przerwa-
mi w latach 1963-1994, lecz teraz możliwe było 
zgłębienie bardzo dużej części dziedzińca. Prace 
na tym etapie projektu koordynuje archeolog 
Szymon Pawlikowski, który z zaangażowaniem 
o tym opowiada, bowiem dla muzealnego 
archeologa i całego zespołu uczestniczącego 
w tym etapie prac, to było wielkie wydarzenie 
i wyzwanie. Każda odsłonięta warstwa ziemi 
odkrywała kolejny etap w podróży w prze-
szłość, natrafiano na ślady, które ziemia zacho-
wała na tym terenie, z życia naszych przodków 
i praprzodków, bowiem udało się dotrzeć aż do 

warstw neolitycznych. Pomieszczenia archeolo-
gów wypełniają rekonstruowane na bieżąco 
z fragmentów skorup, naczynia gliniane i szkla-
ne oraz inne znaleziska, które teraz będą kata-
logowane i opisywane. Generalnie znalezione 
różne obiekty zebrano w setki worków, które na 
razie są zdeponowane w magazynach, a wybra-
na ziemia przejdzie proces szlamowania, aby 
można było odzyskać nawet najmniejsze przed-
mioty czy też ich fragmenty. 

Jednak najważniejszym osiągnięciem było 
potwierdzenie dotychczas wysuwanej tezy 
o początkach zamku, a właściwie najwcześniej-
szej jego części czyli wczesnośredniowiecznego 
grodu. Znajdował się on w miejscu obecnego 
Zamku Środkowego a otaczał go pierścieniem 
wał obronny, czyli wysoki nasyp ziemny z  głę-
boką fosą. Prawdopodobnie umocnienia ziem-
ne były znacznie potężniejsze niż można się 
było spodziewać.  Udowadnia to bowiem frag-
ment zniwelowanego wału znaleziony przy pro-
wadzeniu prac wykopaliskowych w piwnicach 
Zamku Północnego.  Potwierdziły to także doko-
nane przy okazji badań odwierty geologiczne. 
Pozwoliły one stwierdzić, że fosa w rejonie muru 
zewnętrznego Zamku Północnego miała co naj-
mniej 5 metrów głębokości i zapewne kończyła 
się na terenie obecnych plant. Prace przy umoc-
nieniu fundamentów tegoż  budynku odsłoniły 
kolejne fazy rozbudowy tego obiektu, bowiem 
obok bramy wejściowej,  znajdowała się wcho-
dząca w ciąg murów obronnych baszta (współ-
cześnie umieszczono na niej od strony ul. Zam-
kowej figurkę Świętej Kingi z górnikami),  którą 
dopiero później połączono w jeden budynek 
z Zamkiem Północnym.

To kolejny krok w dokumentowaniu historii 
Wieliczki. Drugim sensacyjnym odkryciem było 
natrafienie przy północnej ścianie Zamku Środ-
kowego, pierwotnie zapewne przesklepionego 
zejścia „gospodarczego” do poziomu piwnic 

wraz z podziemnym portalem, który prawdopo-
dobnie zamurowano w XVII w. Ponadto zabez-
pieczono odkryty tu przed laty średniowieczny 
szyb górniczy.  Prace archeologów w ciągu tych 
trzech lat prowadzono z największą możliwą 
ostrożnością i starannością, zwłaszcza wobec 
niesprzyjających warunków takich jak regularne 
pojawiania się  wypływów wody. Z kolei na dzie-
dzińcu środkowym zamku prace archeologiczne 
właściwie miały formę nadzoru prowadzonego 
przy wymianie istniejącej infrastruktury. Podob-
ny przebieg miały prace archeologiczne nowej 
siedzibie MŻK przy ul. Daniłowicza 12. Tu prze-
ważały obiekty o nowożytnej metryce, natrafio-
no jednak również na obiekty z okresu późnego 
średniowiecza zawierający fragmenty glinia-
nych kaganków i co było dużym zaskoczeniem, 
szkielet krowy. Badania prowadzone na placu 
przyszłej budowy przyniosły również odkrycie 
grupy starszych obiektów datowanych na okres 
neolitu.

Powracając do pradziejów Wieliczki, w wyko-
paliskach prowadzonych w centrum miasta 
na dziedzińcu północnym Zamku Żupnego 
również natrafiono na materialne pozostałości 
obecności w czasach  neolitycznych ludności 
kręgu lendzielsko-polgarskiego, prowadzą-
cej tu życie osiadłe, zajmującej się rolnictwem 
i hodowlą, ale również produkcją soli. Archeolog 
Szymon Pawlikowski przedstawił etapy prac 
prowadzonych na Zamku Żupnym. Głębokość 
badanych nawarstwień sięgała  tam miejscami 
do ponad 5 metrów. Na terenie Zamku Żupnego 
natrafiono poza nawarstwieniami nowożytnymi 
i średniowiecznymi na ślady osadnictwa celtyc-
kiego manifestujące się głównie poprzez  cera-
mikę naczyniową. Na okres epoki brązu datowa-
na jest natomiast odnaleziono w czasie badań 
brązowa siekierka. 

Znaleziska do tej pory udokumentowane 
pokazują, że w dawnych czasach w tym miejscu 
prowadzono produkcję soli, czyli jej odważanie 
z solanki pochodzącej ze źródeł solankowych. 
Czas pokazał, jak wielkie jest znaczenie wyko-
palisk archeologicznych i jak ważnym jest aby je 
profesjonalnie i prawidłowo prowadzono, szcze-
gólnie na terenach, co do których wiadomo, że 
skrywają one ślady pradawnej i dawnej historii.

Barbara Zapadlińska

Wykopaliska archeologiczne 
potwierdziły domysły

cd. z okładki

Zamek Żupny w Wieliczce

Archeolog Szymon Pawlikowski

Fragment zniwelowanego wału znaleziony w piwnicach Zamku Północnego
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Trzy drogi - „Długa” i „Słoneczna” w Tomasz-
kowicach oraz „Dukla” w Sławkowicach prze-
chodzą gruntowną przebudowę. Trakty zyska-
ją nowe nakładki asfaltowe, poprawiona zosta-
nie jakość poboczy oraz odwodnienie drogi.

W wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia przetargowego wyłoniono najkorzystniej-
szą ofertę. Złożyło ją Wielobranżowe Przedsię-
biorstwo- Produkcyjno - Usługowo- Handlowe 
JANDA, Janina Duda, Łostówka 271, 34 – 730 

Mszana Dolna z ceną ofertową: Zadanie nr I: 
879 800 zł; Zadanie nr II: 889 000 zł; Zadanie 
nr III: 968 000 zł. Zadanie „Modernizacja drogi 
gminnej nr 560059K (ul. Długa) w Tomaszkowi-
cach, Modernizacja drogi gminnej nr 560046K 
(ul. Dukla) w Sławkowicach, Modernizacja 
drogi gminnej nr 560058K (ul. Słoneczna) 
w Tomaszkowicach” dofinansowane jest z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład Program Inwe-
stycji Strategicznych kwotą 2 599 960 zł.

Tekst i fot.: D.Orłowska

30 marca w Małopolskim Cen-
trum Dźwięku i Słowa w Niepoło-
micach odbyła się uroczysta gala 
XXIII edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Ekologicznego „Na ratunek 
Ziemi” organizowanego przez 
Szkołę Podstawową wTrąbkach 
oraz Szkołę Podstawową nr 52 
w Krakowie.

Głównym tematem tegorocz-
nych zmagań był „Klimat”. Ucznio-
wie szkół podstawowych, przed-
szkolaki,reprezentanci placówek 
wsparcia dziennego, fundacji 
osób niepełnosprawnych oraz 
środowiskowych domów samo-
pomocy, z całego województwa 
małopolskiego, mogli zmierzyć 
się w kilku kategoriach. Na kon-
kurs wpłynęły prace fotogra-
ficzne, plastyczne przestrzenne 
i płaskie a także literackie. Galę 
finałową konkursu poprzedził 
także Turniej Wiedzy, który miał 
miejsce 6 marca 2023 w siedzi-
bie organizatorów (SP Trąbki oraz 
SP Nr 52 w Krakowie). Spotka-
nie, wszystkim obecnym, umiliły 
występy uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Trąbkach, podopiecz-

nych Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Podolanach. 
Zwieńczeniem spotkania było 
zaproszenie do galerii prac tego-
rocznej edycji konkursu, która 
znajduje się na Zamku Królew-
skim w Niepołomicach. Zaprasza-
my do zapoznania się z listą lau-

reatów zamieszczoną na stronie 
internetowej www.biskupice.pl 
Konkurs honorowym patronatem 
objęli: Łukasz Kmita – Wojewoda 
Małopolski, Witold Kozłowski - 
Marszałek Województwa Małopol-
skiego, Barbara Nowak – Małopol-
ski Kurator Oświaty, Adam Kocio-
łek – Starosta Wielicki, Renata 
Gawlik – Wójt Gminy Biskupice, 
Roman Ptak – Burmistrz Miasta 
i Gminy Niepołomice, Zbigniew 
Strączek – Wójt Gminy Kłaj.
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Materiały informacyjne Gminy BISKUPICE

Wielki finał XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Ekologicznego „Na ratunek Ziemi”

Od kilku tygodni 
w miejscowościach 
n a s z e j  g m i n y 
widoczne są prace związane modernizacji 
linii oświetlenia ulicznego. W ramach zada-
nia pn. „Modernizacja i budowa oświetle-
nia ulicznego na terenie gminy Biskupice 
wraz z inteligentnym zarządzaniem syste-
mem oświetleniowym” wymianie poddane 
zostają stare oprawy sodowe na energo-
oszczędne i nowoczesne - LED. 

Zasadność wymiany opraw na nowoczesne 
LED-owe źródła światła jest argumentowana 
kryterium finansowym - uda się zredukować 
koszty zużycia energii elektrycznej, a także 
zmniejszyć koszty konserwacji linii. Ponadto 
poprawi się bezpieczeństwo i komfort użytkow-

ników dróg w przestrzeni gminnej - tłumaczy 
wójt Renata Gawlik. W ramach inwestycji prze-
widziano też montaż dodatkowych punktów 
LED w ciągach oświetleniowych. Całość sieci 
zostanie wsparta inteligentnym systemem ste-
rowania i zarządzania. Jest to także zadanie, 
które wpisuje się w szeroko pojęte działania pro-
-ekologiczne. Lampy typu LED, z zmniejszają 
zużycie energii ale tez ograniczają emisję szko-
dliwych gazów do atmosfery.

Zadanie otrzymało dotacje w wysokości 
4050000 zł z Rządowego Funduszu „Polski 
ład”- Program Inwestycji Strategicznych. 
Całość zadania szacuje się na kwotę 4891058 
zł. W związku z realizacją zadania i koniecz-
nością wykorzystania podnośników mogą 
występować pewne utrudnienia w ruchu. Pro-
simy mieszkańców o zachowanie szczególnej 

ostrożności. Harmonogramy prac publikuje-
my na bieżąco na stronie internetowej www. 
biskupice.pl oraz na fb. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

Drogi w remoncie 

http://zamieszczoną


W tym roku będziemy przeżywać w Wie-
liczce wielkie uroczystości, do których trwają 
przygotowania, bowiem Prowincja Marki Bożej 
Anielskiej, do której należą nasi wieliccy Fran-
ciszkanie ma wielowiekową, 400-letnią tradycję 
(od 3 czerwca 1623 r.). Zakon Braci Mniejszych 
w Polsce jest spadkobiercą polskich reforma-
tów, historycznej gałęzi zakonu, przyjmujących 
surowszą interpretację Reguły Świętego Fran-
ciszka.  Zawsze oddani Bogu i ludziom, posłu-
giwali w trudach zaborów, epidemii i zaraz, 

okupacji do, jeśli trzeba było, złożenia ofiary 
z życia. Ale są też przykładem świętości życia, 
którym świeci także nasz wielicki Brat Alojzy 
Kosiba, Sługa Boży, wielki wstawiennik u Boga, 
na którego beatyfikację wszyscy oczekujemy.

22 marca przybył do Klasztoru Francisz-
kanów Massimo Fusarel, minister generalny 
Zakonu Braci Mniejszych. Modlił się w Sanktu-
arium przed cudownym obrazem Matki Bożej 
Łaskawej,  znajdują się tam relikwie Czcigod-
nego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, spo-

czywające w małym sarkofagu. Odwiedził też 
celę Brata Alojzego Kosiby. Następnie poświę-
cił odnowione dawne salki katechetyczne, 
z których część stanowić będzie nowoczesne 
muzeum Brata Alojzego, które powstanie tam, 
aby coraz głębiej poznawać przesłanie, jakie 
Bóg przez niego kieruje do nas. Odwiedził znaj-
dującą się w ogrodzie Porcjunkulę. Ponadto 
spotkał się z młodzieżą uczącą się w prywatnej 
szkole średniej, Kolegium Franciszkańskim.

Z kolei w lutym, podczas spotkania w Media-
tece w Wieliczce zorganizowano prelekcję 
„Sztuka Jana Bukowskiego w Wieliczce” i otwar-
to wystawę ukazującą polichromie ubogacają-
ce Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej 
Wieliczki, których autorem projektu jest wła-
śnie Jan Bukowski (1873-1943)  malarz i grafik, 
obok Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehof-
fera najwybitniejszy artysta i przedstawiciel 
młodopolskiej szkoły zdobnictwa artystyczne-
go. 150 lecie jego urodzin to szczególny czas, 
by zwrócić uwagę w tym jubileuszowym cza-
sie na przepiękne sklepienie i łuki wielickiego 
klasztoru ozdobione motywami roślinnymi 
i geometrycznymi zawierającymi symbole 
chrześcijańskie i zwieńczającą całość prze-
piękną scenę stygmatyzacji Świętego Fran-
ciszka. Jan Bukowski projekt polichromii dla 
tego kościoła wykonał w 1928 r. (namalowa-
nie go powierzono Karolowi Orleckiemu) i ma 
on wymiar symboliczny. Wystarczy spojrzeć 
w górę, by zobaczyć znaki i herby opatrzone 
łacińskimi napisami. Remont salek współfinan-
suje Franciszkańska Prowincja i wielicki klasz-
tor. Freski, zabytkowe i piękne, wymagają także 
renowacji.

Barbara Zapadlińska
Fot. Okładka. Klasztor oo.Franciszkanów: 

Tadeusz Łyczakowski
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Muzeum Brata Alojzego Kosiby 
i zabytkowe freski 

400 lat Franciszkanów i 150 lecie Jana Bukowskiego

Odnowione dawne salki katechetyczne, z których część stanowić będzie nowoczesne muzeum Sługi 
Bożego Brata Alojzego Kosiby.

W dniach 13-15 kwietnia odbył się zorganizowany przez Zespół Szkół 
Muzycznych w Wieliczce. VII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy 
i Altówkowy “Vivaldi 345”. Wydarzenie odbyło się w auli  Sztygarówki 
przy ulicy Dembrowskiego 2. Konkurs ten odbywa się w Wieliczce już od 
15. lat, jego pomysłodawcą jest Paweł Wójtowicz, który osobiście przy-
był na miejsce wydarzenia.

 W dwóch pierwszych dniach odbyły się przesłuchania, które wyłoniły 
laureatów w 5. kategoriach (4 grupy skrzypiec oraz jedna grupa altów-
ki). Natomiast w sobotę ogłoszono wyniki konkursu a laureaci zagrali 
koncert z towarzyszeniem Expressivum Modern Orchestra pod dyrek-
cją Martyny Drabczyńskiej. Wydarzenie poprowadziła Anna Kozłowska. 
Koncert rozpoczął się od kompozycji Klaudii Rabiegi ,,Piąta pora roku” 
Widownia mogła usłyszeć 5 wystąpień laureatów konkursu: dwukrotnie 
Koncert Antonio Vivaldiego “Wiosna” w wykonaniu Alicji Harabasz oraz 
Łucji Pych, Koncertu “Lato” w wykonaniu Zoji Sygudy, koncertu na dwoje 
skrzypiec w wykonaniu Michała Pazgana z towarzyszeniem Anny Świe-
żowskiej oraz Koncertu G-dur Telemana w wykonaniu Zofii Brych, której 
towarzyszyła Kamila Karpińska na fortepianie. Pełna informacja i wyniki 
konkursu znajdują się na www.panorama.wieliczka.pl oraz fb Wieliczka 
Gazeta Panorama Powiatu Wielickiego.

Grzegorz Góralczyk

Zorganizowali kolejną 
edycję “Vivaldi 345” 

Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce

file:///Users/jaceklucki/Dropbox/panorama/04_23/str6/javascript:window.history.back()
file:///Users/jaceklucki/Dropbox/panorama/04_23/str6/javascript:window.history.back()
http://www.panorama.wieliczka.pl/
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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

19 kwietnia 2023 roku Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz 
z Mer Saint-Andre-lez-Lille Elisabeth Masse-Majewski w związku 
z jubileuszem 25-lecia podpisali umowę o odnowieniu współpracy 
partnerskiej miast. To wielkie wydarzenie było podsumowaniem 
wielu lat owocnych kontaktów, wzajemnym poznawaniu się i dzie-
leniu doświadczeniami. 

Poprzedniego dnia rano goście z Francji odwiedzili Campus 
Misericordiae, miejsce międzynarodowych spotkań. Udali się pod 
Bramę Miłosierdzia, pamiątkę Światowych Dni Młodzieży, odwie-
dzili Dom Młodych oraz Papieskie Muzeum. Szczególnie miło spę-
dzili czas w Ośrodku Wsparcia Dziennego „Caritas” w Brzegach. 
Tu bariery językowe zostały przełamane, rozmowy, wspólna zaba-
wa i śpiew były spontaniczne, wszyscy stworzyli jedną międzyna-
rodową wspólnotę.

Wieczorem w ramach świętowania przyjaźni polsko-francuskiej 
w Świetlicy Środowiskowej w Sułkowie podejmował gości Zespół 
Pieśni i Tańca „Sułkowienie” prezentując bogactwo regionalnych 
tradycji folklorystycznych m.in. suitę Tańców Lubelskich. Francu-
zi byli zafascynowani ich występem. Wieczór pełen serdeczności, 
radości, dobrej zabawy, tańca i śpiewu będzie długo wspominany. 

Przed nami kolejne lata owocnej współpracy. Dziękujemy 
naszym Przyjaciołom z Francji za przybycie do nas z Saint-Andre-
-lez-Lille a Mer Elisabeth Masse-Majewski za owocne rozwijanie 
polsko-francuskiego partnerstwa z Wieliczką. 

JUBILEUSZ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY 
WIELICZKĄ A SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 
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Głównym celem inwestycji jest dobu-
dowanie do głównego budynku od strony 
wejściowej frontowej, północnej trzykondy-
gnacyjnego segmentu dydaktycznego wraz 
z piwnicami, która pozwoli na uzyskanie 8. 
w budynku pomieszczeń dydaktycznych 

a w piwnicy dodatkowej szatni, holu wejścio-
wego, pomieszczeń sanitarnych, w tym toalet 
dla niepełnosprawnych. Będzie w nowej czę-
ści szkoły winda wewnętrzna dla osób niepeł-
nosprawnych, zmodernizowany zostanie par-
king i przebudowane kolidujące z inwestycją 
instalacje zewnętrzne oraz przyłącza.

- Przypomnijmy, że w latach 2016-2017 
wybudowaliśmy kompleks sportowy (sala gim-
nastyczna, boisko wielofunkcyjne) przy Szkole 
Podstawowej nr 3. Całkowite nakłady finansowe 
wyniosły blisko 3 mln zł. Projekt obejmował roz-
biórkę małej, niewymiarowej sali gimnastycznej 
przy szkole, która nie spełniała wymagań tech-
nicznych oraz budowę  nowej sali gimnastycz-

nej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. 
Ponadto zbudowano boisko wielofunkcyjne 
o wymiarach 20 m x 40 m o nawierzchni poliure-
tanowej wraz z wyposażeniem. Obecnie reali-
zujemy kolejną inwestycję związaną z popra-
wą infrastruktury przy Szkole Podstawowej 
nr 3  - podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Miasta 
i Gminy Wieliczka. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce 

4 kwietnia podpisano umowę 
na wybudowanie Przedszkola 
Samorządowego w Zabawie.  
Łączna powierzchnia pomiesz-
czeń przedszkolnych to ponad 
800 metrów, będzie tam 7 sal dla 
dzieci, pokój nauczycielski, sekre-
tariat i pomieszczenie dla dyrek-
tora oraz wszystkie niezbędne 

pomieszczenia dla kuchni i obsłu-
gi placówki. Przedszkole będzie 
mogło przyjąć 175 dzieci. Obec-
nie trwa opracowanie dokumen-
tacji przetargowej.

- Przedszkole w Zabawie to 
kolejna inwestycja edukacyjna 
w naszym mieście i gminie. Obec-
nie prowadzona jest budowa nowej szkoły przy ulicy Jedynaka 

w Wieliczce, budowana jest sala 
gimnastyczna w Mietniowie po 
zakończonej niedawno rozbu-
dowie szkoły w tej miejscowości, 
a także powstaje sala gimna-
styczna przy szkole w Byszycach. 
Wkrótce rozpocznie się rozbudo-
wa szkoły w Grabiu i Śledziejowi-
cach, a równocześnie prowadzo-
na jest budowa nowych przed-
szkoli w Koźmicach Wielkich i na 
osiedlu Lekarka w Wieliczce oraz 
otwarte zostało przedszkole nr 6 
w Wieliczce. Rozwój infrastruktu-
ry szkolnej dla dzieci i młodzieży 
to jedno z głównych kierunków 
działań inwestycyjnych gminy, 

które nie zostały zatrzymane, 
pomimo trudnej sytuacji gospo-
darczej w kraju - zaznacza Artur 
Kozioł, burmistrz Miasta i Gminy 
Wieliczka. - Obiekt powstaje na 
dużej działce zlokalizowanej 
w północnej części Zabawy na 
granicy z sołectwami Strumiany, 
Mała Wieś i Sułków. W tym rejonie 
gminy Wieliczka powstaje naj-
więcej nowych domów. W Zaba-
wie w 2022 roku zameldowało się 
najwięcej mieszkańców z pośród 
wszystkich 29 miejscowości 
w gminie Wieliczka. - podkreśla 
Tadeusz Luraniec, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej i radny z tej czę-
ści Gminy Wieliczka.

Podpisanie umowy na budowę 
przedszkola w Zabawie

Trwa otwarty nabór do nowej szkoły podstawowej w Wieliczce. Plan zakłada urucho-
mienie klas I-VIII. Z dniem 1 września 2023 r. rozpocznie działalność publiczna ośmio-
letnia Szkoła Podstawowa nr 6 w Wieliczce z siedzibą przy ul. Jedynaka 11. Organem 
prowadzącym szkołę jest Gmina Wieliczka. Rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna 
powołana w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa 
Jerzmanowskiego w Wieliczce. 

Informacja o terminach rekrutacji do 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Wieliczce
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Najlepsze życzenia oraz serdeczne gratulacje otrzymała obcho-
dząca swoje 100. urodziny Pani Helena Wilk z Wieliczki.

Ciepła, serdeczna, uśmiechnięta życiowa optymistka podej-
mowała wraz z najbliższą Rodziną przedstawicieli Urzędu, którzy 
w imieniu Burmistrza Wieliczki przekazali bukiet kwiatów wraz 
z listem gratulacyjnym.

 

Sto lat Pani  
Heleny Wilk

23 kwietnia w świetlicy środowiskowej w Sułkowie odbył się zor-
ganizowany przez Wielickie Centrum Kultury „PRZEGLĄD POTRAW 
REGIONALNYCH” pod patronatem Burmistrza Wieliczki Artura Kozio-
ła. Wielkanocne przysmaki zaprezentowały panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z miejscowości Brzegi, Grabie, Janowice, Kokotów, Sułków 
i Węgrzce Wielkie.

 Jak co roku, wyjątkowe dania przygotowały wielickie Gospody-
nie, co było gwarancją wspaniałej uczty dla najbardziej wymaga-
jących gości. wśród konkursowych dań znalazły się dania, które 
od lat kojarzą nam się z Wielkanocą. Wśród pysznych babeczek 
i ciast pojawiły się potrawy tj.: biała kiełbasa w kiszonej kapuście 
z pieczarkami (KGW Sułków), golonko (KGW Brzegi), pasztet 
z królika (KGW Grabie), pieczona biała kiełbasa (KGW Węgrzce 
Wielkie), zrazy a’la krakowskie (KGW Janowice) oraz tradycyjny 
żurek (KGW Kokotów). Przygotowane dania, powstałe według 
sprawdzonych, wyjątkowych receptur oceniał gość specjalny 
- polski kucharz, dziennikarz kulinarny i autor wielu książek 
o gotowaniu Grzegorz Łapanowski. W programie wydarzenia nie 
zabrakło również konkursu z nagrodami, a o oprawę artystyczną 
zadbał Paweł Zygucki.

Przegląd Potraw 
Regionalnych 
w Sułkowie



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

Kopalnia Soli „Wieliczka”

kwiecień 2023

Kopalnia zaprasza na Trasę Górniczą. Od 12 kwietnia znów 
można wcielić się w „ślepra”, czyli początkującego górnika 
i odbyć niezapomnianą podróż do wnętrza ziemi. Trasa 
Górnicza została pomyślana nie tylko jako zwiedzanie 
kopalni, ale przede wszystkim jako jej doświadczanie.
Wyprawa rozpoczyna się w nadszybiu szybu Regis. Śmiałkowie 
otrzymują czerwone kaski, ochronne stroje, zostają przeszkoleni 
z kopalnianego BHP oraz z użycia górniczego sprzętu: lampy oraz 
pochłaniacza. Opiekę nad turystami obejmuje przewodnik-przodowy. 
Pod jego czujnym surowym okiem „ślepry” poznają sekrety kopalni 
i zdobędą swoje pierwsze górnicze szlify.
Chińskie przysłowie głosi: „Powiedz mi, a zapomnę. Wytłumacz 
mi – a zapamiętam. Pozwól mi zrobić samodzielnie – a zrozumiem”. 
Słowa te idealnie opisują Trasę Górniczą. Podczas wędrówki 
podziemnym szlakiem na turystów czekają konkretne zadania, m.in. 
muszą sprawdzić skład kopalnianej atmosfery, przeciąć drewniany 
stojak, wytyczyć dalszą marszrutę na podstawie mapy, załadować do 
beczek sól… Sporo tego, bo też wiedza na Trasie Górniczej wynika po 
pierwsze z doświadczenia. Przodowy rozdziela swym podopiecznym 
funkcje, wyznaczając m.in. metaniarzy, mapowych, cieśli, itp. 

Wyrobisko za wyrobiskiem Trasa Górnicza prowadzi przez 
przestrzeń i czas. Boczaniec, Fortymbark, Srotyk, Gospoda, 
Lipowiec, Tanecznica… Przemierzane komory i chodniki są inspiracją 
do odsłonięcia kolejnych sekretów zabytkowej kopalni. Czasem 
przodowy pozwoli turystom na chwilę odpoczynku, sobie zaś na 
gawędziarską opowieść o dawnych czasach, okraszoną anegdotami 
oraz ciekawostkami. Słowa przodowego ożywają: na Trasie Górniczej, 
gdzieś pomiędzy snopem światła z górniczej lampy, a absolutnym 
mrokiem podziemi, spotykają się przeszłość i współczesność.
Wędrówka Trasą Górniczą trwa ok. 2-3 godziny. Turyści mają do 
pokonania blisko 2 km. Warto włożyć wygodne i solidne buty. Bilety 
można kupić na stronie kopalni oraz na miejscu w kasach w nadszybiu 
szybu Regis. Na szlak można wybrać się z dziećmi, pod warunkiem, 
że ukończyły 10. rok życia. Godziny zwiedzania oraz szczegóły 
organizacyjne dostępne są na www.kopalnia.pl. 
 
Fot. M. Damska / R. Stachurski

Trasa Górnicza ponownie dostępna

Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka”
Budynek Młyn Solny w Parku św. Kingi
Odpłatne zabiegi fi zjoterapeutyczne:

• masaże, 
• kinezyterapia, 
• fi zykoterapia.

Od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-19:00,
po wcześniejszej rezerwacji:
tel.: 12 278 73 83, e-mail: fi zjoterapia@kopalnia.pl

Odpłatne inhalacje AMSA:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00,
rejestracja: tel. 12 278 75 36



Panorama Powiatu Wielickiego12 kwiecień 2023

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zna-

lazło się w zaszczytnym gronie trzynastu 

krakowskich instytucji kultury, które udo-

stępniają swoje zbiory on-line w ramach 

projektu Kraków-wow! na Google Arts & 

Culture.

Dzięki Street View internauci na całym 

świecie mogą wybrać się na wirtualny 

spacer zarówno po Zamku Żupnym, jak 

i kopalni soli w Wieliczce  – obiektach znaj-

dujących się na Liście światowego dzie-

dzictwa UNESCO. Projekt stanowi wielo-

wątkową opowieść o bogatej kolekcji wie-

lickiego muzeum. W sumie można obejrzeć 

ponad sto eksponatów oraz trzy wystawy, 

w tym cennych arcydzieł sztuki – solniczek. 

Kraków-wow! to pierwsza polska kolek-

cja na Google Arts & Culture i dziesiąta na 

świecie, która w całości poświęcona jest 

miastu. Teraz, nie wychodząc z domu, 

będzie można poznać uroki stolicy Mało-

polski i okolic.

no 235 V 2023
GAZETA

MUZEALNA

MIESIĘCZNIK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Tegoroczna myśl przewodnia „Dziedzictwo 

górnicze – dziedzictwo ludzkości” będzie 

kierować uwagę uczestników na zagadnienie 

wpływu górnictwa na rozwój cywilizacji oraz 

potrzeby zachowania tego dziedzictwa na 

całym świecie. Ważnym pytaniem, na które 

prelegenci będą szukać odpowiedzi, jest, jak 

przyczynić się do właściwego i pozytywnego 

postrzegania górniczej spuścizny. Podkre-

ślona też zostanie prekursorska rola Polski 

w ochronie podziemnego dziedzictwa górni-

czego. Pierwsze rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej o uznaniu histo-

rycznych kopalń za zabytki zostało bowiem 

wydane już w 1928 r.

Organizatorem Konferencji jest Muzeum 

Żup Krakowskich Wieliczka, a współorganiza-

torami Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. i Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Patronat 

honorowy nad wydarzeniem objęło  Mini-

sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go. Komitety honorowy i naukowy tworzą 

profesorowie polskich oraz zagranicznych 

uczelni górniczych i technicznych, dyrektorzy 

instytutów naukowych, eksperci 

UNESCO, ICOM i TICCIH, a także 

przewodniczący górniczych sto-

warzyszeń zagranicznych.  

Pierwsza Konferencja ICMUM, 

zorganizowana w 2018 r., stała 

się doskonałą okazją prezenta-

cji osiągnięć kopalń na forum 

fachowców. Wzięło w niej udział 

ponad stu uczestników z osiem-

nastu państw. Nasze starania jako 

organizatorów zostały przez nich wysoko 

ocenione, podobnie jak poziom merytorycz-

ny wystąpień. Cieszymy się, że wydarzenie 

to przyczyniło się do integracji międzyna-

rodowego środowiska muzeów górniczych 

i zapoczątkowania wspólnych projektów, 

a także wzbudziło wyraźną potrzebę konty-

nuacji spotkań w tej formie. Mamy nadzieję, 

że tegoroczna konferencja będzie równie 

satysfakcjonująca i owocna we współpracę 

w przyszłości! 

O dziedzictwie górniczym na II Międzynarodowej 
Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów 
Podziemnych w Wieliczce

Już wkrótce rozpocznie obrady II Mię-

dzynarodowa Konferencja Muzeów Górni-

czych i Skansenów Podziemnych (ICMUM 

2023). Wydarzenie  odbędzie się w Wielicz-

ce (22–23 maja) i w Zabrzu (24–25 maja). 

Wieliczka na Google Arts & Culture!
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Ekspozycje Muzeum są czynne:

na III poziomie kopalni:  pn–nd: 

8:00–20.00

w Zamku Żupnym: wt–nd: 9.00–

20.00, poniedziałek: nieczynne 

Uwaga! Zabytkowy szyb, baszta 

i dziedzińce są wyłączone ze zwie-

dzania z powodu remontu.

Wejście do sklepu muzealnego i kasy  

– od strony Ogrodu Żupnego. 

Wejście do Zamku (z biletem) – od 

ul. Zamkowej. 

Ostatnie wejście na wystawy oraz 

zakupy w sklepie są możliwe 30 

minut przed zamknięciem.

Mama, Tata i Ja: „Koń – przyjaciel 

górnika”

14.05, godz. 10.00, Muzeum 

w kopalni 

Noc Muzeów

19.05, godz. 19.00–24.00, Zamek 

Żupny i Muzeum w kopalni 

II Międzynarodowa Konferencja 

Muzeów Górniczych i Skansenów 

Podziemnych Wieliczka–Zabrze

22–23.05 – Wieliczka, 24–25.05 – 

Zabrze 

wystawa „Górnictwo i sztuka. 

Kolekcja porcelany Middelschulte”

23.05–22.10, Zamek Żupny

Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół 

Muzeum:  Wystawa „Górnictwo 

i sztuka. Kolekcja porcelany Mid-

delschulte” – oprowadza kuratorka 

Klementyna Ochniak-Dudek 

30.05, godz. 17.00, Zamek Żupny

Informacja / rezerwacja zajęć: Dział 

Edukacji, tel.: 12 289 16 33

50% zniżki – Wielicka Karta Dużej 

Rodziny 3+, Krakowska Karta 

Rodzinna 3+, Karta Dużej Rodziny 

i Krakowska Karta Rodziny z Niepeł-

nosprawnym Dzieckiem

Noc Muzeów – „Rytmy czcionki”
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zapra-

sza na  Noc Muzeów – wydarzenie organizo-

wane wspólnie z muzeami krakowskimi! Hasło 

tegorocznej edycji to „Rytmy czcionki”.

W Zamku Żupnym 19 maja 2023 r. w godzinach 

19.00–24.00 na zwiedzających będzie czekać 

wystawa specjalna, nawiązująca do tegorocznego 

hasła. Zostaną na niej zaprezentowane starodruki, 

ze zbiorów biblioteki muzealnej, m.in. „Kosmo-

grafi a” Sebastiana Münstera z 1564 r. Dostępne 

będą również wystawy stałe: „Solniczki – małe 

arcydzieła sztuki”, pokazująca obiekty z kolekcji 

zaliczanej do najcenniejszych na świecie, i „Pra-

dzieje Wieliczki i okolic”. Wstęp – 1 zł.

Jak co roku w wyniku losowania będzie 

można zdobyć wejściówkę na przejście z prze-

wodnikiem Trasy Muzeum w kopalni soli na głę-

bokości 135 m. Uprzednio należy jednak doko-

nać zgłoszenia poprzez formularz dostępny na 

stronie: muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/noc-

-muzeow-2023 (aktywny od 9 maja od godz. 

9.00 do 10 maja do godz. 9.00!). Następnie sys-

tem (zgodnie z regulaminem znajdującym się na 

stronie Muzeum) wyłoni zwycięzców. Szczę-

śliwcy będą mogli odebrać wejściówkę w kasie 

Muzeum w Zamku Żupnym w dniu imprezy. 

W powszechnym wyobrażeniu porcela-

na, zwana również białym złotem, i górnictwo 

wydają się pojęciami przeciwstawnymi, bo cóż 

może łączyć ciężko pracujących w mrokach 

podziemi górników z pięknem kruchej białej 

porcelany? W połowie XVIII wieku „na salonach” 

jednak zupełnie inaczej wyobrażano sobie pracę 

w kopalni. Wówczas górnicze postacie, które 

pojawiały się na fi liżankach, talerzach, czajnicz-

kach i tabakierkach, miały kapelusze z kokarda-

mi, buty ze złotymi sprzączkami i inne dekora-

cyjne ozdoby. 

Takie przedstawienia początkowo powstawały 

na zamówienie Augusta Mocnego, króla polskie-

go i elektora saskiego, który bardzo cenił porce-

lanę, a nawet sprowadzał ją z Chin i Japonii. To 

z jego inicjatywy w Europie odkryto recepturę 

wytwarzania porcelany i uruchomiono manu-

fakturę w Miśni, co umożliwiło realizowanie kró-

lewskiej pasji bez ograniczeń.

Ekspozycja „Górnictwo i sztuka. Kolekcja 

porcelany Middelschulte” w Zamku Żupnym to 

zupełnie wyjątkowa okazja, by zobaczyć dosko-

nałą, wczesnoeuropejską porcelanę o tematyce 

górniczej. Właśnie ona fascynowała od młodo-

ści Achima Middelschulte, kolekcjonera z Essen 

w Niemczech. Zgromadził on i wypożyczył do 

Wieliczki blisko 170 porcelanowych obiektów 

z kolekcji, słusznie uważanej za najważniejszą 

tego rodzaju na świecie. Nieprzerwanie wzboga-

cana nabytkami na międzynarodowych aukcjach 

budzi podziw znawców. Pieczołowicie zebrane 

dzieła w wielu wypadkach stanowią bowiem 

unikaty – jedyne znane egzemplarze modeli 

porcelanowych. 

Niemiecka kolekcja pozwala podziwiać kunszt 

największych mistrzów i oglądać najstarsze 

znane figurki górników z porcelany, jak rów-

nież najwcześniejsze malowane sceny górni-

cze, na przykład na fi liżankach do picia czeko-

lady, imbrykach i talerzach. Zwiedzając wystawę 

będzie można przenieść się w drobiazgowo 

odmalowany górniczy świat, gdzie piętrzą się 

wydobyte rudy, poszukuje się nowych złóż przy 

użyciu różdżki, urzędnicy instruują kopaczy, 

a nieopodal spacerują eleganckie damy. 

Zapraszamy do Zamku Żupnego od 23 maja 

do 22 października 2023 r. 

Dzieła z kolekcji Fundacji Achima i Beate Middel-

schulte, przechowywanej w Niemieckim Muzeum 

Górnictwa w Bochum.
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Górnicy i „białe złoto” 
Motywy górnicze na  XVIII-
wiecznej porcelanie w Zamku 
Żupnym
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Terminarz Muzeum 
Żup Krakowskich 

Wieliczka

maj 2023 



Przed nami 31. Dni Niepołomic. 
Święto Miasta tradycyjnie potrwa 
3 dni i trwać będzie od piątku 16 
czerwca do niedzieli 18 czerwca 
2023 r. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do zgłaszania 
propozycji pokazów, występów, 
koncertów. Priorytetowo trakto-
wane będą zgłoszenia od miesz-
kańców, zespołów i organizacji 

z Gminy Niepołomice.
Do Państwa dyspozycji będą 

dwie sceny: ● w Parku Miejskim – 
w piątek, sobotę i niedzielę, ● na 
dziedzińcu Zamku Królewskiego 
– w sobotę i niedzielę.

Na stronie www,niepolomi-
ce.eu udostępniony jest kalen-
darz zajętości obu scen. Prosimy 
o zapoznanie się z nim przed 

wypełnieniem formularza. Pro-
ponowany termin i czas występu 
nie są wiążące dla organizatora 
i mogą ulec zmianie z uwagi na 
względy organizacyjne. Prosimy 
o zgłoszenia w nieprzekraczalnym 
terminie do 7 maja 2022 r. godz. 
23:59. W przypadku dodatkowych 
pytań w sprawie zgłoszeń, prosi-
my o kontakt: Referat Promocji 
i Kultury, tel. 12 12 250 94 48, 12 
250 94 50, e mail: promocja@nie-
polomice.eu. Propozycje złożone 
po terminie mogą zostać nie-

uwzględnione w programie.
Wypełniony formularz ZAIKS 

(do pobrania ze strony) należy 
dostarczyć do 10 czerwca 2023 
roku e-mailem na adres: promo-
cja@niepolomice.eu lub przynieść 
osobiście do Referatu Promo-
cji UMIG, ul. Zamkowa 9A. Jego 
wypełnienie jest obowiązkowe 
i bez tego organizator zastrzega 
sobie prawo do odmowy wystę-
pu. Do pobrania: ● ZAIKS  – utwo-
ry wykorzystane (odtwarzane) ● 
ZAIKS  – utwory wykonywane
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Osiedle Boryczów

31. Dni Niepołomic

Jazy posprzątane – Dzień Ziemi
To piękny dzień, przypominają-
cy o tym, że wszystko wokół nas 
powinno być piękne, by troszczyć 
się o otaczające nas tereny a najle-
piej to czynimy, nie zaśmiecając 
ich. Ziemia, to nasza planeta, zie-
mia, to miejsce na którym żyjemy. 
Ona potrzebuje naszej troski i za 
nią się odwdzięcza. Tradycją jest zadbanie o nią tego dnia, jak to 
m.in. uczyniły rodziny, mieszkańcy Osiedla Jazy.

Zbierano dokładnie śmieci, butelki i inne odpady z rowów, chod-
ników oraz terenów zielonych. Zmęczeni, ale szczęśliwi spotkali się 
wszyscy na pikniku, który odbył się w ten piękny wiosenny dzień, 
na którego organizację Urząd Miasta i Gminy Niepołomice wypo-
życzył sprzęt a SKR z Woli Batorskiej przekazał nowy piasek do pia-
skownicy. 

Fot. Sz.Urban

Plan modelarzy na 2023 rok
Rozegranymi 18 lutego zawodami w Hrubieszowie, modelarze 
halowi rozpoczęli tegoroczne zmagania Pucharu Polski w konku-
rencji modeli szybowców halowych F1N.

W rywalizacji wzięło udział ponad 60 zawodników, którzy startowali 
w kategoriach: młodzików, młodziczek, juniorów i seniorów. W zawodach 
wzięło udział 9 modelarzy Centrum Kultury w Niepołomicach. Bardzo 
dobrze zaprezentowali się niepołomiccy  juniorzy. Zdecydowanie i z dużą 
przewagą zwyciężył Michał Kuchta z CK w Niepołomicach, wyprzedzając 
zawodnika UKS Jedynka Hrubieszów-Pawła Gumieniaka. Na trzecim miej-
scu został sklasyfikowany Antoni Szulc, a na czwartym – Wojciech Dzięcio-
łowski (obydwaj z Centrum Kultury w Niepołomicach). W kategorii młodzi-
ków, Centrum Kultury w Niepołomicach reprezentowało trzech zawodni-
ków: Marcel Włodarz, Jakub Jaworski i Jakub Niedziela, którzy zajęli 8, 13 
i 19 miejsca. Z kolei startujący w kategorii seniorów: Michał Szulc, Krzysz-
tof Gawłowski i Alina Gawłowska sklasyfikowani zostali na miejscach: 5, 
6 i 7. W tegorocznej edycji Pucharu Polski zaplanowano rozegranie jeszcze 
5 zawodów, trzy rozegrane zostaną na Śląsku w listopadzie.

Krzysztof Gawłowski

Znaki „Uwaga płazy” pojawiły się w osiedlu Boryczów. Nie cho-
dzi bynajmniej o straszenie mieszkańców, ale o dobro zwierząt, 
a konkretnie ropuch szarych, które wędrują do pobliskiego stawu. 
Wiosna to okres ich migracji, co w przypadku bliskości dróg, które 
przecinają ich szlaki migracyjne, niesie ryzyko masowego ginięcia.

Od marca do maja wiele gatunków wędruje z miejsc zimowego 
spoczynku (lasy, pola, zadrzewienia, wąwozy) do miejsc rozrodu, czyli 
zbiorników wodnych. Człowiek zajmuje coraz więcej przestrzeni, rów-
nież w pobliżu tradycyjnych miejsc lęgowych, powwstają nowe drogi, 
wzrasta ruch samochodowy. To wszystko sprawia, że zwierzęta giną 
pod kołami pojazdów. Jedną z metod zapobiegających jest montowa-
nie płotków lub siatek ochronnych wzdłuż dróg i przenoszenie zwierząt 
na bezpieczną odległość po drugiej stronie drogi. Metoda ta wymaga 
pracy wielu osób, zwykle wolontariuszy, którzy przenoszą płazy co naj-
mniej 2 razy dziennie (w słoneczne dni 4-5 razy dziennie) przez cały 
okres migracji. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach rozważa możli-
wość organizacji takich akcji. Nim to nastąpi, zdecydowano o ustawie-
niu znaków informacyjnych.

Warto wiedzieć!
Wszystkie 18 gatunków płazów występujących w Polsce podlega 

ochronie prawnej na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Wiele z nich 
(traszki, kumaki, niektóre żaby, grzebiuszka ziemna, ropucha zielo-
na i ropucha paskówka, rzekotka drzewna) podlegają ochronie także 
na mocy dyrektywy Rady Europejskiej 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
(dyrektywa siedliskowa).

Płazy należą do najbardziej wrażliwej na zmiany w otoczeniu i zagro-
żonej wyginięciem gromady kręgowców. Pełnią one w ekosystemie 
bardzo ważną rolę: są jednocześnie drapieżnikami oraz stanowią bazę 
pokarmową dla innych drapieżników. Warto nadmienić, że drapieżnic-
two u płazów dotyczy przede wszystkim owadów postrzeganych przez 
człowieka jako szkodniki, m.in. owadów niszczących uprawy, roznoszą-
cych choroby czy kąsających.

Nowy znak „Uwaga płazy”

Zgłoszenia uczestnictwa
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Najbliżsi czekali na nich z Wigilią

Wydarzeniem szczególnym dla Jednostki 
OSP w Niepołomicach była wizytacja zastępcy 
komendanta głównego PSP nadbryg. Krzysz-
tofa Hejduka. Strażacy spotkali się 26 marca, 
aby dokonać podsumowania i rozliczenia 2022 
roku. Cieniem na radości i właściwie najważ-
niejszą sprawą na ten czas jest jednak żałoba po 
dwóch druhach, którzy, jak powiedział prezes 
Stanisław Dąbroś: „Byli podporą pracy dyżur-
nych w naszej remizie i jednocześnie członkami 
naszego Zarządu. Z pewnością będzie nam ich 
bardzo brakowało ale pamięć o nich na zawsze 
pozostanie w naszych sercach”. Minutą ciszy 
uczczono zmarłych kolegów,  druhów Grzego-
rza Dziadkowca i Gabriela Satała.

Zarząd OSP Niepołomice uzyskał jednogło-
śnie absolutorium, zebranie prowadził prze-
wodniczący Rady Miejskiej a zarazem druh, 
Marek Ciastoń. Przybył starosta Adam Kocio-
łek, wiceburmistrz Michał Hebda przedstawi-
ciele władz powiatowych i gminnych PSP, OSP 
i Policji. W OSP Niepołomice działa obecnie 100 
strażaków. Drużyna MDP prowadzona przez 
Bartłomieja Wronowskiego liczy 14 młodych 
osób a działająca przy OSP prowadzona przez 
kapelmistrza Antoniego Majerskiego Orkiestra 
Dęta Lira: 33 osoby. Rok 2022 był pracowity, 
bowiem druhowie wyjeżdżali 291 razy a w 147. 
zdarzeniach podejmowali akcje samodzielnie, 
bez udziału innych jednostek. Najwięcej, bo 156 
było miejscowych zagrożeń, pożarów 63 (w tym 
połowa do gaszenia podpalonych nieużytków 
rolnych, wielka szkoda, że są one podpalane, 
powstaje niebezpieczeństwo dla domów na 
które ogień może się przenieść, ludzi i zwie-
rząt a ponadto giną wszystkie będące na tym 
terenie żyjątka) ale i 36 fałszywych alarmów. 
Brali też udział w pokazach i ćwiczeniach. Do 

akcji wyjeżdżają samochodami (na stanie jest 
osiem) zgodnie z ich przeznaczeniem, najczę-
ściej jednak MANem GBART, ale także w użyciu 
jest quad i od niedawna ponton ratowniczy. 
W grupie najczęściej wyjeżdżających do akcji 
byli w 2022r. Paweł Dąbroś (180), Grzegorz 
Dziadkowiec (169), Mateusz Drabik (164), 
Krzysztof Zielonka (155), Bartłomiej Wnorowski 
(133), Oskar Soczyński (125), Grzegorz Nowak 
(122), Krzysztof Gałan (121), Przemysław Wię-
cław (111), Dariusz Klima (104). 

Wymienieni i wszyscy członkowie jednostki, 
którzy uczestniczyli wielokrotnie a akcjach, czy 
90, czy 50, czy 30 lub kilka razy to ludzie o wiel-
kich sercach. Patrząc na zdjęcia dokumentujące 
akcje, widać tragizm sytuacji, potęgę zagro-
żenia i działania zastosowane w  określonym 
zdarzeniu a każde z nich jest inne, niebezpie-
czeństwo ognia, pomoc przy skutkach wichur, 
obfitych opadów śniegu, deszczu, wypadkach 
samochodowych. Prezes Stanisław Dąbroś 
podsumowując miniony rok podał podczas 
sprawozdania, że wśród akcji, w których też byli 
potrzebni odnotowali nietypowe zdarzenia, jak 
pożar w pociągu na stacji PKP w Podłężu, urato-
wanie uwięzionego na dachu kota czy ściągnię-
cie obrączki z napuchniętego palca. Wyjeżdżali 
też do zgłoszeń monitoringu p.pożarowego 
z zakładów ze strefy przemysłowej.  Szczególnie 
zapamiętane zostaną działania dla obywateli 
Ukrainy, wspólnie prowadzone z Urzędem Mia-
sta i Gminy oraz OSP z Gminy Niepołomice przy 
organizacji zbiórki darów, pomocy uchodźcom, 
zorganizowanie punktu przyjęcia, udzielenie 
noclegów. Dla OSP na Ukrainie przekazali część 
sprzętu, aby ich wspomóc w ratowaniu życia 
i mienia w czasie toczącej się tam wojny. Aby 
móc skutecznie, ale i bezpiecznie dla siebie 
nieść pomoc, uczestniczą w szkoleniach powia-
towych i lokalnych, wielu ćwiczeniach a pod-
kreślają, jak ważne są dla nich te organizowane 
wewnętrznie. Z dumą uczestniczą, ze sztanda-
rem, w uroczystościach patriotycznych i kościel-
nych. Organizują pokazy dla szkół a ich sztanda-
rowym wydarzeniem jest festyn podczas Dnia 
Dziecka, do którego tegorocznej edycji już teraz 
się przygotowują. Pomagają też w inny sposób, 
zorganizowali w remizie akcję krwiodawstwa 
oraz Choinka. Oficjalnie też otwarli centrum ser-
wisowe, dziękując druhom Jakubowi Paluchowi 
i Jerzemu Makula za pomoc w uzyskaniu od 
Małopolskiego Banku Spółdzielczego pomiesz-
czeń: w jednym z nich jest teraz kompresor do 
nabijania pustych butli, w drugim pralnica do 
ubrań specjalnych z suszarką, myjka do masek 
i urządzenia służące do utrzymania w czystości 
sprzętu ochrony osobistej. Materiały sfinanso-
wało MiG Niepołomice, strażacy wykonali sami 
pracę, uzyskując też pomoc wielu osób i insty-
tucji. Pod względem wyjazdów do akcji pośród 

jednostek z Małopolski, OSP Niepołomice zaj-
muje miejsce 1. (256), 13. OSP Gdów (152), 21. 
OSP Kłaj (128), 22. OSP Wieliczka (126). Strażacy 
otrzymali wiele pełnych wdzięczności i szacun-
ku słów oraz wiele odznaczeń.

Barbara Zapadlińska

By pomóc – zawsze przybędą

ODZNACZENIA ZA WYSŁUGĘ LAT: (65): 
Ślusarczyk Józef 55 lecie: Kapera Józef, Kara-
siński Julian, Szewczyk Stefan, Siwek Antoni 
(50) Jach Antoni, Ślusarczyk Kazimierz (45) 
Trzos Marek, Biernat Marian, Ślusarczyk 
Maria, Dąbroś Eugeniusz, Kącki Bogusław, 
Habas Krzysztof, Zając Marek, Wyczesany 
Józef, Sater Leszek, Bułat Stanisław, Dąbroś 
Stanisław (40) Jasonek Kazimierz, Makula 
Jerzy, Donatowicz Andrzej, Klima Kazimierz 
(35) Marcinczyk Marek, Habas Zdzisław, Pła-
tek Andrzej, Jasonek Tadeusz, Klima Dariusz, 
Stępowski Mieczysław, Jarosz Robert, Wię-
cław Roman (30) Jach Renata, Zając Teresa, 
Wójcik Janusz, Klag Antoni, Zielonka Krzysz-
tof, Ciastoń Marek, Turchan Rafał, Biernat 
Stanisław, Jakub Paluch, Strychalski Janusz 
(25) Kraiński Rafał, Guzik Zbigniew, Dąbroś 
Paweł, Więcław Łukasz, Więcław Przemysław, 
Sacha Paweł, Turchan Mateusz (20) Bober 
Mirosław, Drabik Mateusz, Dybczak Rado-
sław, Frąś Ryszard, Kociołek Krzysztof, Rusi-
nek Andrzej, Spich Feliks, Turchan Maciej, 
Wnęk Grzegorz, Wnęk Mateusz, Wąs Marian, 
Zając Paweł, Zielonka Joanna, Trzos Seba-
stian, Karcz Agnieszka (10) Perdał Andrzej.

OSP Niepołomice

1-3 maja zapraszamy do Zamku Kró-
lewskiego na 27. Ogólnopolską Wystawę 
Kwiatową. Od godz. 10.00 do 18.00 kwia-
ty i rośliny ogrodowe tradycyjnie zapełnią 
dziedziniec zamkowy. Będzie je można 
nie tylko oglądać, ale również kupować. 
Nie zabraknie też przedmiotów związa-
nych z ogrodnictwem. W trakcie wystawy 
będzie również można uzyskać porady na 
temat pielęgnacji ogrodu. Organizatorem 
wydarzenia jest Zamek Królewski w Niepo-
łomicach sp. z o.o. Serdecznie zapraszamy. 
Wstęp wolny.
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