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16 września członkowie Wielickiego Koła Niewidomych i Niedowidzących udali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Tego dnia
uczestniczyli w odprawionej w ich
intencji Mszy Świętej, celebrowanej w kaplicy cudownego obrazu
Matki Bożej Królowej Polski.

Wieliczka

Inwestycja na parkingu
dla autobusów
Gmina Wieliczka podpisała umowę na budowę punktu obsługi pasażerskiej, zadanie ma dofinansowanie ze środków UE i obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i robót, które obejmą m.in.: - modernizację istniejącego parkingu dla autobusów, minibusów i samochodów
osobowych w zakresie dostosowania go do potrzeb obsługi autobusów
komunikacji publicznej w formie przystanku końcowego i małego dworca autobusowego wraz przebudową infrastruktury technicznej i budową
budynku obsługi pasażerskiej na działce przy ul. Edwarda Dembowskiego w Wieliczce, - wykonanie przystanków autobusowych dla wsiadających i wysiadających oraz wyposażenie ich w wiaty przystankowe,
- wyposażenie przystanków w tablice informacji pasażerskiej, wyświetlające numer linii, czas odjazdu, - wykonanie elementów małej architektury
tj. ławki, kosze na śmieci, - wykonanie wiaty dla 30 rowerów, - budowa
dwukondygnacyjnego budynku punktu obsługi pasażerskiej wraz z przyłączami, gdzie parter będzie pełnił funkcję poczekalni dla pasażerów
wraz z zapleczem sanitarnym, a piętro funkcję socjalno-biurową dla kierowców oraz personelu obsługującego dworzec, - modernizacja parkingu
o powierzchni około 1 600 m2, - rozmieszczenie zieleni wysokiej i niskiej.
Inf. m.transinfo.pl
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70 lat Contry Sułków
70-lecie Klubu Sportowego Contra Sułków
to wielki jubileusz, to
dzieło wielu pokoleń
Sułkowian począwszy
od założycieli, poprzez
całą historię pozyskania
i budowy boiska, dbałość o siedzibę, sprawność organizacyjną, szkolenie i wyniki w tabeli.
To wychowanie młodych zawodników, potem przejmujących pałeczkę
zarządzania. Sztafeta pokoleń trwa i ojcowie założyciele na pewno są
dumni, patrząc na dzisiejszą sytuację Klubu.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele Powiatu i Gminy, Podokręgu
Wieliczka, MZPN a z Sułkowa: Rada Sołecka, OSP i KGW oraz Zespołu
Sułkowianie. Uroczystość połączono z zakończeniem sezonu. Licznie
przybyły rodziny zawodników, to tak ważne, akceptujące pasję męża,
taty. Uczestniczyli równie licznie w jubileuszu wieloletni przedstawiciele poprzednich zarządów, byli zawodnicy, sympatycy oraz mieszkańcy.
Wszystkich przywitał serdecznie prezes Contry Piotr Para wraz z zastępcą
Robertem Krzakiem.
Obecnie w drużynach juniorów i trampkarzy gra 54 zawodników
a nabór do żaków i nowej grupy 5-6 latków był liczniejszy niż zwykle.
Pierwsza drużyna seniorów gra w grupie „A”, druga w „C”. Za najlepszą
frekwencję został nagrodzony Hubert Satora. Jako najlepszego strzelca
doceniono Pawła Porąbkę, a w tym sezonie Mariusza Lenczowskiego.
Najlepszym zawodnikiem ogłoszono kapitana zespołu Adama Piwka. Bardzo dziękowano trenerom a m.in. serdecznie Zbigniewowi Kułakowskiemu, który też otrzymał złotą odznakę, srebrną Wojciech Szufla, brązową
Mariusz Bąk, Wiesław Kania, Andrzej Kania, Stanisław Kania. Odznaczenie
srebrne MZPN otrzymali Wojciech Śliwa, Krzysztof Krawczyk, Radosław
zabawa brązowe: Paweł Porąbka, Krzysztof Pieprzyca, Adam Piwek
Dziękowano Gminie Wieliczka za dofinansowania działalności oraz
wsparcie Starostwu Powiatowemu, klubom użyczającym boisk. Po
uroczystym wręczeniu medali i nagród tdokonano prezentacji drużyny
seniorskiej.
B.Zapadlińska

SPROSTOWANIE
W tekście wydania sierpniowego „Nowy garaż dla OSP Sułków”
prawidłowo zdanie powinno brzmieć: OSP Sułków otrzymało dofinansowanie od Gminy Wieliczka na garaż, auto, wyposażenie i inne
prace, w ciągu 3 lat w wysokości 316 010 zł, zaś z Urzędu Marszałkowskiego programu Małopolskie Remizy 41 560 zł. Redakcja.
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Niepubliczne Gimnazjum w Podstolicach

Historia daru serca mieszkańców
Gimnazja w Polsce zaistniały po pierwszej wojnie światowej a powrócono do nich w ramach reformy
edukacji w roku 1999. Czas pokazał, na ile było to udane przedsięwzięcie, utworzenie zbiorczych olbrzymich szkół do których nastolatkowie trafiali w najtrudniejszym wieku. W kolejnej reformie zostały zlikwidowane. Pośród nich była wyjątkowa i wzorcowa placówka utworzona przez mieszkańców w Podstolicach i przez nich prowadzona. Żal ogarnia, patrząc na likwidację tej malutkiej szkoły, która w czasie
siedemnastu lat objęła opieką, wychowała i wykształciła 375 dzieci.

W 1997 roku w Podstolicach
oddano do użytku nowy obiekt
szkoły podstawowej, który po
reformie opustoszał, gdyż po
wprowadzeniu gimnazjów dwa
roczniki uczęszczały do Koźmic
Wielkich. Tak więc powstały dwa
problemy, z których największym
były problemy komunikacyjne.
Dzieci na autobus szkolny czekać musiały czasem kilka godzin
a Koźmice i Postolice są na różnych
trasach więc spędzały one czas na
przystankach autobusowych.
28 stycznia 2003 roku odbyło
się w kancelarii parafialnej przy
Kościele w Podstolicach spotkanie zorganizowane przez radną
Powiatu Wielickiego Grażynę
Chlebdę, w którym uczestniczyła sołtys Stefania Gawor, radni
i na które zaproszono burmistrza
Józefa Dudę. Mieszkańcy Podstolic chcieli mieć gimnazjum
na prawach szkoły publicznej,
ale nie uzyskali zgody. - Dlatego
wzięliśmy sprawę w swoje ręce –
mówi Józef Bobek, prezes Stowarzyszenia Ekol-Rozwoju Wsi Podstolice, dodając: rozważaliśmy

wersję gimnazjum katolickiego
oraz gimnazjum niepublicznego.
Analiza subwencji oświatowej
pokazała, że środków starczy na
ramowy program nauczania. Dlatego 6 lutego 2003 roku powstało Stowarzyszenie Ekol-Rozwoju
z zadaniem prowadzenia szkoły
gimnazjalnej na prawach szkoły
publicznej. Prezes i Zarząd działali charytatywnie. Mieściło się
w budynku Szkoły Podstawowej
w Podstolicach, której uiszczało opłatę najmu za każdą klasę.
Gimnazjum miało kolejnych
dyrektorów, sekretariat oraz 12.
nauczycieli wg wymaganych ilości
godzin. Była też biblioteka, działał
monitoring. Marzeniem Józefa
Bobka było, aby dzieci miały takie
warunki nauki jak ich koledzy
w partnerskim Bergkamen i tak
rzeczywiście się stało.
Gimnazjum było dobrze zorganizowane, bezpieczne, zawsze
z najnowszym sprzętem. Jako
pierwsi posiadali multimedialne
tablice, najnowsze oprogramowanie, rzutniki. Każdy uczeń korzystał
z laptopa, których w sumie było
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80 i miał szafkę na książki. Dzieci
jeździły bezpłatnie na wycieczki
krajowe i zagraniczne. Współpraca
z SP układała się dobrze. Według
zapisów księgowych majątek szkoły wynosił 320-350 tys.zł. W małej
społeczności, spokojnej, dzieci
uczyły się pod pilnym nadzorem
nauczycieli, wszyscy się znali
a rodzice byli spokojni. Przy wygaszaniu, 1 września 2017r. było 27.
a w roku ostatnim 15. uczniów.
Likwidacja Niepublicznego Gimnazjum w Podstolicach
nastąpiła 31 sierpnia 2019r. Lecz
zakończenie działalności to wcale
sprawa niełatwa. Teraz prezes
Józef Bobek kompletuje dokumentację dla Kuratorium Oświaty,
co jest bardzo czasochłonne ale
też daje czas na refleksję. Trzeba
pisać mnóstwo pism, zarchiwizować i przejrzeć wiele dokumentów. Samej makulatury trzeba
było wywieść ponad 300 kg. Rok
wygaszenia był trudniejszy finan-

sowo, w ostatnim roku było mniej
uczniów a doszły koszty archiwizacji, wypłacenie urlopów, zapłacenie ostatnich składek ZUS. Stowarzyszenie nieodpłatnie przekazało Szkole Podstawowej laptopy
a częściowo, to co jeszcze zdatne
do użytku sprzedaje szkołom. Jest
szansa na pozytywne zamknięcie
bilansu.
Tak więc Stowarzyszenie Ekol-Rozwoju Wsi Podstolice wykonało w trakcie 17 lat wielką pracę,
prowadząc niepubliczne wzorcowe gimnazjum opierając się
na subwencji i pomocy sponsorów, w trosce o dzieci z Podstolic
i najbliższej okolicy, a przez dobrą
opinię, także i z dalszej. Obecnie aktywnie pracujący zarząd
stanowią: prezes Józef Bobek,
wiceprezes Elżbieta Budziaszek,
członkowie: Ludwik Gawor, Władysław Bakalarz, Stefania Gawor,
Bronisława Danielak. Samo Stowarzyszenie będzie nadal prowadzić działalność ukierunkowaną
na potrzeby miejscowej społeczności, Chóru Ziarenko i Orkiestry
Dętej Podstolice, wykreślony
zostanie zapis o prowadzeniu
gimnazjum.
Barbara Zapadlińska

Wydawnictwo SAL - PRESS, Redaktor naczelna: Barbara Zapadńska
ADRES: ul. Goliana 4a, czynne pn. 12.00-15.00, wt.-pt. 10.00-12.00, tel: 12 278 17 62
e-mail: panorama.wieliczka@interia.pl,
www.infopw.pl, www.panorama.wieliczka.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów
niezgodnych z linią programową gazety.
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Materiały informacyjne Gminy Biskupice

Smacznie i radośnie
w Biskupicach
Niezwykłe „Święto Smaków” odbyło się
8 września w plenerze przy OSP Biskupice.
Było to wydarzenie o charakterze kulinarnym, promujące producentów żywności,
produkty i potrawy lokalne. Było smacznie,
radośnie i kolorowo.
Osoby uczestniczące w przedsięwzięciu
miały okazję wziąć udział w bezpłatnej degustacji pysznych potraw, ugotowanych przez
członkinie Klubu Malucha z Jawczyc oraz reaktywowanego Koła Gospodyń ze Sławkowic. Na
półmiskach pojawiły się przepyszne dania, przygotowane z największą starannością m.in. zawijane kapuśniaczki, babeczki na ostro, a także
słodkości – kolorowe galaretki, ciasta, gofry
i placuszki. Nie obyło się bez pysznych, rozgrzewających zup - chrzanówki i kapuśniaku.
Na specjalnie przyszykowanych stanowiskach swoje wyroby promowało Koło Pszczelarzy z Biskupic. Można było
porozmawiać z pszczelarzami
na temat produkcji miodu,
a nawet podglądnąć życie
pszczół w prawdziwym ulu.
Krótkie prelekcje wygłosili
członkowie Koła Pszczelarzy
z Biskupic- Stefan Kiesielowski
oraz January Daniłoś.
Ze swoim stoiskiem pojawił się także przedstawiciel
Piekarni –Cukierni „Stawar-

Tradycyjne święto
plonów i rodzimego
folkloru
Za nami wyjątkowe święto, hucznie obchodzone przez rolników z terenu naszej gminy.
Tegoroczne święto plonów połączone
zostało z barwnym I Festiwalem Folkloru
„Zatrzymać zanikające tradycje”. Na desach
amfiteatru było głośno, wesoło i kolorowo. Przed zebraną publicznością wystąpiły zespoły taneczne, działające w gminach
należących do Lokalnej Grupy Działania
„Dolina Raby”. Grupy w różnym przedziale
wiekowym prezentowały tańce i przyśpiewki ludowe z kilku regionów Polski
Tradycyjny obrzęd przygotował Zespół
Pieśni i Tańca Biskupianie wraz z choreografem Marcinem Korbutem. Tancerze wystąpili
w dwóch odsłonach. Pierwsza z nich dotyczyła samego obrzędu, natomiast druga złożona
była z przyśpiewek i scenek z życia dawnej wsi.
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ski” z Biskupic. Maciej Stawarski zaprosił do
degustacji tradycyjnych wypieków. Każdy
mógł spróbować różnego, jeszcze ciepłego,
pieczywa wykonanego z różnych mieszanek
zbóż.
Organizatorzy przygotowali nie tylko ucztę
dla ciała, ale także dla ducha. Gościem specjalnym był zaprzyjaźniony Zespół Regionalny
„Mystkowanie”. Członkowie zespołu, specjalnie na tę okazję, przyjechali do nas z powiatu nowosądeckiego. Na scenie prezentowali
tańce charakterystyczne dla kultury Lachów
sądeckich. Uwagę przyciągało perfekcyjne
przygotowanie tancerzy, a także piękne, kolorowe stroje ludowe.
Przed publicznością wystąpili także utalentowani mieszkańcy gminy Biskupice m.in. chór
„Mandora”, Nikola Korzeń, Wiktoria Dymek,
Zuzanna Kasprzyk, a także rockowy duet: Wiktoria Kostecka (śpiew, gitara) i Anna Jaszczyk
(śpiew).
Święto smaków zbiegło się w czasie z ogólnopolską akcją pn.”Narodowe czytanie 2019”.
Jak co roku, pracownicy Biblioteki Publicznej

w Biskupicach oraz aktywni czytelnicy przygotowali krótką inscenizację. Tegoroczną lekturą
były nowele polskich poetów . Spośród ośmiu
proponowanych nowel wybrano „Katarynkę”
B.Prusa. Akompaniamentu udzielili na wiolonczeli – Julia Tomasik i na instrumencie klawiszowym – Mikołaj Wicher.
Wydarzenie organizowane było przez Wójta
Gminy Biskupice Renatę Gawlik, Koło Pszczelarzy Gminy Biskupice – na czele z prezesem
Jackiem Smoroniem, a także Centrum Kultury
Gminy Biskupice – z dyrektor Małgorzatą Kaletą. Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu sponsorów. Składamy serdeczne podziękowania za
wkład rzeczowy i finansowy firmom: Przedsiębiorstwo Pomocnicze MPWiK Kraków, BMSG
Pawlikowice - Centrum Zaopatrzenia Piekarni
i Cukierni, Invest House S.A. Kraków, Vega sp.
z o.o. Kraków, Maxi Pack Opakowania i nadruki
Trąbki.
Podziękowania kierujemy również w stronę
druhów z OSP Biskupice, członków KGW Sławkowice i Klubu Malucha z Jawczyc za nieocenioną pomoc przy organizacji przedsięwzięcia.

Z tańcem i pieśnią na ustach pojawiły się
cztery zespoły ludowe „ Mali Gdowianie” ,
Zespół Regionalny„Łąkta” z Żegociny, Zespół
Pieśni i Tańca „Łapanowianie”.Gwiazdą wieczoru był zespół Regionalny „Mystkowianie”, który
działa od 2015 a na swoim koncie ma udział
w 90 wydarzeniach kulturalnych/festiwalach,
przeglądach, konkursach w kraju jak i za granicą. „Mystkowanie” przedstawili tańce charakterystyczne dla regionów lachów sądeckich.
Imponujący śpiew, żywiołowe tańce i wspaniałe barwne stroje zachwyciły publiczność, która
nagrodziła tancerzy gromkimi brawami.
Nie zabrakło atrakcji dla milusińskich. Bezpłatnie udostępniono różnorodne atrakcje
- urządzenia rekreacyjne, malowanie twarzy,
balonowe zwierzaki, warsztaty plastyczne,
tworzenie biżuterii, duże bańki mydlane, kącik
animacyjny.
Było i coś dla smakoszów - przepyszne
potrawy przygotowały Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych Trzciana, Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Łomna – Nowy Wiśnicz, Koło Gospodyń
i Gospodarzy Wiejskich „Dar serca” z Łąkty Dolnej, Stowarzyszenie Novuss Polska – kuchnia

łotewska, Stowarzyszenie OSP Łazany – drużyna żeńska. Na stoiskach znaleźć można było
lokalne przysmaki, rzemiosło ludowe a także
materiały promocyjne z gmin wchodzących
w skład LGD „Dolina Raby”.
Organizatorami przedsięwzięcia byli Wójt
Gminy Biskupice, Centrum Kultury Gminy
Biskupice oraz Stowarzyszenia OSP Łazany.
Środki finansowe na organizację imprezy
pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa
Inwestująca w Obszary Wiejskie.

teksty i fot.: Daniela Orłowska
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O Powstaniu Warszawskim
Wanda Traczyk Stawska była bohaterką spotkania z młodzieżą z niepołomickich szkół ponadpodstawowych, które odbyło się w poniedziałkowe przedpołudnie w Zamku Królewskim. Opowiadała m.in. o swoich
przeżyciach z powstania warszawskiego, o tym jak to jest stanąć do
walki o wszystko jako młody człowiek. Podkreślała znaczenie przyjaźni,
pamięci o bliskich i poszanowania innych ludzi.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Historia zatoczyła koło
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach
przy ulicy Szkolnej stała się miejscem uroczystości gminnego otwarcia
roku szkolnego. Radością był powrót do pierwotnej nazwy i przeznaczenia szkoły w której obecnie uczy się ponad 500 dzieci.
Otwarcie miało sportową oprawę, bowiem obiekt zyskał kompleks
wielofunkcyjnych boisk sportowych, który tworzą trzy boiska z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, bieżnia okrężna, ścianka wspinaczkowa i tor do skoku w dal.
Otwarcia dokonał burmistrz Roman Ptak z przewodniczącym Rady
Miejskiej Markiem Ciastoniem oraz dyrektorem Grzegorzem Harabaszem. Wykonawcy inwestycji ofiarowali młodzieży sprzęt sportowy.
Obiekt poświęcił ks.prałat Stanisław Mika. Pogoda dopisała, na uroczystość przybyli licznie rodzice. Dzieci utworzyły sztafetę, która zakończyła się w miejscu dokonania uroczystego przecięcia wstęgi. Tego dnia
przeżyciem były także pierwsze lekcje pierwszoklasistów, które bardzo
przeżywali oczekujący na korytarzu mamy i tatowie dzieciaków.
Inwestycja kosztowała 3 149 733,10 zł. Gmina Niepołomice pozyskała
dofinansowanie w wysokości 1 622 446 zł z Unii Europejskiej, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Warto podkreślić, że obiekt jest ogólnodostępny dla mieszkańców
gminy, przy szkole powstały ścieżki spacerowe dla pieszych oraz siedziska, ławki, siłownia zewnętrzna, poidełka, stoły do gry w tenisa stołowego i piłkarzyki.
Wszystkim uczniom życzymy owocnego roku szkolnego, jak najlepszych ocen i dobrych wzajemnych relacji.
B.Z.

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne

Za rok otwarcie
Trwa przebudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, która ma się zakończyć w lipcu przyszłego roku. Pogoda
dopisuje, sprzyja pracy.
Stary obiekt wyburzono, szybko powstaje nowa konstrukcja budynku. Przypomnijmy, że inwestycja szacowana jest na 11,4 mln.zł z czego
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5,7 mln zł to dofinansowanie uzyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Będzie to najnowocześniejszy obiekt w Małopolsce.
B.Z.

wrzesień 2019

Dożynki Gminne 2019

Podgrabie dobre jak chleb
regionalnych. Państwo Nawakowie funkcję
starostów pełnili po raz pierwszy w życiu,
czuli się zaszczyceni i dziękowali za tak wielkie
wyróżnienie. Tegoroczne chleby, upieczone
z dopiero co zebranych zbóż wypiekła regionalna piekarnia Pieprzyca S.A.K.F z Podłęża.

- Być dobrym jak chleb - mówił ksiądz
Andrzej Pietrusa podczas MszyŚwiętej wyjatkowej, bo dziękczynnej Panu Bogu za zebrane
zbiory, dobry rok w całym Mieście i Gminie
Niepołomice. Społeczność Osiedla Podgrabie
przyjęła z radością zaszczyt organizacji obchodów tegorocznego Święta Plonów. Przygotowywali z wielką dbałością od ponad dwóch
miesięcy każdy szczegół tak wielkiej uroczystości. Gospodarzem Dożynek Gminnych
był burmistrz Roman Ptak a starostami tegorocznymi Dorota i Paweł Nowakowie, rdzenni
mieszkańcy Podgrabia, prowadzący tu działalność gospodarczą, lokalny sklep.
Do Podgrabia przybyli przedstawiciele
wszystkich sołectw przywożąc z sobą wieńce
wykonane z tegorocznych zbórz jak i stoiska
potraw regionalnych. Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich wystąpiły w przepięknych strojach

Korowód dożynkowy przeszedł spod boiska
sportowego, na którym młoodzież trenuje
w ramach „Puszczy Niepołomice”. Przyniesione godnie i ze śpiewem wieńce złożono
przy ołtarzu, usytuowanym tuż przed Domem
Strażaka. Pogoda była niezwykle piękna. Za
ołtarzem umieszczono planszę z wizerunkiem
Matki Bożej, z parafialnego Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Ksiądz
Andrzej Pietrusa pięknie mówił o chlebie,
jako darze. - Bóg jest dawcą dobra, dobrem
jest chleb, gdy go zabraknie, zamiera ludzka aktywność – życząc wszystkim aby chleb
był na każdym stole, abysmy troszczyli się
jedni o drugich i chlebem dzielili z biednymi
i potrzebującymi. Dodał: Ponad 1000 lat temu
Bóg wysłał do naszych praojców zaproszenie
do zbawienia, pytając, czy pamiętamy Śluby
Jasnogórskie i apelując, aby wszystkie dzieci narodu polskiego żyły w zgodzie i pokoju,
dzieliły się plonami ziemi oraz owocami pracy.
Uwagę wszystkich przykuwał osiedlowy
wieniec dożynkowy Podgrabia, gospodarzy
uroczystości, bedący repliką Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Jego konstrukcję
wykonał Grzegorz Rogowski wraz z Piotrem
Taborskim. Projekt jest pomysłam Krystyny
Rogowskiej, która wraz z Marią Rogowską,
Heleną szewczyk, Genowefą Hornik pracowały z i pod opieką instruktor Kultury Dzielnicy
Podgrabie Grażyny Taborskiej. Ściany i dach
oraz dziedziniec wyklejone został ziarnami

fasoli i zbóż, berdzo precyzyjnie i pięknie
kolorystycznie uzupełniając bramy i otwarte
drzwi fotografiami dającymi wrażenie trójwymiarowości. Osiedle Podgrabie jest bardzo
zżytą z sobą społecznością, której osnową jest
współpraca KGW i OSP oraz Tadeusza Kąckiego, przewodniczącego Zarządu Osiedla Podgrabie a zarazem byłego radnego II kadencji
Rady Miejskiej w Niepołomicach., który z pełnym zaangażowaniem od 12 lat przewodniczy
Osiedlu Podgrabie
Po Mszy Świętej wystąpiła z przedstawieniem i przyśpiewkami żniwnymi grupa regionalna z Domu Kultury w Zakrzowcu.
Barbara Zapadlińska

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

Dożynki gminne w Golkowicach 2019

Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą w kościele pw. Matki Bożej
Fatimskiej w Golkowicach. Ojciec
proboszcz Stanisław Łomnicki poświęcił 11 wieńców dożynkowych,
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z następujących
miejscowości: Brzegi, Byszyce, Grabie, Gorzków, Jankówka, Kokotów,
Koźmice Wielkie, Mietniów, Węgrzce
Wielkie, Sygneczów, Pawlikowice,
a także kosz dożynkowy przygotowany przez Osiedlowe Koło Gospodyń „Kościuszki”.
Po Mszy Św. barwny korowód
z wieńcami, prowadzony przez Or-
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kiestrę Dętą „Podstolice”, przeszedł
na scenę, gdzie gospodarz uroczystości burmistrz Artur Kozioł oraz
starostowie Państwo Barbara i Stanisław Małeccy - przywitali licznie
zgromadzonych gości.
- Wspólnie dziękujmy Bogu za to,
co mamy. Wokół nas mnóstwo kataklizmów, jak chociażby tragedia
na Giewoncie czy huragany za granicą, wobec których człowiek jest
bezbronny. Nas Pan Bóg oszczędza,
więc mamy za co być wdzięczni.
Niech nam się darzy, abyśmy mogli
spotkać się na dożynkach w przyszłym roku! - podkreślił burmistrz
Artur Kozioł.
Zespół Regionalny „Mietniowiacy”
zaprezentował tradycyjny obrzęd
dożynkowy, podczas którego prze-

kazano bochenki chleba gospodarzowi dożynek oraz starostom.
W dalszej części spotkania miały
miejsce występy słowno-muzyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Golkowicach, zespół wokalny Reflection, pokazy tańca towarzyskiego
młodzieży z Małopolskiego Centrum
Tańca, a następnie koncert Weroniki
Kozłowskiej i Huberta Charków.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich
z Gorzkowa, Jankówki, Janowic,
Lednicy Górnej, Podstolic, Sygneczowa, Węgrzc Wielkich oraz Osiedlowego Koła Gospodyń „Kościuszki”
przygotowały degustację potraw
regionalnych.
Organizatorzy: Miasto i Gmina Wieliczka, sołectwo Golkowice, OSP
Golkowice, Szkoła Podstawowa im.
Obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach wraz z Radą Rodziców.
Wydarzenie współfinansowane
przez Stowarzyszenie LGD Powiatu
Wielickiego ze środków UE.

wrzesień 2019

Wielicka Mediateka obiekt XXI wieku
Nowe Centrum Kulturalno-Społeczne - Wielicka Mediateka finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja
Roku & Budowa XXI wieku. Gala finałowa odbyła się na
Zamku Królewskim w Warszawie. Miasto i Gminę Wieliczka reprezentowali: Piotr Krupa - zastępca burmistrza
ds. Inwestycji i Agnieszka Szczepaniak - zastępca burmistrza ds. Społecznych oraz dr hab. inż. arch. Magdalena
Kozień-Woźniak, Politechnika Krakowska i mgr inż. arch.
Dorota Verey – projektanci.
WIELICKA MEDIATEKA - nowoczesne centrum multimedialne, społeczne i kulturalne, gdzie znajduje się siedziba

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce,
sala widowiskowa i kinowa z bogatą ofertę zajęć artystycznych czy edukacyjnych. Budynek zaprojektowany
został z myślą o zmieniającej się funkcji biblioteki, która
z miejsca wypożyczania książek zmienia się w centrum
społeczne, swoiste centrum aktywności lokalnej, miejsce
spędzania wolnego czasu.

Wizyta delegacji z Ukrainy
W dniu 12 września w wieliskim magistracie gościliśmy
delegację ukraińską z miasta Baryszewka niedaleko Kijowa. W skład delegacji weszli m.in.: przewodniczący Rady
Baryshewki Vladimir Humeniuk, prezes Stowarzyszenia
Ukraińsko-Polskiego, radni miasta Baryshevka, dyrektor
Domu Kultury oraz przedstawiciele Jaworznickiej Izby
Gospodarczej, która pomagała w organizacji tej wizyty
studyjnej. Na ręce burmistrza Wieliczki Artura Kozioła

panorama.wieliczka.pl

goście z Baryshevki przekazali symboliczny bochenek
chleba, owoc tegorocznych plonów na ukraińskiej ziemi.
Warto dodać, że Baryshevka to rejon bardzo rolniczy,
szczególnie znany z bardzo zdrowych i dobrych miodów. Podczas czwartkowego spotkania rozmawiano
także o możliwej współpracy między naszymi miastami
w zakresie gospodarczej, kulturalnej i edukacyjnej wymiany doświadczeń.
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Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce
w nowej odsłonie
W Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. Brata Alojzego
Kosiby w Wieliczce zakończyły się prace remontowe
związane z zaadaptowaniem nieużytkowych
poddaszy na potrzeby dwóch oddziałów wychowania
przedszkolnego. Powstały dwie przestronne sale
dydaktyczne dla dzieci z bezpośrednim dostępem
do sanitariatów oraz wydawalnia posiłków, a także
częściowo zmodernizowana kuchnia. Zakres prac
adaptacyjnych objął m.in.: roboty rozbiórkowe,
wykonanie ścianek działowych, wykonanie robót
tynkarskich, wykonanie robót malarskich, wykonanie
szachtu windowego, dostawę i montażu dźwigu
towarowego, wykonanie ocieplenia poddasza, montaż
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji.
Wartość prowadzonej inwestycji to 876 253,21 zł.
Do przedszkola w ramach projektu zakupiono nowe
wyposażenie oraz szereg pomocy dydaktycznych, które
już są wykorzystywane w pracy z dziećmi. Zarówno
remont jak i doposażenie realizowane były przez
Miasto i Gminę Wieliczka w ramach projektu ”Czas
zapisać dziecko do przedszkola” dofinansowanego ze
środków UE.

Kaplica w Gorzkowie-Czarnocinach
zyskała nowy blask
Dobiegły końca prace remontowe
Kaplicy p. w. Nawiedzenia Matki
Boskiej w Gorzkowie, który
prowadzony jest przez gminę
Wieliczka w ramach projektu
współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków
EFRROW w ramach poddziałania
19.2.”Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Zadanie: Zachowanie
dziedzictwa kulturowego poprzez
renowację zabytków sakralnych na
obszarze wiejskim Gminy Wieliczka.
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Pozyskane za pośrednictwem LGD
Powiatu Wielickiego.
Zakres prac konserwatorskich objął:
odwodnienie – drenaż opaskowy,
izolację pionową i poziomą
fundamentów kaplicy, wymianę
zasolonych i zdegradowanych
tynków, malowanie tynków
w kolorze ustalonym na podstawie
badań odkrywkowych, naprawę
i malowanie stolarki, usunięcie
posadzki, wymiana podbudowy,
izolację i położenie nowej,
kamiennej posadzki, naprawę więźby
dachowej, oczyszczenie, reperacje
i malowanie blaszanego poszycia
dachu.
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Materiał informacyjny Gminy kłaj

Już prawie finał rozbudowy
Remizy OSP w Szarowie
Prawie na finiszu jest jedna z największych
inwestycji na terenie Gminy Kłaj. To duże przedsięwzięcie, którego realizacja rozpoczęła się w
roku ubiegłym polega na rozbudowie remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szarowie.

Na częściową realizację tego zadania
Gmina Kłaj otrzymała dofinansowanie w
ramach programu „Małopolskie Remizy
2018” w kwocie: 41.560,00 złotych. Pozostałe
koszty pokryte zostaną z budżetu Gminy Kłaj.
Oliwia Bieda

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach
Za nami wakacje – czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży szkolonej,
ale nie dla samych szkół. To właśnie w tym czasie najwięcej się tam dzieje. Nie inaczej było w tym roku. Uczniowie po dwumiesięcznym odpoczynku wrócili do częściowo odnowionych obiektów.
Targowisko
W Szkole Podstawowej w Targowisku metodą kamiennych dywanów
wyremontowano taras szkolny. W tamtejszym przedszkolu natomiast
dokonano adaptacji pomieszczenia byłej kuchni na jadalnię, pomieszczenia magazynowego na szatnię dla pięciolatków, a niewykorzystanego pomieszczenia na salę dla 4 latków. Największą z inwestycji przy
obiekcie była budowa długo wyczekiwanego - zwłaszcza przez rodziców dzieci przedszkolnych - parkingu. Tam również odnowiona została
piaskownica, gdzie dzieci teraz mogą bawić się bezpiecznie. Zarówno
na budynku szkoły, jak i przedszkola wykonano roboty mające na celu
mycie i malowanie elewacji.

Szarów
W szarowskim przedszkolu kontynuowano zakres prac rozpoczętych
w poprzednim roku szkolnym. Nowe drzwi nie tylko zwiększyły bezpieczeństwo przebywających tam dzieci, ale również estetykę. W tym celu
odmalowane zostały sale edukacyjne oraz wymieniono lamperię.
Niemniej prac wykonano w budynku szkoły. Zmiany widać już na
wejściu. Tam bowiem wykonano zabudowę wejścia dla uczniów oraz
zamontowany został zamek elektroniczny, który ma docelowo zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. Największe wrażenie jednak robi nowa
sala edukacji wczesnoszkolnej, która zastąpiła starą świetlicę. Pomieszczenie zostało wyposażone nie tylko w najbardziej potrzebne mebelki
oraz sprzęt, ale także w interaktywna tablicę. Nowe meble zakupiono
również do kilku innych sal lekcyjnych. Zadbano również o estetykę
klatki schodowej oraz tzw. „starego gimnazjum”, gdzie odświeżono ściany i wymieniono wykładzinę.

panorama.wieliczka.pl

Kłaj
Wakacyjne prace w szkole podstawowej w Kłaju skupiły się przede
wszystkim na generalnym remoncie korytarzy. Na parterze wymieniono
instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie,
w tym także wymieniono grzejniki. Estetykę poprawiły nowe drzwi, parapety, wyrównane i wymalowane ściany oraz nowo położone płytki gresowe. Oszczędności natomiast niewątpliwie przyniesie wymiana oświetlenia na ledowe. Estetyka, oszczędności, a także bezpieczeństwo za sprawą
zamontowanemu elektronicznemu systemowi „bezpieczna szkoła”. Ku
uciesze dzieci urządzony został kącik czytelniczy, miejsce wypoczynku
i relaksu uczniów. Biało – żółto – popielata kolorystyka korytarza nadała mu
nowoczesności. Na II piętrze również wymieniono stolarkę drzwiową oraz
położono nową, przemysłową wykładzinę w pomarańczowo – niebiesko –
zielonych barwach. Teraz z pewnością przerwy dla uczniów stały się milsze.

Więcej informacji na temat remontów w pozostałych placówkach
oświatowych znajduje się na stronie: www.klaj.pl
Oliwia Bieda

Panorama Powiatu Wielickiego

13

no 193

GAZETA
MUZEA L N A

X 2019

MIESIĘCZNIK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

WIELICZKA 1785. Miasto na wielkich arkuszach

Czy coś ważnego stało się w Europie
w 1785 r.? Raczej niewiele... Pierwsi śmiałkowie przelecieli balonem nad kanałem
La Manche, upadło powstanie chłopskie
w Siedmiogrodzie, ktoś ważny umarł, inny
się urodził...
A w Wieliczce? Austriacy umacniali swoje
rządy na obszarze zabranym Rzeczypospolitej, w kopalni zaczęto wprowadzać pierwsze udoskonalenia – np. wózki kopalniane
zwane psami węgierskimi. Ale wydarzyło się
także coś, może mało spektakularnego, co
jednak miało duże znaczenie dla ówczesnych władz miasta i kopalni oraz... współczesnych badaczy dawnej Wieliczki.
W 1785 r. ukończono rysowanie wielkiej, bardzo szczegółowej mapy miasta
„na wielkich arkuszach” papieru, a następnie wykreślono jej wersję pomniejszoną,
z dodatkowymi przekrojami i ozdobnymi napisami, kartuszami oraz bordiurami.

Obie te mapy poddane zostały pracochłonnej konserwacji w specjalistycznej pracowni, aby w pełnej krasie mogły
zostać zaprezentowane mieszkańcom
Wieliczki oraz innym zwiedzającym - na
najnowszej muzealnej wystawie „WIELICZKA 1785. Miasto na wielkich arkuszach”. Przedstawiono je w kontekście

innych, starszych i młodszych od nich
map miasta – również bardzo cennych i ciekawych, dzięki czemu można
porównać kunszt kartografów, stopień
dokładności map oraz prześledzić zmiany zachodzące w Wieliczce. Zwiedzający mają okazję dowiedzieć się, kim byli
autorzy map Wieliczki z 1785 r., a także
poznać ich inne prace - na przykład plany
wyrobisk kopalni, wykonane przez mierniczych: Józefa Fleckhammera von Aystätten, Karola Franciszka Nicolaschy’ego oraz
Antoniego Friedhubera.
Ponadto ekspozycję wzbogaci zakupiona niedawno kolekcja kilkudziesięciu
urządzeń mierniczych (teodolity, niwelatory, kompasy i inne) z XIX i pocz. XX w.
Zachęcamy do zapoznania się z największą, a w związku z tym - najdokładniejszą
mapą Wieliczki oraz jej ozdobną, pomniejszoną wersją. Ze względów konserwatorskich takie obiekty eksponowane są rzadko i stosunkowo krótko. Wystawa jest prezentowana w Zamku Żupnym w Wieliczce
- od 2 października do 17 listopada 2019 r.
Zapraszamy.
Marek Skubisz
Patronat medialny:
TVP Kraków: stały patron medialny
Radio Kraków: patron medialny

Muzeum gościnnie na Słowacji
czyli Dzień Soli w Solivarze

Już po raz drugi Muzeum uczestniczyło
w plenerowej imprezie Den Soli w miejscowości Solivar w Słowacji. Wydarzenie, które
odbyło się 7 września 2019 r., cieszyło się
dużym zainteresowaniem - za sprawą różnorodnych atrakcji święto przyciąga coraz
więcej uczestników. Pokazy warzenia soli,
kram solny i przelewanie solanki, które prezentowało nasze Muzeum, zaangażowały
zarówno dzieci, jak i dorosłych do wspólnych działań i zabawy. Historyczne stroje,

w których wystąpili pracownicy Muzeum, tworzyły wyjątkowy klimat przyciągając uwagę
zwiedzających. Jak można
było zauważyć, przelewanie solanki stanowi atrakcyjną
i bardzo integrującą zabawę dla
wszystkich dzieci bez względu
na szerokość geograficzną.
Uczestnicy z ciekawością przyglądali się także okazom wielickiej soli, odbiegającej wyglądem od solivarskiej i z żalem
wspominali swoją, podobno
najlepszą, której już się nie produkuje.
Dodatkową atrakcją jest wystawa „Sól na
świecie w fotografii”, którą nasze Muzeum
prezentuje w Muzeum w Solivarze do
października 2019 r. Dzięki tej ekspozycji
można wyruszyć w ciekawą „podróż z solą”
podziwiając, uwiecznione na zdjęciach,
ośrodki jej produkcji na całym świecie w Europie, Azji, Afryce obu Amerykach,
a nawet w Australii.

REMIK przybliży wielickie dziedzictwo
Regionalna Edukacja Muzealna
i Kulturalna
Muzeum Żup Krakowskich serdecznie
zaprasza uczniów i pedagogów do udziału
w nowym projekcie edukacyjnym Regionalna Edukacja Muzealna i Kulturalna
REMIK, który jest skierowany do uczniów
klas I - III szkół podstawowych z Wieliczki
i okolic. Będzie realizowany od września do
grudnia 2019 r.
Projekt, zakładając ścisłą współpracę
Muzeum ze szkołami, ma na celu wzbogacenie wiedzy uczniów na temat dziedzictwa kulturowego Wieliczki i okolic,
budowanie szacunku dla jego wartości
oraz uświadomienie potrzeby zachowania go dla przyszłych pokoleń. Udział
w spotkaniach będzie sprzyjał rozwijaniu zainteresowań, kreatywności i pracy
w zespole. Przedsięwzięcie ma za zadanie
uzupełnienie edukacji i pomoc w reali-

zowaniu szkolnego programu. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany został
pakiet obejmujący 3 spotkania w atrakcyjnej cenie 15 zł od osoby. Zajęcia
będą odbywać się zarówno w ekspozycji Muzeum w kopalni soli, jak i w Zamku
Żupnym. Regulamin i karta zgłoszenia www.muzeum.wieliczka.pl

W październiku ekspozycje Muzeum
są czynne:
∞ na III poziomie kopalni 7.30-19.30
∞ w Zamku Żupnym 8.30-15.30
∞ dziedzińce zamkowe dostępne są
do zmroku - wstęp wolny
∞ do 1.10
Ekspozycja „Pamięć morza”, Muzeum
w kopalni
∞ 2.10 -17.11
Wystawa „WIELICZKA 1785. Miasto na
wielkich arkuszach”, Zamek Żupny
∞ 13.10, godz. 10.00 i 12.30
Mama, Tata i Ja „Sekrety dawnych
map”, Zamek Żupny
∞ 23.10, godz. 17.00
Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum: „Tradycje górnicze”, Zamek
Żupny
∞ do wyczerpania miejsc
„Kultura dostępna” Program
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Muzeum w kopalni
∞ do grudnia
Konkurs plastyczny: „Z moich
rodzinnych stron – zabytki
zapomniane, warte ocalenia”
∞ do grudnia
Regionalna Edukacja Muzealna
i Kulturalna, Zamek Żupny i Muzeum
w kopalni
∞ Rezerwacja spotkań i zajęć
edukacyjnych: Dział Edukacji
Muzeum, tel. 12 289 16 33
∞ 50% zniżki na zajęcia dla
posiadaczy Kart: Wielickiej Karty
Dużej Rodziny 3+, Krakowskiej
Karty Rodzinnej, Karty Dużej
Rodziny, Krakowskiej Karty Rodziny
z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Zapraszamy na najnowszą,
cykliczną wystawę planszową
na dziedzińcu Zamku Żupnego. Ekspozycja nosi tytuł
,,Ludzie Polskiej Kultury” i jest
czynna do końca roku.
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