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Drodzy Czytelnicy
Już po raz kolejny Wieliczka stała się centrum pobyto-

libyśmy wybrać się z Państwem w sentymentalną podróż.

wym Mistrzów Europy, tym razem gościliśmy w naszym

Mija już bowiem rok od największego przedsięwzięcia

mieście piłkarzy Niemiec U-21. Młodzieżowa reprezentacja

w Polsce ubiegłego roku - Światowych Dni Młodzieży. Za-

naszych zachodnich sąsiadów zamieszkała w Hotelu „Tu-

praszamy do wzięcia udziału w rocznicowych uroczysto-

rówka”, natomiast trenowała na boisku sportowym klubu

ściach, które odbędą się w dniach 29-30 lipca na Campus

KS „Górnik Wieliczka”. Warto podkreślić, iż jest to duże wy-

Misericordiae Wieliczka-Brzegi.

różnienie dla Wieliczki, która po raz kolejny pokazała, że

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto”

jest miastem z ogromnym potencjałem i zapleczem sporto-

w Wieliczce przygotowało ciekawą ofertę na wakacje

wym.

w Solnym Mieście. Promocyjne wejścia na pływalnie, pół-

Przypomnijmy, iż w ubiegłym miesiącu Wieliczka była

kolonie, tanie siłowanie, treningi biegowe, czy szkółka rol-

organizatorem 2. Rundy Eliminacji Mistrzostw Świata Ju-

karska to tylko niektóre z atrakcji na ciekawe spędzenie let-

niorek w piłce siatkowej, które odbyły się w Centrum Edu-

nich miesięcy. Ponadto w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece

kacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto”. Wydarzenia o tak

Publicznej w Wieliczce oraz w Filiach biblioteki dla dzieci

dużej randze to niewątpliwie okazja dla mieszkańców Wie-

czeka moc niezapomnianych wrażeń podczas akcji na wa-

liczki do przyjrzenia się z bliska procesom przygotowaw-

kacje.

czym, prowadzącym do sukcesów polskich i międzynarodowych drużyn z różnych dziedzin sportowych.

Lipiec i sierpień to także ostatni dzwonek, aby wziąć
udział w II turze rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Mistrzo-

W tym numerze pragniemy zachęcić Państwa do

stwa Sportowego w Wieliczce. Profesjonalna i wykwalifi-

wzięcia udziału w jednym z najważniejszych wydarzeń

kowana kadra trenerska i pedagogiczna oraz nowoczesna

w naszym mieście – Dniach Świętej Kingi, które odbędą się

baza sportowa to niewątpliwie najważniejsze atuty po-

w dniach 21-23 lipca. W piątkowe popołudnie w Centrum

wstającej w Wieliczce SMS o profilach: siatkarskim i piłkar-

„Solne Miasto” odbędzie się jak co roku VI Międzynarodo-

skim.

wy Festiwal Poznajemy Kulturę Europy. W sobotni wieczór
na plenerowej scenie wystąpi zespół LemON, a w niedzielę

Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania Solnego
Świata.

doskonałą zabawę zapewni nam NATALIA KUKULSKA.
We wstępie lipcowego wydania Solnego Świata chcie-
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WYDARZENIA SPORTOWE | SMS WIELICZKA

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO WIELICZKA

NIE ZWALNIA TEMPA!

W Szkole Mistrzostwa Sportowego Wieliczka wakacje wcale nie są czasem odpoczynku i leniuchowania. Mimo że do
1 września jeszcze sporo czasu - w SMS-ie praca wre,  aby z pierwszym dzwonkiem wszystko było dopięte na ostatni guzik!

25 czerwca 2017 roku na wielickiej Arenie
Lekkoatletycznej odbyła się pierwsza tura testów
sprawnościowych. Przyszli uczniowie musieli się
zmierzyć m.in. z próbą mocy, szybkości, techniką
specjalną, a także rozegrać dwie gry 4x4. Wszyscy
przystąpili do testów z pełną mobilizacją, determinacją i zaangażowaniem, dopingowani przez
rodziców i trenerów. Aktualnie trwa weryfikacja
świadectw, która zakończy pierwszą turę rekruta-
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cji - kolejna odbędzie się już w sierpniu, dlatego
nadal serdecznie zachęcamy do zapoznania się
z ofertą szkoły na www.smswieliczka.pl.
Z początkiem lipca ruszają także prace związane z wyposażeniem sal lekcyjnych ORAZ pracowni - informatycznej i biologiczno - chemicznej.
Zostaną również zakupione podręczniki szkolne.
Powstaną świetlica oraz biblioteka szkolna.
Wszystkie dzieci - młodsze i starsze - zaprasza-

my ponadto na „WAKACJE Z PIŁKĄ NOŻNĄ I SIATKÓWKĄ” w Solnym Mieście, podczas których
będzie można aktywnie i ciekawie spędzić czas,
biorąc udział w różnorodnych zajęciach sportowych - basen, ścianka wspinaczkowa, wycieczka
rowerowa. Szczegółowe informacje już wkrótce
pojawią się na plakatach, stronie internetowej
oraz profilu facebookowym.
SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!!!

WYDARZENIA SPOŁECZNE | INWESTYCJE SPOŁECZNE

WYDARZENIA SPOŁECZNE | INWESTYCJE SPOŁECZNE

BUDOWA BOISKA NA BOŻEJ WOLI

Dobiegają końca prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych o nawierzchni z trawy syntetycznej
na osiedlu Boża Wola w Wieliczce.

Wykonany został drenaż boiska, obrzeża i nawierzchnia z kostki wokół boiska. Ułożona też zosta-ła nawierzchnia z trawy syntetycznej na po-

wierzchni boiska oraz zamontowane bramki. Od
strony placu zabaw wykonano ogrodzenie na słupach stalowych z segmentów panelowych, powyżej

WIELICKA MEDIATEKA NABIERA BLASKU

Nowa siedziba wielickiej Mediateki łączyć będzie w sobie kilka funkcji: oprócz nowoczesnej czytelni, sali kinowej na ok.
180 osób i sali konferencyjnej przewidziano miejsce dla izby regionalnej.

2 m zamontowano piłkochwyty z siatki poliuretanowej. Inwestycja finansowana jest z budżetu Gminy
Wieliczka, całkowita wartość ponad 200 tys zł.

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

ORAZ BOISKA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W WIELICZCE
Korzystając z wakacyjnej przerwy w szkole, prowadzone są intensywne prace przy budowie sali gimnastycznej oraz boiska sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w Wieliczce. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec sierpnia br.

Na miejscu rozebranej sali gimnastycznej
zbudowana została nowa sala gimnastyczna
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, o pow.
użytkowej 852,50 m2, kubaturze 7 310,90 m3,
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wysokości 7,20 m, wymiarach boiska 19,72m x
29,90m z trybunami na 87 osób. Sala przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowo w ramach zadania budowne jest

boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 m x 40 m
o nawierzchni poliuretanowej. Wartość zadania to
blisko 2 900 000 zł z budżetu Gminy Wieliczka.

Projekt inwestycji opracowano głównie z myślą o poprawie warunków lokalowych Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, której pomieszczenia są niewystarczające wobec rosnących potrzeb i
liczby czytelników.

Budynek pokryty jest dachówką, zamontowana jest
już stolarka okienna i drzwiowa, wykonana elewacja. Ten etap prac pochłonął prawie 4,8 mln zł.
Inwestycja jest współfinansowana przez Gminę
Wieliczka i Powiat Wielicki, na zakup wyposażenia

budynku samorząd chce pozyskać dotację unijną.
W połowie tego roku nowy obiekt powinien być gotowy w stanie surowym, a cały budynek oddany do
użytku w połowie roku 2018 r.
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Z GRAJOWA W ŚWIAT

ARTUR

W naszym klubie działa grupa dla 5-6-letnich dzieci, które latem ćwiczą na trawie, a zimą przenoszą

ZNANI SPORTOWCY

GROMALA

O tym, że wystarczy pasja, cierpliwość i zaanga-

się na halę. Staramy się zarażać je miłością do pił-

żowanie, by nieznana wiejska drużyna trafiła do

ki halowej, bo może spośród nich wyrosną kiedyś

grona najlepszych zespołów futsalowych w kraju,

przyszli zawodnicy. Pamiętajmy jednak o tym, że

opowiada Artur Gromala, prezes Młodzieżowego

w prestiżowych rozgrywkach w Polsce biorą udział

Klubu Futsal Solne Miasto Wieliczka.

dopiero 14-latkowie. Młodszym zawodnikom pozostają ogólnopolskie turnieje.

Dlaczego futsal?
Jak zaczynaliśmy grać w Grajowie, nie było tylu za-

To typowo męska dyscyplina?

wodników, żeby stworzyć dwie 11-osobowe druży-

Nie, ale akurat u nas nie ma grup kobiecych. Szkoda,

ny i wtedy po raz pierwszy pomyśleliśmy o futsalu.

bo wiem, że dziewczyny byłyby zainteresowane fut-

W 1999 roku założyliśmy Młodzieżowy Klub Sporto-

salem. Niestety, na razie nie mamy możliwości roz-

wy i wyodrębniliśmy dwie sekcje: futsalową i piłkę

wijać się w tym kierunku. Mam jednak nadzieję, że

nożną trawiastą. Od samego początku chcieliśmy

kiedyś to się zmieni. Jesteśmy gotowi na tworzenie

skupić się na pracy z młodymi ludźmi. Drużyna fut-

nowych grup.

salowa rozwijała się błyskawicznie, odnosiła wiele
zwycięstw w turniejach rozgrywanych w całej Pol-

Szybkość, precyzja, koordynacja… Jakie predyspo-

sce i bardzo szybko znalazła się w gronie najlepszych

zycje najbardziej przydają się w futsalu?

zespołów w kraju. Po 18 latach dotarliśmy do eks-

Podobno najlepsze rezultaty osiągają zawodnicy do-

traklasy. I choć są kolejne wyzwania przed nami, jak

brze przygotowani technicznie i raczej niscy, ale we-

np. Puchar Europy, to w tym momencie skupiamy

dług mnie nie ma żadnych reguł. W naszym klubie

się na zdobywaniu nowych doświadczeń w ekstra-

są wysocy i niscy, grubsi i chudsi. Nigdy nie podjął-

klasie. Mamy teraz niepowtarzalną okazję, by zajść

bym się oceny, kto z nich może być lepszy. Dla mnie

naprawdę wysoko – doskonałe warunki do rozwoju

ważniejsze jest to, że każdy, kto do nas przychodzi,

stwarza nam miasto, gmina i powiat, są sponsorzy

kocha grać w piłkę, bo przecież nad umiejętnościa-

i, co najważniejsze, mamy obiekt, na którym może-

mi można popracować w trakcie treningu. Tak na-

my trenować. Szykuje się naprawdę mocny ośrodek

prawdę wszystko dzieje się w głowie. Jeśli ktoś wie,

futsalowy w Polsce.

czego chce i jest mocny psychicznie, to bez problemu poradzi sobie z pewnymi brakami.

Jak klubowi z Grajowa udało się dotrzeć do ekstraklasy?

Czym halówka różni się od piłki trawiastej?

Bez odpowiednich ludzi nie mielibyśmy na to żad-

Piłka halowa nie jest tak skoczna jak „trawiasta”,

nych szans. Wszystko zaczęło się od Edwarda Sem-

bardziej przylega do nogi i jest łatwiejsza w pro-

pocha, który wiele lat temu zaufał nam i pomógł

wadzeniu. Podwójna powłoka skórna sprawia, że

stworzyć ten klub. Powstała grupa młodych, utalen-

bardziej przykleja się do parkietu. Dzieci wolą grać

towanych, bardzo ambitnych ludzi, których fascyno-

piłkami, które nie odskakują, tylko są przyjazne dla

wał futsal. Nikt z nas nie oczekiwał spektakularnych

nogi.

sukcesów. Ciężko pracowaliśmy, byliśmy cierpliwi,

FOTO Rogalska

„

nie dostrzegałem w tych ludziach żadnych wad. To
byli wartościowi młodzi chłopcy, którym wystarczyło pokazać, jak mają postępować, a oni później naśladowali te dobre wzorce. Trzeba mieć odpowiednie podejście do ludzi. Ważne, by nie krytykować,
a zwracać uwagę i zachęcać do zmian. Trener musi
być dobrym pedagogiem i wychowawcą, bo jednym
z jego zadań jest kształtowanie charakterów tych
młodych ludzi.
W wielickim klubie pierwsze kroki stawiał Konrad
Cebula, Maciej Bębenek, Jan Zachariasz. Teraz
reprezentują różne kluby. Jak układają się relacje
między nimi?
Kilkanaście lat temu zabroniłem przychodzić do naszego klubu w koszulkach Cracovii, Wisły czy Górnika, bo wiedziałem, że to może być pretekstem
do bójek. Nikt nie złamał zakazu. Dlatego dziś nie
ma dla nich żadnego znaczenia to, jaki klub reprezentują. Wychowali się przecież w jednym mieście,
dobrze się znają, utrzymują ze sobą kontakt, razem
wyjeżdżają na obozy. Czasem wpadają do Wieliczki,
przychodzą pograć, porozmawiać, zjeść razem kolację, niektórzy po zakończeniu kariery planują wrócić
tu jako trenerzy. Chętnie wspominają lata spędzone
w naszym klubie. W takich chwilach czuję, że to, co
robię, ma sens. To trzyma mnie przy życiu.
Za co lubi pan futsal?
Dynamiczna gra, pięć razy szybsza od piłki nożnej
trawiastej, trybuny pełne kibiców, kulturalne zachowanie podczas meczów… Dlatego właśnie futsal jest

„

Jak duże jest zainteresowanie futsalem?

większość klubów, graliśmy w turniejach organizo-

W ostatnich latach ta dyscyplina zyskała na popu-

wanych pomiędzy wioskami, a potem krok po kroku

larności. Zawodnicy dużo trenują, razem wyjeżdżają

awansowaliśmy do rozgrywek ligowych, a ostatnio

na obozy i co istotne, czasami muszą wszystko po-

do ekstraklasy. Teraz staramy się w niej utrzymać

stawić na jedną kartę, bo tylko wtedy mają szansę

i jeszcze bardziej umocnić.

odnieść sukces. W Wieliczce zainteresowanie widać

I choć są kolejne wyzwania przed nami,

również po trybunach. Ekstraklasa jest bardzo kibi-

jak np. Puchar Europy, to w tym momen-

cowska – jak gramy, trybuny są pełne.

cie skupiamy się na zdobywaniu nowych

moją największą pasją.

Po 18 latach dotarliśmy do ekstraklasy.

doświadczeń w ekstraklasie. Mamy

Działają cztery sekcje zrzeszające 14-, 16-, 18-
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Dynamiczna gra, pięć razy szybsza
od piłki nożnej trawiastej, trybuny pełne
kibiców, kulturalne zachowanie podczas
meczów… Dlatego właśnie futsal
jest moją największą pasją.

wytrwale zmierzaliśmy do celu. Najpierw, tak jak

Kto może trenować w wielickim klubie?

ARTUR GROMALA Z EDWARDEM SEMPOCHEM (Z LEWEJ) HONOROWYM PREZESEM MKF SOLNE MIASTO

„

i 20-letnich zawodników. Wszystkie osiągają duże

Na co dzień ma pan kontakt z młodymi ludźmi. Czy

teraz niepowtarzalną okazję, by zajść

sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Klub to jednak

współczesna młodzież różni się od tej sprzed lat?

naprawdę wysoko – doskonałe warunki

nie wszystko. We wrześniu ruszy Szkoła Mistrzostwa

Młodzi ludzie są tacy sami jak dawniej, tylko klu-

do rozwoju stwarza nam miasto, gmina

Sportowego, której jesteśmy współzałożycielami –

by sportowe są mniej przygotowane na spotkanie

i powiat, są sponsorzy i, co najważniej-

będziemy szkolić chłopców w piłce nożnej trawia-

z nimi. Do naszego klubu może przyjść każdy, ale pod

sze, mamy obiekt, na którym możemy

stej, a dziewczęta – w piłce siatkowej.

jednym warunkiem – musi przestrzegać obowiązu-

trenować. Szykuje się naprawdę mocny

jących tu zasad. Pamiętam młodzież z Nowej Huty –

ośrodek futsalowy w Polsce.

W jakim wieku najlepiej zacząć treningi?

wszyscy ją krytykowali, narzekali, że jest trudna, a ja

„
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WYDARZENIA SPORTOWE | PIŁKA NOŻNA

WIELICZKA GOŚCIŁA

MISTRZÓW EUROPY!

FOTO Rogalska

Piłkarze Niemiec, którzy w miniony piątek zostali młodzieżowymi Mistrzami Europy, mieszkali w Wieliczce w Turówka Hotel&SPA i trenowali na boisku KS „Górnik”. To już kolejna drużyna mistrzów, przebywająca w naszym mieście – podczas Euro
2012 w tym samym hotelu zakwaterowano „dorosłą” reprezentację Włoch, która w 2012 r. została wicemistrzem Europy.

Reprezentacja Niemiec przebywała w naszym
mieście od 19 czerwca do 1 lipca. Odbyli wiele treningów, ale z pewnością najważniejsza dla wielickich kibiców była otwarta sesja treningowa z udziałem fotoreporterów. Trening najlepszej drużyny
Europy obserwowało ok. 250 kibiców (wśród nich
m. in. legenda Wisły Kraków Kazimierz Kmiecik).
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Po widowiskowym pokazie championów footballu, chętni mogli uzyskać autografy. Był też czas na
wspólnie zdjęcia z piłkarzami.
Szczególne słowa podziękowania należą się Zarządowi i Personelowi Hotelu Turówka, który stworzył tak doskonale warunki pobytowe dla niemieckiej reprezentacji oraz Firmie Gargas, która dbała

o murawę na boisku treningowym.
Mamy nadzieję, że w przyszłości Wieliczka
również stanie się bazą pobytową zagranicznej reprezentacji – warunki dla sportowców mamy doskonałe!

WYDARZENIA SPORTOWE | KOLARSTWO

WYDARZENIA SPORTOWE | MKS MOSS

55. MAŁOPOLSKI WYŚCIG GÓRSKI

SUKCES STOWARZYSZENIA MKS MOS WIELICZKA

Wielkim sukcesem Stowarzyszenia MKS MOS Wieliczka zakończyły się Finały Mistrzostw Polski Kinder + Sport 2017,
które odbyły się w dniach 26-29 czerwca w Zabrzu. Była to już XXIII edycja tego turnieju, w którym udział wzięły po
dwa najlepsze zespoły z każdego województwa. Finały odbywały się w kategorii „dwójek”, „trójek” oraz „czwórek”
chłopców i dziewczynek. W tym roku województwo małopolskie reprezentowały aż cztery zespoły z Wieliczki.

foto. Rafał Kwiatkowski

Startem spod Parku Logistycznego Kraków – Brzegi położonego na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej
rozpoczął się drugi etap tegorocznego 55. Małopolskiego Wyścigu Górskiego – jednej z najważniejszych imprez kolarskich w kraju.

FOTO Rogalska

Po zaciętych i emocjonujących meczach, w tym tak prestiżowym turnieju nasze siatkarki zdobyły trzy medale, dwa srebrne i jeden brązowy oraz czwarte miejsce
w kat. „trójek”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów dla zawodniczek i trenerów a rodzicom zadowolenia z talentu i pasji swoich dzieci.

W ciągu trzech dni rywalizacji, od 9 do 11
czerwca 2017 r., zawodnicy pokonali aż 379 km
na trzech odcinkach. Pierwszego dnia kolarze
przejechali 123 km między Alwernią i Trzebinią.
143 kilometrowy odcinek drugiego dnia zmagań
rozpoczynał się w Kokotowie – tuż obok magazy-
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nów budowanych przez 7R, a kończył w Starym
Sączu. Na ostatni dzień zawodnikom zostało do
pokonania 140 km. Wyścig zakończył się w Nowym Targu. W zmaganiach wzięło udział 25 drużyn, w tym także drużyna wspierana przez 7R
– Wibatech 7R Fuji. Reprezentowali ją: Marek

Rutkiewicz, Jacek Morajko, Sylwester Janiszewski,
Andrzej Bartkiewicz, Dominik Oborski oraz Grzegorz Stępniak. Poza polskimi drużynami na starcie
małopolskich zmagań stanęli kolarze z Niemiec,
Czech, Litwy, Łotwy, Słowenii, Szwajcarii czy Norwegii.

Medaliści Kategoria – dwójki
dziewcząt
1 MKS Dwójka Zawiercie I
2 Stowarzyszenie MKS MOS
w Wieliczce
Emilia Sala, Magdalena
Pieczko, Paulina Łabuz, trener
Krzysztof Łabuz
3 UKS Jasieniak Gdańsk

Kategoria - trójki dziewcząt
1 KS Metro Warszawa
2 Turek Janków Przygodzki
3 MKS Dwójka Zawiercie
4 Stowarzyszenie MKS MOS
w Wieliczce
Maria Augustyniak, Martyna
Łabuz, Kinga Stokłosa, Kaja
Rybak.

Kategoria – dwójki chłopców
1 SP 11 Kędzierzyn – Koźle
2 KS Metro Warszawa
3 Wifama Łódź

Kategoria – trójki chłopców
1 Wifama Szkoła Gortata Łódź
2 DMKS Plas Kielce
3 Ludowy Klub Sportowy Bobowa

Kategoria czwórki dziewcząt
1 MOSM TAS Tychy
2 Stowarzyszenie MKS MOS
w Wieliczce
Emilia Ptak, Klaudia Łyduch,
Magda Kubas, Martyna Lewińska, Weronika Wnuk, trener
Grzegorz Stareńczak
3 Stowarzyszenie MKS MOS
w Wieliczce II
Amelia Wójtowicz, Julia Marcinkowska, Maja Salawa, Maja
Wiśniowska, Natalia Pajdak,
trener Mikołaj Wojtyczka

Kategoria czwórki chłopców
1 UKS Set Starogard Gdański
2 Jastrzębski Węgiel I
3 KS Metro Warszawa
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WYDARZENIA SPORTOWE | RATOWNICTWO

Squash Park Wieliczka to nowoczesny obiekt sportowy mieszczący się nieopodal Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego „Solne Miasto” w bezpośrednim
sąsiedztwie Hotelu Turówka oraz stacji kolejowej
Wieliczka Park.

Do dyspozycji oddane są :
- 4 certyfikowane korty do squash,
- 1 boisko do badmintona
- sauna sucha
- wypożyczalnia sprzętu
- internetowy i mobilny system rezerwacji
- TRX
- ogródek letni
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Squash Park Wieliczka zachęca mieszkańców naszego
miasta do podejmowania aktywności fizycznej i zadbanie
o swoje zdrowie poprzez grę w squash. Squash to jedna
z odmian dyscyplin rakietowych, z wykorzystaniem specjalnej piłeczki na odpowiednio dostosowanym korcie.
Dyscyplina ta cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju, coraz chętniej uprawiana zarówno przez ludzi
młodych jak i tych w średnim wieku. Squash swoją rosnącą popularność zawdzięcza świetnej zabawie jaka towarzyszy podczas gry przy równoczesnym wysiłku fizycznym.
W szerokiej ofercie zajęć grupowych można znaleźć
m in.: Treningi „Pierwsze Kroki”, „Damskie Granie”, „ Tre-

ning Pro” „Power Squash” oraz wiele innych.
Zapraszamy dzieci w każdym wieku do uczestnictwa w Akademii Squash Park Wieliczka, gdzie pod okiem
profesjonalnej kadry trenerskiej szybko nauczą się pierwszych kroków w squashu.
Warto podkreślić, iż podczas wakacji klub gości
uczestników półkolonii z Centrum „Solne Miasto” w Wieliczce. Na organizowanych zajęciach dzieci poznają zasady
i uczą się grać w squasha, a przy okazji świetnie się bawią.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
Squash Park Wieliczka.

RATOWNICY GOPR ZNÓW ODWIEDZILI WIELICZKĘ.

25.06.2017 w Parku Linowym Xtreme Park, Ratownicy z Grupy Podhalańskiej GOPR już po raz trzeci zachwycili swoimi
umiejętnościami.

Przybyli goście mogli pozyskać wiedzę jak przygotować się do bezpiecznego zdobywania górskich
szlaków. Ponadto poznawali sprzęt ratowniczy,
uczestniczyli w warsztatach z pierwszej pomocy.
Wśród najmłodszych dużym zainteresowaniem cie-

szyły się przejażdżki quadem ratowniczym. Najwięcej jednak emocji dostarczyły zorganizowane przez
ratowników pozorowane akcje ratownicze. Mimo iż
były to tylko pokazy, poziom adrenaliny z pewnością
podniósł się nie jednej osobie. W taki niecodzien-

ny sposób goście mogli poznać pracę ratowników
GOPR. Dla uczestników konkursu z wiedzy o górach
i ratownictwie górskim czekały bardzo atrakcyjne nagrody. Całej imprezie towarzyszyła wspaniała, niezapomniana atmosfera.
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WYDARZENIA SPORTOWE | SZTUKI WALKI

XXIII MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI WUSHU

56 MEDALI

OYAMA KARATE

zawodników Młodzieżowego Klubu Sportowego Kung Fu oraz Szkoły Sztuk Walki Kung Fu „Lung” z Wieliczki!
Warszawa 10-11.06.2017 r.

Olbrzymi sukces wielickiej drużyny na Mistrzostwach Polski!!! Zawodnicy stylu Choy Lee Fut
wywalczyli w Warszawie 56 medali (27 złotych,
16 srebrnych i 13 brązowych) oraz 7 pucharów
dla najlepszych zawodników w poszczególnych
kategoriach wiekowych.
Karol Bromblik
najlepszy zawodnik Sanda (walki w pełnym kontakcie) mężczyzn;
Kacper Kuć
najlepszy zawodnik Sanda juniorów;
Magda Skiba
najlepsza zawodniczka Qingda (walki w lekkim
kontakcie) do 12 lat;

Michał Wrona
najlepszy zawodnik Qingda do 11 lat;
Dawid Kowalik
najlepszy zawodnik Taolu (układy form) do 18 lat;
Wiktoria Dębosz
najlepsza zawodniczka Taolu do 18 lat;
Karolina Mathias
najlepsza zawodniczka Taolu do 14 lat.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje multimedalistka tych mistrzostw – Wiktoria Dębosz,
która zwyciężyła we wszystkich konkurencjach
w których startowała zdobywając 8 złotych medali! Jej klubowa koleżanka – Magda Skiba zdobyła niewiele mniej – 6 złotych i dwa srebrne

medale! Trzy złote medale, dwa srebrne i jeden
brązowy wywalczył Dawid Kowalik w konkurencjach form w kategorii 15-17 lat. Bardzo udany
występ zaliczył również Piotr Uchwat ( 3 złota,
srebro i brąz ) udowadniając że po 40 roku życia można z powodzeniem rywalizować z dużo
młodszymi zawodnikami.
W konkurencjach walk natomiast trzeba wyróżnić Karola Bromblika, który zaprezentował
nienaganną technikę, doskonałe przygotowanie
fizyczne oraz taktyczne i nie dał szans swoim rywalom, pokazując skuteczność stylu Choy Lee Fut
w walkach Sanda.

Pełne wyniki:
Wiktoria Dębosz
- złoty medal formy ręczne juniorek 15-17 lat
- złoty medal formy z szablą juniorek 15-17 lat
- złoty medal formy z kijem juniorek 15-17 lat
- złoty medal formy z mieczem 15-17 lat
- złoty medal formy z włócznią juniorek 15-17 lat
- złoty medal formy z bronią różną krótką juniorek 15-17 lat
- złoty medal formy podwójne 15-17 lat
- złoty medal walki Qingda
Magda Skiba
- złoty medal formy ręczne juniorek 9-11 lat
- złoty medal formy z szablą juniorek 9-11 lat
- złoty medal formy z włócznią juniorek 9-11 lat
- złoty medal formy z mieczem juniorek 9-11 lat
- złoty medal formy podwójne do 17 lat
- złoty medal walki Qingda do 48 kg 11-14 lat
- srebrny medal formy z kijem juniorek 9-11 lat
- srebrny medal formy z bronią różną krótką juniorek 9-11 lat
Dawid Kowalik
- złoty medal formy ręczne juniorów 15-17 lat
- złoty medal formy z szablą juniorów 15-17 lat
- złoty medal formy z włócznią juniorów 15-17 lat
- srebrny medal formy z mieczem 15-17 lat
- srebrny medal formy z kijem juniorów 15-17 lat
- brązowy medal formy podwójne 18-39 lat

Piotr Uchwat
- złoty medal formy ręczne mężczyzn 18-60 lat
- złoty medal formy z szablą 39-60 lat
- złoty medal formy z kijem 39-60 lat
- srebrny medal formy z włócznią 18-60 lat
- brązowy medal formy podwójne 18-39 lat
Michał Wrona
- złoty medal formy ręczne juniorów 9-11 lat
- złoty medal walki Qingda 9-11 lat
- brązowy medal formy z szablą juniorów 9-11 lat
Karolina Mathias
- złoty medal formy podwójne juniorek 12-14 lat
- srebrny medal formy ręczne juniorek 12-14 lat
- srebrny medal formy z szablą juniorek 12-14 lat
- srebrny medal formy z kijem juniorek 12-14 lat
- srebrny medal formy z włócznią 12-14 lat
- brązowy medal formy z bronią różną krótką 12-14 lat
Oliwia Gargas
- złoty medal formy podwójne 12-14 lat
- brązowy medal formy z szablą juniorek 12-14 lat
Karol Bromblik
- złoty medal walki Sanda mężczyzn do 85 kg
Kacper Kuć
- złoty medal walki Sanda juniorów 15-16 lat do 65 kg
Mikołaj Plata
- złoty medal walki Qingda juniorów 11-13 lat do 40 kg

Ewelina Michalczyk
- srebrny medal formy z szablą juniorek 15-17 lat
- brązowy medal formy ręczne juniorek 15-17 lat
- brązowy medal formy z włócznią juniorek 15-17 lat
- brązowy medal formy z kijem juniorek 15-17 lat
- brązowy medal formy z bronią różną krótką juniorek 15-17 lat
Tomasz Uchwat
- srebrny medal walki Qingda 14-16 lat do 56 kg
- brązowy medal formy z włócznią 12-14 lat
- brązowy medal formy podwójne juniorów 12-14 lat
Nikola Sarga
- srebrny medal walki Qingda juniorek 14-16 lat do 48 kg
- brązowy medal formy z kijem juniorek 12-14 lat
Zuzanna Szymczyk
- srebrny medal formy z szablą juniorek 9-11 lat
Janusz Nowak
- srebrny medal walki Sanda mężczyzn do 70 kg
Karol Krawczyk
- srebrny medal walki Sanda juniorów 15-16 lat do 65 kg
Jacek Litwiński
- srebrny medal broń różna Taiji 40-60 lat
Bartosz Uchwat
- brązowy medal formy podwójne juniorów 12-14 lat
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MISTRZOSTWA POLSKI

W dniach 27-28 maja 2017 r., w hali sportowej Gimnazjum Nr 1 w Andrychowie odbyły się XXII Mistrzostwa Polski Juniorów
i Seniorów OYAMA Polskiej Federacji Karate w konkurencjach walki, w których wzięło udział blisko 400 zawodników z 36 klubów, w tym dwóch z Kyokushin Tezuka Group. Organizatorem był Małopolski Klub Karate.

W zawodach wzięła udział 16 osobowa reprezentacja Wielickiego Klubu Sportowego Oyama która
wywalczyła aż 14 medali w tym 3 złote 4 srebrne
i 7 brązowych.
W sobotę przed południem rozegrana została
konkurencja LEKKI KONTAKT z udziałem Młodzików (10-12 lat) i Juniorów Młodszych (12-14 lat)
na trzech polach walki. Dziewczęta i chłopcy walczyli z użyciem w pełni znormalizowanego sprzętu
ochronnego. W tej konkurencji startowało 9 naszych
zawodników, wszyscy oni stanęli na podium.
Miejsca na podium zdobyli:
I miejsce:
Kacper Hebda, Kacper Banaś, Jakub Drzewiecki

II miejsce:
Kacper Broński, Jakub Polkowski
III miejsce:
Gabriela Gabryś, Mikołaj Wrona, Filip Woszczek,
Maciej Midura
Tego samego dnia po oficjalnym otwarciu zawodów, rozegrano konkurencję Knockdown. Nasz klub
reprezentował Patryk Fliśnik który w efektowny sposób zdobył brązowy medal mistrzostw wygrywając
walkę o podium przed czasem.
W drugim dniu MP rozegrano konkurencję SEMI-KNOCKDOWN z udziałem Juniorów (14-16 lat)
i Juniorów Starszych (16-18 lat), nasi reprezentanci
zdobyli 4 medale.

Miejsca na podium zdobyli:
II miejsce:
Fliśnik Wiktoria, Dominik Grycewicz
III miejsce:
Patryk Hebda, Kacper Woźniak
Obowiązki sędziego podczas turnieju wypełniał
Sensei Filip Cebula 1 dan, opiekunem sportowym
naszych reprezentantów był Sensei Jarosław Hebda
4 dan a autorem fotoreportażu z występu wieliczan
jest sekretarz klubu Katarzyna Hebda.
Serdecznie gratulujemy udanego występu!
Dziękujemy zawodnikom oraz rodzicom za owocną
współpracę.
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SOLNE UWIELBIENIE

NA MAŁOPOLSKIEJ ARENIE LEKKOATLETYCZNEJ
W uroczystość Bożego Ciała wędrowaliśmy ulicami naszych miejscowości, by zamanifestować wiarę, by we wspólnocie przeżywać wielkie święto. Wieczorem spotkaliśmy się na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej, gdzie po raz czwarty odbyło się
„Solne Uwielbienie”, czyli wyjątkowy koncert połączony z modlitwą oraz adoracją Najświętszego Sakramentu. To wydarzenie,
które zgromadziło blisko 2 500 osób, stało się pięknym zakończeniem tego uroczystego dnia.

Na początku spotkania, młodzi przedstawiciele z Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespołu
Regionalnego „Mietniowiacy”, Zespołu Pieśni i
Tańca „Pogórze Wielickie” oraz Rycerze Kolumba
w uroczystej asyście wprowadzili na scenę krzyż
- symbol Światowych Dni Młodzieży oraz towarzyszącą mu kopię ikony Matki Bożej Salus Populi
Romani.
Ogromny entuzjazm publiczności wywołał występ Krzysztofa Iwaneczko, zwycięzcy VI edycji The
Voice of Poland, który śpiewał również podczas
koncertów w ramach Światowych Dni Młodzieży w
ubiegłym roku. Artysta znany jest ze swojego zaangażowania na rzecz potrzebujących, a w wypowiedziach podkreśla, że jego największym marzeniem
jest to, by prowadzić „uczciwe życie w szczęśliwej,
zgodnej rodzinie, którą będę mógł utrzymać, wykonując swój zawód, jednocześnie wypełniając życiową pasję”.
Na scenie wystąpili również: Arkadio, PDF,
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Chór Solnego Uwielbienia, Kwartet Smyczkowy
BONJOUR, Połączone schole dziecięce „Deus Est”.
O swoich trudnych przeżyciach, stosunku do wiary i Boga opowiedział gość specjalny spotkania
- dziennikarz Krzysztof Ziemiec, a także młoda
kobieta, która doświadczyła cudu uzdrowienia z
choroby nowotworowej.
Tradycyjnie już podczas „Solnego Uwielbienia”
odbyła się akcja charytatywna. Tym razem rodzice
i grono nauczycielskie gimnazjum z Dobranowic
przygotowali stoisko rękodzielnicze, wykonane w
głównej mierze przez uczniów. Każda złotówka zebrana za małe arcydzieła trafi do małej Poli Dąbek,
która urodziła się z wadą serca (Tetralogia Falota)
i mimo swojego 1,5 rocznego życia przeszła już 5
operacji. Niedawno dostała szansę i zakwalifikowała się do programu operacja w Niemczech, gdzie
lekarze mogą całkowicie skorygować wadę. Do
końca lipca rodzice muszą zebrać ok. 140 tysięcy
złotych, dlatego każde wsparcie jest bardzo po-

trzebne. Podczas koncertu udało się zebrać 5 600
zł i 25 euro!
Ponadto Gmina Wieliczka przy współpracy z
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Wieliczce, Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną
w Wieliczce przygotowała specjalnie wydzieloną
Strefę Rodziny, gdzie dzieci mogły ciekawie spędzić
czas, wykonując m. in różnego typu prace plastyczne.
Momentem kulminacyjnym spotkania była
adoracja Najświętszego Sakramentu, który w procesji wprowadzono na scenę. Wówczas arena stała
się miejscem modlitwy i zadumy, Ten niezwykły
widok Hostii umieszczonej w centrum sceny oraz
ludzi zgromadzonych wokół Chrystusa, klęczących
lub stojących z rękoma uniesionymi do nieba, z
pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników koncertu.

WYDARZENIA SPOŁECZNE | DZIEŃ DZIECKA

WYDARZENIA SPORTOWE | SOLNE MIASTO

WIELKI TEST WIEDZY O RYBACH,

NIEZWYKŁY DZIEŃ DZIECKA,

CZYLI JOKOOLIMPIADA

CZYLI PODSUMOWANIE AKADEMII MŁODEGO WĘDKARZA

W SOLNYM MIEŚCIE

W dniu 4 czerwca odbyło się podsumowanie projektu pn. „Akademia Młodego Wędkarza”. Na zakończenie warsztatów
uczestnicy zmierzyli się z testem Wiedzy o Rybach. Na pytania dotyczące technik połowu ryb, cech rozpoznawania ryb czy
gatunków chronionych, dzieci odpowiedziały śpiewająco. Na każdego „młodego wędkarza” czekały nagrody oraz dyplomy za
udział w teście.

Dmuchane zamki, konkursy z nagrodami,
JOKOwata cukrowa, malowanie twarzy czy skręcanie baloników to tylko niektóre z atrakcji w tym
dniu, przygotowanych dla naszych pociech.
Ponadto na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej oraz na Miasteczku Ruchu Drogowego
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w zostały zorganizowane turnieje i atrakcje z nagrodami dla najmłodszych.
Dziękujemy firmie JOKOMISIADA, która wraz
z Centrum „Solne Miasto” była organizatorem
tego wyjątkowego dnia. Warto jeszcze raz podkreślić, że firma JOKOMISIADA była sponsorem

głównym wydarzenia i ufundowała wszystkie nagrody dla uczestników w każdej konkurencji, na
każdym naszym obiekcie.
Było bajecznie i kolorowo, dziękujemy za
obecność i zapraszamy już za rok.

FOTO Rogalska

FOTO Rogalska

W niedzielę 4 czerwca w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym „Solne Miasto” świętowaliśmy Dzień Dziecka. Tegoroczne święto dla najmłodszych pod hasłem JOKOolimpiada, przyciągnęło do nas tłumy dzieciaków wraz z rodzicami. Już po raz kolejny
w tym roku, cenne nagrody ufundowała firma Jokomisiada, główny sponsor wydarzenia. Patronat nad wydarzeniem objął
Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł.

Podczas majowych spotkań w ramach akademii
uczestnicy zapoznali się z budową anatomiczną ryb
i jej przystosowaniem do życia w wodzie, omówione
zostały także wybrane gatunki ryb słodkowodnych ze

szczególnym naciskiem na gatunki znajdujące się pod
ochroną. Młodzi wędkarze zapoznali się także z działalnością Małopolskiego Związku Wędkarskiego.
Projekt pn. „Akademia Młodego Wędkarza”

realizowany był przez Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne „Solne Miasto” oraz Małopolski Związek
Wędkarski.

CZERWIEC - LIPIEC 2017 | 21

WYDARZENIA SPORTOWE | SOLNY FIT

WYGRANA
WALKA

ZAWODOWA MONIKI
INSTRUKTORKI
KICK-BOXINGU
KLUBU SOLNYFIT

WYDARZENIA SPORTOWE | SOLNE MIASTO

POKAZ TANECZNY

JAZDA NA ROLKACH

FORMACJI KLUBU SOLNYFIT

SPORT ŁĄCZĄCY POKOLENIA

13 czerwca odbył się pokaz Formacji Tanecznej klubu SolnyFit wieńczący
pierwszy sezon 2016/2017 pracy formacji pod okiem Ewy Makieły!

Jazda na rolkach to sport, który mimo krótkiej swojej historii dynamicznie się rozwija na całym świecie i łączy wszystkie
pokolenia również w Polsce. Rolki to idealny sposób na spędzenie wolnego czasu razem! W gronie przyjaciół, wraz z rodziną
ubierając rolki poruszamy się szybciej, swobodniej, stajemy się niezależni i wolni.

Mamy przyjemność ogłosić, że trenerka
kick-boxingu klubu SolnyFit Monika Kędzierska w czerwcu wygrała walkę zawodową K1, jednogłośnie decyzją sędziów.
Grupa początkująca i zaawansowana zaprezentowała pokaz umiejętności tanecznych,
jakie nabyła przez ostatnie 10 miesięcy ciężkiej pracy przed swoimi najbliższymi. Można być
z nich dumnym!
Największe podziękowania należą się wspaniałej instruk torce - Ewie Makieła. Od września 2017r. zapraszamy do kontynuowania nauki tańca oraz nowe nabory do grupy!
FOTO Rogalska

SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy dalszych
sukcesów zawodowych
Na zajęcia kick boxingu zapraszamy od nowego
sezonu – września 2017r., gdzie będziemy prowadzić kolejne nabory.

Harmonogram zajęć klub fitness SolnyFit

zapisy na zajęcia pod nr: 12 297 39 64, zapisy na trampoliny - 519 691 201
Poniedziałek
18:00

ZUMBA®

19:00

BODY SHAPE

Wtorek

Środa

TRENING BIEGOWY*

Agnieszka Maj

PILATES
& ZDROWY KRĘGOSŁUP
Kamila Maciejko

19.00 ZUMBA®
Emilia Furman

Ilya Markov

PIŁKI

ZDROWY KRĘGOSŁUP

CROSS & RUN HEROES

19.30 CROSS HEROES

PILATES
& STRETCHING

20.00 PŁASKI BRZUCH

Marta Korcela

Arena Lekkoatletyczna

20:00

PŁASKI BRZUCH
Klaudia Noworyta

Piątek

PŁASKI BRZUCH

Ada Frasik

Klaudia Noworyta

Czwartek

STOP CELLULIT
Kamila Maciejko

ABT

(Brzuch, Pośladki, Uda)
Agnieszka Maj

Kamila Maciejko

Grzegorz Holewa

Kamila Maciejko

Marta Korcela

TABATA

21:00

Grzegorz Holewa

19.30 TRAMPOLINY*

19.30 TRAMPOLINY*

Ada Frasik

ZAJĘCIA WZMACNIAJĄCE
ZAJĘCIA TANECZNE

Ada Frasik

ZAJĘCIA MENTALNE
TRENING BIEGOWY
* Obowiązuje zakup osobnego karnetu 25zł/4 wejścia,
50zł/8 wejść.

TRAMPOLINY
* Obowiązuje zakup osobnego karnetu 20zł/1 wejście,
69 zł/4 wejścia, 129zł/8 wejść.
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Więcej
informacji
na stronie internetowej www.solnemiasto.eu/fitness lub na Fan Page facebook.com/SolnyFit

Rolki nie obciążają stawów, poprawiają kondycję, wzmacniają mięśnie nóg i pośladków oraz
pozytywnie wpływają na dotlenienie organizmu.
Jeśli szukasz sposobu na odprężenie i redukcję
stresu po całym dniu – rolki są najlepszym wyborem!

Oczywiście wszystko to się spełni pod warunkiem opanowania przynajmniej podstawowych
umiejętności rolkarskich jakimi są bezpieczna jazda, hamowanie oraz pokonywanie zakrętów. Naukę jazdy na rolkach polecamy również najmłodszym. Rolki poprawiają równowagę, koordynację

ruchową a zajęcia grupowe stają się dobrym sposobem na poznanie nowych przyjaciół.
Niezależnie od wieku na naukę jazdy na rolkach nigdy nie jest za późno. Kaski i ochraniacze
sprawiają, że jest to bezpieczna aktywność fizyczna, która sprawi każdemu dużo frajdy!

Harmonogram zajęć:
Dzieci
początkujące, jeżdżące, trening przygotowawczy do zawodów
PONIEDZIAŁEK: godz. 18.15 – 19.45
CZWARTEK:
godz. 18.15 – 19.45
Dorośli
WTOREK
Początkujący / Średniozaawansowani: godz. 18.30 – 20.00
Zaawansowani: godz. 20.15 – 21.45
CZWARTEK
Początkujący / Średniozaawansowani: godz. 18.15 – 19.45

Możliwość przeprowadzenia zajęć indywidualnych – termin do ustalenia
bezpośrednio z instruktorem.
Zapisy na zajęcia pod numerem tel: 603 874 201, 693 303 181 lub e-mail:
biuro@whitesports.pl
Polub nasz Fan Page: „Czas na rolki. Nauka jazdy na rolkach. Wieliczka” –
tam znajdziesz najświeższe informacje dotyczące zajęć.
Serdecznie zapraszamy na Małopolską Arenę Lekkoatletyczną w Wieliczce
na zajęcia rolkarskie dla dzieci i dorosłych.
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LETNIE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W PŁYWANIU

I 12 MEDALI DLA WIELICZAN

12 medali to dorobek zawodników z Wieliczki na Letnich Mistrzostwach Małopolski. W dniach 10-11.06.2017 zawodnicy z Solnego Miasta rywalizowali o tytuły
Mistrzów Małopolski na dębickiej pływalni 50-metrowej.
Na najwyższym stopniu podium trzykrotnie stawała Katarzyna Peciak, a 0,09 sekundy zabrakło Da-mianowi Wleciał na 100m st. grzbietowym.
Srebrne medale wywalczyli: Damian (3), Kasia (2)
i Adam Przystał (2 oraz 2 brązowe).
W świetnej formie startował Michał Jamróz, który
w każdej konkurencji, której startował, znacznie poprawiał swoje rekordy życiowe, a na 200m st. zmiennym został sklasyfikowany na czwartym miejscu.

Skład drużyny z Wieliczki uzupełniał Kamil Zając, który
poprawił trzy rekordy życiowe, a najlepiej spisał się na
200m st. dowolnym, zajmując 6 miejsce.
Warto zwrócić uwagę, na to że czasy uzyskane
przez Kasię, Damiana i Adama są czasami w pierwszej
dziesiątce, według rankingów ogólnopolskich z tego
sezonu.
GRATULACJE!

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

NA MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO W WIELICZCE

W środę, 7 czerwca uczniowie klas IV SP nr 2 w Wieliczce zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Dzieci przygotowywały się do niego od września ubiegłego roku, poznając znaczenie znaków i sygnałów świetlnych regulujących zasady ruchu
drogowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu było wcześniejsze, pozytywne rozwiązanie testu zawierającego pytania
dotyczące zasad poruszania się po drogach.

Egzamin przeprowadziła pani Izabela Malicka –
nauczyciel techniki, na nowo wybudowanym Miasteczku Ruchu Drogowego mieszczącego się na ul.
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Jedynaka 5 w Wieliczce.
Wszyscy przystępujący do egzaminu, czyli 50
dziewczynek i chłopców wykazali się znajomością

przepisów ruchu drogowego i umiejętnością jazdy
na rowerze, co pozwoliło na pozytywne zdanie egzaminu.

NAJLEPSZY NA ŚWIECIE

MATEUSZ

ZNANI SPORTOWCY

DYLAWERSKI

O tym, jak udało mu się całe życie podporządkować sztukom walki i spełnić swoje największe marzenie opowiada Mateusz Dylawerski, wieliczanin,
trzykrotny mistrz świata w taekwon-do, instruktor
kick-boxingu.
Taekwon-do czy kick-boxing – co było pierwsze?
Najpierw było taekwon-do. Miałem siedem lat, jak tata
zaprowadził mnie na pierwsze zajęcia, a potem tak bardzo mi się spodobało, że zacząłem regularnie ćwiczyć.
Dopiero później zainteresowałem się kick-boxingiem.
To dobry wiek, by zacząć trenować, jeśli myśli się o karierze sportowej?
W tamtych czasach, kiedy stawiałem pierwsze kroki
w taekwon-do, to był najlepszy czas na rozpoczęcie
przygody z tym sportem, ale dziś prowadzimy treningi już dla 3-4-letnich dzieci. Oczywiście, odbywa się to
wszystko w formie zabawy, w czasie której staramy się
przemycać podstawy taekwon-do.
Jakie umiejętnością są najbardziej przydatne w tym
sporcie?
U małych dzieci najważniejsza jest koordynacja ruchowa, sprawdzamy, czy sprawnie się poruszają, biegają,
krążą ramionami. To wszystko, co można zaobserwować u tak młodych zawodników. Tak naprawdę dopiero
w wieku gimnazjalnym ujawniają się predyspozycje, od
których zależy, czy mamy szansę wyrosnąć na mistrza
sztuk walki.
Kiedy pan zaczynał swoją przygodę z taekwon-do, ta
dyscyplina nie cieszyła się zbyt dużą popularnością,
czy dziś to się zmieniło?
Z roku na rok wzrasta zainteresowanie sztukami walki.
Pamiętam, że jak zaczynałem trenować, to w Wieliczce
była tylko jedna sekcja złożona z 15-20 osób, natomiast
teraz w naszym klubie, który działa od niespełna roku,
mamy już osiem grup dzieci w różnym wieku. Coraz
więcej też osiągamy sukcesów na arenie międzynarodowej.
Z czego wynika rosnące zainteresowanie taekwon-do?
Dlaczego rodzice zapisują na zajęcia coraz mniejsze
dzieci?
Dbamy o jak najlepszy rozwój swoich podopiecznych
i to pod każdym względem. Sztuki walki nie tylko uczą
koordynacji ruchowej i wzmacniają kondycję fizyczną,
ale – podobnie jak różne aktywności sportowe – kształtują charakter, przy czym akurat w taekwon-do duży nacisk jest kładziony na naukę dyscypliny. I chyba dlatego
rodzice chętnie zapisują swoje dzieci na nasze zajęcia.
Poza tym zachęcamy młodych ludzi do regularnego
uprawiania sportu, dzięki czemu odciągamy ich od
przesiadywania przed komputerem czy telewizorem.
I, co jeszcze ważne, podczas treningu, np. ćwicząc na
tarczy lub workach można się odstresować, rozładować
napięcie i dużo spokojniejszym wrócić do domu.

Czym pana ujęło taekwon-do?
To bardzo piękny sport. Najbardziej podoba mi się to,
że opiera się on na pracy nogami, które zawsze były
moją mocną stroną, a to właśnie od nich najwięcej zależy w tym sporcie. Głównie się kopie, poluje na przeciwnika i bardzo rzadko używa się tu rąk.
Od 17 lat uprawia pan sztuki walki. Miał pan trudniejsze chwile?
W okresie gimnazjalnym poczułem monotonię, miałem wrażenie, że ciągle robię to samo i wtedy odstawiłem na boczny tor treningi. Zacząłem jeździć na
rowerze. Po pół roku zauważyłem jednak, że czegoś
mi brakuje, kolarstwo nie było dobrą alternatywą dla
mnie, postanowiłem wrócić do tego, w czym byłem
naprawdę dobrym.
W podobnych okolicznościach zrodził się pomysł
o uprawianiu kick-boxingu?
Nie, to była zupełnie inna sytuacja. Polski Związek Kickboxingu umożliwił zawodnikom trenującym inne dyscypliny wziąć udział w swoich zawodach. Dzięki temu
zobaczyliśmy, że taekwon-do pod względem stylu walki wcale tak bardzo nie różni się od kick-boxingu, choć
częściej używa się tu rąk i jest to bardziej siłowa dyscyplina sportu. Postanowiliśmy jednak spróbować naszych sił w nowej dla nas aktywności. Tym bardziej, że
kick-boxing stwarza większe szanse na rozwój kariery
sportowej, gdyż związek otrzymuje przeróżne dotacje,
a jego zawodnicy mogą sprawdzać swoje możliwości
na igrzyskach dyscyplin nieolimpijskich.
Sztuki walki są dobre dla każdego?
W taekwon-do liczy się nie tylko siła, ale ważna jest
też technika, ćwiczymy na przykład przeróżne układy
formalne. Dlatego walkę może wygrać zarówno najsilniejszy zawodnik, jak również taki, który będzie przewyższał rywala swoją nienaganną techniką. I właśnie
dlatego w taekwon-do każdy może znaleźć odpowiedni dla siebie styl.
W tym świecie dominują mężczyźni, czy jest w nim
miejsce również dla kobiet?
Oczywiście, na przykład Asia Jędrzejczyk jest mistrzynią UFC MMA i tam głównie rządzą dziewczyny. Natomiast w taekwon-do faktycznie jest mniej kobiet, ale
też odnoszą spektakularne sukcesy. Dlatego mimo że
dalej pod względem liczebności dominują mężczyźni,
to jednak dziewczyny są tak świetnie przygotowane,
że różnice bardzo się wyrównują. W Wieliczce moja
koleżanka prowadzi grupy dla dziewczynek, stąd
wiem, że coraz więcej pojawia się ich na zajęciach.
Jest pan nauczycielem wf-u, ale podobno obok tradycyjnych zajęć uczy pan dzieci również podstaw taekwon-do…
Uczę w szkole podstawowej w Niegowici, gdzie dzieci
oprócz dwóch godzin wuefu mają możliwość w tym
samym wymiarze czasu trenować wybraną przez sie-

„

... zauważyłem jednak, że czegoś
mi brakuje, kolarstwo nie było dobrą
alternatywą dla mnie, postanowiłem
wrócić do tego,
w czym byłem naprawdę dobrym.

„

bie dyscyplinę. Spodobało im się taekwon-do i już od
dwóch lat wprowadzam je w tajniki tego sportu. Uczę
dzieci przede wszystkim techniki, a nie walki. Staram
się pokazywać młodym ludziom, że sztuki walki mają
im służyć, a nigdy nie powinny być używane przeciwko
komuś.
Jak polscy zawodnicy radzą sobie na arenie międzynarodowej?
W taekwon-do nieolimpijskim jesteśmy w samej czołówce, prawie na samym szczycie, coraz lepiej radzimy
sobie również w taekwon-do olimpijskim. Ostatnio
dwóch Polaków Karol Robak i Piotrek Paziński byli na
igrzyskach olimpijskich. Karol zdobył zresztą srebrny
medal na igrzyskach europejskich. To duży sukces. Natomiast w kick-boxingu Polacy stanowią mocną ekipę,
która zawsze walczy o najwyższe miejsca na podium,
mamy wielu mistrzów świata.
Dlaczego warto trenować sztuki walki?
Bo kształtują charakter, uczą dyscypliny, pozwalają poprawić kondycję i sprawność fizyczną. Mogą przydać
się również do obrony, jeśli na przykład zostaniemy
zaatakowani na ulicy.
Jak to jest być mistrzem?
Trudno to opisać. Trenuję i walczę już od 17 lat, więc
jak po takim czasie udało mi się osiągnąć to, o czym od
samego początku marzyłem, to poczułem się naprawdę fantastycznie. Miło było sobie uświadomić, że jest
się najlepszym na świecie (śmiech).
Co dalej?
We wrześniu, razem z Olą Raźny i Maćkiem Michalikiem, założyliśmy wielicko-gdowską Szkołę Walki „Prime”. Na co dzień zajmujemy się klubem, rozwijamy
go, staramy się, żeby nasi podopieczni mogli spokojnie
trenować, jeździć na zawody, zdobywać medale i realizować swoje marzenia. Cieszę się, bo udało mi się
w życiu połączyć to, co kocham z pracą i hobby.

Urodzony 9 stycznia 1991 roku. Uprawia
taekwon-do od 1998 roku. Od początku
trenuję w Wieliczce pod okiem trenera
Macieja Michalika. Aktualnie prezes,
trener i zawodnik Wielicko-Gdowskiej
Szkoły Walki Prime. Posiadacz stopnia
mistrzowskiego 2. dan. Instruktor sportu kickboxing, instruktor taekwon-do
– prowadzący zajęcia sportowe w Gdowie. Posiada magistra wychowania fizycznego AWF w Krakowie.
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UCZYLI SIĘ U MISTRZÓW OD 2014 ROKU

[ANNA KACZOR]

46 wykładów, wycieczka do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego połączona z warsztatami, 41 wykładowców z Wydziału
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ponad 2200 uczniów z 5 gimnazjów z gminy Wieliczka biorących udział w projekcie „Ucz się u mistrzów” – to efekt projektu realizowanego w latach 2014-2017.

[KATARZYNA SOWA-LEWANDOWSKA]

STATYSTYKI CZYTELNICTWA

FOTO Rogalska

VERSUS WIELICKA RZECZYWISTOŚĆ.

Projekt „Ucz się u mistrzów – wielicki uniwersytet młodzieży”, prowadzony pod patronatem
i przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Artura Kozioła, postawił sobie za cel upowszechnianie nauki i zainteresowanie młodzieży szeroko
pojętą humanistyką, a także rozwój intelektualny
osobowości młodzieży i poszerzanie horyzontów.
Realizacja wykładów, prowadzonych przez wykładowców Wydziału Polonistyki Uniwersytety Jagiellońskiego, była możliwa dzięki porozumieniu zawartemu w 2014 roku między Burmistrzem Miasta
i Gminy Wieliczka Arturem Koziołem, Dyrektorem
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wieliczce Agatą Czarnotą-Bajorek, Dziekanem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego prof.
dr hab. Renatą Przybylską oraz Prezesem Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnego Solne Miasto Robertem Gabrysiem.
Od maja 2014 roku do maja 2017 roku odbyło się
47 wykładów (w tym jedna wycieczka), które wygłosili wykładowcy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykłady dotyczyły szeroko rozumianego kulturoznawstwa, literaturoznawstwa
i nauki o języku. Uczestniczyło w nich uczniowie
z gimnazjów w Wieliczce, Koźmicach Wielkich, Węgrzcach Wielkich, Golkowicach oraz Dobranowicach, a także indywidualnych osób zainteresowanych prezentowaną tematyką. Wykłady odbywały
się we środy w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym
Solne Miasto.
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31 maja 2017 roku, w Solnym Mieście, odbyło się uroczyste zakończenie projektu, połączone
z podsumowaniem, wręczeniem nagród dla szkół,
certyfikatów oraz podziękowań. Finał projektu rozpoczął się o godz. 12:00 wykładem dla uczniów
pt. „Autobiografie, biografie i listy”, który wygłosiła dr hab. Anna Pekaniec. Na wykładzie przywitał uczniów dr hab. Kazimierz Sikora, koordynator
projektu z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Po wykładzie uczniowie przenieśli się na patio Solnego Miasta, gdzie został dla nich przygotowany
pokaz capoeiry wykonany przez członków klubu
SolnyFit. Wzięli także udział w quizie dotyczącym
wykładów, w którym za poprawną odpowiedź
uczeń otrzymywał dwa bilety na basen ufundowane przez Prezesa Solnego Miasta, Pana Roberta
Gabrysia. W quizie pytano o emblematy, epigramy,
portolany, onomastykę, retorykę, język aborygeński, obronę Kołobrzegu z Kroniki Galla Anonima,
tłumaczenia, Globus Jagielloński i in. Uczniowie
wykazali się wspaniałą pamięcią i dziesięciu z nich
otrzymało bilety na basen. Po krótkiej przerwie
rozpoczęło się uroczyste zakończenie projektu.
Wręczone zostały dwie pierwsze nagrody
w konkursie ogłoszonym na początku roku szkolnego na najbardziej systematyczne i najliczniejsze
uczestnictwo w projekcie. Główną nagrodę, przekazaną przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce, otrzymało Gimnazjum w Wieliczce
– pakiet książek do szkolnej biblioteki. Przyznano

także drugą nagrodę główną, dla szkoły która także licznie uczestniczyła w projekcie – pakiet książek
dla biblioteki z Gimnazjum w Węgrzcach Wielkich
ufundował Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod kierownictwem Pana Tomasza
Machnika. Ponadto dwie pierwsze szkoły otrzymały
dodatkową nagrodę w postaci wycieczek ufundowanych przez Wydział Edukacji. Ponieważ jednak
wszystkie szkoły dzielnie uczestniczyły w wykładach, Wydział Edukacji postanowił ufundować
pakiety książek także dla Gimnazjum w Koźmicach
Wielkich, Golkowicach i Dobranowicach.
Cały projekt nie mógłby się odbyć, gdyby nie
determinacja organizatorów, wiedza i umiejętności wykładowców oraz dobre chęci uczestników.
W tym miejscu wręczone zostały podziękowania
przedstawicielom wykładowców Uniwersytetu
Jagiellońskiego, którzy brali udział w projekcie,
organizatorom oraz szkołom, których uczniowie
uczestniczyli w zajęciach. Z rąk zastępcy Burmistrza
ds. Społecznych Rafała Ślęczki oraz p.o. Dyrektor
PiMBP w Wieliczce Katarzyny Sowy-Lewandowskiej
odebrały podziękowania: dr Beata Drabik-Frączek,
dr Aneta Załazińska, dr hab. Anna Pekaniec oraz
mgr Barbara Żebrowska.

Niedawno miała miejsce transmisja na żywo z ogłoszenia wyników badania czytelnictwa w 2016 r.  I nie usłyszeliśmy żadnej nowej wiadomości, bo od zeszłego roku
nie zmieniło się prawie nic – znowu 63 proc. Polaków nie przeczytało żadnej książki, a jeśli już czytali, to powieści Henryka Sienkiewicza i E.L. James, czyli „Greya”.
Czy jest się właściwie czym przejmować i czy rzeczywiście współczesna literatura
interesuje marginalną liczbę mieszkańców. I jak czują się pisarze, czy mają dla kogo
pisać?  Nasuwa się także pytanie: jak jest w regionie wielickim?
Gdy odłożymy raport i rozejrzymy się dookoła,
rzeczywistości wydaje się nieco inna. Obecnie co 6
mieszkaniec gminy jest czytelnikiem wielickiej biblioteki, a co 4 Wieliczki. Najmłodszy ma niespełna
5 miesięcy – najstarszy 97. Liczba odwiedzających
stale rośnie. W roku 2016 co 3,5 minuty ktoś odwiedził bibliotekę, co 2 sekundy ktoś wypożyczył książkę.
Średnio każdy czytelnik wypożyczył 28 książek w skali roku, co stanowiło 60 ton zbiorów bibliotecznych.
W 2016 roku wielicka biblioteka wraz z 8 filiami zorganizowała ponad 600 spotkań (lekcji bibliotecznych,
spotkań autorskich, warsztatów komputerowych,
spotkań czytelniczych, imprez okolicznościowych
i regionalnych…), w których wzięło udział ponad 13
tysięcy osób. Wzrasta także zainteresowanie nową
ofertą Legimi, umożliwiającą bezpłatne korzystanie
z ebooków. W związku z napływem mieszkańców
i budową nowych osiedli na terenie miasta, stale zapisują się do biblioteki nowi czytelnicy, w dużej mierze rodzice z dziećmi, młodzież. Trzeba również podkreślić, że prawdziwy „bum” przed nami. W oczach
rośnie nowa siedziba biblioteki biblioteki przy Placu Mieczysława Skulimowskiego i spodziewamy się
w przyszłym roku prawdziwych tłumów czytelników.
Raport nie obejmuje także nowych zjawisk oko-

łoczytelniczych. Należy podkreślić, że współczesna
biblioteka, to nie tylko miejsce wypożyczania i oddawania książek, a rola bibliotekarza nie ogranicza się
tylko do podawania lektur z półek. Nowoczesne biblioteki publiczne spełniają dziś szereg ról: zaspokajają potrzeby lokalnych mieszkańców, dają przykład
społecznej aktywności. Dzisiejsze biblioteki podążają z duchem czasu, używają najnowocześniejszych
technologii w obsłudze czytelnika, prezentują bogatą
i atrakcyjną ofertę dla młodego pokolenia. Siłą każdej biblioteki są ludzie, którzy tworzą to miejsce, dlatego tak ważne jest, aby zespół biblioteki był otwarty
na nowoczesne technologie, aktywnie uczestniczył
w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach czy
sympozjach. Za bibliotekarzami z wielickiej biblioteki
Konferencja Wyszehradzka 2017- Nowe Przestrzenie
Czytania , na której jednym z poruszanych zagadnień
będzie „Nowe technologie w promowaniu czytelnictwa”, a także na Sektor 3.0 - największe w Polsce
wydarzenie poświęcone wykorzystywaniu nowych
technologii w trzecim sektorze.
Mimo rozwoju nowoczesnych technologii warto
sięgać po tradycyjną książkę, wejść w historię bohatera, przenieść się oczami wyobraźni w całkiem
odległy, inny świat. Częsta lektura wpływa nie tylko

na poziom wiedzy, ale także na efektywność pracy
mózgu. Działanie to można porównać do wpływu
biegania na układ sercowo-naczyniowy: regularne
czytanie poprawia kondycję komórek mózgowych,
pozwala lepiej zapamiętywać. Z wiekiem mózg starzeje się, a sięganie po książkę może ten proces
w naturalny sposób opóźnić. Czytanie książki to dla
mózgu swoisty rodzaj treningu. Angażuje go do działania. Im bardziej mózg jest aktywny, tym dla niego
lepiej. Książka może być świetnym stymulatorem,
a to, co zabija i osłabia komórki mózgowe, to właśnie bierność. Czytanie uczy ponadto empatii, co jest
ważne w procesie wychowania. Dzięki zagłębieniu
się w powieść i losy bohatera, czytelnik ma możliwość wyobrażenia sobie, co w danym momencie
czuje poznawana postać i lepiej ją zrozumieć, a zrozumienie innych osób jest podstawą, która umożliwia funkcjonowanie w społeczeństwie.
Nie powinniśmy zatem zamartwiać się bardzo,
że poziom czytelnictwa w kraju jest dramatycznie
niski. Nie oznacza to jednak, że można spocząć na
laurach. Promujmy czytanie książek wszędzie i przy
każdej okazji: w tramwaju, w domu, na ławce w parku czy też w czasie słodkiego wakacyjnego lenistwa
w hamaku, które niebawem przed nami…
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WAKACJE W BIBLIOTECE !

WYDARZENIA SPOŁECZNE | BIBLIOTEKA
[MAŁGORZATA ŚLUSAREK]

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce oraz jej filie,  jak co roku organizują wakacyjne spotkania dla wszystkich
tych, którzy swój wolny czas zechcą spędzić w naszej bibliotece. Dla naszych najmłodszych czytelników, z tej okazji przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji.       
Wakacyjne spotkania w bibliotece to liczne rozrywki
umysłowe: rebusy, zagadki, krzyżówki, gry i zabawy
literackie, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczno-techniczne oraz wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi. Dla uczestników wspólnej zabawy przygotowaliśmy wiele atrakcyjnych niespodzianek.
Poniżej przedstawiamy plan zajęć wakacyjnych w filiach bibliotecznych.
Filia w Chorągwicy
LATO W BIBLIOTECE? Czemu nie!
Biblioteka w Chorągwicy od 31 lipca przygotowała cykl
spotkań dla młodych czytelników. Książnica to nie tylko
lektury, to także mądra i fajna zabawa, konkursy oraz
zajęcia plastyczne!
Program:
• 31 lipca (poniedziałek):
Kaligrafia – pisanie piórem gęsim;
• 2 sierpnia (środa):
Woskiem malowane – pisanki i nie tylko;
• 4 sierpnia (piątek):
Przenoszenie fotografii na deskę, decoupage na
desce, klocki drewniane;
• 7 sierpnia (poniedziałek):
Biżuteria i ozdoby z zimnej porcelany, DIY dywan
shaggy;
• 9 sierpnia (środa):
Projektowanie plakatów z Canva.com;
• 11 sierpnia (piątek):
Drzewko szczęścia;
• 16 sierpnia (środa):
Tropiciele tajemnic - gra biblioteczna;
• 18 sierpnia (piątek):
Kwiaty z drutu i lakieru, kwiaty z drutu i włóczki, motyle z drutu i rajstop.
Filia os. Kościuszki
WAKACJE Z KSIĄŻKĄ TO CHWILE, KTÓRE SPĘDZAMY
MILE!
Zajęcia odbywać się będą w lipcu i sierpniu w poniedziałki i piątki w godz.14:00 – 18:00
Harmonogram zajęć:
• 03.07 (poniedziałek):
z cyklu: Przygoda z pędzlem i kredką- ogłoszenie konkursu plastycznego pt. ”Mój wakacyjny bohater książkowy” (dla grupy wiekowej od 8 lat);
• 03.07 (poniedziałek):
z cyklu: Poniedziałkowe potyczki planszowe – wakacyjna bitwa star wars;
• 07.07 (piątek):
z cyklu: Różne oblicza książki – „zaskórniaki i inne dziwadła z krainy portfela”- czytanie fragmentów książki
zakończone krótkim quizem;
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• 10.07 (poniedziałek):
z cyklu: Poniedziałkowe potyczki planszowe – rowerem po planszy; zdobywamy rowerowe prawo jazdy;
• 14.07 (piątek):
z cyklu: Przygoda z pędzlem i kredką – zajęcia konkursowe;
• 17.07 (poniedziałek):
z cyklu: Poniedziałkowe potyczki planszowe - „kalamburki z literaturki;
• 24.07 (poniedziałek):
z cyklu: Warto wiedzieć warto znać – zostań pilotem
podniebnych lotów - zajęcia internetowe;
• 28.07 (piątek):
z cyklu: zagadki z bibliotecznej szufladki- z katalogiem
za pan brat - konkurs całoroczny;
• 21.08 (poniedziałek):
z cyklu: Scena z żartem – krasnoludki z leśnej polany
- scenka dla najmłodszych lub gra biblioteczna;
• 25.08 (piątek):
z cyklu: Zagadki z bibliotecznej szufladki - z katalogiem za pan brat - konkurs całoroczny.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Filia w Koźmicach Wielkich
NA NUDĘ – BIBLIOTEKA!
Biblioteka w Koźmicach Wielkich zaprasza na ciekawe
i różnorodne zajęcia wakacyjne.
Start 31 sierpnia!
Program:
• 1 sierpnia (wtorek):
Kaligrafia – pisanie piórem gęsim
• 2 sierpnia (środa):
Woskiem malowane – pisanki i nie tylko
• 8 sierpnia (wtorek):
Przenoszenie fotografii na deskę, decoupage na desce, klocki drewniane
• 9 sierpnia (środa):
Biżuteria i ozdoby z zimnej porcelany, DIY dywan
shaggy
• 9 sierpnia (środa):
Projektowanie plakatów z Canva.com
• 10 sierpnia (czwartek):
Drzewko szczęścia
• 16 sierpnia (środa):
Tropiciele tajemnic – gra biblioteczna
• 17 sierpnia (czwartek):
Kwiaty z drutu i lakieru, kwiaty z drutu i włóczki, motyle z drutu i rajstop
Filia w Krzyszkowicach
KREATYWNE WAKACJE W BIBLIOTECE
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie na najpiękniejszy zielnik. Od 4 lipca we wtorki w go-

dzinach od 14:00 do 16:00 suszymy kwiaty, tworzymy
wspólnie opisy i pięknie zdobimy. Ostateczny termin
składania prac mija 22 sierpnia. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbędzie 31 sierpnia.*
W czwartkowe popołudnia od godziny 14:00 do 16:00
zapraszamy na cykl spotkań „Teleturnieje wczoraj
i dziś”, na których zagramy w koło fortuny, kalambury
oraz na tabletach w grę „Czółko”.
Nie zabraknie również warsztatów artystycznych. Zapraszamy na „Malowanie na tkaninie” * - będziemy
ozdabiać przyniesione przez uczestników t – shirty,
spróbujemy również stworzyć eko biżuterię i ozdoby
stołu z plastikowych rurek.
W środy zapraszamy na gry planszowe, w godz. 13:00
– 15:00.
Szczegółowy program:
• 4.07 (wtorek) godz. 14:00 – 16:00:
Tworzymy zieliniki – rozpoczęcie konkursu na najpiękniejszy zielnik;
• 6.07 (czwartek) godz. 14:00 – 16:00:
Teleturnieje wczoraj i dziś – koło fortuny;
• 13.07 (czwartek) godz. 14:00 – 16:00:
Zajęcia kreatywne – malowanie na tkaninie;
• 1.08 (wtorek) godz. 14:00 – 16:00:
Tworzymy zielniki;
• 8.08 (wtorek) godz. 14:00 – 16:00:
Zajęcia kreatywne – eko ozdoby;
• 17.08 (czwartek) godz. 14:00 – 16:00:
Teleturnieje wczoraj i dziś – kalambury;
• 22.08 (wtorek) godz. 14:00 – 16:00:
Tworzymy zielniki;
• 24.08 (czwartek) godz. 14:00 – 16:00:
Teleturnieje wczoraj i dziś – Czółko;
• 31.08 (czwartek) godz. 14:00 – 16:00:
Zakończenie wakacji, rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród.
* regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej oraz w bibliotece w Krzyszkowicach
* osoby zainteresowane prosimy o przyniesienie na
warsztaty garderoby, która będzie przeznaczona do
malowania np. podkoszulki, spódniczki czy spodenki.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny
jest w bibliotece w Krzyszkowicach, na stronie internetowej www.biblioteka.wieliczka.eu oraz pod numerem
telefonu 12 288 25 54.
Dla każdego znajdą się słodkie niespodzianki !!
Filia w Węgrzcach Wielkich
LATO W BIBLIOTECE…
Biblioteka zaprasza zainteresowane dzieciaki 6+ na
ciekawe i kreatywne warsztaty w czasie tegorocznych
wakacji. Zajęcia będą odbywać się codziennie w dniach
24.07. - 11.08.17r. w godzinach 12.00-14.00.

Harmonogram:
I Tydzień
• „ROZRYWKOWE PONIEDZIAŁKI” (24.07.)
„Tablety kontra Planszówki”- zajęcia rozrywko-edukacyjne;
• „KREATYWNE WTORKI” (25.07.)
„Owocowo-warzywny czar”- omówienie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania, piramida żywieniowa, warsztaty plastyczno-manualne;
• „ZABAWOWE ŚRODY” (26.07.)
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”- gry i zabawy w plenerze, wykorzystanie chusty Klanza;
• „EDUKACYJNE CZWARTKI” (27.07.)
warsztaty edukacyjne w MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH W WIELICZCE- wycieczka;
• „SMAKOWITE PIĄTKI” (28.07.)
warsztaty kulinarne – PIZZERIA „BONIA” w Węgrzach
Wielkich;
II Tydzień
• „ROZRYWKOWE PONIEDZIAŁKI” (31.07.)
„Tablety kontra Planszówki”- zajęcia rozrywko-edukacyjne;
• „KREATYWNE WTORKI” (1.08. )
„Owocowo-warzywny czar”- wspólne tworzenie Kodeksu Zdrowego Człowieka, warsztaty plastyczno[PAULINA WANDAS]

MOLIK I JEGO KOLEJNE

-manualne;
• „ZABAWOWE ŚRODY” (2.08.)
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”- przebojowe zajęcia ZUMBA Mini Disco z profesjonalnymi trenerami;
• „EDUKACYJNE CZWARTKI” (3.08.)
warsztaty edukacyjno- kulinarne – PIEKARNIA „KRÓLEWSKA” w Węgrzcach Wielkich;
• „SMAKOWITE PIĄTKI” (4.08.)
warsztaty kulinarne z KGW z Węgrzc Wielkich;
III Tydzień
• „ROZRYWKOWE PONIEDZIAŁKI” (7.08.)
„Tablety kontra Planszówki”- zajęcia rozrywko-edukacyjne;
• „KREATYWNE WTORKI” (8.08.)
„Owocowo-warzywny czar”- przygotowanie tygodniowego zdrowego jadłospisu, warsztaty plastyczno- manualne;
• „ZABAWOWE ŚRODY” (9.08.)
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”- turniej badmintona;
• „EDUKACYJNE CZWARTKI” (10.08.)- warsztaty edukacyjne- Wydział Ochrony Środowiska w Wieliczce-wycieczka;
• „SMAKOWITE PIĄTKI” (11.08.)
„Żyję zdrowo bo jem smacznie i kolorowo” - pogadanka, kompozycje warzywne „Z ziemniakiem w roli

4 URODZINY.

Biblioteczny Molik - wielki, włochaty przyjaciel naszych małych czytelników
w czerwcu obchodził swoje czwarte urodziny.
Na spotkanie licznie przybyły dzieciaki z przedszkola Montessori, które złożyły moc serdecznych
życzeń oraz odśpiewały sto lat. Nie zabrakło, jak to
na urodzinach bywa tortu oraz dobrej zabawy.
Rolę wodzireja przejęła nasza biblioteczna
Babcia Ula, która w przebraniu czarownicy dosko-

[JOLANTA KOZAK]

nale zajęła się naszymi małymi gośćmi.
Urodziny Molika to święto, na które co roku
czekają mali czytelnicy. Już teraz zapraszamy
wszystkich, szczególnie zaprzyjaźnionych z fioletowym i włochatym mieszkańcem biblioteki za rok na
kolejne urodziny.

głównej”- zajęcia kulinarno-manualne.
BIBLIOTEKA PROWADZI ZAPISY!
Filia w Zabawie
WAKACYJNE ROZMAITOŚCI W ZABAWIE
Spotkania będą odbywać się w dniach od 7 do 18 sierpnia w poniedziałki, środy i piątki o godz.15.00
W programie:
• 07.08 (poniedziałek):
„Zagrajmy razem”- rozgrywki gier planszowych dla
dzieci.
• 09.08 (środa):
„Ruszajmy się”- kręgle i skakanki oraz malowanie kredą na asfalcie na zewnątrz budynku.
• 11.08 (piątek):
„W Krainie Wyobraźni” – czytanie baśni i rysowanie
bohaterów.
• 14.08 (poniedziałek):
„E-podróże m@łe i duże” – wirtualne zwiedzanie za
pomocą Google Maps.
• 16.08 (środa):
„Jestem artystą” – wykonywanie plastelinowych ludzików, wydzieranki z gazet, zakładki do książek.
• 18.08 (piątek):
„Oto moje zbiory”- spotkanie małych kolekcjonerów.
Udział w zajęciach jest bezpłatny!
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POLSKA W KWIATACH W WIELICZCE

FOTO Rogalska

W piękny, słoneczny dzień, 25 czerwca 2017 r. na Placu im. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce spotkali się miłośnicy roślin, by wymienić doświadczenia, zasięgnąć porady, a co najważniejsze - wziąć udział w ciekawym quizie ogrodniczym
„Polska w Kwiatach”.

Mieszkańcy, którzy zdecydowali się przyłączyć do
naszego konkursu, musieli najpierw odpowiedzieć na
kilka pytań, ale później w nagrodę otrzymywali kwiaty

do posadzenia we własnych ogrodach.
Pomysłodawcą i prowadzącym wydarzenie był
Witold Czuksanow.

To było pierwsze spotkanie w ramach projektu
„Polska w Kwiatach” w Wieliczce. Mamy nadzieję,
że odwiedzą nas Państwo za rok.

ZIELONA DOLINA

Zbliżające się lato a co za tym idzie - coraz mocniejsze słońce sprawiają, że musimy odpowiednio dbać o naszą skórę
i chronić ją przed niebezpiecznym promieniowaniem UVA
i UVB. Zacznijmy od tego, co to jest UVA, UVB i SPF.
Promienie UVA – to bardzo silne promieniowanie, którego jednak nie odczuwamy na skórze. Dociera ono do skóry właściwej, uszkadzając włókna
kolagenowe, przez co jest przyczyną fotostarzenia
(skóry), powstawania zmarszczek, przebarwień i plam
pigmentacyjnych. Promieniowanie UVA stanowi ok.
95% promieniowania trafiającego na ziemię. Jego
natężenie jest niezależne od pory dnia i roku. Działanie tego promieniowania wykorzystywane jest również w solariach.
Promienie UVB – są odpowiedzialne za opaleniznę, podrażniają one i wysuszają skórę, są odpowiedzialne za powstawanie rumienia i poparzeń
słonecznych. Uszkadzają naskórek, a ich długotrwałe
działanie na skórę może prowadzić do rozwoju nowotworu.
SPF jest to stopień ochrony przeciwsłonecznej
przed promieniami UV. Wskazuje, jak długo można
przebywać na słońcu z warstwą ochronną do momentu wystąpienia poparzeń w porównaniu do czasu bez
tej ochrony. Istnieje kilka stopni tej ochrony: słaba
(SPF 2-6), średnia (8-12), wysoka (15-25), bardzo wysoka (30-50) oraz ultra wysoka (powyżej 50).

Czas bezpiecznego opalania zależy od typu skóry,
intensywności promieni słonecznych, pory dnia oraz
ilości nałożonego kremu z filtrem SPF. Przykładowo,
jeżeli możemy przebywać na słońcu 30 minut bez żadnej ochrony, to po zastosowaniu produktu z filtrem
SPF 4 czas ten wydłuża się do ok. 2 h. Osoba używająca oleju z SPF 4 ulegnie oparzeniu słonecznemu 4x
później niż osoba nieużywająca ochrony słonecznej.
Skala ochrony nie jest jednak linearna, kremy z SPF
15 blokują około 93% promieni UVB, kremy z SPF 30
blokują 97% promieni UVB, natomiast produkty z SPF
50 blokują 98% promieni UVB.
Poza gotowymi kosmetykami przeznaczonymi do
ochrony skóry przed działaniem promieni słonecznych
warto sięgnąć po dodatkową ochronę, jaką stanowią
oleje z naturalnym SPF. Będą one delikatnie chronić
nasze ciało przed promieniowaniem UV, a ponadto
nawilżać, odżywiać, pogłębiać opaleniznę i dodatkowo chronić przed fotostarzeniem skóry. Pamiętać
należy, że oleje, które posiadają wysoką wartość SPF,
nie są równoznaczne w działaniu z kremem z takim
samym filtrem UV. Warto zaznaczyć, że nasza skóra
ma własną ochronę przed promieniami UV (ok. 6-8

SPF), ponieważ wydziela sebum. Dlatego też, przed
opalaniem lepiej zrezygnować z kąpieli czy prysznica,
żeby nie pozbawić skóry naturalnej bariery ochronnej. Warto również wzbogacić dietę w pokarmy bogate w kwasy omega-3, które pomagają w zwalczaniu
wolnych rodników powstałych w wyniku opalania.
Poniżej przykład kilku olejów z filtr SPF, posiadających równocześnie inne cenne właściwości:
• Olej kokosowy (2-4 SPF) – łagodzi podrażnienia,
działa antybakteryjnie i nawilża skórę.
• Olej ze słodkich migdałów (5 SPF) – wygładza,
nawilża i zmiękcza skórę, może być stosowany od
pierwszych dni życia.
• Olej z orzechów macadamia (6 SPF) – zmiękcza,
nawilża i wygładza skórę oraz usuwa podrażnienia
spowodowane opalaniem.
• Olej z nasion marchewki (38-40 SPF) – łagodzi poparzenia słoneczne, nawilża, regeneruje oraz odmładza skórę.
Wyżej wymienione oleje (oraz wiele innych) dostępne są w sklepie Zielona Dolina w Solnym Mieście
(na parterze obok windy). Zapraszamy!
www.zielona-dolina.com.pl
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