
Dziennik budowy boiska w kamieńcu na Wysokiej Górze. 
 

Pierwsze prace pod przyszłą inwestycję; budowę boiska wraz z zapleczem 
rekreacyjnym rozpoczęły się 04.09.2003r. Wtedy to za pozwoleniem ks. proboszcza 
Władysława Jewiarza oraz p. Andrzeja Mistarza na plac budowy wjechał spychacz. 
Rozpoczęto niwelację terenu w nieczynnym od 80 lat kamieniołomie. Wzdłuż ogrodzenia 
cmentarza od strony północnej rozpoczęto budowę nowej drogi dojazdowej do przyszłego 
boiska. Jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji została wykopana studnia na czynnym źródle 
wody, betony do studni podarował p. Krzysztof  Stachura z Podjanowic. Pracują społecznie 
Włodek Kaczor, Andrzej Kaczor, Krzysiek Kaczor, Jerzy Cholewa,  Kazimierz Windak oraz  
Koźmicka młodzież. Koparki użyczał Rysiek Zając. Na drogę natomiast gruz wozi Staszek 
Kaczor. Niezbędne koszty pokrywa ks. proboszcz oraz Akcja Katolicka. Firma remontująca 
sieć energetyczną w okolicy, dzięki pomocy koźmiczanina Józefa Stachury, przekazała nam 
używane słupy energetyczne . 

Kolejnym krokiem w kwestii budowy zaplecza sportowego dla naszych szkół i  boiska 
było spotkanie przeprowadzone z inicjatywy Akcji Katolickiej w Przystani,. Obecni na 
spotkaniu byli burmistrz, dyrektorzy szkół, sołtys, proboszcz i inni, którzy uznali, iż istnieje 
taka potrzeba: tj budowy boisk, ale nie ma terenu, którego właścicielem jest Gmina. Mając to 
na uwadze oraz zaangażowanie społeczne przy rozpoczętej budowie, w czerwcu 2004 r. za 
zgodą Kurii ksiądz Władysław przekazał na piśmie dwa place (nieużytki) pod budowę na 
rzecz Gminy na 15lat. 
 Na koniec roku 2004 zostaje ukończona budowa drogi ( przywieziono ok. 1500 
kubików gruzu) i rozpoczęło się utwardzanie płyty boiska.  Po nowej drodze wożony jest gruz 
do utwardzenia terenu. Dzięki pomocy pracownikom Gminy ( p. Sobol, p. Kuchnia ) udaje się 
pozyskiwać gruz asfaltowy na płytę boiska. Geodeci z Gminy nadzorują prace ziemne ( 
Szczepan Stanek).  Przy wyrównywaniu terenu pomaga  młodzież gimnazjalna z katechetą 
Tomkiem Misturem, jak również dorosła młodzież do pomocy włączyli się również Jerzy 
Cholewa, Włodek Kaczor i wiele innych osób.  Przy niwelacji terenu pomagał swoją koparką 
Ryszard Zając oraz  Krzysiek Kaczor i Krzysiek Stachura jako operatorzy sprzętu. Zbocza 
nowej drogi obsypano ziemią pozostałą po budowie sali gimnastycznej przy naszym 
gimnazjum. 

Wiosną 2005r.  Komitet Gospodarczy Parafii wraz z księdzem podejmuje decyzję o 
budowie drogi do cmentarza z kostki, podjęto również decyzję, aby wybudować boisko do 
piłki plażowej wraz z rozbiegiem i skocznią do skoku w dal oraz rzutnią do pchnięcia kulą. 
Co do zagospodarowania tego placu( podmokły teren między kościołem a cmentarzem)  mieli 
wpływ decydujący nauczyciele wychowania fizycznego. Musiano się spieszyć z budową tego 
obiektu sportowego, aby zdążyć  przed położeniem kostki ponieważ przy budowie plażówki 
pracował ciężki sprzęt i mógłby uszkodzić nawierzchnię drogi. Sprawna organizacja pomogła 
szybko wykonać wszystkie niezbędne prace.  
Dzięki środkom finansowym przekazanym Komitetowi Rodzicielskiemu ze Szkoły 
Podstawowej przez Małopolski Bank Spółdzielczy - piękny gest prezesa Edwarda 
Biernackiego, na przełomie roku 2005/2006 wykonano oświetlenie jak i zasilanie dwóch 
obiektów sportowych. Przy okazji doświetlono nowy parking, otoczenie kościoła, cmentarza 
jak i nowej drogi do boiska w kamieńcu – wiele wysiłku włożył w te pracę p. Edward Dańda.  

W listopadzie 2005r. przygotowano miejsce pod przyszłą szkółkę na 
niezagospodarowanej części cmentarza. Na wiosnę 2006r. została założona szkółka drzewek 
pod nadzorem leśniczego z Myślenic. Było to przedsięwzięcie edukacyjne - pracowała przy 
tym młodzież oraz wiele ludzi dobrej woli, a ukorzenione już sadzonki mają być 
wykorzystane do obsadzenia naszych obiektów sportowych. W tym czasie również 
wysadzono ok. 500 sztuk jodły w drzewostanie wokoło boiska na Wysokiej Górze. Niestety 



ponieważ teren nie jest ogrodzony wszystko zniszczyły zwierzęta leśne. Dlatego teraz aby 
przesadzić szkółkę, gdyż minęły już cztery lata, potrzeba ogrodzić ten teren. Trzeba tu 
wspomnieć o pomocy ze strony Gminy. Wykonaną drogę do kamieńca (ok. 300 m)  zakupił U 
M i G w Wieliczce, a przy okazji wykupiono teren pod dolny parking, który ma powstać w 
przyszłości. W roku 2006 zaczęto prace przy parkingu( górnym) koło kościoła , za zgodą 
Komitetu Gospodarczego Parafii oraz księdza proboszcza  Władysława  Jewiarza. Dopiero po 
skończonej budowie plażówki oraz parkingu pomyślano o dalszej budowie boiska na 
Wysokiej Górze ponieważ te dwie inwestycje były pilniejsze. Budowa parkingu to też 
odrębna historia. 

W drugiej połowie 2006r. po raz kolejny rozpoczęto zwozić gruz na dolne boisko, aby 
wykonać ostateczną podbudowę pod przyszłą płytę boiska. Przywieziono tam ok. 3000 
kubików gruzu, wszystko to wyrównano i uwalcowano. Gruz pochodził z remontowanej 
Kopalni Soli.   

O całej wykonanej pracy został poinformowany osobiście burmistrz Wieliczki p. Artur 
Kozioł w grudniu 2006r. Pan burmistrz wizytował wykonane prace i gratulował tak wielkiego 
zaangażowania społecznego. Obiecał pomoc. W imieniu ludzi zaangażowanych w to 
przedsięwzięcie ksiądz proboszcz  Władysław Jewiarz napisał pismo do Urzędu Miasta i 
Gminy Wieliczka o rzeczową pomoc. Pismo to wręczyliśmy osobiście pełnomocnikowi 
burmistrza p. Lasocie. Obiecał, że za niedługo spotkamy się przy ognisku w czasie otwarcia 
tego obiektu. Minęły prawie cztery lata, kończy się kadencja obecnej Rady Gminy, a 
konkretnej pomocy nie widać. Są tylko plany ? 

 Dzięki Koźmickiej parafii powstaje parking. Jest to ’’ trudne’’ i kosztowne 
przedsięwzięcie. Była to przemyślana pomoc dla tutejszych szkół. Gdzie by dzisiaj stały 
autobusy  gdyby go nie było. Ksiądz proboszcz myślał, że jak  parafia pomoże to Gmina 
przyzna środki na kontynuowanie budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego na Wysokiej 
Górze.  

Jednak plany Boże są inne. Odszedł od nas główny inicjator tych przedsięwzięć 
gospodarczych ksiądz Władysław. Kochał on dzieci i młodzież; w młodości zajmował się 
również trudną młodzieżą i dlatego nie dziwi fakt, że zależało mu aby nasze dzieci miały swój 
kąt. Powinniśmy to uszanować i dokończyć tą inwestycję.  

 
           Może znajdzie się sponsor i pomoże finansowo.    
 
 Kontynuowanie budowy tego boiska zaplanowano w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
Gminy Wieliczka na 2012 r. Niemniej sadzonki drzewek ze szkółki na cmentarzu wymagają 
szybkiego przesadzenia. Aby to uczynić najpierw należy obiekt ogrodzić aby sarny nie 
dokonały znowu zniszczeń.      
 
 


