"HERKULES WIŚNICKI" – 2019

Pan płk. mgr inż. Włodzimierz Więckowski
Kandydaturę pana płk. Włodzimierza Więckowskiego do przyznania
wyróżnienia "Herkules Wiśnicki" zgłosił Zarząd Towarzystwa Miłośników Wiśnicza.
Pan płk. Włodzimierz Więckowski jest absolwentem Akademii Górniczo –
Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa karnego
na Uniwersytecie Wrocławskim i z zakresu organizacji i zarządzania w Służbie
Więziennej na Uniwersytecie w Poznaniu.
Pracę w Nowym Wiśniczu rozpoczął w roku 1986. Początkowo pracował
w Przedsiębiorstwie Wyrobów Skórzanych przy Zakładzie Karnym, a następnie
w Zakładzie Karnym.
W latach 2009 – 2016 był dyrektorem Zakładu Karnego, a od 1 września 2016
roku jest Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Krakowie.
Oprócz licznych sukcesów zawodowych, pan dyrektor Więckowski zajął się
również ratowaniem unikalnych 400 letnich budynków dawnego Klasztoru
Karmelitów, w których od ponad 200 lat mieści się Zakład Karny.
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konserwacyjne i modernizacyjne obiektów obecnego Zakładu Karnego pozyskano z
różnych źródeł ponad 35 milionów złotych. Jest to niepodważalny i olbrzymi sukces.
Dyrektor starał się również o zabezpieczenie pozostałości murów dawnego
Kościoła Karmelitańskiego zlokalizowanego na terenie Zakładu Karnego w Nowym
Wiśniczu. Kościół został zniszczony przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. Po
wojnie nie był remontowany.
Obiekt obecnie jest zabezpieczony w sposób trwały i pozostanie zachowany
w oryginale dla przyszłych pokoleń.
Wyrazem uznania dla dyrektora Więckowskiego za wymienione prace było
przyznanie mu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotej odznaki
"Za opiekę nad zabytkami".

Dyrektor Więckowski do prac związanych z ratowaniem historycznych
obiektów podchodził z wielkim profesjonalizmem i prawdziwą pasją. Potrafił swoim
entuzjazmem zainspirować do wspólnego działania całą załogę wiśnickiego Zakładu
Karnego, co zaowocowało tak świetnym efektem.
Dyrektor Więckowski nadal wspiera i angażuje się w inicjatywy związane
z odbudową dawnego kościoła karmelitów.
Na uwagę zasługuje również współpraca pana Dyrektora ze Starostwem
Powiatowym w projekcie "Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego", współpraca
z samorządem przy zatrudnianiu osadzonych na rzecz gminy Nowy Wiśnicz, a także
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krakowskiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala dziecięcego w Prokocimiu.
Swoją pracą, zaangażowaniem i ofiarnością – dyrektor Więckowski zasłużył na
wyróżnienie "Herkules Wiśnicki".

