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W sprawie zgłoszeń można wysłać wiadomość na Facebooka Anny 
Kowal, to kontakt także dla darczyńców (prośba o podanie dnia i moż-
liwej godziny odbioru, numeru telefonu do kontaktu dla Kuriera Miko-
łaja, wysłanie zdjęcia darów i paru słów o sobie). Pani Anna przygotuje 
post dla sponsora lub darczyńcy. - Jest już uzbierana cała masa darów, 
przywiezionych do OSP Wieliczka przeze mnie i dwóch kurierów 
wolontariuszy- Jarka Grzybowskiego i Marcina Mirally. Do otrzymania 
paczki nie ma żadnych kwalifikacji oprócz tego, że jesteśmy pewni, iż 
to rodzina w potrzebie. Mamy już ok 90 rodzin z Całego Powiatu Wie-
lickiego i nie tylko. Wystarczy podać adres rodziny czy seniora/senior-
ki a w dniu 6 grudnia zostanie im dowieziona anonimowa paczka od 
Świętego  Mikołaja – przekazuje informację Anna Kowal. Można przy-
nosić dary także do OSP  Wieliczka (inf. plakat)               (cd. na str. 2)

www.panorama.wieliczka.pl

MIKOŁAJOWA PACZKA
W połowie listopada „Grupa do zadań specjalnych”, tym 
razem w składzie Anna Kowal, Monika Jarmółowska, Agata 
Wasik Bijak oraz OSP Wieliczka z prezesem Tomaszem 
Broniowskim rozpoczęła płynącą z serca akcję charytatyw-
ną „Mikołajowa Paczka dla seniora i samotnego rodzica 
w potrzebie z Powiatu Wielickiego”. Dary można przekazy-
wać do 5 grudnia. Pomysł spontanicznie podjęło wiele osób 
chętnych pomóc. 

Mikołaj jest postacią historyczną. Urodził się w Patras w Licji 
ok. 270 roku (teren obecnie Turcji, wówczas Cesarstwa Rzym-
skiego). Rodzice wymodlonego jedynaka Teofan i Noona 
zmarli w wyniku zarazy, osierocając go w młodym wieku 
i pozostawiając znaczny majątek. Mikołaj jednak nie czer-
pał z niego zysków, a dzielił się nim, wrażliwy na ubóstwo, 
z potrzebującymi. Czynił to jednak anonimowo. I tak pamięć 
o nim nie tylko przetrwała, ale stała się przykładem, naśla-
dujemy jego dobre uczynki do dziś. Radość obdarowywania 
prezentami przetrwała wieki. 6 grudnia to dzień jego śmierci, 
wspomnienie Świętego Mikołaja Biskupa. 

Zazwyczaj zadawanymi pytaniami odnośnie Świętego Mikołaja są: Kim 
jest i gdzie mieszka? Odpowiedź jest jednoznaczna: jest Świętym i miesz-
ka w Niebie. Dlaczego powstały marketowe wersje Santa Clausa czy opo-
wieści o domu na Biegunie, trzebaby zapytać tych, którzy ostatnimi czasy 
zafałszowują prawdę, pytanie dlaczego?
Jak żył Mikołaj? Po pielgrzymce do Ziemi Świętej pragnąc żyć dla Boga, 
wstąpił do klasztoru, jed-
nak głos wewnętrzny pro-
wadził go do ludzi. Osiedlił 
się w licyjskim mieście Myra 
(obecnie obok Demre). Tam 
został wybrany biskupem, też 
z interwencji Bożej. „Mikołaj 
pełnił swą funkcję ofiarnie 
i z poświęceniem. Niósł Słowo 
Boże nie tylko członkom wła-
snej wspólnoty, ale starał się je 
również krzewić wśród pogan. 
W okresie rządów wrogiego 
katolikom cesarza Dioklecja-
na trafił do więzienia by po 
latach, pod panowaniem cesa-
rza Konstantyna, powrócić na 
urząd biskupi – czytamy na 
stronie Parafii Świętego Miko-
łaja w Krakowie. 
(cd. na str. 2)

PRAWDZIWY ŚWIĘTY 
MIKOŁAJ TO BISKUP MIRY
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KONKURS PANORAMY ROZSTRZYGNIĘTY
Konkurs dotyczący Figury Matki Bożej i wydarzenia związanego z jej 
powstaniem został rozstrzygnięty. Prawidłową odpowiedź przekazał 
Andrzej Palich. Zwycięzca odbierze nagrode u współsponsora: Part-
ner AGD Ryszard Nielipiński przy ul. Sikorskiego 4. Piękny pełny tekst 
historyczny i archiwalne zdjęcia kapliczki znajdziecie Państwo na 
stronie: https://www.facebook.com/zabytki.wieliczka/

Mikołajowe paczki rozwozić będą druho-
wie z OSP Wieliczka i Kurierzy Św. Miko-
łaja. 5 grudnia będą dary rozdzielane na 
poszczególne rodziny wg ilości i wieku 
dzieci i informacji czy jest to senior, 
seniorka czy samotni seniorzy w parze.  
Pani Anna dziękuje wszystkim współor-
ganizatorom akcji, patronom, sponsorom 
i indywidualnym darczyńcom.
Patronatem objęły akcję Komenda Policji 
Powiatowej w Wieliczce, Starostwo Wie-
lickie, Kopalnia Soli „Wieliczka”. Przy-
łączyło się wiele działających w naszym 
powiecie instytucji i firm. Cieszy bardzo, 
że włączyły się w akcję Szkolne Koła 
Wolontariatu: z Szkoły Podstawowej  
w Janowicach, Sierczy i Sygneczowa 
a także Stowarzyszenie Solny Gwarek.

B. Zapadlińska

Biskup Mikołaj już za życia ciszył 
się opinią świętości. Za jego 
wstawiennictwem u Boga, dzia-
ło się wiele cudów. M.in. urato-
wał życie załodze zagrożonego 
statku, niespodziewanie się tam 
pojawiając i uspokajając burzę. 
Uratował w czasie głodu miesz-
kańców Myry, marynarze ufając 
biskupowi Mikołajowi zgodzili się 
pozostawić im część zboża a po 
przypłynięciu do celu, pszenicy 
było tyle ile na początku rejsu. Żył 
ponad 70 lat. Gdy Myra znalazła 
się pod panowaniem tureckim, 
relikwie uratowali Włosi, sprowa-
dzając je do Bari, gdzie do dziś 
spoczywają w Bazylice Świętego 
Mikołaja. Po otwarciu grobowca 
okazało się, że kości wydzielały 
olej nazywany „Manną Świętego 
Mikołaja” i tak jest do dziś. Od 
9 maja 1087 roku,  mieszkańcy 
Bari rokrocznie świętują przy-
bycie relikwii Świętego Mikoła-

ja, którego uczynili patronem 
miasta. Statek z figurą świętego, 
otoczony łodziami wpływa do 
portu a w mieście odbywają się 
nabożeństwa, w tym wieczorne, 
gdy zbierana jest „manna”, która 
po rozcieńczeniu przekazywana 
jest pielgrzymom. Mikołaj, Świę-
ty kościoła katolickiego i prawo-
sławnego jest patronem Grecji, 
Rusi, Moskwy, Nowogrodu, Berli-
na i Antwerpii.
I my mamy kontakt ze Świętym 
Mikołajem, możemy się modlić za 
jego wstawiennictwem do Boga, 
nie tylko 6 grudnia, i wypraszać 
pomoc a jego relikwie mamy 
z jednej i drugiej strony Powia-
tu Wielickiego, w krakowskim 
Kościele pw. Świętego Mikoła-
ja przy ul. Kopernika, o którym 
wzmianki są już od1298r. oraz 
w Bazylice Świętego Mikołaja 
w Bochni (wzmianki o powstaniu 
przed 1253r.) i w którym znajduje 

się łaskami słynący, a przekazany 
przez mieszczanina z Wielicki, 
obraz Matki Bożej.
A do kontaktu ze Świętym Miko-
łajem jest także np. skrzynka 
intencji, wierni modlą się przez 
wstawiennictwo św. Mikołaja 
w każdy poniedziałek, po wie-
czornej Mszy Świętej, podczas 
nabożeństwa do św. Mikołaja:
https://parafiamikolaj-krakow.pl/
intencje-do-sw-mikolaja/ 
Tak więc wiadomo już na jaki 
adres można wysyłać list do 
Świętego Mikołaja:) gdzie go 
spotkać i kim nie tylko był ale 
kim jest. Biskup Święty, Mikołaj 
na pewno zrobi co będzie mógł, 
aby wyprosić Bożą pomoc. Świę-
ty Mikołaj, to „patron daru czło-
wieka dla człowieka” – jak pięk-
nie powiedział o nim papież Jan 
Paweł II 

Notowała Barbara Zapadlińska

(cd. z okładki)(cd. z okładki)
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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

Wyjątkowy, nowy park miejski dla Wieliczan co 
raz bliżej finału!

Każdy kto w ostatnich dniach odwiedził teren Stoku 
pod Baranem to zauważył zapewne, że trwają tam 
intensywne prace, by jeszcze przed zimą zakończyć 
zagospodarowanie i budowę infrastruktury rekreacyjnej 
na tym obszarze. Prawdziwe uroki tego miejsca będzie 
można podziwiać wiosną gdy park zacznie budzić się 
do życia po zimowej przerwie, niemniej już dziś można 
spacerować po nowych alejkach, a każdego dnia 
przybywa urządzeń małej architektury.

- Większość z wieliczan pamięta czasy, gdy chodziło 
się tam na sanki, na stocznię narciarską, bądź podziwiać 
piękną panoramę Wieliczki. Jestem przekonany, że 
wkrótce teren ten stanie się miejscem idealnym na 
wieczorne spacery, weekendowe wypady z rodziną, 
odpoczynek z przyrodą. Realizowana koncepcja zakłada, 
że miejsce to będzie czwartą - obok parków: Mickiewicza, 
Św. Kingi i na Grabówkach - miejską enklawą zieleni 
i rekreacji. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Od kilku miesięcy trwają intensywne prace na tzw. Stoku 
pod Baranem w Wieliczce, mające na celu przywrócenie 
temu miejscu charakteru parku spacerowego dla 
mieszkańców. Trasy spacerowe i rowerowe, altany, 
bramy do parku w postaci stalowych pergoli, plac zabaw 
z siłownią plenerową, boisko trawiaste wielofunkcyjne 
do gier zespołowych, ławki solarne, kosze na śmieci, 
stojaki na rowery, uliczne lampy hybrydowe i oświetlenie 

gruntowe terenu, klomby - to tylko część powstającej 
infrastruktury na Stoku pod Baranem.

Wartość projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Stok 
pod Baranem na cele rekreacyjne” realizowanego przez 
Miasto i Gminę Wieliczka, to ponad 6,6 mln zł, z czego 
dofinansowanie unijne wynosi 4 203 411,32 zł.
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Obchody Święta Niepodległości w Wieliczce

W tym roku inaczej niż dotychczas, mieszkańcy 
indywidualnie bądź w małych delegacjach składali kwiaty 
przy Pomniku Odrodzenia Polski na wielickich Plantach.
W ciszy i zadumie świętowaliśmy 102. rocznicę 
Odzyskania Niepodległości Polski.
W imieniu mieszkańców wiązankę kwiatów złożył 
burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka Artur Kozioł, 

a w imieniu Rady Miejskiej - Małgorzata Krasoń, Elżbieta 
Sikora, Marek Słowik a także Joanna Kordula.
Widocznym znakiem zewnętrznym obchodów były 
iluminacje świetlne w kolorach biało-czerwonych na 
budynkach miejskich: Wielickiej Mediateki oraz Pałacu 
Konopków.

W roku 2020 dzięki staraniom Miasta 
i Gminy Wieliczka odrestaurowano 
kolejny naruszony upływem czasu obiekt: 
Kamienną kapliczkę przydrożną pw. 
Najświętszej Marii Panny w Wieliczce. 
Kamienna kapliczka z 1779 roku 
jest jedną z najstarszych kapliczek 
z udokumentowaną datą powstania. 
Forma wykonanej z piaskowca kapliczki, 
odwołuje się do baroku. Składa się 

z ustawionego na podstawie cokołu, 
dwukondygnacyjnego, rozdzielonego 
gzymsem, postumentu z impostem 
i zwieńczenia w formie ustawionej na 
podstawie rzeźby przedstawiającej 
Najświętszą Marię Pannę.
Na ścianie frontowej znajduje się napis 
fundacyjny: //KAZIMIERZ//NAYDER//
FONDATOR//PROSI O POZDRO//WIENIE 
ANIELSK//DO P.B.//AD 1779//DNIA 8 LIP//

Najstarsza kapliczka w Wieliczce 

odzyskała swój blask
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Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej online
Kino Wielicka Mediateka bierze 
w tym roku udział w programie 
NHEF online, czyli zdalnej wersji 
programu edukacji filmowej, or-
ganizowanej przez Stowarzysze-
nie Nowe Horyzonty.
Do programu NHEF online na-
uczyciele mogą zgłaszać swoje 
klasy w każdej chwili, sami też 
decydują o terminie pokazu. 
Rozumiemy obecną sytuację 
epidemiczną i obostrzenia 
i chcemy, żeby edukacja filmowa 
była realizowana w najbardziej 
bezpiecznych warunkach. Filmy 
z programu można wygodnie 
obejrzeć online w domu i omó-
wić wspólnie z nauczycielem 
w trakcie lekcji online.
W ofercie mamy cykle z filmami 
dostosowanymi do wszystkich 
poziomów edukacji: przedszkoli, 
szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. 
Przygotowaliśmy: 
• dla przedszkoli - 2 cykle
• dla klas I-III - 3 cykle
• dla klas IV-VI - 3 cykle
• dla klas VII-VIII - 1 cykl
• dla szkół ponadpodstawo-
wych - 1 cykl

Online zobaczymy ulubione 
przez widzów filmy m.in: polską 
serię „Basia”, „Pettson i Findus 
- Wielka wyprowadzka”, „Solan 
i Ludwik - Misja Księżyc”, „Old 
Boys”, „Bergman - Rok z życia”.
Z nowości pojawią się m.in.: 
„Biuro Detektywistyczne Lassego 
i Mai. Rabuś z pociągu”, „Opera-
cja Mumia”, „Szczęściara” oraz 
„Binti”. 
NHEF online terminy:
• start zapisów - 15 września
• start pokazów - od 15 paź-
dziernika
• zapisy prowadzone są nie-
przerwanie przez formularz 
na stronie: nhef.pl (http://panel.
nhef.pl/zgloszenie/)
Cena za pojedynczy dostęp 8 
zł dla osoby. Filmy dopełnią 
prelekcje, warsztaty oraz omó-
wienia po seansie. W zależności 
od wieku widzów będzie to 5-15 
min lub 10-20 min. 
Ponadto, do każdego filmu przy-
gotowane są materiały dydak-
tyczne dla nauczycieli i analizy 
psychologiczne, z którymi mogą 
zapoznać się również opieku-
nowie. 
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Piękna, jesienna pogoda 
sprzyja realizacji inwestycji. 
W trakcie budowy jest wie-
lofunkcyjne boisko spor-
towe wraz z placem zabaw 
dla dzieci na tzw. Błoniach 
w Łysokaniach. Zgodnie z 
umową zawartą pomiędzy 
Wójtem a Wykonawcą do 

18 czerwca przyszłego roku 
w miejscu tym powstać ma 
boisko do uprawiania m.in. 
takich sportów jak: piłka 
nożna, piłka ręczna, koszy-
kówka, siatkówka i  tenis 
ziemny. 
Na realizację inwestycji pn. 
„ K o m p l e k s o w a  o d n o w a 

przestrzeni publicznej pod-
obszaru Łysokanie poprzez 
zagospodarowanie terenu na 
cele społeczno-rekreacyjne” 
Gmina Kłaj otrzymała dofi-
nansowanie w kwocie blisko 
800 tys. złotych. 

Oliwia Bieda 

Trwa budowa kompleksu rekreacyjnego przy 
żwirowni w Kłaju/Targowisku. Postęp prac widać 
w szczególności na budynku, gdzie znajdować 
będą się przebieralnie i toalety. Również brzeg 
jeziora został już wyrównany pod budowę plaży. 
Ucieszyć oczy (póki co) mogą także miłośnicy 
łowienia ryb, ponieważ są już gotowe stanowiska 
do wędkowania. Niewiele pracy wymagają nato-
miast place zabaw, siłownia zewnętrzna, mia-

steczko rowerowe oraz park linowy. Park tema-
tyczny o „układzie słonecznym” czeka jedynie na 
swoje skamieniałe planety, a park sensoryczny 
„ścieżka traw” na wiosnę, gdy natura obudzi się 
do życia. 

Oliwia Bieda 

102 lata temu Polska po 123 latach 
niewoli odzyskała wolność. Jak 
co roku, 11 listopada Gmina Kłaj 
obchodziła kolejną Rocznicę Odzy-
skania Niepodległości. Zwykle 
uroczystości rozpoczynała Msza 
Święta, a młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej w Brzeziu swoim wystę-
pem artystycznym dawała lekcję 
historii.

Niestety ze względu na sytuację 
epidemiologiczną uroczystość ta 
była bardzo skromna, ograniczo-
na wyłącznie do złożenia kwiatów 
pod pomnikiem Józefa Piłsudskie-
go w Brzeziu przez przedstawicieli 
władz samorządowych. Złożenie 
kwiatów poprzedzono odśpie-

waniem Mazurka Dąbrowskie-
go. Aby uczcić tę szczególną dla 
wszystkich Polaków rocznicę pod 
pomnik przybył  również ksiądz 
kanonik Adam Kozłowski – pro-
boszcz Szarowsko – Dąbrowskiej 
Parafii z kawalkadą motocyklistów.

Wieńce z biało czerwonych kwia-
tów złożyli: wójt Gminy Kłaj Zbi-
gniew Strączek, przedstawiciele 
Rady Gminy: Sylwester Skoczek, 
Elżbieta Baja, Andrzej Kuczko 
i Marcin Kowalczyk, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Brzeziu  Małgo-
rzata Sobkiewicz oraz sołtys Brze-
zia -Krystyna Wyporek.

Oliwia Bieda 

Materiał informacyjny Gminy Kłaj

102. Rocznica Odzyskania Niepodległości102. Rocznica Odzyskania Niepodległości

Pogoda sprzyja budowie kompleksu reakcyjnego 

W trakcie realizacji jest inwestycja, której 
celem jest budowa boiska przy Szkole Podsta-
wowej w Szarowie.
Po zakończeniu prac boisko będzie nie tylko 
przebudowane ale również rozbudowane, 
a stary asfalt zastąpiony zostanie poliuretano-
wą nawierzchnią w układzie boiska wielofunk-
cyjnego wraz z energooszczędnym oświetle-
niem LEDowym.

Boisko wielofunkcyjne będzie składało się 
z boiska głównego przeznaczonego do gry 
w piłkę ręczną wraz ze strefą bezpieczną, na 
którym dodatkowymi liniami i kolorami zosta-
ną wyznaczone dwa boiska do gry w koszy-
kówkę. Przewidziano również dwa boiska do 
siatkówki i jedno do tenisa oraz 5 metrowe 
piłkochwyty. Całość zostanie ogrodzona siatką 
o wysokości 4 metrów.

Oliwia Bieda 

Boisko wielofunkcyjne w budowie

Powstaje boisko przy Szkole Podstawowej w Szarowie

„Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku 
teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”

Józef Piłsudski



Trwają prace związane z remontem drogi 
gminnej Sułów- Ryje (Krzyż). Zakres prac 
przewiduje remont nawierzchni na długo-
ści blisko 850 m. Jak podaje projekt, prace 
obejmować będą między innymi roboty przy-
gotowawcze rozbiórkowe i ziemne, odtwo-
rzenie zjazdów i przepustów, przebudowę 
nawierzchni  a także wykonanie odwodnie-
nia. Zgodnie z Umową droga powinna zostać 

wyremontowana jeszcze w tym roku. W  dro-
dze postępowania przetargowego wyłoniono 
najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma 
„PRODiM Oskar Niezabitowski”

Koszt realizacji zadania wynosi 248 746 
złotych. Inwestycja zostanie dofinansowana 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

(D.O.)

Materiały informacyjne Gminy BISKUPICE

16 l istopada  wójt  Gminy 
Biskupice Renata Gawlik oraz  
przedstawiciel firmy wyłonionej 
w drodze przetargu - Firma PPHU 
PORĘBSKI – Józef Porębski podpi-
sali umowę na realizację zadania 
pn. „Budowa remizy OSP na dział-
ce o nr ew.237 w Bodzanowie 
(Gmina Biskupice)”

Oficjalnie przekazano także 
plac budowy. Jak podają zapi-

sy Umowy ostateczny termin 
zakończenia inwestycji wyzna-
c zo n o  n a  2 9 . 1 0 . 2 0 2 1  ro k u. 
W ramach zadania przeprowa-
dzone zostaną prace wykończe-
niowe wewnątrz obiektu. Projekt  
przewiduje również prace na 
zewnątrz budynku - wykonanie 
elewacji oraz zagospodarowanie 
otoczenia remizy. Wykonawca 
zamontuje także profesjonalny 

system alarmowania, powiada-
miania z funkcją  łączności bez-
przewodowej. 

 Koszt inwestycji szacuje się na 
kwotę 498 630,23 zł.

Na realizację prac Gmina otrzy-
mała środki z Tarczy Antykryzyso-
wej dla samorządów i  z programu  
„Małopolskie Remizy”.

(D.O.)

Rusza kolejny etap budowy remizy OSP w Bodzanowie

Droga Krzyż -  Ryje w Sułowie w remoncie

Następnie delegacja udała się do Biskupic, gdzie, 
tradycyjnie, pod  pomnikiem Ofiar II Wojny Świato-
wej, także złożono symboliczne wiązanki. Biało-czer-
wone kwiaty przedstawiciele gminy wraz z dyrek-
torem Biblioteki Publicznej w Biskupicach Lucyną 
Masior zanieśli również pod pomnik miejscowego 
działacza niepodległościowego - Antoniego Pajdaka.

(D.O.)

Obchody 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
W dniu tak ważnego dla wszystkich Polaków święta-102. rocznicy Odzyskania Niepodległości , 
wójt Gminy Biskupice Renata Gawlik wraz z przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Kasiną, 
w imieniu całej społeczności gminy, złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze pod obeliskiem, 
upamiętniającym 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, ufundowanym przez mieszkańców 
Tomaszkowic. 
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Zadanie, którego pomysłodaw-
cą była młoda mieszkanka naszej 
Gminy Anna Kulma skierowane 
było do młodzieży w wieku 13-15 
lat. Ten innowacyjny projekt miał 
na celu m.in. upowszechnianie 
historii i  kultury regionu przez 
młodych, ich aktywizację oraz 
nabycie praktycznych umiejęt-
ności związanych z selekcją infor-
macji w  przestrzeni wirtualnej 
(m. in. odróżnienie faktów od 
fake news), pokonywanie wła-
snych słabości, stresu w trakcie 

wystąpień publicznych, prowa-
dzenie  dyskusji oraz przygoto-
wanie prezentacji – film promo-
cyjny. Wszystkie te umiejętności 
młodzi ludzie mogą wykorzystać 
nie tylko w chwili obecnej pod-
czas edukacji szkolnej, ale rów-
nież w przyszłości w pokonywa-
niu codziennych wyzwań w prze-
strzeni publicznej. W  projekcie 
udział wzięli uczniowie ze szkoły 
Podstawowej w  Biskupicach, 
Bodzanowie, Łazanach i Sławko-
wicach.

Dwuetapowe zadanie pozwo-
l i ło  uczestnikom na udzia ł 
w  warsztatach, wykładach on-
-line z zakresu edukacji kultural-
nej, medialnej oraz komunikacji, 
prowadzonej przez specjali-
stów. W drugim etapie młodzież 
uczestniczyła w  wyjeździe kul-
turalno-edukacyjnym śladami 
najciekawszych i najcenniejszych 
miejsc w  Gminie Biskupice, by 
w  efekcie końcowym wspólnie 
stworzyć reklamę Gminy Bisku-
pice, którą oglądnąć można na 

stronach internetowych www.
ckbiskupice.pl, www.biskupice.pl 
Serdecznie zapraszamy!

(B.C.)

Gmina Biskupice medialnie oczami młodych!
„Media i Retoryka” to kolejna inicjatywa, która z powodzeniem realizowana była na terenie 
Gminy Biskupice w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020. 

Klub Honorowych Daw-
ców Krwi zaprasza na AKCJĘ 
KRWIODAWSTWA, połączoną 
z  rejestracją dawców szpi-
ku kostnego. Zapraszamy 
6 grudnia 2020r. (niedzie-
la) w godzinach od 8.00 do 
14.00 na aulę Urzędu Gminy 
Biskupice ( Tomaszkowice 
455).  Akcja odbędzie się 
z  zachowaniem przepisów 
dotyczących obecnej wyjąt-
kowej sytuacji sanitarno-
-epidemiologicznej. Gorąco 
zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w tym wydarzeniu!



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

Przy kopalni, na parkingu przy 
tężni solankowej, działa pierw-
sza w centrum Wieliczki stacja 
ładowania pojazdów elektrycz-

nych. Powstała z myślą o tych, 
którzy w trosce o środowisko 
naturalne przesiadają się do 
samochodów elektrycznych. 

Silniki elektryczne są jeszcze bar-
dziej przyjazne dla otoczenia, gdy 
zasila je prąd pochodzący ze źródeł 
odnawialnych. Na taki właśnie po-
stawiła Kopalnia Soli „Wieliczka”. 
Cała kopalnia, i oczywiście również 
stacja ładowania, korzysta z „zielo-
nej energii”. 

Stację zamontowano dzięki współ-
pracy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 
oraz Tauron Dystrybucji Serwis S.A. 
Urządzenie umożliwia  jednocze-
sne ładowanie samochodów elek-
trycznych lub hybrydowych typu 
plug-in. Obsługuje europejskie, 
północnoamerykańskie i azjatyc-
kie standardy szybkiego ładowania 
samochodów elektrycznych EV.  
Stacja jest dostępna od ulicy Dem-
bowskiego. Znajduje się tuż przy 
wjeździe na parking.

i środki ochrony indywidualnej. W imieniu Ko-
palni Soli „Wieliczka” S.A. przekazali je prezes 
Paweł Nowak, dyrektor Tomasz Broniowski, 
pełnomocnik Michał Roehlich, a z ramienia 
Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna czło-
nek zarządu Jan Ziobro.

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicz-
na stoi na pierwszej linii wojny z koronawiru-
sem, a ta walka jest naszą wspólną sprawą 
i odpowiedzialnością – podkreśla Paweł No-
wak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” 
S.A. – Aż 2/3 pracowników kopalni mieszka 
w powiecie wielickim, kopalnia jest zatem na 
wskroś wielicka. Po prostu nie mogliśmy pozo-
stać obojętni, musieliśmy pomóc mieszkańcom 
regionu, wesprzeć Stację w jej zmaganiach 
o nasze zdrowie oraz bezpieczeństwo.

Walka z pandemią okazała się biegiem długo-
dystansowym. Wirus nie zwalnia, za to top-
nieją środki i możliwości. W Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej nie ma czasu na 
odpoczynek. Dostarczone przez kopalnię urzą-
dzenia oraz materiały usprawniają pracę w Sta-
cji. – Przekazaliśmy m.in. 2 laptopy, 4 telefony 
komórkowe, niszczarkę do dokumentów, 1000 
maseczek chirurgicznych, 3000 rękawiczek la-
teksowych oraz materiały i przybory biurowe – 
wymienia Tomasz Broniowski, Dyrektor Biura 
Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Na tym jednak nie koniec. – Wspieramy Stację 
również osobowo – mówi dyrektor Broniowski. 

– Załogę wielickiego sanepidu wzmocniły dwie 
pracownice kopalni. W obliczu rozpędzającej 
się pandemii musimy być solidarni i pomagać 
sobie nawzajem.

– Staramy się pomagać od początku pande-
mii – potwierdza Jan Ziobro, Członek Zarządu 
Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna. – 
Najpierw szycie maseczek i przygotowywanie 
obiadów i przekazywanie ich do szpitali. Teraz 
przyszedł czas na pomoc dla naszego sanepi-
du. Jako kopalnia nie unikamy odpowiedzial-
ności, chcemy pomagać ludziom oraz instytu-
cjom, które tej pomocy oczekują. Solidarność 
w dzisiejszych czasach jest bardzo ważna.

Kopalnia pomaga PSSE w Wieliczce

Stacja ładowania samochodów
elektrycznych

Na zdjęciu od prawej: prezes Paweł Nowak, dyrektor Tomasz Broniowski, powiatowy in-
spektor sanitarny dr Ewa Wiercińska, członek zarządu Jan Ziobro, pełnomocnik zarządu 
Michał Roehlich

Rozpędzona pandemia COVID-19 
sprawia, że pogarsza się sytuacja 
w powiatowych stacjach sanepidu. 
Dotykają je braki kadrowe i sprzę-
towe. Kopalnia Soli „Wieliczka” 
wspiera Powiatową Stację Sanitar-
no-Epidemiczną w Wieliczce.

W piątek 30 października z kopalni do wielic-
kiego sanepidu trafi ły tak potrzebne obecnie 
dodatkowe urządzenia, m.in. laptopy, tele-
fony komórkowe, a także materiały biurowe 
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MUZEALNA

MIESIĘCZNIK MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA

Z dużą satysfakcją pragniemy polecić Pań-

stwu najnowsze wydawnictwo albumowe 

Muzeum autorstwa prof. Macieja Pawlikowskie-

go i Krzysztofa Prądzyńskiego pt. „Fascynujący 

świat kryształów”.  

Warto zauważyć, iż publikacja  stanowi swo-

istą podróż w wyobraźni do pełnej uroku krainy 

solnych kryształów, które - niczym najpiękniej-

sze klejnoty - cieszą oko czytelnika. Jednocze-

śnie jest przykładem wydawnictwa o charakte-

rze popularno-naukowym i dostarcza fachowej 

wiedzy - zwięźle i kompetentnie opracowanej 

jako plon kilkudziesięciu lat pracy pod ziemią, 

co stworzyło niepowtarzalną okazję dostępu do 

unikatowych kryształów – w warunkach natu-

ralnych oraz laboratoryjnych.

Muzealna ekspozycja geologiczna została cie-

kawie przybliżona we wstępie do albumu, autor-

stwa kustosza Muzeum Żup Krakowskich, kierow-

nika Działu Geologicznego – Witolda Kuca.

Oczywiście jak na album przystało - naj-

większym jego atutem są efektowne fotogra-

fie, które pozwalają dokładniej przyjrzeć się 

kolorom, kształtom oraz strukturze rozmaitych 

kryształów. Sól ten dobrze znany, od wieków 

obecny na naszych stołach minerał – w obiek-

tywie K. Prądzyńskiego nagle zajaśniał nowym 

blaskiem wielu barw, odcieni i form. 

Na pewno bardzo ciekawa  dla odbiorców 

będzie także możliwość zapoznania się z róż-

nymi sposobami krystalizacji soli (halitu), krasu 

solnego, w którym powstają stalaktyty i stalag-

mity solne. Niezwykle efektowne są też przykła-

dy solnej mineralizacji drewna – w czasie tego 

procesu następuje powolne zamienianie się 

drewnianych obudów kopalnianych w specy-

fi czne kompozycje kryształów soli. 

Mamy nadzieję, że tak interesująca tematyka 

w towarzystwie pięknych fotografi i, opracowa-

na w wersji polsko-angielskiej zwróci uwagę 

wielu miłośników geologii i podziemnych skar-

bów.

 Wydawnictwo jest już  dostępne w muzeal-

nym sklepie online (https://muzeum.wieliczka.

pl/produkt/fascynujacy-swiat-krysztalow-wie-

liczka) oraz w naszych punktach sprzedaży. 

Zapraszamy!

Grudzień stanowi dla górników szczegól-

ny miesiąc - 4 grudnia  świętują dzień  swej 

patronki św. Barbary. 

Z tej okazji Muzeum proponuje ciekawą wysta-

wę o zagadkowym tytule „Czym się różni pies 

od kogutka? Czyli rzecz o narzędziach pracy 

dawnych górników”. Głównym celem prezen-

tacji jest przedstawienie specyfi cznych,  mate-

rialnych pamiątek jakie stanowią  narzędzia 

pracy dawnych górników. Od taczek i beczek 

– największych eksponatów - po dłuta, kilof-

ki, łopaty, dzięki którym w pocie czoła, przez 

stulecia drążono komory i chodniki wielickiej 

kopalni. 

Ekspozycja zaprezentuje szerokie spektrum 

tematyki dotyczącej  technicznych  narzędzi 

górniczych używanych w kopalni na przestrze-

ni dziejów. Zagadnienie zostanie przedstawio-

ne w różnych ujęciach - fotografie nakreślą 

klimat i charakter kopalni - dobrano je  tak aby 

pokazać  górników przy trudach codziennej 

pracy. Natomiast autentyczne eksponaty daw-

nych narzędzi przybliżą  odbiorcom podziem-

ne metody wydobywcze.  

Koncepcja wystawy stanowi bardzo przejrzy-

sty przekaz - dzięki podziałowi wizualnemu 

i tematycznemu na cechy: kopaczy, nosi-

czy, bednarzy oraz cieśli. Przy każdej profesji 

prezentowane są narzędzia, których używali 

ówcześni pracownicy wielickiej saliny. Można 

też podziwiać   jeden z nieodłącznych ele-

mentów  pracy górnika – rozmaite urządzenia 

oświetleniowe jak kaganki oraz lampy górni-

cze. Wystawa ma charakter dioramy, a jej aran-

żacja będzie wzbogacona efektami dźwięko-

wymi – odgłosami pracy młotów i wiertarek. 

Dodatkowo będzie można zobaczyć orygi-

nalne czapki, buty, nakolanniki oraz  gliniany 

garnuszek; artefakty te pochodzą z wielickiej 

kopalni. 

Ekspozycja będzie dostępna  od 4 grudnia br. 

- online. Zapraszamy na stronę:  

www.muzeum.wieliczka.pl.

Piękno solnych kryształów

Czym się różni pies od kogutka?
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Inspirowany jeszcze przedwojennym ser-

wisem prezydenckim, projekt naczyń znany 

jako „Domenico z Orłem” jest autorstwa pani 

Urszuli Czerwik z działu rozwoju produkcji 

Porcelany Bogucice. Został wdrożony do pro-

dukcji w 1988 r., po tym jak wytwórnia wygrała 

przetarg na zaopatrzenie Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych. Jego elementy trafi ły do Pała-

cu Prezydenckiego i polskich placówek dyplo-

matycznych. W 2018 r., świętując setną rocz-

nicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 

w zakładzie Porcelana Bogucice opracowano 

pokazową, limitowaną kolekcję „Domenico 

z Orłem”, ale brak w niej naczyń na przypra-

wy. Prezentowany zestaw został wykonany we 

wrześniu 2020 r. specjalnie w tej dekoracji do 

muzealnej kolekcji, dzięki uprzejmości pana 

Pawła Przybyła, prezesa zarządu BGH Network 

S.A. Porcelana Bogucice.

Pierwsza produkcja porcelany ruszyła 

w tych zakładach, należących do koncernu 

„Giesche”, już w 1925 r. Po wojnie fabryka zlo-

kalizowana w przemysłowej części Katowic, 

na pograniczu dzielnic Zawodzie i Bogucice, 

została przemianowana na zakład Porcelana 

Bogucice. Obecnie szczyci się tym, że od bli-

sko 100 lat jej wyroby są obecne na stołach 

w wielu zakątkach świata.

Właśnie zamówienie zagranicznego kontra-

henta zapoczątkowało przed 23 laty produk-

cję katowickiej porcelany w innej, niezwykle 

popularnej dekoracji o nazwie „Jesień”. Z este-

tyką tej pory roku kojarzą się motywy wijących 

się gałązek z kwiatami i liśćmi, w kolorystyce 

jesiennych brązów, zgaszonych zieleni i żółci. 

Elementy te zdobią też kolejną solniczkę, 

którą otrzymało Muzeum Żup Krakowskich 

w podarunku, za co gorąco dziękujemy. 

Dodajmy, że jak tylko sytuacja epidemiczna 

pozwoli, to w Zamku Żupnym w Wieliczce, na 

stałej ekspozycji muzealnej zagoszczą przy-

kłady współczesnej polskiej porcelany, które 

wzbogaciły zbiory muzealne w tym roku.

K. Ochniak-Dudek
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Wydarzenia 
kulturalne

Grudzień 2020
Ekspozycje Muzeum są czynne:

• na III poziomie kopalni 9.00-17.00

• w Zamku Żupnym 9.00-16.00

• dziedzińce zamkowe dostępne są do 

zmroku - wstęp wolny.

Uwaga: 

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie ak-

tualnie obowiązujących wymogów chro-

niących przed Covid 19. Ze względu na 

bezpieczeństwo zwiedzających godziny 

otwarcia ekspozycji mogą ulec zmianie, 

a zajęcia mogą zostać odwołane.

3 i 5.12, godz. 12.00

Spotkanie ze sztuką w samo południe 

pt. Malarstwo – sztuka wolności – za-

jęcia online

Informacja: 12  289 16 33 / rezerwacja: 

a.duda.muzeum.wieliczka@gmail.com

4.12.2020 - luty 2021

Wystawa „ Czym się różni pies od ko-

gutka? Czyli rzecz o narzędziach pracy 

dawnych górników”, online

3.12, godz.10.00

Senior w Muzeum: „Kinga i Barbara - pa-

tronki górników”, zajęcia online

13.12, godz. 10.00 i 12.30

Cykl spotkań rodzinnych Mama, Tata i Ja: 

„Górnicza szychta”, online

Informacja: 12  289 16 33 / rezerwacja: 

j.zadak@muzeum.wieliczka.pl 

do  11.12

Wystawa planszowa „Ludzie Polskiej 

Kultury II”, dziedziniec Zamku Żupnego

od 11.12

Ekspozycja planszowa „W drodze do 

niepodległości”, dziedziniec Zamku 

Żupnego

do 31.12

Wystawa prezentująca nowe nabytki, 

Zamek Żupny

do 31.12

Projekt dla przedszkoli „Górnik – zawód 

niezwykły”.

Rezerwacja spotkań  i zajęć edukacyj-

nych: Dział Edukacji, tel. 12 289 16 33

50% zniżki dla posiadaczy Kart:

Wielickiej Karty Dużej Rodziny 3+, Kra-

kowskiej Karty Rodzinnej,  Karty Du-

żej Rodziny,  Krakowskiej Karty Rodziny 

z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Serdecznie zapraszamy na 

spotkanie z cyklu „Senior 

w muzeum”, które będzie 

miało miejsce online 3 grud-

nia o godz. 10.00 na platfor-

mie ZOOM. Nadchodząca 

Barbórka – jedno z najważ-

niejszych świąt górniczych 

– ożywia pamięć o roli jaką 

patroni odgrywają w życiu 

górników. Dlatego w trak-

cie najbliższego spotkania, 

które odbędzie się wirtual-

nie, uczestnicy zapoznają 

się bliżej z dwiema górni-

czymi patronkami – Barbarą, 

patronką wszystkich górni-

ków oraz Kingą, szczegól-

nie bliską górnikom solnym. 

W ramach prezentacji będzie 

można zapoznać się nie 

tylko z ciekawymi historiami, 

ale także zostaną zaprezen-

towane obiekty muzealne 

przedstawiające obie święte.

Spotkanie jest bezpłatne.

Zapisy i informacja: a.czyzow-

ska@muzeum.wieliczka.pl

Do kolekcji solniczek Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka dołączył właśnie unikato-
wy zestaw przyprawowy z Orłem, wyprodukowany specjalnie dla Muzeum w polskiej 
wytwórni porcelany Giesche/Bogucice w Katowicach. 

Unikatowy zestaw solniczek 
z polskim godłem już w Wieliczce

Senior w Muzeum. „Kinga i Barbara - 
patronki górników” - spotkanie online




