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TEMAT WYDANIA
Na pamiątkę zdesakralizowanego w Wieliczce Kościoła pw. Ducha 
Świętego przebudowanego na Magistrat oraz zniesionego działającego 
w Wieliczce Zakonu Kanoników Regularnych Świętego Ducha de 
Saxia wraz z cmentarzami naszych przodków. Także ku pamięci 
niebezpiecznej i ciężkiej pracy górników wielickich.        str. 3-5

Kościółek Ducha Świętego ze szpitalem i zabudowaniami na tle Zamku Żup-
nego i Kościoła pw. Świętego Klemensa. Zdjęcie z precyzyjnie wykonanej 
makiety Wieliczki w skali 1:100 wykonanej na podstawie planu Marcina 
Germana z lat 1631-38. Na zdjęciu z archiwum Muzeum Żup Krakowskich, 
Komora Miejska

Ołtarz Ducha Świętego z Kościółka pw. Ducha 
Świętego przeniesiony został do Kaplicy Morsztynów, 
obecnie Kaplicy Adoracji Kościoła pw. Świętego 
Klemensa

Ratusz – Magistrat. Budynek wystawiono częściowo 
adaptując zniesiony Kościół pw. Ducha Świętego. 
Wydał J.K.K. przed 1905r., „Wieliczka na dawnych 
pocztówkach” Marek Sosenko, Piotr Kurowski.



Panorama Powiatu Wielickiego 3panorama.wieliczka.pl

Na pamiątkę zdesakralizo-
wanego w Wieliczce Ko-
ścioła pw. Ducha Świętego 
przebudowanego na Magi-
strat oraz zniesionego dzia-
łającego w Wieliczce Zako-
nu Kanoników Regularnych 
Świętego Ducha de Saxia 
wraz z cmentarzami naszych 
przodków. Także ku pamięci 
niebezpiecznej i ciężkiej pra-
cy górników wielickich

     ak to się mogło stać, że z ko-
ścioła uczyniono wielicki Magi-
strat? I czy w Wieliczce posługi-
wali Duchacy, czyli Kanonicy Re-
gularni Świętego Ducha de Saxia 
(którzy składali ślub opieki nad 
chorymi)? Czy przyczyną zniesie-
nia kościołów i działających przy 
nich szpitala i przytułków oraz 
cmentarzy, była kasacja przez au-
striackiego zaborcę zakonu Du-
chaków? Wielką pracę historycz-
ną wykonuje Muzeum Żup Kra-
kowskich, temat podjęło na prze-
strzeni ostatnich paruset lat wielu 
pasjonatów naszej historii. Mate-
riał poniższy zbiera ale i rozszerza 
dotychczasowe poszukiwania, na 
miarę obecnie dostępnych źródeł 
o braciach szpitalnych. 

Ale… 

   acznijmy od początku. Na-
cieszmy się pięknem, tym które 
zostało utrwalone i uratowane 
i którego wręcz możemy do-
tknąć, także dosłownie. Bądźmy 
wdzięczność Panu Bogu, który 
stwarzając świat, pobłogosła-
wił naszym terenom z których 
czerpiemy od najdawniejszych 
czasów, wpierw solankę, potem 
sól kamienną a teraz korzystamy 
z walorów historyczno-tury-
stycznych pozostawionego po 
eksploatacji podziemnego mia-
sta. Wdzięczni Duchowi Świę-
temu i Duchakom za ich pełną 
serca posługę służebną ludziom 
tak biednym i ubogim, że obec-
nie trudno nam to sobie nawet 
wyobrazić, wspomaganie ich 
w ciężkich chorobach i kalec-
twie. Oni leczyli tę biedę ludzką, 
schorowane ranne ciała i dusze.

  oczątki działalności Ducha-
ków w Wieliczce owiane są nie 
tyle tajemnicą, co nie dotarciem 
jeszcze do wszystkich rozpro-
szonych w różnych archiwach 
źródeł oraz utraceniem części 
archiwów krakowskich Ducha-
ków w 1528r. podczas pożaru 
ich zabudowań (obecnie rejon 
Placu Ducha Świętego). Jednak 
o ich posłudze w Wieliczce co 
rusz znajdujemy wzmianki. 

NAJSTARSZE SZPITALE

W POLSCE

  by dowiedzieć się więcej 
o jednym z najstarszych zgro-
madzeń szpitalnych na świecie, 
które działało niemalże od za-
rania powstania Wieliczki jako 
społeczności miejskiej, trzeba 
sięgnąć do  roku ok. 1180, kiedy 
Zakon Kanoników Regularnych 
Świętego Ducha de Saxia założył 
w Montpellier we Francji błogo-
sławiony Gwidon. Wybudował 
on w swoim mieście szpital dla 
biednych i porzuconych dzieci, 
a dzieło oddał pod patronat 
Ducha Świętego. Zakon ten za-
twierdził 22 kwietnia 1198r. pa-
pież Innocenty III, a w roku 1204 
otrzymali Duchacy szpital w 
Rzymie, pod wezwaniem Sancta 
Maria de Saxia, który niebawem 
nazwano Szpitalem Ducha Świę-
tego. Od tej pory rozszerzali oni 
dzieło miłosierdzia na całą Euro-
pę, ale i powstającym wówczas 
innym chrześcijańskim dziełom, 
teraz nazwalibyśmy charytatyw-
nym, czyli przytułkom i szpita-
lom, nadawano patronat Ducha 
Świętego, na wzór szpitala wzor-
cowego, papieskiego. 

         laczego Duch Święty? O to 
zapytałam Siostrę Immaculatę 
Kraska z działającej nieprzerwa-
nie w Krakowie, od czasu osie-
dlenia tu Duchaków, żeńskiej 

gałęzi zakonu, czyli Zgroma-
dzenia Sióstr Kanoniczek Ducha 
Świętego de Saxia. Odpowie-
działa, że ojciec założyciel, Gwi-
don z Montpellier, jako patrona 
dla swojej Rodziny zakonnej i 
dzieła posługi najuboższym, 
obrał Ducha Świętego, zwanego 
w liturgii Ojcem ubogich, Pocie-
szycielem. Zgromadzenie Du-
chaczek dziękuję Bogu za 800 
lat posługi na ziemiach polskich. 
Siostra Immaculata dodaje, że 
w dzisiejszych czasach trzeba 
rozeznawać co dobre, spra-
wiedliwe; Pocieszyciela bardzo 
nam potrzeba. Nieustannie po-
trzebujemy Jego mocy i świa-
tła, aby nieść Go do najbardziej 
potrzebujących, na miarę na-
szych możliwości. Może inne 
są obecnie ludzkie biedy, inne 
potrzeby, ale czas w którym ży-
jemy, jest równie trudny. Duch 
Święty ogarnia wszystko mocą 
Swej łaski i „tchnie, kędy chce”, 
podsumowuje Siostra; a ich 
Zgromadzenie trwa i na miarę 
możliwości posługuje potrze-
bującym, starając się odczyty-
wać znaki czasu.

       arto dodać, że męska gałąź 
odrodziła się, w 2003r. powstało 
Towarzystwo Ducha Świętego 
(Seminarium jest w Krakowie), 
nawiązujące do do duchowości 
i charyzmatu Kanoników Ducha 
Świętego.

      o Polski Duchaków sprowa-
dził w 1220 roku krakowski bi-
skup Iwo Odrowąż. Według in-
formacji ze strony internetowej 
Kościoła pw. Świętego Klemen-
sa: „Tutaj (w Wieliczce – przyp. 
red.) istniał ich konwent szpitalny 
ufundowany przez biskupa kra-
kowskiego Iwona Odrowąża w 
1223 roku. Dopiero w 1244 roku 
ich konwent przeniesiony został 
do Krakowa[iii]. Obecność „Du-
chaków” na wielickiej ziemi i ich 
wkład w życie tutejszej średnio-
wiecznej ludności, upamiętnione 
zostały nieistniejącą już niestety 
świątynią.” Ten niezwykle cenny 
wątek będziemy nadal zgłębiali 
i podejmiemy, jeśli dotrzemy do 
nowych dokumentów, w jednym 
z kolejnych tekstów.

        edług większości obecnie 
publikowanych materiałów, tak-
że duchackich, wpierw biskup 
krakowski Iwon Odrowąż w r. 
1220  osadził ich w Prądniku, 
gdzie założyli szpital. Do Krako-
wa, oddając Duchakom  funkcjo-
nujący do dziś Kościół Świętego 
Krzyża, przeniósł ich w1244r. 
biskup Jan Prandota (uważany 
za błogosławionego, opiekun 
duchowy świętej Kingi i błogo-
sławionej Salomei), darując im  
zabudowania dla chorych na 
szpital i klasztor Świętego Ducha, 
także w Biskupicach fundując 
kościół Świętego Marcina. Część 
funduszy szpitalnych, pochodziła 
w późniejszych czasach m.in. 
z dochodów żup solnych w Wie-
liczce i Bochni zapisanych w 1372 
roku przez Elżbietę Łokietkówną. 
Pierwsza wzmianka o połączo-
nym z ww. zabudowaniami Ko-
ściele Ducha Świętego w Kra-
kowie datowana jest na 1333r. 
(spłonął w 1528r., został później 
odbudowany). Wyburzono go 
wraz z zabudowaniami szpitalno-
-klasztornymi po kasacie zakonu. 
Śladem historycznym jest na-
zwa pozostałego po budowlach 
placu: Ducha Świętego oraz do 
dziś istniejący, przy Krakowskich 
Plantach niedaleko ul. Szpitalnej 
(!) ich Kościoła: Świętego Krzy-
ża. Zniesiono tam jako pierwszy 
zakon Duchaków, likwidowano 
wówczas prawie wszystkie za-
kony męskie i żeńskie (Kraków 
nazywany był małym Rzymem), 
wywłaszczano, przenoszono 
z miejsca na miejsce, zamyka-
no nowicjaty aby przerwać nić 
trwania życia duchowego. Desa-
kralizowano świątynie konsekro-
wane, poświęcone Bogu czyniąc 
w tych miejscach magazyny, ko-
szary, sprzedając na licytacjach. 
STRASZNY CZAS. Wywłaszcza-
nie z nieruchomości klasztor-
nych na przełomie XVIII i XIX w. 
zapoczątkował 12.01.1782r. ce-
sarz Józef II Habsburg dekretem 
o kasacji szeregu klasztorów za-

Zdesakralizowany Kościół 
pw. Ducha Świętego 

zaadaptowany na Magistrat
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Budynek Magistratu to częściowo zadaptowany kilkuset letni Kościołek pw,  Ducha 
Świętego, zniesiony przez zaborcę austriackiego. Pozostała sama  nawa świątyni – to 
część wschodnia Magistratu. Marek Sosenko, Piotr  Kurowski - „Wieliczka na dawnych 
pocztówkach”, Fot. arch. Wydał Wojciech  Rusecki po 1906r.
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konów co działo się także w cza-
sach Księstwa Warszawskiego. 
Powstała komisja, która spisy-
wała majątki krakowskich klasz-
torów (było 39 zgromadzeń). 
W lipcu 1783r. dekretem uznano 
Duchaków za „niezdolnych do 
dalszego utrzymywania i pro-
wadzenia szpitala”. Ich opusto-
szałe zabudowania pełniły różne 
funkcje, podupadały, aż w 1886r. 
władze miasta Krakowa postano-
wiły je wyburzyć i w tym miejscu 
wybudować teatr (!) tu nawią-
zanie później do Wieliczki. Bro-
nił jak lew świątyni Jan Matejko, 
a gdy wyjechał na niedługi czas, 
obiekty i kościółek Ducha Świę-
tego w Krakowie wyburzono. 
Jan Matejko w proteście zwró-
cił tytuł honorowego obywatela 
miasta Krakowa i zapowiedział, 
że żadnej wystawy jego obrazów 
tu już nie będzie. Powracając do 
krakowskiego Kościołka Ducha 
Świętego, który był połączony 
ze szpitalem, znajdujemy w Wi-
kipedii odnośnik nawiązujący do  
opisu z 1748 roku: (...) był to nie-
wielki kościół murowany, kryty 
dachówką, z drewnianą sygna-
turką w środkowej części dachu. 
W prezbiterium znajdowały się 
stalle i ołtarz z obrazem Zesłania 
Ducha Świętego. W nawie były 
dalsze dwa ołtarze, Najświętszej 
Marii Panny i św. Marcina. Głów-
ne wejście do świątyni prowa-
dziło pod chórem muzycznym. 
Od północy do nawy przylegała 
kaplica na planie trapezu, o skle-
pieniu sieciowym. 

         ożnaby rzec, z niewielkimi 
różnicami, że powstały w tym 
samym czasie Kościół Ducha 
Świętego w Wieliczce, nie tylko 
wyglądał ale i wyposażony był 
podobnie. 

         „Rękopisach do dziejów 
Wieliczki Macieja A. Seykotty. 
Zbiorze notatek i szkiców histo-
rycznych”, są precyzyjnie wyko-
nane rysunki świątyni (obecnie 
osiem tomów znajduje się w ar-
chiwum Biblioteki Czartoryskich 
w Krakowie, mikrofilmy posia-
da Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce). Zaznaczony tam oł-
tarz główny zachował się, co za 
szczęście, do dziś i znajduje się 
w Kościele Świętego Klemensa 
w kaplicy Adoracji: Kaplicy Morsz-
tynów pw. Ducha Świętego.

KOŚCIÓŁ I SZPITAL DUCHA 
ŚWIĘTEGO W WIELICZCE

   ajemnicę Duchaków rozja-
śnia doc. dr Mieczysław Skuli-
mowski w rozprawie: Wieliczka 
„Z dziejów opieki lekarskiej 
i społecznej w Żupach Wielic-
kich od XIII do XIX wieku”. Wska-
zuje on, że pierwszymi punktami 

medycznymi tamtych czasów 
były… łaźnie. Budować je moż-
na było tylko za zgodą władcy. 
Na przykładzie Wieliczki, bez-
sprzecznie można stwierdzić, że 
na tym solodajnym, zamieszka-
łym i stosującym warzenie soli 
na ówczesną „skalę przemy-
słową”, poczynając od czasów 
neolitycznych terenie, nastąpiły 
dynamiczne zmiany od czasu 
rozpoczęcia wydobycia soli ka-
miennej i zawiązania tu struktur 
miejskich. W 1289r. książę Hen-
ryk IV Probus (czyli prawy, rze-
telny), za udzielone mu przez 
Wieliczkę poparcie ufundował 
pośród innych przywilejów, łaź-
nię. W 1290r. doszło do dokoń-
czenia lokacji miasta przez księ-
cia Przemysła II, który, jak pisze 
M. Skulimowski, wśród przywile-
jów też zezwolił na izby łazieb-
ne, „ile ich tylko dla swego użyt-
ku wystawić będą mogli! - przy-
wilej ten zawiera najdawniejsze 
wzmianki historyczne o łaźniach 
na ziemiach polskich. Korzystać 
z nich mogli wszyscy mieszkań-
cy Wieliczki, a szczególnie gór-
nicy. Okazuje się, że właśnie tam 
udzielano pomocy medycznej, 
stosując: smarowanie, stawia-
nie baniek, upusty krwi ale nade 
wszystko, chirurgię – na miarę 
wiedzy ówczesnych czasów. 

     tak dochodzimy do czasów 
króla Kazimierza Wielkiego, 
któremu Polska, a szczególnie 
Wieliczka wiele zawdzięcza. Nie 
trzeba przypominać, że dochody 
z pozyskiwanej w Wieliczce soli 
kamiennej stanowiły czasem 1/3 
dochodów państwa polskiego. 
W Wieliczce wydobywano „białe 
złoto”. Tu rozwijał się przemysł, 
rzemiosło, handel i przybywało 
 mieszkańców, i napływających, 
poszukujących pracy ludzi. Król 
ten jeszcze przed ustanowie-
niem Statutu Żup Krakowskich, 
zatwierdzając wójtostwo Miko-
łajowi Wierzynkowi, dał w 1336r. 
zezwolenie na wybudowanie 
jednej lub więcej izb łaziebnych. 

     dochodzimy do samego sed-
na poszukiwań! W tekście M. 
Skulimowski dokładnie opisuje, 
jak powstał szpital z kaplicą pod 
wezwaniem Ducha Świętego. 
Na pewno korzystał on z tek-
stów archiwalnych, do których 
dzięki jego rozprawie, teraz ła-
twiej będzie odnaleźć drogę. 

     ak więc w 1363 roku: król Ka-
zimierz Wielki „za sprawą żup-
nika wielickiego Piotra Winrika, 
rajców miejskich oraz cechu 
górniczego tragarzy” ufundo-
wał w pobliżu miasta szpital 
z kaplicą pod wezwaniem Du-
cha Świętego, dla robotników 
przybywających z różnych kra-

jów do Wieliczki, którzy zaznali 
tu  kalectwa a przez to i nędzy. 
Doc. Skulimowski pisze: „Okale-
czonym i niezdolnym do pracy 
górnikom dawano z Żupy wikt i 
odzież. Jest to najstarsza insty-
tucja leczniczo-dobroczynna 
tego typu w Polsce. W 1357r. 
podobny szpital Kazimierz Wielki 
ufundował w Bochni, wielicki był 
wzorowany na nim. Na utrzy-
manie szpitala mieli prawo na 
swój rachunek wydobywać sól, 
a miasto wydzieliło na ten cel 
około 80 morgów (obecny te-
ren Zadory, Lekarka, cmentarz) 
oraz całe dolne pastwisko pod 
zamkiem aż do potoku Wieliczka 
z przeznaczeniem na cmentarz 
przyszpitalny. Szpitalem zawia-
dywał rajca miejski, lub rzadziej 
proboszcz kościoła szpitalnego, 
wybór kapelana szpitalnego po-
wierzano burmistrzowi. Opiekę 
lekarską nad chorymi sprawowali 
zakonnicy z Zakonu Kanoników 
Regularnych Sancti Spiritus de 
Saxia, zwani „Duchakami”. Szpi-
tal wielicki w XVI i XVII w. do-
szedł do znacznych bogactw 
– co dokumentuje lustracja 
w Żupach Wielickich z 1569r., 
zob.: Regestra i inwentarze szpi-
tala Św. Ducha w Wieliczce w XVI 
i XVII w. Archiwum Państwowym 
miasta Krakowa i województwa 
krakowskiego , rkp. J.T. nr 261.”

      o prawdziwie bezcenne in-
formacje, i  potwierdzają opisy-
waną, praktycznie jako jednego 
z niewielu, przez prof. Ludwika  
Młynka w „Dziejach Parafii Wie-
lickiej w zarysie” obecność i po-
sługę Duchaków w Wieliczce. 

    owracając do tekstu M. Sku-
limowskiego pisze on, iż król 
Władysław IV w 1637r. obdaro-
wał szpital jałmużną w wysoko-
ści 10 złp tygodniowo z nowo 
wybitego szybu zwanego Dani-
łowiczem. 

      rof. Alons Długosz (w„ Wie-

liczka – Magnum Sal – jako za-
bytek kultury materialnej” cytuje, 
jakie posiłki i opiekę uzyskiwali 
biedni w szpitalu w Bochni w la-
tach 1622-38. Otóż były to dwa 
posiłki dziennie, lub ich rekom-
pensata pieniężna w niektóre 
dni, ubranie, kożuch co 3 lata. 
Podobnie mogło być w szpitalu 
wielickim.

DOKŁADNY OPIS KOŚCIÓŁKA 
SZPITALNEGO +DR ŁUKASZ 
WALCZY

     r Łukasz Walczy w „Obrazie 
miasta Wieliczki w Tekach Ma-
cieja Seykotty w udostępnionym 
przez Muzeum Żup Krakowskich 
fragmencie maszynopisu: Daw-
ny kościół i szpital Św. Ducha pi-
sze: „Dzieje tego byłego kościo-
ła, określonego jako położony 
w sąsiedztwie odwachu, rozpo-
czyna M. Seykotta od przywileju 
fundacyjnego króla Kazimierza 
Wielkiego z 1363r., wspominając 
o nadaniu wówczas szpitalowi 
górniczemu dwóch dział stolni-
czych w polu każdego czynne-
go szybu dziennego – ilość tych 
dział ustaliła się przed 1518r. 
na dwanaście, i tyleż było ich 
w 1569r. (przywołanie obu dat 
wskazuje, że znał zarówno Opis 
Żup Krakowskich, sporządzo-
ny właśnie w 1518r., jak i tekst 
lustracji 1569r.). M. Seykotta 
wspomina następnie o remon-
cie kościoła i budynków szpitala, 
przeprowadzonym (względnie 
ukończonym) w 1644r. z pole-
cenia króla Władysława IV, któ-
ry w tymże roku miał przekazać 
wielickim władzom miejskim 
opiekę nad szpitalem i prawo 
mianowania chirurga (zapewne 
chodziło w tym przypadku o po-
twierdzenie praw i obowiązków 
nadanych wcześniej – Ł.W.). Po 
zburzeniu kościoła farnego Św. 
Klemensa część nabożeństw 
parafialnych odbywała się – od 
1787r. począwszy – w koście-
le szpitalnym. Zaniechano tego 
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Najbardziej narażeni na kalectwo i choroby byli najbiedniejszi górnicy-  tragarze. Dla 
nich był szpital i kościółek Ducha Świętego. Obraz:  Nosicze, Alfons Długosz, Wielicz-
ka, 1953, papier, kredka, Zbiór Sztuki  Muzeum Żup Krakowskich Wieliczk
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z końcem listopada 1805r., wo-
bec bliskiego już ukończenia 
nowej fary (tu pojawia się in-
formacja, jakoby pierwsze na-
bożeństwo w nowym kościele 
parafialnym odbyło się już 1 XII 
1805r. – co przeczy wcześniej 
przytoczonym informacjom 
o jego konsekracji w 1809 r.; po-
siadamy niestety zbyt mało źró-
deł, aby wyjaśnić wyczerpująco 
tę sprzeczność). Opuszczony 
kościółek przejęła (jaką drogą?) 
spółka uzdrowiskowa zawiąza-
na przez „fizyka salinarnego” dra 
Feliksa Boczkowskiego, stosują-
ca leczenie solanką w różnych 
formach (głównie kąpiele solan-
kowe). Zarząd spółki przekształ-
cił budynek na teatr. Mniej więcej 
10 lat po upadku spółki (w na-
stępstwie nieudanego Powsta-
nia Krakowskiego 1846r.), dn. 
30 IX 1858r., mury dawnego ko-
ścioła Św. Ducha przeszły drogą 
sprzedaży licytacyjnej w ręce 
obywatela m. Wieliczki, kupca 
nazwiskiem Jan Kocierz (Johann 
Kotiers). Część budynków daw-
nego szpitala, przylegająca do 
kościółka Św. Ducha od wscho-
du, została w 1849r. przebudo-
wana na odwach kosztem 2071 
fl. 57 xr „monety konwencyjnej”, 
do czego doszła kwota 451 fl. 
– wartość parceli budowlanej 
odkupionej od „skarbu salinar-
nego”. Inicjatorem tej inwestycji 
był starosta (Kreishauptmann) 
bocheński Karl Berndt. Zade-
cydował osobiście o umiesz-
czeniu posterunku wojskowego 
tutaj a nie gdzie indziej z uwagi 
na sąsiedztwo kasy salinarnej (w 
Zamku Żupnym) i urzędu pocz-
towego . Odwach (Hauptwache) 
– już po wspomnianej przebu-
dowie – został udokumentowa-
ny przez M. Seykottę na rysunku 
przedstawiającym jego fasadę 
główną (wschodnią), z cztero-
kolumnowym portykiem  doryc-
kim. Za odwachem widzimy na 
tymże rysunku korpus nawowy 
dawnego kościoła szpitalnego 
w kształcie, jaki mu nadała prze-
budowa na teatr: prezbiterium 
już nie istnieje; korpus pokrywa 

dach dwuspadowy, znacznie 
niższy niż niegdysiejszy dach 
na kościele; w nowej ścianie 
wschodniej widać wielkie okno 
zamknięte od góry półkoliście, 
przeszklone tylko w części gór-
nej, łukowej, zaś w części dolnej, 
prostokątnej zamurowane.

   achował się również rysunek 
M. Seykotty obrazujący kośció-
łek Św. Ducha przed przebudo-
wą, w kształcie, w jakim wszedł 
w okres zaborów.  Na rzucie 
poziomym przedstawiał się on 
jako prostokątny korpus nawo-
wy z prezbiterium przyległym od 
wschodu (zgodnie z powszech-
ną w średniowieczu orientacją 
budynków kościelnych), również 
prostokątnym, zamkniętym wie-
lobocznie (trzy boki ośmioboku 
– również rozwiązanie stoso-
wane często w wiekach śred-
nich). Do nawy kościoła prowa-
dziły trzy wejścia: od północy, 
poprzez niewielki przedsionek 
na rzucie 5 boków ośmiobo-
ku, nakryty niepełnym dachem 
ostrosłupowym (z wierzchoł-
kiem ostrosłupa przylegającym 
do ściany nawy); bezpośrednie 
od południa; wejście zachod-
nie (główne?) wiodło poprzez 
przedsionek o rzucie niemal 
kwadratowym (oś wschód-za-
chód jest nieznacznie dłuższa), 
z którego dachu (trójspadowe-
go) „wyrastała” dzwonnica kry-
ta hełmem cebulastym. Korpus 
nawowy był przykryty dachem 
dwuspadowym, prezbiterium – 
pięciospadowym (dwa spady: ku 
północy i ku południowi, oraz 
trzy połaci dachu ostrosłupo-
wego nad wschodnim zamknię-
ciem wielobocznym). Która 
część kościoła była przesklepio-
na, a która nakryta stropem pła-
skim, na rzucie poziomym nie 
widać. Gdyby dać wiarę wspo-
mnianemu rzutowi, wnętrze ko-
ściółka byłoby po ustaniu w nim 
Służby Bożej całkowicie puste 
– zaznaczono jedynie położenie 
trzech ołtarzy, przy czym dwa 
boczne znajdowały się, usta-
wione „kulisowo” czyli ukośnie, 

w obu narożnikach korpusu na-
wowego sąsiadujących z przej-
ściem do prezbiterium (czyli łu-
kiem tęczowym – o którym na 
podstawie przywołanego planu 
nie sposób powiedzieć, czy w I 
połowie XIX w. jeszcze istniał).

SMUTNA HISTORIA „ZNIESIE-
SIENIA”

     istoria Kościoła Ducha Świę-
tego łączy się z Kościołem Świę-
tego Klemensa, gdy ten  został 
wyburzony po trzęsieniu ziemi 
z 1782r. i część nabożeństw od-
bywała się w kościółku Ducha 
Świętego (1787-1805r.) a czasem 
w kościołach Świętego Krzyża lub 
Sebastiana. Wówczas już obydwa 
kościółki (Świętego Ducha, Krzy-
ża) były przeznaczone do znie-
sienia, jako obsługiwane przez 
Zakon Duchaków, jak podaje wie-
lu autorów, przez rząd austriacki 
Józefa II. Lecz „z konieczności” 
(j.w) były czynne a posługiwali w 
nich księża świeccy. Podawane są 
różne daty rozebrania Kościółka 
Ducha Świętego.

    rof. Ludwik Młynek podaje, 
że r. 1797 kościół Świętego Se-
bastiana wystawiono przez rząd 
Franciszka I na licytację i sprze-
dano miastu a Kościoły Świętego 
Ducha i Świętego Krzyża, gdy 
„były już niepotrzebne” zostały 
po prostu rozebrane i przerobio-
ne na miejskie domy a ich dobra 
skonfiskowane i odsprzedane 
częściowo osobom prywatnym 
i miastu a także włączone do 
dóbr salinarnych. Wspólnota 
księży te kościoły obsługują-
cych została rozwiązana ale tytuł 
prepozyta tej wspólnoty stał się 
dziedziczną własnością wielic-
kich proboszczów. 

         Muzealnym „Wieliczka. 
Dzieje miasta” czytamy, że po-
tem władze zaboru austriac-
kiego założyły nowy szpital dla 
górników przy ul. Sandrowskiej  
(obecnie Limanowskiego).

ŚWIADEK HISTORII – OCALAŁY 
OŁTARZ

    aplica Morsztynów w Ko-
ściele pw. Świętego Klemensa 
tchnie ciszą i dostojeństwem, 
obecnością Bożą. Tu trwa cało-
dzienna adoracja Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie. 
Tu trwa spotkanie z Nim: czło-
wieka z Bogiem. Ciche uwielbie-
nie i modlitwa serca. To właśnie 
tu przeniesiono ołtarz głów-
ny z Kościółka Ducha Święte-
go. Zgodnie z dokumentacją: 
w jego antependium jest pełna 
ruchu, wykonana w pozłoco-
nym drewnie scena z Wieczer-

nika, zesłanie Ducha Świętego. 
A w centrum ołtarza - nama-
lowany na desce, o wysokości 
160 cm, obraz Veraikon, czyli 
Oblicze Chrystusa na chuście 
św. Weroniki. Twarz okala zło-
cista aureola, także wykonana 
z drewna i pozłocona. U góry: 
gloria promienista z symbo-
lem Ducha Świętego, Gołębicą. 
Obok kolumn są figury świętych 
Barbary i Heleny. Ołtarz mógł 
powstać około 1750 roku. Wie-
le osób przychodzi tu by zaznać 
pocieszenia, podziękować Panu 
Jezusowi za otrzymane łaski. 

O TRAGARZACH, KALECTWIE-
,,CHOROBACH.

        lbin Sroka, Franciszkanin, 
na podstawie kronik Zakonu, 
także napisał m.in. „Do świet-
ności miasta doszło za czasów 
Kazimierza Wielkiego, który 
nadał Wieliczce prawa magde-
burskie. (…) Zaczęło dorówny-
wać takim miastom jak Kraków 
(…).  Dla ubogich i okaleczonych 
górników wybudowano szpital-
-przytułek pw. Ducha Święte-
go. Powstał on na przedmieściu 
w roku 1363 a w jego obrębie 
znajdowała się kaplica.” 

        ielicki kompleks szpital-
ny był czwartym w Polsce. Ale 
też podkreślić należy, że w tym 
mieście solnego kruszcu i do-
chodów na miarę kopalni bia-
łego złota dla Króla, Królestwa, 
Krakowa, Akademii Krakowskiej, 
dzierżawców Żup (ile wybu-
dowano w Krakowie kamienic 
z dochodów czerpanych z Ko-
palni), różnych fundacji – to do 
najuboższej warstwy społecznej 
należeli wieliccy górnicy, nie tyl-
ko nie dorabiając się ale i tracąc 
zdrowie, ulegając wypadkom 
i kalectwu, okaleczeniom. A naj-
bardziej narażeni byli tragarze, 
będący zawodowo w Żupie Sol-
nej najliczniejszą grupą zawodo-
wą, i najmniej zarabiającą. 

                     Barbara Zapadlińska

Podziekowania

Bardzo dziękujemy Muzeum 
Żup Krakowskich i Kierownikowi 
Markowi Skubiszowi, także zaj-
mującemu się historią Zakonu 
Kanoników Ducha Świętego, za 
wielką pomoc i udostępnione 
materiały

Bardzo dziękujemy Parafii pw. 
Świętego Klemensa i Probosz-
czowi Księdzu Wojciechowi Ol-
szowskiemu za wielką pomoc 
i udostępnione materiały
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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy Mieszkańcom, aby nadchodzący czas  

Wielkiej Nocy przyniósł siłę i odwagę do pokonywania 
codziennych trudności. Oby każdy, w ten świąteczny  

czas, doświadczył rodzinnego ciepła i spokoju  
przy wielkanocnym stole.

Wójt Gminy Gdów 

Zbigniew Wojas  

Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Ciężarek

Podziel się domem miłością i radością!  
Bądź szansą na dobry start!

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, poszukuje kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, nad dziećmi pozbawionymi możli-
wości wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości  
i przynależności, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas  i serce. 

Rodzicami zastępczymi mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie,  
a także osoba samotna. Rodzice zastępczy mogą być bezdzietni lub mieć wła-
sne dzieci, być spokrewnieni z przyjmowanym do domu dzieckiem albo być 
dla niego obcy.

Osoby, rodziny, które czują, że są gotowe pomagać, proszone są o  kontakt  
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska  
26 G, tel. 012 291 31 79 lub 730 201 651 e-mail: piecza@pcpr-wieliczka.pl. 

Powiat zapewnia środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzyma-
nia dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, specjalistyczne szkolenie 

oraz wszechstronną pomoc i wsparcie. 

Pamiętaj! Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych!
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Na czas Wielkiego Tygodnia 

abyśmy prawdziwie uczcili Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie 

Syna Bożego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa

który dla nas, aby nas zbawić, 

stał się Człowiekiem.

Abyśmy dotknęli tajemnicy Odkupienia.

Przeżyli prawdę o Bożym Sercu,

z wielką miłością i wdzięcznością.

Abyśmy zatrzymali się przy Grobie Pana,

który umarł za nas z powodu naszych grzechów.

Aby czas Wielkanocy zbliżył nas 

do Boga i do siebie.

Abyśmy pojednali się z bliskimi,

krewnymi, znajomymi.

Obmyli się w sakramencie pokuty.

Abyśmy przeżyli Triduum Paschalne czcząc Krzyż.

Powierzmy Bogu sprawy nasze i całego świata,

aby groby naszych serc pozostały puste,

a my byśmy się radowali ze Zmartwychwstałym.

Alleluja!

Redakcja 

Panoramy Powiatu Wielickiego

W II niedzielę Wielkanocy, w tym roku 11 kwietnia, 
przypada ustanowione przez Pana Jezusa Święto 
Miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy także, że w Ko-

ściele w Krzyszkowicach w Kaplicy Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu, znajduje się kopia cudow-
nego obrazu Miłosierdzia Bożego oraz są relikwie 
apostołów Miłosierdzia Bożego św. Siostry Fausty-
ny i św. Jana Pawła II - kaplica adoracji otwarta jest 
codziennie a w niedzielę od 7.45 do 20.00. Pamię-
tajmy o łaskach, jakimi pragnie obdarzyć nas tego 
dnia Pan Jezus. Obszerne informacje są na stronie 
Sanktuarium Miłosierdzia z Łagiewnik oraz stro-
nie www.faustyna.pl. Pamiętajmy w tym trudnym 
czasie o odpustach i warunkach ich uzyskania, za-
mieścimy je też na naszej stronie www.panorama.
wieliczka.pl Obrazy Pana Jezusa Miłosiernego są 
w naszych Kościołach, naszych domach. Pamię-
tajmy tego dnia o uczynkach miłoszierdzia.,

Przypomnijmy słowa Pana Jezusa do Siostry 
Faustyny, tego dotyczące: Pragnę, aby święto 
Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla 
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzno-
ści miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask 
na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia 
Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i 
Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszcze-
nia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie 
upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).                                                                        
                                                             B.Zapadlińska

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Mocnymi startami zakończyli se-
zon halowy młodsi zawodnicy 
UKS Lider z sekcji LA na zawo-
dach ogólnopolskich pod nazwą 
Warszawska Liga Biegowa.  Osią-
gnęli bardzo dobre czasy i nowe 
rekordy życiowe. 

Złoty medal na 60m zdoby-
li: w kat 2013 Adam Majcher 
z czasem - 9.66 PB; w  kat 2011 
Nicola Dutka-Wołoch - 9.21 
PB; srebrny medal w kat 2010 
zdobyła Martyna Galuba -9.26 
PB; brąz w kat 2012 na tym 
dystansie wywalczyła Alicja 
Kaczmarek z czasem 10.36 PB, 
300m należało zdecydowanie 
do Adama Majchera (rocznik 
2013), który pokonał dystans 
w 56.04 PB; brąz na tym dy-
stansie wywalczyła Daria Zając 
(rocznik 2010) z czasem 52.41PB; 
600m niewątpliwie należał do 
Nicoli Dutki Wołoch (rocznik 
2011), która wybiegała złoto 
z nową życiówką 2.00.36 , PB

Udany debiut zaliczyli Tadeusz 
Tarnawski, Filip Lewandowski, 
Franciszek Zaporowski, Stani-
sław i Zbigniew Dronszczyk, 
a także Matylda Kowalska. Rekor-
dy życiowe poprawiły również 
zawodniczki na 300m Martyna 
Galuba i Julia Kaczmarek; na 
600m Daria Zając - najlepszy 
wynik w tym sezonie. Dziękuje-
my rodzicom za wsparcie i do-
kumentację fotograficzną.

LIDERzy
biegają 
po złoto
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Pan Maciej kocha góry, szczególnie 
Tatry i Beskidy.  W 2017 roku utworzył 
swój kanał YouTube „Szczytomaniak”, 
cieszący się wielkim zainteresowa-
niem - pokazuje tam górskie szlaki: 
polskie i zagraniczne oraz odkrywa 
kulisy ciekawych historii, które wy-
darzyły się w górach. Podczas two-
rzenia materiałów filmowych zdobył 
ważną wiedzę – nauczył się jak na-
grywać, montować i opracowywać 
filmy. Przygotowywał też opisy tych 
miejsc, przeprowadzając szczegóło-
wy research dotyczący  tragedii jakie 
wydarzyły się na górskich szlakach. 
Sam podkreśla, że miał czas na naukę 
i błędy. I… wszystkie te umiejętności 
się przydały, aby profesjonalnie pod-
jąć współpracę z magazynem „GÓRY”, 
wówczas już jego pasja stała się pra-
cą. Teraz góry i „GÓRY”, których jest 
stałym współpracownikiem, zagościły 
w jego życiu. Przygotowuje filmy, na-
grywa wywiady, testuje sprzęt. Jego 
praca i umiejętności zostały docenio-
ne przez wydawnictwo PASCAL, które 
zwróciło się do pana Macieja z propo-
zycją napisania książki…

A wszystko to zrodziło się z refleksji. 
Wstrząsnęła nim książka „Groza wo-
kół K2” Anny Czerwińskiej, z opisem 
najtragiczniejszego sezonu pod K2 
z 1986 roku. Stwierdził wówczas, że 
wiele starych historii, o największych 
górskich tragediach odchodzi w nie-
pamięć. A wraz z nimi wiedza i wiele 
istotnych ostrzeżeń dla kolejnych 
pokoleń miłośników górskich wędró-
wek. Pan Maciej zdecydował, że na-

leży opowiadać o przebiegu  różnych 
nieszczęśliwych wydarzeń, stano-
wiących smutne dziedzictwo historii 
zdobywania gór – aby uwrażliwiać 
na niebezpieczeństwo i wskazywać 
wagę praktycznych umiejętności. I tak 
powstała na kanale seria „Największe 
górskie tragedie”, w każdym odcinku 
Maciej Piera opowiada ich historię, 
wskazuje na popełnione błędy, ku 
przestrodze turystów czy wspinaczy.

Maciej Piera pochodzi z Węgrzc Wiel-
kich, ukończył Liceum Ogólnokształ-
cące w Krakowie, a później AWF. Sport 
był w jego życiu ważny „od zawsze”, 
został więc instruktorem tenisa i pły-
wania. Z wykształcenia jest nauczycie-
lem wychowania fizycznego. Innymi 
jego pasjami są historia i podróże. 

Propozycję napisania książki, właśnie 
o największych górskich tragediach 
otrzymał rok temu, nie chciał jej wyda-
wać szybko, pragnął podjąć nowe tema-
ty, z których wypływałaby ważne lekcje, 
zależało mu aby trafić do uczestników 
tych wydarzeń i świadków dramatów. 
Poświęcił się tej pracy i pasji całkowicie.  
W swym archiwum ma niepublikowane 
scenopisy liczące od  kilku do kilkuna-
stu stron, stanowiące bazę do nagrań 
cotygodniowych odcinków „Szczyto-
maniaka”. Oglądając filmy, mało kto 
przypuszcza, jak dużo włożono w nie 
pracy. Dla książki zrezygnował z pracy 
w szkole i szkółce pływackiej, wyjechał 
nad morze i tam zaczął pisać pierwsze 
rozdziały. Nawiązywał kolejne kontakty 
ze świadkami oraz uczestnikami tych 

tragedii. A wydawca przygotowywał 
mapy do każdego rozdziału, z zazna-
czonymi miejscami tych wydarzeń 
dla dokładnej wizualizacji położenia 
w terenie.

Pandemia jednak przeszkadzała 
w pracy, skrócił pobyt nad morzem, 
przyszedł lockdown. Trochę czasu 
Maciej spędził potem w górach.  Na 
pytanie, co powoduje, że ludzie na-
rażają życie, zdrowie, by zdobyć tych 
kilka szczytów odpowiedział: pasja, 
czasem nawet chorobliwa; uzależnie-
nie od adrenaliny... Bokserzy kończą 
karierę 10 razy, podobnie himalaiści 
ryzykują życie, a oba zawody mają 
wiele wspólnego. 

Do podstawowych rad Macieja Piera 
dla przyszłych wspinaczy i turystów 
należy np. wskazanie, aby nie lekce-
ważyć zagrożenia lawinowego, któ-
re co roku prowadzi do wypadków 
i wielu szkód wyrządzonych także in-
nym ludziom, przebywającym w tym 
obszarze, np. dzielnym ratownikom. 
W książce znalazła się także historia 
narodzin ratownictwa powietrznego 
w Tatrach i cały rozdział poświęcony 
największej tragedii załogi śmigłow-
ca. Maciej Piera opisał też wyciecz-
kę w niskie szkockie góry, gdzie - ze 
względu na błędy opiekunów- zgi-
nęły kilkunastoletnie dzieci, była to 
najtragiczniejsza wyprawa w historii 
Wielkiej Brytanii. Publikacja liczy pra-
wie 400 stron i znalazła dobry odbiór 
wśród czytelników oraz świetne re-

cenzje. Nabyć ją można osobiście lub 
przez internet, w księgarniach Empik-
-u oraz w innych księgarniach interne-
towych i stacjonarnych. 

Kanał „Szczytomaniak” pan Maciej 
uzupełnia regularnie, nie zaniedbu-
je tych, którzy zaczęli go oglądać. 
Ich wpisy dają mu siłę do dalszych 
nagrań i poszukiwań twórczych. Co 
ważne jest bardzo wdzięczny za po-
moc i życzliwość wielu osobom, nie-
którzy np. tłumaczyli teksty źródłowe 
z bułgarskiego, słowackiego na język 
angielski, a on już na polski, dziękuje 
też mamie Małgorzacie za wspieranie, 
pierwsze czytanie, bezcenne rady. 
Jednak Maciej nie planuje być zawo-
dowym pisarzem, pragnie  rozwijać 
się także na innych płaszczyznach. 

Premiera publikacji „Siła przetrwania. 
Największe górskie tragedie” odbyła 
się miesiąc temu, też w internecie, po 
czym zaproszono go  do udziału w 
programie ,,Dzień dobry TVN”, gdzie 
opowiadał jak ustrzec się dramatu 
w górach. 

Pan Maciej cieszy się najbardziej 
z tego, że czytelnicy są zadowoleni 
i docierają do niego pozytywne recen-
zje. Ma radość i satysfakcję, że ciężka, 
długofalowa praca przyniosła owoce. 
Redakcja „Panoramy Powiatu Wielic-
kiego” serdecznie Panu gratuluje. 

                                  Barbara Zapadlińska

W GÓRY -nie tylko online-z Maciejem Piera
Jak pasja przerodziła się w pracę
Na rynku wydawniczym od 24 lutego znajduje 
się książka Macieja Piera, mieszkańca naszego 
powiatu. To niezwykłe, że do jej powstania 
przyczyniła się pasja, która miała wpływ na  
całe życie zawodowe i osobiste. 
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Janusz Radek, Renata Przemyk, Weronika Kozłowska, Michał 
Matuszewski, Jacek Wójcicki, Ewa Romaniak, Jakub Oczkowski, 
Piotr Karzełek oraz Orkiestra Straussowska „Obligato” pod dyrek-
cją Jerzego Sobeńki zapewnili mieszkańcom niezapomniane wra-
żenia muzyczne w wyjątkowych koncertach online z Wielickiej 
Mediateki.
 
Sytuacja trwającej od ponad roku pandemii spowodowała, że 
musimy w nieco innej formie obcować z muzyką. Muzyczną 
podróż rozpoczęliśmy w Walentynki by, w tych pięknych i róż-
norodnych muzycznych rytmach, dotrzeć do Dnia Kobiet. Nasi - 
w większości rodzimi - artyści zaprezentowali się w różnych miej-
scach Mediateki: na głównej sali widowiskowej, w holu górnym, 
ale także w mniej znanych zakątkach Mediateki.
 
Ten różnorodny i bogaty materiał muzyczny oczarował wielicką 
i nie tylko publiczność, gdyż oglądalność koncertów osiągnęła już 
kilkadziesiąt tysięcy widzów. Koncerty te są jeszcze dostępne na 
facebooku Miasto i Gmina Wieliczka.

marzec 2021

„Oto dzień, który Pan uczynił” (Ps 118, 24)

Wielkanoc to czas radosnego świętowania,
przynosi chwile pełne refleksji i zadumy,

rozjaśnione nadzieją na nowe życie.

Niech Święto Zmartwychwstania Pańskiego będzie źródłem
Radości, która pozwala dostrzec piękno wokół nas,

Wiary, która daje oparcie w każdej sytuacji,
Miłości i dobroci, bez których życie staje się pustynią.

Z życzeniami zdrowia i radosnym Alleluja

           Tadeusz Luraniec                                                         Artur Kozioł
Przewodniczący Rady Miejskiej                         Burmistrz Miasta i Gminy  Wieliczka

Wielkanoc 2021

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
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Rozpoczyna się budowa nowego obiektu edukacyjnego w Wieliczce 
W najbliższych dniach rozpoczyna się budowa wielickiego centrum edu-
kacyjnego, w którym będzie mieściła się szkoła podstawowa oraz przed-
szkole, wielofunkcyjne boisko do gier zespołowych i boisko piłkarskie 
30x60m pod zadaszeniem. Kompleks dla ok. 500 uczniów powstanie na 
gminnej działce przy ul. Jedynaka obok miasteczka rowerowego. Cen-
trum edukacyjne będzie mieć blisko 4000 mkw. powierzchni użytkowej. 
Inwestycja, realizowana przez spółkę gminną „Solne Miasto”, zaplanowana 
jest na rok szkolny 2022/2023. W rejonie nowej miejskiej podstawówki 
projektowane są także nowe rozwiązana infrastrukturalne.

9 marca 2021r. w wielickim magistracie odbyło się spotkanie, pod-
czas którego burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podziękował wielickim 
policjantom za bohaterską akcję ratowania poszkodowanych osób 
z pożaru w Kokotowie. Szczególne słowa uznania i podziękowania 
skierowane zostały do st. sierż. Adama Wrony oraz st. post. Bartosza 
Kozłowskiego. Spotkanie odbyło się w obecności komendanta po-
wiatowego Policji podinsp. Mirosława Stracha oraz naczelnika Wy-
działu Prewencji asp. sztab. Piotra Motyki.
 
- Proszę przyjąć wyrazy uznania oraz serdeczne podziękowania za 
wzorową służbę w Powiatowej Policji w Wieliczce, w szczególności 
za podjęcie bardzo niebezpiecznej akcji ratowania poszkodowanych 
z pożaru, co naraziło na bezpośrednie zagrożenie życia. Dzięki tej 
bohaterskiej postawie, wszystkie osoby z płonącego budynku zosta-
ły uratowane. - podkreślił burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

 
Przypomnijmy:

30 stycznia 2021r. pełniąc służbę na terenie Miasta i Gminy Wieliczka 
po otrzymaniu zgłoszenia od oficera dyżurnego wielickiej komen-
dy o palącym się domu w Kokotowie policjanci niezwłocznie udali 
się na miejsce pożaru. W środku palił się drewniany strop budynku. 
St. sierż. Adam Wrona przy pomocy gaśnicy znajdującej się na wy-
posażeniu radiowozu, rozpoczął gaszenie pożaru, natomiast drugi 
z funkcjonariuszy st. post. Bartosz Kozłowski ewakuował mieszkań-
ców budynku. W chwili wybuchu pożaru, w domu znajdowały się 
4 osoby w wieku od 13 do 89 lat. W trakcie akcji prowadzonej przez 
policjantów na miejscu zjawili się strażacy z JRG Wieliczka, którzy 
rozpoczęli swoje działania. W wyniku zdarzenia, nikt z mieszkańców 
domu nie odniósł obrażeń.

Podziękowania dla wielickich policjantów

Budowa nowej szkoły 
podstawowej
w Wieliczce
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Seniorzy Miasta i Gminy Wieliczka to bardzo aktywni ludzie, którzy 
będąc już na emeryturze rozwijają swoje talenty, znajdują czas na 
realizowanie pasji wcześniej zaniedbywanych z powodu licznych 
obowiązków. Wielu z nich wykazuje talenty literackie i artystyczne, 
dlatego wychodząc naprzeciw zainteresowaniom osób w wieku 
powyżej 60. lat, Gminna Rada Seniorów wraz z burmistrzem Wie-
liczki Arturem Koziołem organizują konkurs literacki uchwalony 
podczas wspomnianej Sesji Rady Seniorów, pt. „PISANE NIE DO 
SZUFLADY”. Zachęcamy do udziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

•      I część poetycka (wiersz)
•      II część literacka (opowiadanie)

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób 
  zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w wieku  
     powyżej 60 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie maksimum  
  5 wierszy oraz maksimum 2 opowiadań, nigdzie wcześniej  
    niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Utwo- 
    ry powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części  
    nie mogą stanowić plagiatu.

3. Całość należy dostarczyć do 31.VIII.2021 roku na adres: Gminna  
    Rada Seniorów, Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 z dopi- 
  skiem na kopercie: KONKURS LITERACKI „PISANE NIE DO SZU- 
    FLADY”.

4. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczestnikom dostarczenie 
     pracy konkursowej w terminie i formie określonej regulaminem.

Konkurs literacki dla Seniorów

Do 16 kwietnia można głosować 
na projekty złożone do Wielic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 
na lata 2020-2021. Głosować 
można online lub wypełniając 
ankiety ręcznie i składając na 
dzienniku podawczym Urzędu 
Miasta i Gminy w Wieliczce przy 
ul. Powstania Warszawskiego 1.

Każdy może poprzeć 6 propo-
zycji (trzy zadania małe i tyle 
samo ogólnogminnych, punk-
tując je w skali 1-3). Aby zagło-
sować trzeba podać imię i na-
zwisko oraz numer pesel.

Szczegóły na stronie: www.
wbo.wieliczka.eu

Trwa głosowanie na projekty w ramach Wielickiego Budżetu Obywatelskiego

Ponadto zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka w wieku powyżej 60. lat do wzięcia udziału w badaniach ankietowych, pozwala-
jących na zebranie opinii o potrzebach i problemach Seniorów.
Badanie ankietowe ma na celu dokonanie diagnozy potrzeb osób w wieku powyżej 60. lat pod kątem problemów i potrzeb związanych ze 
sferą usług w obszarze zdrowia, edukacji, kultury, pomocy społecznej. Wynik ankiety, która jest w pełni anonimowa, ma posłużyć za reko-
mendację i podstawę do planowania działań na rzecz Seniorów z Wieliczki i okolicznych miejscowości.
Ankieta jest dostępna m.in. w Mediatece – Bibliotece Miejskiej w Wieliczce, Wielickim Centrum Kultury oraz na Dzienniku Podawczym 
Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce.  Szczegóły www.wieliczka.eu
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W ramach LEADER Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 został złożony projekt o 
dofinansowanie zadania pn. „Popra-
wa oferty rekreacyjno - kulturalnej na 
obszarze Gminy Biskupice”. Zadania 
polegać będzie na budowie dwóch 
Otwartych Stref Aktywności (OSA) w 
miejscowościach Szczygłów i Zabło-
cie, ulokowanych przy działających 
placówkach: świetlicy w Szczygłowie 
oraz  przy Ponadgminnej Placówce 
Opiekuńczo – Wychowawczej.

 Planowane do budowy place będą 
ogólnodostępnym miejscem rekre-
acyjno – kulturalnym dla mieszkań-
ców gminy, które podniosą estetykę 
przestrzeni publicznej. Place zostaną 

wyposażone w siłownie zewnętrz-
ne składające się min.  z elementów 
takich jak:  wioślarz, orbitrek, waha-
dło a także w strefę relaksu  (stolik 
do gry w szachy i chińczyka, a także 
ławeczki i tablice).   Dodatkowo na 
potrzeby kulturalne zostanie zaku-
piony sprzęt multimedialny, który 
będzie wykorzystywany na potrzeby 
działań kulturalnych prowadzonych 
przez Centrum Kultury Gminy Bisku-
pice. Projekt przeszedł już pozytyw-
ną ocenę w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Małopolskiego. 
Obecnie oczekujemy na podpisanie 
umowy o dofinansowanie zadania. 
Cała inwestycja ma zostać zrealizo-
wana do końca września 2021r.

Powstaną Otwarte Strefy Aktywności

Jeżeli jesteś nowym mieszkańcem Gminy Biskupice, nie jesteś jesz-
cze zameldowany i rozliczasz się w innym Urzędzie niż Urząd Skarbowy 
w Wieliczce,  a zależy Ci na rozwoju  swojego miejsca zamieszkania, możesz 
przeznaczyć część podatku na rozwój infrastruktury,  z której na co dzień 
korzystasz. 

To proste ! Aby pieniądze z rocznego rozliczenia PIT wróciły  do Twojej 
Gminy (około 40%) i wspierały jej rozwój wystarczy, że w swoim zeznaniu 
podatkowym wskażesz miejsce,  w którym mieszkasz.

Dzięki Państwa pomocy możemy sfinansować m.in.: budowę i remonty 
dróg gminnych, chodników, rozwój sieci kanalizacyjnej, infrastruktury spo-
łecznej czy placówek oświatowych.

Przyłącz się do akcji i popraw jakość życia w Gminie Biskupice!  
Co należy zrobić?

Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego na formularzu  PIT  za 2020 
rok,  to wpisz:

w części  A - Urząd Skarbowy w Wielicze, ul. Zamkowa 2, 32 -020 Wieliczka,
 w części B - adres zamieszkania, GMINA BISKUPICE.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biskupice! Urząd Gminy Biskupice 
przypomina, że zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
AGD, baterii, akumulatorów oraz odpadów wielkogabarytowych, 
z terenu nieruchomości zamieszkałych, będzie przeprowadzona zgodnie 
z poniższym harmonogramem:

                   Trąbki, Zabłocie - 31.03.2021 (środa)

                   Tomaszkowice, Przebieczany - 07.04.2021 (środa)

                   Biskupice - 14.04.2021 (środa)

                   Sławkowice, Sułów - 19.04.2021 (poniedziałek)

                   Jawczyce, Łazany - 22.04.2021 (czwartek)

                   Szczygłów, Bodzanów - 28.04.2021 (środa)

Odpady powinny być wystawione przed posesję (firma nie odbiera odpadów 
z terenu posesji) najpóźniej do godziny 7:00.

Zbiórka odpadów komunalnych 
wielkogabarytowych

W związku z licznymi zapytania-
mi, dotyczącymi miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
Wójt Gminy Biskupice informuje, 
że wszelkie aktualności oraz odpo-
wiednie formularze będą na bieżąco 
zamieszczane w zakładce PLANOWA-

NIE PRZESTRZENNE na stronie inter-
netowej www. biskupice.pl

Jednocześnie prosimy o rejestra-
cję w SMS-owym Systemie Ostrze-
gania i Informowania mieszkańców 
o ewentualnych groźnych zdarze-
niach, ponieważ w momencie przystą-

pienia Gminy Biskupice do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego, zostaną 
za pomocą także tego sys-
temu przesłane Państwu 
powiadomienia o możli-
wości składania wniosków 
do planu.

Rejestracji w systemie 
można również dokonać 
pod numerem telefonu 12 
289-70-83, pomocy udziela 
Inspektor do spraw zarzą-
dzania kryzysowego.

Informacja w sprawie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego

Zachęcamy do udziału w akcji  
„PŁAĆ PODATKI W GMINIE,  

W KTÓREJ MIESZKASZ”
Zbliża się czas składania rozliczeń podatkowych PIT, dlate-

go Urząd Gminy Biskupice prowadzi akcję informacyjna pod 
hasłem „PŁAĆ PODATKI W GMINIE, W KTÓREJ MIESZKASZ”. 
Akcja informacyjna skierowana jest do nowych mieszkańców 
naszej gminy, którzy nie są jeszcze zameldowani. To nic nie 
kosztuje a może przyczynić się do rozwoju naszej Gminy!

Szczygłów tu powstanie Otwarta Strefa Aktywności - OSA .

Materiały informacyjne Gminy BISKUPICE
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17 marca w Starostwie Powiato-
wym w Wieliczce zastępca bur-
mistrza Michał Hebda odebrał 
z rąk Marty Malec-Lech z zarządu 
Województwa Małopolskiego pro-
mesę o wartości 74 999,99 zł na 
zakup sprzętu do edukacji zdalnej 
dla uczniów z gminy Niepołomice. 

Wsparcie w ramach Pakietu Eduka-
cyjnego Małopolskiej Tarczy Anty-
kryzysowej otrzymają szkoły, które 
zgłosiły takie zapotrzebowanie.

– Cieszymy się, że kolejny raz Gminie 
Niepołomice udało się pozyskać środki 
zewnętrzne na zakup sprzętu kompute-
rowego do szkół z terenu naszej gminy. 
Mamy nadzieję na zdobycie kolejnych 
środków, bo tego sprzętu, szczególnie 
teraz w dobie pandemii i edukacji zdal-
nej, nigdy nie jest za dużo – przyznał 
Michał Hebda, zastępca burmistrza 
Miasta i Gminy Niepołomice. Wyraził 
też podziękowania dla Samorządu 
Województwa Małopolskiego za re-
alizację programów wsparcia, a pra-
cownikom Urzędu Miasta i Gminy 
w Niepołomicach za skuteczne pisa-
nie wniosków.

Plany zagospodarowania dla Słomiroga, 
Suchoraby, Zakrzowca oraz części Zakrzowa

marzec 2021

Informuję, że zgodnie z Roz-
porządzeniem Rady Ministrów 
z 19 marca 2021r. oraz z wytycz-
nymi Biblioteki Narodowej – 
Biblioteka Publiczna w Niepołomi-
cach i filie w chwili obecnej pozosta-
ją otwarte

    Dzięki wypracowanym przez wiele 
miesięcy procedurom, odpowied-
niemu zabezpieczeniu stanowisk bi-
bliotecznych oraz zapewnieniu środ-
ków ochrony indywidualnej nasza 

Biblioteka i filie realizują swoje usługi 
w bezpieczny sposób. Nadal pracu-
jemy w reżimie sanitarnym. Obo-
wiązują: limit osób przebywających 
w pomieszczeniach bibliotecznych, 
maseczki oraz dezynfekcja rąk przy 
wejściu. Godziny otwarcia oraz szcze-
gółowe informacje dotyczące zasad 
wypożyczania znajdują się na stronie 
www.biblioteka-niepolomice.pl.

   Będziemy na bieżąco analizować sy-
tuację epidemiologiczną w kraju, za-
lecenia kompetentnych organów i in-
stytucji. W przypadku gdyby okazało 
się, że zachorowalność na COVID-19 
znacznie się zwiększyła, dopuszczam 
ze względu na ochronę zdrowia na-
szych użytkowników i pracowników 
zamknięcie Biblioteki i filii.

    O wszystkich zmianach będziemy 
informowali w mediach społeczno-
ściowych, na naszej stronie interneto-
wej: biblioteka-niepolomice.pl, oraz 
na stronie internetowej Miasta i Gmi-
ny Niepołomice.

                                  Joanna Lebiest

               Dyrektor Biblioteki Publicznej

BIBLIOTEKA 
OTWARTA

Komputery dla 
uczniów

Przypominamy o trwającym 
wyłożeniu planów zagospodaro-
wania dla miejscowości: Słomiróg, 
Suchoraba, Zakrzowiec oraz części 
Zakrzowa, które w związku z ogra-
niczeniami dotyczącymi epidemii 
zostało przedłużone do 15 kwietnia 
2021 roku.

Równocześnie wraz z przedłu-
żeniem zmienione zostały terminy 
dyżurów konsultacyjnych dla miej-
scowości Słomiróg oraz Suchoraba. 
Pozostałe terminy dla miejscowości 
Zakrzowiec oraz Zakrzów pozostały 
niezmienione. Aktualne terminy spo-
tkań przedstawiają się następująco:

• Zakrzowiec – odbyło się 23 
marca 2021r. w godzinach 16.00-
18.00, w budynku Domu Kultury 
w Zakrzowcu; Zakrzowiec 264, 32-005 
Niepołomice;

• Zakrzów – odbyło się 25 marca 
2021r. w godzinach 16.00-18.00, 
w budynku Szkoły Podstawowej 
w Zakrzowie; Zakrzów 323, 32-003 
Podłęże;

• Słomiróg – 14 kwietnia 2021r. 
w godzinach 16.00-18.00, w budynku 
Domu Kultury w Słomirogu; Słomiróg 
119, 32-005 Niepołomice;

• Suchoraba – 8 kwietnia 2021r. 
w godzinach 16.00-18.00, w budynku 
Szkoły Podstawowej w Suchorabie; 
Suchoraba 79, 32-005 Niepołomice.

Spotkania z dyżurującym przed-
stawicielem pracowni projektowej 
będzie możliwe po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym pod nume-
rem 12 250 94 08.

Zapoznanie z wykładanymi plana-
mi jest również możliwe poprzez stro-
nę internetową www.niepolomice.
eu, gdzie zostały one zamieszczone 
odpowiednio pod linkami:

• Zakrzowiec: https://www.nie-
p o l o m i c e . e u / i n f o r m a t o r / o g l o s z -
enie-o-wylozeniu-do-publicznego-
wgladu-projektu-miejscowego-planu-
zagospodarowania-przestrzennego-
gminy-niepolomice-dla-miejscowosci-
zakrzowiec-wraz-z-prognoza-oddzia-
lywania-na-srodowisko/

•  Zakrzów: https://www.niepo-
l o m i ce. e u / i n f o r m a t o r / o g l o s z e n i -
e - o - w y l o z e n i u - d o - p u b l i c z n e g o -
wgladu-projektu-miejscowego-planu-
zagospodarowania-przestrzennego-
g m i n y - n i e p o l o m i c e - d l a - c z e s c i -
miejscowosci-zak r zow-w- gminie -
n i e p o l o m i c e - w r a z - z - p r o g n o z a -
oddzialyw/

•  S ł o m i ró g :  h t t p s : / / w w w. n i e -
p o l o m i c e . e u / i n f o r m a t o r / o g l o s z -
enie-o-wylozeniu-do-publicznego-
wgladu-projektu-miejscowego-planu-
zagospodarowania-przestrzennego-
dla-miejscowosci-slomirog-gmina-
niepolomice-wraz-z-prognoza-oddzia-
lywania-na-srodowisko/

•  Suchoraba:  https://www.nie-
polomice.eu/informator/ogloszen-
i e - o - w y l o z e n i u - d o - p u b l i c z n e g o -
wgladu-projektu-miejscowego-planu-
zagospodarowania-przestrzennego-
d l a - m i e j s c o w o s c i - s u c h o r a b a - w -
gminie-niepolomice-wraz-z-prognoza-
oddzialywania-na-srodowisko/

Dodatkowo przypominamy że 
w związku z wydłużeniem czasu trwa-
nia wyłożenia do publicznego wglądu, 
zmianie ulega także termin składania 
uwag do w/w projektów oraz wnio-
sków i uwag do prognozy oddziały-
wania na środowisko, które można 
składać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Jednocześnie informuje się, 
że terminy podane w ogłosze -
niu mogą ulec zmianie, o czym 
informacje każdorazowo zostaną 
zamieszczone w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, w zakładce Plano-
wanie przestrzenne.

Materiały informacyjne Gminy NIEPOŁOMICE
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Marzec zakończył się dużym sukce-
sem Akademii Siatkówki Niepołomi-
ce. W barwach klubowych zmagały 
się na hali sportowej Społecznej Szko-
ły Podstawowej im. Lady Sue Ryder 
w niepołomickich Jazach w rozgryw-
kach Kinder + Sport dwójki i trójki 
siatkarskie chłopców. Zawody te mają 
rangę ogólnopolską, teraz gospoda-
rzem rozgrywek małopolskich była 
właśnie ich szkoła. Niebawem klub 
świętował będzie 15-lecie działalno-
ści, oby już można było radować się, 
oby epidemia przeminęła.
Dyrektor Szkoły a zarazem prezes Aka-
demii Siatkówki Niepołomice Tomasz 
Donatowicz podkreśla, że klub posia-
dając licencję Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej zgodnie z prawem działa 
podczas epidemii i zawodnicy oraz 
klasy sportowe trenują codziennie 
w różnych grupach wiekowych (trzy 
razy w tygodniu) mimo obostrzeń,.

Czas tak szybko płynie. Początki Aka-
demii, wówczas UKS Wola Batorska 
sięgają 2007 roku i czasu działania 
ówczesnego Gimnazjum Społecznym 
im. Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej. 
Założony został z myślą o rozwijaniu 
i krzewieniu u młodych ludzi aktyw-
nego trybu życia, połączonego z 
uczestnictwem w różnych formach 

sportowych. Zadaniem Klubu od po-
czątku działalności jest popularyzacja 
aktywnego wypoczynku wśród dzieci 
i młodzieży oraz zagospodarowanie 
czasu wolnego. Jednym z głównych 
celów jest również pokazanie, jak przez 
sportową rywalizację można kształ-
tować odpowiednie postawy i zacho-
wania społeczne. W klubie wiodącą 
dyscypliną jest piłka siatkowa. Drużyny 
żeńskie i męskie uczestniczyły lub na-
dal uczestniczą w rozgrywkach IV Ligi 
MZPS, Ligi Wojewódzkiej Młodzików 
MZPS, Amatorskiej Ligi TKKF. Po refor-
mie oświatowej oraz wybudowaniu 
nowej szkoły w Jazach przeniesiony tu 
klub dopełnił zamkniętego cyklu szko-
lenia zawodników, od najmłodszych 
do dorosłych w kategoriach męskich 
i żeńskich. Dzieci trenując wzrastają 
w kondycji, wyszkoleniu i w sposób na-
turalny zasilają drużynę seniorów. Tak 
działa, po zmianach w rejestrze, Aka-
demia. Siatkówka jest pasją ich życia. 
Drużyna dorosłych gra w I lidze Mało-
polskiej Ligi Siatkarskiej. Co ciekawe, 
dołączają tu zawodnicy spoza klubu, 
widząc szansę rozwoju. W Akademii 
Siatkówki trenuje już ponad 100. za-
wodników, zatrudnionych jest dla nich 
pięciu trenerów oraz fizjoterapeuta. 
- Serce rośnie – mówi z dumą o pod-
opiecznych prezes Tomasz Donatowicz, 
mimo, że zawody odbywają się bez pu-
bliczności a z zawodnikami są tylko tre-
nerzy i organizatorzy. W ubiegłym roku  
weszli do finałów Mistrzostwa Polski, 
jednak mecze nie mogły być rozegra-
ne, uzyskali tytuł finalisty Mistrzostw, w 
gronie 24 drużyn. Apetyt rośnie w miarę 
jedzenia, dodaje T. Donatowicz.

Rodzice, coraz bardziej się angażu-
ją, kibicują, także online. Rozgrywki 

odbywają się w weekendy, więc do-
wożą dzieci na turnieje i na treningi. 
Podczas zawodów zawsze było nie-
połomickie wielkie święto siatkarskie, 
pełne trybuny. Dwaj zawodnicy Aka-
demii Siatkówki zostali powołani do 
kadry wojewódzkiej: Mateusz Cichoń 
i Mikołaj Barabasz, świetnie wyszko-
leni, utalentowani, z dobrymi warun-
kami fizycznymi. W  siatkówce wzrost, 
patrząc zawodowo, jest cenny. 

Nabór do Akademii jest otwarty, każ-
dy kto chce może przyjść, terminy 
treningów i telefony na stronie. Za-
wodników przybywa, klub organizuje 
obozy i zgrupowania. 

Na obecny czas siatkówka jest idealną 
dyscypliną sportową, to gra bezkon-
taktowa, siatka dzieli drużyny podczas 
rozgrywek. Z ceremonii zawodów, na 
czas epidemii, wykluczono powitania. 
Hala jest wietrzona, system bms za-
rządza wentylacją budynku. Przy 
wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk, 
maseczki. Teraz ta forma ruchu jest 
bezcenna. Siatkówka uczy zawod-
ników wysokiej kultury, współpracy 
w zespole, precyzji, zwinności, siły, 
jest bezkontuzyjna, nie ma fauli, nie 
ma kontaktu. Siatkarze mają bardzo 
dobre zdrowie. W Akademii nie mieli 
żadnego zachorowania, kwarantanny. 

                                   
Barbara Zapadlińska

Nadchodzą święta, mniszki z Opactwa Be-
nedyktynek przygotowują się duchowo 
na świętowanie zmartwychwstania Pana 
Jezusa ale też przygotowują tradycyjne 
świąteczne wypieki.
Zapach pieczonego ciasta rozchodzi się 
po zakonnych korytarzach. Baranki z cia-
sta drożdżowego oraz pierniki w kształcie 
baranków, wypiekają siostry w oparciu 
o własne, wielowiekowe staniąteckie re-
ceptury. Tuż przed Świętami nabyć będzie 
można tradycyjne, świąteczne wypieki, 
pierniki, zawijany makowiec oraz, jak zwy-
kle smaczne serniki. Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony zostanie na dalsze prace 
przy budowie „Wirydarzy dziedzictwa be-
nedyktyńskiego”.
Świąteczne wypieki oraz ozdoby można 
nabyć w Opactwie w Staniątkach (furta 
czynna w dni powszednie w godzinach 
8.00-12.00, 13.00-13.45, 14.45-16.45). 
W razie pytań, kontakt telefoniczny: 12 
281 80 58, 507 677 825. Istnieje rów-
nież możliwość wysyłki. Informacje: przez 
messengera oraz mailowo: info@bene-
dyktynki.eu
                                                                               B.Z.

Do finałów wojewódzkich 
awansował 8 najlepszych drużyn:
Klasyfikacja końcowa trójek 
(miejsca):
1. AS Niepołomice 1 
(Adam Budzyn, Antoni Szkółka, Antoni 
Kracik, Mikołaj Kościółek)

2. WKS Wawel Kraków; 
3. UKS Volley Brzesko; 
4. APS Orlik Bolesław
5. AS Niepołomice 2
(Borys Bularski, Mateusz Guzowski, Konrad 
Wasylewicz)

Klasyfikacja końcowa dwójek 
(miejsca):
1. AS Niepołomice 2 
(Adrian Radziejewski, Jan Brak, Tomasz 
Sabat)

2. AS Niepołomice 1 
(Wojciech Kołodziej, Oskar Grzegorczyk, 
Jakub Baran)

3. UMKS Kęczanin Kęty 1
(…)

9. AS Niepołomice 4 
(Wojciech Czapczyński, Jakub Krzak)

10. AS Niepołomice 3 
(Karol Sojka, Alan Kapała)
(…)

19-22.AS 5 
(Kacper Mleczek, Maksymilian Krzak)

AS 6 
(Franciszek Kwapisz, Gabriel Michalak, 
Wojciech Osemlak)

AS 7 
(Antoni Brzęcki, Bartosz Groński)

Świąteczne wypieki 
ze Staniątek

Niebawem jubileusz Akademii 
Siatkówki. Serce rośnie

Materiały informacyjne Gminy NIEPOŁOMICE
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4 marca Wójt Gminy Kłaj pod-
pisał umowę z firmą MK BUD na 
budowę kolejnego Park and Ride 
w Kłaju. Parking tego typu powstać 
ma przy stacji kolejowej, gdzie 
zaprojektowano 60 miejsc posto-
jowych, w tym 4 dla osób niepeł-
nosprawnych. Podróżujący koleją, 
z parkingu będą mogli skorzystać 
już wiosną, ponieważ na wykona-
nie tego zadania przedsiębiorca ma 
czas do końca maja tego roku. 

Celem projektu jest poprawa 
obsługi transportowej Gminy Kłaj 
i stanu powietrza. Na realizacje 
tego zadania w Kłaju i Dąbrowie 
Gmina Kłaj otrzymała dofinan-
sowanie w kwocie: 654.260,88 
złotych w Ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego.                           

                                         
                                       Oliwia Bieda 

W Kłaju rusza budowa parkinguW Kłaju rusza budowa parkingu

Klub Sportowy SzachownicaKlub Sportowy Szachownica
w V Małopolskiej Lidze Junioróww V Małopolskiej Lidze Juniorów
Bardzo duża reprezentacja, bo aż 
29 naszych uczniów zameldowa-
ło się w Wiśniowej, aby rywalizo-
wać po bardzo długiej przerwie 
w stacjonarnym turnieju druży-
nowym. Cieszy fakt, że byliśmy 
najliczniejszą drużyną i jak też się 
okazało najmłodszą ekipą rozgry-
wek. Bardzo duża część naszej 
reprezentacji to osoby, które nie 
tak dawno rozpoczęły przygodę z 
„Królewską Grą”.

Niestety nie udało nam się awan-
sować do IV ligi. Nasza najsilniej-
sza drużyna w składzie: Karolina 
Serafin, Filip Śleziak, Milan Chmie-

lek i Kamelia Chmielek robiła co 
mogła i walczyła o awans do sa-
mego końca, ale nie dała nieste-
ty rady bardziej doświadczonym 
drużynom, które w swoich druży-
nach miały między innymi meda-
listów Mistrzostw Polski.

                                        Szachownica

Budowa PSZOK’u Budowa PSZOK’u 
zakończonazakończona

Zakończyła się budowa Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Targowisku. Dzię-
ki tej dużej i długo wyczekiwanej 
inwestycji rozładunek śmieci sta-
nie się łatwiejszy i z pewnością 
przyczyni się do zmniejszenia czę-
stych, długich kolejek.

Nowy PSZOK jest bardziej nowo-
czesny od poprzedniego. Wywóz 
odpadów komunalnych ułatwi: 
rampa do zrzutu odpadów, plac 
manewrowy, parking przy po-
mieszczeniu socjalnym, również 
z miejscem dla osób niepełno-
sprawnych oraz waga. 

Jak ważne jest segregowanie 
odpadów, w jaki sposób robić to 

prawidłowo i jaki wpływ ma to 
na zdrowie ludzkie i środowisko 
dowiedzieć można się na ścieżce 
edukacyjnej. Osoby chcące zgłę-
bić wiedze w tym temacie, mogą 
zrobić to spacerując alejkami, 
wzdłuż których zamontowane 
zostały tablice edukacyjne. 

Na realizację tego przedsięwzię-
cia Gmina Kłaj otrzymała wysoką 
dotację w kwocie: 1.545.359,09 
złotych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, całkowita wartość 
projektu wyniosła: 2.425.595,40 
złotych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych otwarty 
będzie od 1 kwietnia 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na stro-
nie: www.klaj.pl. 

                                                Oliwia Bieda 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj, 

z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 

miłości, pogody ducha 
i wszelkiej życzliwości. 

Niech ten szczególny czas napełnia 
Państwa radością i pozwala na nowo 

odkrywać piękno otaczającego świata, 
a Zmartwychwstanie Chrystusa budzi 

nadzieję i pomnaża dobro. 
Z całych serc życzymy, żeby zbliżające się 

Święta były czasem spędzonym 
w gronie najbliższych oraz chwilą 

spokoju – przystankiem od codziennych  
trosk i zmartwień.

Wierzymy, że wraz Wielkanocą nadejdzie wiosenny optymizm, a radość 
i słoneczna pogoda zagości w Państwa sercach na dłużej oraz staną się 

źródłem energii tak bardzo potrzebnej w życiu codziennym

Wesoły Świąt!

  

Zbigniew Strączek 
Wójt Gminy Kłaj 

Sylwester Skoczek 
Przewodniczący Rady Gminy 

marzec 2021

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

Ochronić dziedzictwo

- Na mocy umowy dotacyjnej kopalnia w tym roku 
otrzyma aż 85 mln zł. To ogromne wsparcie pozwoli 
jej kontynuować prace zabezpieczające – niezbęd-
ne, by skutecznie chronić bezcenny zabytek oraz 
leżące nad nim miasto. Kopalnia Soli „Wieliczka”, 
która już od ponad czterech dekad fi guruje na 
Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, wyma-
ga szczególnej troski i uwagi. Środki budżetowe
w tej wysokości są dla kopalni w aktualnej sytuacji 
szczególnie ważne ze względu na utratę znacznej 
części przychodów pochodzących z udostępniania 
zabytku turystom ze względu na wpływ panującej 
na całym świecie epidemii COVID-19 – powiedział 
na konferencji związanej z podpisaniem umowy 
dotacyjnej były minister w Kancelarii Premiera,
a obecnie wielicki Poseł Rafał Bochenek.

Podczas konferencji Poseł Małgorzata Wasser-
mann, przedstawicielka Komisji Energii i Skarbu 
Państwa podkreśliła: - Długie stulecia eksploatacji 

uczyniły z kopalni obiekt pod każdym względem 
wyjątkowy. Kopalnia Soli „Wieliczka” to nasza 
duma, wizytówka Polski w świecie, ale też ogrom-
na odpowiedzialność. Wieliccy górnicy zabezpie-
czają podziemia, by chronić bezcenny zabytek, 
miasto na powierzchni, a także, w przyszłości, 
móc przekazać górnicze dziedzictwo kolejnemu 
pokoleniu.

Wielkie przedsięwzięcie

Ochrona kopalni to przedsięwzięcie istotne z wielu 
p o w o d ó w. Zaangażowanie w jego realizację jest 
jednocześnie wkładem w przetrwanie unikatowego 
zabytku i pomyślną bezpieczną przyszłość miasta 
Wieliczka oraz inwestycją, która zwraca się w liczbie 
turystów i międzynarodowej sławie. W dawnych 
czasach sól z Wieliczki zapewniała pomyślność ca-
łemu królestwu, dziś Kopalnia jest przedmiotem 
podziwu, a także świadectwem gospodarności Po-
laków, którzy potrafi ą wzorowo dbać o swoje dzie-
dzictwo.

Siedem wieków wydobycia pozostawiło pod
Wieliczką miliony metrów sześciennych pustek, 
które trzeba zabezpieczyć. To zadanie kosztowne 
i czasochłonne, bo w zabytkowych podziemiach 
nie da się zastosować na szeroką skalę mechani-
zacji. Kopalnia prowadzi prace górnicze według 
wieloletniego „Programu Zabezpieczenia”, zaś 
niezbędnym wsparciem przy jego realizacji jest 
pomoc publiczna.

Program Zabezpieczania

„Program” na lata 2021-27 szczegółowo opisuje 
prace zabezpieczające, odwadniające, moder-
nizacyjne, wszelkie projekty służące ochronie 
podziemnego zabytku i powierzchni oraz utrzy-
manie ruchu zakładu górniczego. Tylko na ten 
rok zaplanowano m.in. prace w kilkudziesięciu 
zabytkowych wyrobiskach, zabezpieczenie zbęd-
nych pustek 33 tys. mᶟ podsadzki, zatłoczenie
6,5 tys. mᶟ mieszanin uszczelniających, zbrojenie 
szybu Kinga, remont szybu Daniłowicza czy mo-
dernizację stacji wentylatorów głównych przy szy-
bie Wilson.

W niepewnych czasach pandemii wsparcie z bu-
dżetu państwa jest dla kopalni szczególnie ważne 
i cenne. Dzięki pomocy publicznej kopalnia może 
kontynuować prace zabezpieczające w bezcen-
nym zabytku, co równocześnie oznacza zachowa-
nie miejsc pracy i stabilność zatrudnienia dla pra-

cowników spółki. COVID-19 skomplikował wiele 
sfer życia, lecz destrukcyjne siły przyrody nie zro-
biły sobie w tym czasie kwarantanny.

Priorytetowe szyby

W zabytkowej kopalni nieustannie mamy do czy-
nienia z zagrożeniem wodnym czy zawałowym,
co może mieć negatywny wpływ nie tylko na za-
bytek ale również na znajdującesię na powierzch-
ni miasto. Dotacja sprawia, że kopalnia jest w sta-
nie wykonać najpilniejsze prace zabezpieczające 
w najbliższych siedmiu latach. Jednym z takich 
priorytetowych przedsięwzięć jest niezmiernie 
ważny program remontów kopalnianych szybów 
(turystyczny szyb „Daniłowicz”, pracowniczy szyb 
„Kinga”, przeznaczony do modernizacji i zabezpie-
czenia szyb „Kościuszko oraz szyb wentylacyjny 
„Wilson”), bez których zabezpieczenie i udostęp-
nienie kopalni stałoby się niemożliwe.

Bezcenna pomoc

- Kopalnia Soli „Wieliczka” w staraniach 
o uzyskanie dotacji budżetowej na kolej-
ne lata nie poradziłaby sobie bez osób, któ-
rym na co dzień jej dobro leży na sercu.
W tym miejscu należy podkreślić niebagatelny 
wkład grupy Parlamentarzystów. To ogrom-
ne wsparcie Poseł Małgorzaty Wassermann,
a także posłów ziemi wielickiej: Poseł Urszu-
li Ruseckiej oraz Posła Rafała Bochenka, którzy
z uporem wspierają codziennie działania Zarzą-
du Spółki zarówno w Ministerstwie Aktywów
Państwowych czy Ministerstwie Finansów, jak
i na Sali sejmowej podczas posiedzeń Sejmu. Dzię-
ki wsparciu tych osób kopalnia, pomimo ciężkich 
czasów dla turystyki, dziś może z dużą nadzieją 
patrzeć w swoją przyszłość – mówił Paweł Nowak, 
Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Kopalnia Soli „Wieliczka” otrzyma na rok 
2021 na prace zabezpieczające kwotę
85 mln zł. Środki te pochodzą z budże-
tu państwa i stanowią tegoroczną część 
wsparcia publicznego, które udzielane jest 
na mocy przedłużonej do 2027 roku ustawy 
o dotowaniu niektórych podmiotów (obo-
wiązuje od 1.01.2021 r.). Ustawa zapewnia 
podziemnej Wieliczce fi nansowanie robót 
górniczych w perspektywie najbliższych
7 lat, w corocznych transzach po 85 mln zł 
(lata 2021-24) i po 70 mln zł (lata 2025-27).

Od lewej: Posłowie Rafał Bochenek, Małgorzata 
Wassermann, Urszula Rusecka oraz Zarząd Kopalni 
Soli „Wieliczka” S.A.: Prezes Paweł Nowak i Człon-
kowie Maciej Kowalcze oraz Jarosław Malik

Zabezpieczenia zabytkowej kopalni. Wiele prac trze-
ba wykonać ręcznie

Wsparcie dla
zabytkowej kopalni

Szyb Kościuszki. W przyszłości główny szyb tech-
niczny wielickiej kopalni
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Obecnie w Zamku Żupnym na 

wystawie jubileuszowej 70/70 

można oglądać cenny naby-

tek - solniczkę wykonaną z agatu

w kształcie kielicha zamknięte-

go przykrywką. Została zakupiona

w 2020 roku podczas targów sztu-

ki w Maastricht od niemieckiego

antykwariusza.

Datowana na koniec XV wieku, 

solniczka z agatu w srebrnej

pozłacanej oprawie jest najstarszą

i na pewno jedną z najpiękniejszych

w kolekcji muzealnych naczyń do 

soli.  

Zachwyca kunsztownymi orna-

mentami z poskręcanych, jakby 

„zeschniętych” liści, które ujmują 

wspaniale szlifowane dwie czasze 

naczynia. To sztuka o wybitnej kla-

sie światowej, która istotnie pod-

wyższa znaczenie wielickiej kolek-

cji zabytkowych naczyń do soli

i przypraw.

Ta piękna solniczka stanowi  bar-

dzo rzadki przykład późnogotyc-

kiego złotnictwa, który daje nam 

wyobrażenie jak wyglądały luksu-

sowe przedmioty na najbogatszych 

stołach! Eksponat pochodzący

z francuskiej kolekcji spodoba się 

miłośnikom średniowiecza i dro-

gich kamieni. 

Solniczki w przeszłości ustawiano 

w czasie uczty przed najważniejszą 

osobą, której w ten sposób wyzna-

czano  miejsce, podkreślając wyso-

ką  pozycję społeczną. Oto przykład 

sytuacji, w której solniczka mogła 

namieszać w życiu politycznym. 

W 1378 r. Karol V gościł na uczcie 

dwie znakomite osoby:  cesarza 

rzymskiego i króla Wacława I  i sta-

nął przed dylematem: czy powinien 

postawić sól przed sobą, cesarzem 

rzymskim, czy może trzecim kró-

lem. Ten pozornie prozaiczny dla 

nas szczegół  - w przeszłości mógł 

mieć reperkusje dyplomatyczne.

W jaki sposób wybrnął z trudnej 

sytuacji? Karol V zdecydował się 

postawić na stole trzy solnicz-

ki przed każdą z ważnych osób.

Z pewnością miał z czego wybrać, 

ponieważ opis skarbca Karola V z lat 

1379-1380  zarejestrował 46 solni-

czek - w tym aż 19 złotych.  

       Klementyna Ochniak-Dudek

Gdy w Wieliczce pod koniec lat 

40. Alfons Długosz - malarz, na-

uczyciel gimnazjalny przemierzał 

wytrwale wyrobiska  kopalniane 

- nikt nie podejrzewał jaki bę-

dzie efekt jego niezwykłej pasji. 

Skarby  górniczego dziedzic-

twa kulturowego, które starał się 

ocalić – znalazły swoje miejsce

w wielickich podziemiach. Naj-

pierw w 1951 r. w komorze War-

szawa - gdzie urządzono pierwszą 

ekspozycję górniczą, a następnie, 

już w ramach statutowego Mu-

zeum pod egidą Ministerstwa 

Kultury i Sztuki (zarządzeniem

z 1961 r.) zostały wyeksponowa-

ne  w wyrobiskach na III poziomie 

kopalni.

Historię 70. lat muzealnej działal-

ności - gromadzenia, konserwacji 

i udostępniania cennych zabytków 

górnictwa trudno objąć w jednym 

artykule, a nawet w tak obszernej 

publikacji, wydanej z okazji jubi-

leuszu 70-lecia istnienia naszej 

instytucji - jak „Katalog 70/70”. Pu-

blikacja ta stara się przybliżyć ol-

brzymi dorobek muzealny wielu

lat działalności - w sposób sym-

boliczny - dzięki prezentacji 70

oryginalnych, cennych i starannie 

dobranych obiektów, wzbogaco-

nych  o muzealia rzadko ekspo-

nowane. Książkę  przygotowano

z prawdziwym rozmachem, uwa-

gę zwracają zwłaszcza zdjęcia

o walorach albumowych, kompe-

tentnie zredagowa-

ne opisy ekspona-

tów oraz nowocze-

sna szata grafi czna. 

Czytelnik ma szansę 

ujrzeć dorobek Mu-

zeum w innym świe-

tle, przez pryzmat 

obiektów, które naj-

ciekawiej egzempli-

fi kują wartość uni-

katowych zbiorów 

naszej instytucji.  

Katalog, który to-

warzyszy jubile-

uszowej wystawie 

70/70, wydany 

w wersji polsko-angielskiej, zo-

stał opracowany przez pracow-

ników Muzeum we współpracy

z innymi specjalistami. 

Autorami not katalogowych są: 

dyrektor Muzeum J. Godłowski,

wicedyrektor B. Konwerska oraz

J. Charkot, J. M. Fraś, M. Gil, P.  

Klóska, E. Kolebuk, K. Lajs, U. Mróz, 

K. Ochniak-Dudek, I. Pawłowska-

-Pich, J. Rzońca, M. Skubisz, K. 

Stabrawa-Powęska, J. Szuro, P.

Witalis i R. Zadak.

Zachęcamy do lektury - pozycja 

jest już do nabycia w muzealnych 

punktach sprzedaży i online!

Prawdziwy klejnot
w kolekcji solniczek                                                                 

Katalog jubileuszowej
wystawy 70/70
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Muzeum Żup Krakowskich zaprasza do zwiedzania 

nowo zaaranżowanej  wystawy stałej „Pradzieje Wie-
liczki i okolic” w Zamku Żupnym. 

Wystawa przybliża różne aspekty życia społeczności 

pradziejowych. Wiele uwagi poświęcono niezwykle 

ważnej dla wielickiego regionu problematyce pro-

dukcji soli. Można prześledzić rozwój tej ważnej gałęzi 

gospodarki - od neolitu aż po wieki średnie, podziwia-

jąc przy tym m.in. jedyny w Polsce zrekonstruowany 

w całości puchar warzelniczy kultury łużyckiej z epo-

ki brązu służący do produkcji soli. Warto zaznaczyć, 

że region wielicki zaliczany jest do najstarszych 

w Europie miejsc pozyskiwa-

nia soli. 

Na ekspozycji zaprezento-

wano liczne narzędzia, za 

pomocą których ludzie na 

przestrzeni wieków zdobywali 

pożywienie. Zaskakuje także 

różnorodność form wytwa-

rzanych przez nich glinianych 

naczyń.

Wystawa stanowi dla od-

biorcy swoistą podróż

w głąb prehistoryczne-

go świata dawnych wierzeń 

i duchowości, dzięki ukazaniu 

różnych form pochówków, 

np. bardzo realistycznej rekon-

strukcji grobu szkieletowego kultury łużyckiej, a także 

innych przejawów zachowań kultowych, np. depo-

nowania skarbów. Co ciekawe, najnowsza ekspozycja 

prezentuje cztery skarby: przedmiotów brązowych 

z Niepołomic, przedmiotów brązowych z Podłęża 

(własność PAN), groszy praskich z Rynku w Wieliczce

i depozyt zębów zwierzęcych z Bieżanowa-

Gaju.

Obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Żup Kra-

kowskich Wieliczka i Polskiej Akademii Nauk.

Autorami wystawy są: Ewelina Kolebuk i Jarosław Fraś. 

Kwietniowe spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Mu-

zeum Żup Krakowskich stanowi na pewno ciekawe 

wydarzenie dla miłośników lokalnych zabytków – 

zapraszamy na wirtualny spacer po gotyckiej budowli 

wielickiego kościoła, który  poprowadzi Dominik Krysa

w dniu 21 kwietnia, o godz. 17.00 w Zamku Żupnym 

lub online.

Kościół św. Klemensa w Wieliczce, umiejscowiony 

naprzeciw Zamku Żupnego, to jeden z najważniej-

szych zabytków miasta. Mijając go na co dzień nie 

zdajemy sobie sprawy, że w przeszłości była to jesz-

cze wspanialsza, a co ważniejsze bogatsza świąty-

nia. Obecnie, spoglądając na klasycystyczną bryłę 

kościoła, trudno wyobrazić sobie, iż w tym samym 

miejscu, przed 235 laty wznosiła się dostojna go-

tycka budowla, dorównująca wyposażeniem ka-

tedrom i kolegiatom. Jeszcze w drugiej połowie

XVIII w.  jej wnętrze przypominało to, jakie możemy 

dziś podziwiać np. w kościele Bożego Ciała w Kra-

kowie. Niestety – pomnik historii Wieliczki przepadł

w 1786 r. w związku z decyzją zaborcy austriackiego 

o jego rozbiórce.

Spotkanie Towarzystwa  przybliży historię dawnych 

ołtarzy i kaplic, zdobiących niegdyś wielicką farę,

także odkryje wskazówki dla poszukiwaczy jej śladów. 

Aktualny kościół św. Klemensa został zbudowany  

na podstawie niemal takiego samego układu prze-

strzennego jak dawna świątynia. Dzięki temu współ-

czesna bryła budynku z powodzeniem posłuży do

sentymentalnej wędrówki przypominającej wizerunek 

niezachowanego wnętrza.  

Zapraszamy na spotkanie !  Wstęp wolny.

Wydarzenia
kulturalne

kwiecień 2021
 Z powodu obostrzeń związa-

     nych z pandemią ekspozycje

     są nieczynne do 9 kwietnia.

     Jeśli zamknięcie się przedłuży

      spotkania i zajęcia odbędą się

      online.

 Dziedzińce zamkowe

     dostępne są codziennie do 

     zmroku. Wstęp wolny.

18.04

„Mama, Tata i Ja”- „Skarb, który -
    skrywa wielicka Ziemia”,  
    Muzeum w kopalni

21.04

Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół 

    Muzeum - „Zwiedzamy gotycki 
    kościół św. Klemensa w Wielicz-
    ce” – prelegent Dominik Krysa

do 4.05

Ekspozycja  „Saturacja”, 
    Zamek Żupny

do 31.05

Wystawa jubileuszowa „70/70”, 
    Zamek Żupny 

do 31.12

Wystawa pokonkursowa 

   „Z moich rodzinnych stron – 
    zabytki zapomniane, warte oca-
    lenia”, Muzeum w kopalni 

do 31.12

Projekt „Regionalna Edukacja 
    Muzealna i Kulturalna” (REMIK) 

Rezerwacja spotkań  i zajęć edu-

    kacyjnych:  

Dział Edukacji Muzeum, 

    tel. 12 289 16 33

Pradzieje Wieliczki i okolic w nowej 

Zwiedzamy gotycki kościół 
św. Klemensa w Wieliczce
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