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Tegoroczny luty jest miesiącem wyjątkowym. Liczy sobie 29 dni i dlatego też nazywany jest przestępnym. Raz na cztery lata. Zdarza mi się słyszeć 
w mediach, szczególnie w tych pełnych tupetu, określenie rok przestępczy. Pocieszne to przejęzyczenie, lecz tylko na chwilę. Postanowiłem 
wybrać wydarzenia do tego miesiąca, które w części mają charakter przestępczy, przestępny oraz przystępny.

W publikowanym poniżej tekście – sprzed tylu lat – uderzyła mnie pewna niefrasobliwość czasowa, związana z czasem ogłoszenia oraz ostatecznym 
terminem zgłoszenia się zainteresowanych „stypendium majstra”. Ówczesna szybkość przekazu informacji prasowej oraz umiejętność czytania 
i pisania wskazują, że nie do wszystkich zainteresowanych czeladników mogła – w terminie – ona dotrzeć. Niemniej łaskawość fundatorów wraz 
z organizacją naboru – warta uwagi. Dotyczy to Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego, którego plany publikuje „Dziennik Rządowy Miasta 
Krakowa i Jego Okręgu” z 1848 roku, nr 45, z dnia 19 lutego 1848. Ze względów składniowych, obszerna notatka uległa koniecznej modyfikacji. 
Dotyczy: wykonania dobroczynnych zamiarów J.W. Zofii z hr. Branickich – wdowy po zgasłym śp. Arturze hr. Potockim i J.W. Adama hr. Potockiego 
– jej syna, którzy idąc w pomoc ubogiej klasie mieszkańców Miasta Krakowa, prócz zasiłków pieniężnych, corocznie ofiarowanych, aktem z dnia 
2 listopada 1840 roku – sumę 20.000 złotych polskich na dobrach ziemskich, Hrabstwem Tenczyńskich zwanych – hipotecznie zabezpieczyli. 
Pod Zarząd Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego oddali ową sumę, z przeznaczeniem – części procentu na ułatwienie ubogiej czeladzi 
rzemieślniczej tu urodzonej – do zostawania majstrami. Arcybractwo – posiadając obecnie uskładany z tego źródła fundusz 1200 złp, dla dwóch 
czeladników mających zostać majstrami – został przeznaczony. Wzywa zainteresowanych, aby z podaniami swymi o otrzymanie tego zasiłku zgłosili 
się do Wgo JX Macieja Wójcikowskiego, kapelana kaplicy zamkowej imienia Potockich, mieszkającego przy ulicy Szewskiej pod L. (numerem) 230 
i złożyli na jego ręce dowody, że są urodzeni w Krakowie z mieszkańców tutejszokrajowych, że są czeladnikami, że odbyli wędrówkę, że do zostania 
majstrami nie mają żadnych przeszkód i że się moralnie sprawowali. Termin do podań oznaczony jest do dnia 20 lutego 1848 r. Ogłoszenie podpisali 
z datą 7 stycznia 1848 r. Bartynowski – Starszy Arcybractwa oraz Strzelbicki – sekretarz. I tu trzeba zaznaczyć, że teoretycznie kandydaci – od daty 
publikacji – mieli jednego dnia na złożenie dokumentacji. Dla porównania wartości – ceny z tego miesiąca. Trzeba dodać, że każdy sprzedający 
powinien mieć szalę, wagę lub miary sprawiedliwe i stemplem miasta zaopatrzone. Za wieprza chudego płacono 115 złp, garniec spirytusu z opłatą 
– 6 złp, chleba bochenek za 6 groszy (waga 1 funt). Garniec nowopolski był jednostką objętości i liczył 4 litry.

W dobie przemysłowego jedzenia przesiąkniętego chemią, pośpiechem, podróbkami – smaki tak zwanej kuchni domowej zdają się być melodią 
przeszłości. Na szczęście w wielu domach nie ginie tradycja świetnej kuchni babci, mamy, a nawet wujków i ojców. W wielu domowych skarbcach  
przechowywane są zeszyty z przepisami, tajemnicami wypieków, wyjątkowych dań, deserów, nalewek... Sztuka kuchennych wytworów – mimo 
wszystko – jeszcze jest kontynuowana. Ponad sto lat temu – nadworny kuchmistrz hr. Andrzeja Potockiego, wydał zbiór przepisów kuchni polsko-
francuskiej. Dzisiaj lektura przepisów Antoniego Teslara wzbudza nie tylko emocje kulinarne. W „Głosie Narodu” (nr 30, z 8 lutego 1894) 
z zaciekawieniem poznałem propozycje obiadu restauracji F. Wójcickiego w Hotelu Pollera (ulica Szpitalna). Za 45 centów cztery dania. Wśród 
zup: kapuśniak, rosół z tartym ciastem, cousome a Royal. Przystawki: wolewou z dziczyzny, muszelka z sandacza w majonezie, makaron a la 
maitres, sztuka mięsa z pieca. Pieczenie: boeuf a la mod, fille sote a la muel, kotlet cielęcy pod beszamelem. Z legumin poleca się galaretkę 
maraskinową, mądrzyki z sokiem, sery. Dzisiaj też potrzebny jest przewodnik po labiryntach nazw. A la dosłownie oznacza na sposób, tak jak, 
w rodzaju. Legumina kryła w sobie określenie deseru. Consome to wywar, bulion, rosół. Sercowe placuszki to mądrzyki. A la maitres oznaczało 
dawniej marszałka stołu w hotelu. Przywołuję owe pięknie brzmiące nazwy, gdyż karnawał blisko, a i dzisiaj nazewnictwo z kuchni francuskiej 
funkcjonuje, nawet w tak zwanych barach.

Przytaczam drastyczny opis wypadku także w celu dydaktycznym („IKC” nr 35, z 14 lutego 1912): Onegdaj wydarzył się na tutejszej stacji 
(Krzeszowice) wypadek, którego ofiarą padło życie ludzkie. Tuż przed odejściem pociągu osobowego od strony Krakowa przybiegł na stację 
robotnik kolejowy Ściana. W tej samej prawie chwili pociąg ruszył z miejsca, a wtedy Ściana, nie bacząc na grożące mu niebezpieczeństwo, skoczył 
na schodki wagonu tak niefortunnie, iż odepchnięty siłą pędu runął na szyny... Sekunda jeszcze i robotnik nie żył, koła wagonów rozszarpały go 
na części. Straszny ten wypadek wywołał ogólne współczucie dla Ściany, który postradał życie tylko skutkiem własnej lekkomyślności. Na miejscu 
wypadku zjawiła się komisja sądowo-lekarska celem spisania protokołu.  

Rok 1914 najczęściej kojarzy się z wybuchem I wojny światowej. Jak każde nieszczęście rodzi się z pozornego drobiazgu, a nabiera cech apokalipsy 
w sensie globalnym. Dotyczy jednak indywidualnych, człowieczych losów. To nie tylko śmierć, kalectwo, oszustwo, ludzka podłość, nietolerancja, 
upokorzenie. Każdy z nas nosi w sobie prywatne apokalipsy. Przed paru dniami włamali się złodzieje do Kółka Rolniczego w Krzeszowicach 
i zabrali gotówkę ok. 1000 koron. Wczoraj aresztowała policja w Podgórzu sprawców tego włamania: Mariana Dębskiego, Juliana Chałonia 
i Annę Łomzikównę, małopolskich złodziei. Od aresztowanych odebrano 3 poduszki, 2 pierzyny i 2 jaśki ( „IKC” nr 30 z 1914). W tym czasie Jan 
Nowak w Hotelu „Pod Różą” przy Floriańskiej oferował bieliznę damską od 3 koron, zaś 6 prześcieradeł (150x225) od 20 koron. Jeden kg kawy 
palonej 5 koron, herbaty 6 k.

(„IKC” nr 48, z 27 lutego 1914) informuje: Przymusowa licytacja gruntu zdatnego dla letników pod budowę willi z ogrodem w Rudawie i Dubiu 
odbędzie się w sobotę, dnia 29 lutego 1914, o godz. 9-tej w Sądzie Powiatowym w Krzeszowicach, sala nr XII, przymusowa licytacja realności 
w Rudawie Lwh 98, własność Józefa Mirka i w Dubiu Lwh. 56, 64, 72, własność Pawła Mirka. Wartość około 5000 koron.

W „Ostatnich Wiadomościach Krakowskich” (1932, nr 37) informacja, która i dzisiaj szokuje nie tylko skutkami: Dnia 4 lutego, o godz. 9.30 rano, 
nastąpiła katastrofa automobilowa w Krzeszowicach. Jak się dowiadujemy, auto prowadzone przez szofera Kierota, w którym było 4 pasażerów, 
w drodze z Lublińca do Krakowa, z powodu ślizgawicy wpadło do rzeki pod Krzeszowicami. Skutki były fatalne, w katastrofie zabity aptekarz 
Piotrowski z Lublińca, zaś dyrektor banku Ociepko z Lublińca doznał złamania ręki i nogi. Lżej ranni zostali właściciel auta Rożniewski i szofer. 
Niestety dokładnego miejsca nie podano. I dzisiaj, mimo przepisów o bezpieczeństwie poruszania się po drogach i chodnikach, ślizgawice ciągle 
zaskakują. W sposób loteryjny!
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INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Styczeń

Luty

Kwiecień

Marzec
• Gminne Spotkanie Noworoczne i gala Nagrody Burmistrza 

Gminy Krzeszowice Źródło Sukcesu – 4 stycznia

• 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 13 stycznia

• Otwarcie nowego  PSZOK-a (Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych)

• Zakończenie prac budowlanych przy  Dolinie Pstrąga w Dubiu

• Złote Gody – 9 lutego

• Posiady Satyry i Humoru – 23 lutego

• Karnawałowe spotkanie władz gminy z samorządami uczniowskimi 
– 28 lutego

• Gmina Krzeszowice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 720 000,00 zł na prace 
konserwatorskie i roboty budowlane na zamku Tenczyn w Rudnie  - etap X

• Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w OSP Zalas

• Krzeszowicki Koszyk Wielkanocny i świąteczna 
zbiórka żywności – 14 kwietnia 

• Uroczystości patriotyczne – Miesiąc Pamięci Narodowej

• Podpisanie umowy na budowę nowej siedziby Miejsko-Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach – 12 marca

• Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Krzeszowicach  
(Kopalnia Talentów) – 18 marca

• 2,5 mln zł dofinansowania z budżetu państwa na rozbudowę  
Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej

• Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej w Woli Filipowskiej
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Maj

Sierpień

Czerwiec

Lipiec
• Dzień Flagi na krzeszowickim Rynku – 2 maja

• Piknik Strażacki – 5 maja

• Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu 
w formule „Parkuj i jedź” przy dworcu PKP w Krzeszowicach – 9 maja

• Wybory sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 12 maja

• Udział gminy w Pikniku Parków Krajobrazowych w Parku Jordana 
w Krakowie – 12 maja

• Podpisanie ważnej dla gminy umowy pomiędzy AGH a UMWM na  
dofinansowanie budowy obiektów laboratoryjnych w Miękini – 13 maja

• Majówka Hrabiny Zofii i konkurs wiedzy o gminie – 24 – 26 maja

• Zakończenie modernizacji ul. Gwoździec (cz. I) w Nawojowej Górze 
oraz ul. Krzywej w Krzeszowicach  

• Nowy samochód służbowy dla Straży Miejskiej

• Pożegnanie Lata, Dożynki Gminne, Finał Turnieju Sołectw i Osiedli, 
Święto Pomidora – 24 - 25 sierpnia

• Podpisanie umowy na  modernizację boiska z nawierzchnią poliure-
tanową przy ZPO w Woli Filipowskiej oraz budowę boiska ze sztuczną 
trawą przy LKS Wolanka – 19 sierpnia

• Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup 2 działek o łącznej  
powierzchni 1,07 ha, położonych w Krzeszowicach w pobliżu  
przedszkola samorządowego, przeznaczonych na cele rekreacyjne

• Pozyskanie przez OSP Rudno nowego lekkiego samochodu  
ratowniczo-gaśniczego 

• Nadzwyczajna, uroczysta sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach  
z okazji trzydziestej rocznicy wyborów z czerwca 1989 roku oraz  
piętnastej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej – 4 czerwca

• Otwarcie Doliny Pstrąga w Dubiu, Dni Pstrąga, I półfinał Turnieju 
Sołectw i Osiedli – 8 – 9 czerwca

• Podpisanie umowy na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej 
w Miękini – 11 czerwca

• III Targi Grzewcze w Krzeszowicach – 15 czerwca

• Niedziela dla Zdrowia – 16 czerwca

• Obchody 700-lecia Tenczynka, II półfinał Turnieju Sołectw i Osiedli  
– 28 – 30 czerwca

• Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Woli Filipowskiej  
– 29 czerwca

• 678 326,00 zł dofinansowania z UMWM dla gminy na: zagospo-
darowanie centrum Nawojowej Góry, budowę boiska ze sztuczną 
nawierzchnią w Woli Filipowskiej, modernizację dróg  dojazdowych 
do pól w Czernej

• Podpisanie umowy z wykonawcą na rozbudowę Zespołu Placówek 
Oświatowych w Woli Filipowskiej – 3 lipca

• Niedziela dla Seniora – 7 lipca

• Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Krzeszowice  i WFOŚ na 
przyjmowanie wniosków do projektu Czyste Powietrze w Urzędzie 
Miejskim w Krzeszowicach – 11 lipca

• Niedziela dla Rodziny – 14 lipca

• Debata społeczna „W stronę niepełnosprawnych” – 18 lipca

• Fundusze Europejskie na Rynku w Krzeszowicach

• Zakończenie budowy drogi łączącej ulice Żbicką i Dąbrowskiego 
w Krzeszowicach

• Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żbickiej, 
Szkolnej i Legionów Polskich przez Powiat Krakowski przy wsparciu 
finansowym Gminy Krzeszowice w ramach IS
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Wrzesień Listopad

Październik

• Otwarcie przez PKP PLK wiaduktu w Krzeszowicach  
– 14 września

• III Piknik Ekologiczny w Żarach – 15 września

• Juromania na zamku w Rudnie – 20 – 21 września

• Mistrzostwa Polski Szkół w E-sporcie – 20 – 21 września

• Małopolski Festiwal Smaku na Rynku w Krzeszowicach, 
zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie 
– 22 września

• Powołanie Zespołu ds. Poprawy Jakości Powietrza w Gminie 
Krzeszowice – 30 września

• Promesa dla gminy Krzeszowice na przebudowę dróg w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych

• Budowa nowych mieszkań wielorodzinnych  w Krzeszowicach  
(ul. Szarych Szeregów i Reymonta)

• Otwarcie wiaduktu w Woli Filipowskiej, wykonanego przez PKP 
PLK w ramach modernizacji linii kolejowej E-30 – 8 listopada

• Wizyta wicepremiera Piotra Glińskiego (Krzeszowice, zamek 
w Rudnie) – 10 listopada

• Święto Niepodległości 

• Konferencja poświęcona problematyce jakości powietrza  
– 14 listopada

• Podpisanie umowy na przebudowę drogi łączącej ulice Żbicką 
i Kościuszki w Krzeszowicach – 15 listopada

• Osiedle Czatkowice, sołectwa Ostrężnica i Nowa Góra zyskały 
nowe siłownie plenerowe 

• Zakończenie modernizacji  boiska sportowego przy ZPO w Woli 
Filipowskiej

• 134 167,00 zł dofinansowania dla gminy na realizację programu 
ministerialnego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  
– edycja 2020 

• Ochotnicza Straż Pożarna z Nawojowej Góry pozyskała nowy 
średni samochód ratowniczo- gaśniczy

• Gmina Krzeszowice od 2 października przyjmuje wnioski  
do programu Czyste Powietrze

• I miejsce w dla Nowej Góry w plebiscycie Wielkie Odkrywanie 
Małopolski w kategorii Miejsce Niezwykłe – 4 października

• Spotkanie z mieszkańcami dotyczące reaktywacji uzdrowiska 
w Krzeszowicach – 16 października

• Koncert muzyczny w ramach Międzynarodowego Festiwalu 
Pianistycznego Królewskiego Miasta Krakowa 2019  
– 27 października w Galerii w Pałacu Vauxhall

• XI Gminne Forum Organizacji Pozarządowych – 30 października

• Zakończenie X etapu prac konserwatorskich i robót budowlanych 
na zamku Tenczyn w Rudnie

Grudzień

• Uroczyste otwarcie rozbudowanej części dydaktyczno-sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach – 7 grudnia

• Zakończenie budowy oświetlenia 4 przejść dla pieszych na drodze 
krajowej w Nawojowej Górze i Woli Filipowskiej – 10 grudnia 

• Krzeszowicki Wigilijny Stół – 15 grudnia

• Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji  
– 19 grudnia

• Gmina Krzeszowice przystąpiła do programu LIFE – 30 grudnia

• Oddanie do użytku wybudowanej kanalizacji w Sance i Zalasiu

• Zakończenie prac budowlanych przy ZPO w Woli Filipowskiej

• Powstała Ławeczka Mariana Konarskiego

• Odbiór nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią  w Woli Filipowskiej

• Powstała publikacja „Krzeszowice, moje miasto - moja gmina”

• Zakończenie prac warsztatowych dotyczących reaktywacji  
uzdrowiska w Krzeszowicach
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Dochody gminy Krzeszowice na rok 
2020 zostały zaplanowane w wysokości  
149 mln zł. 
Dochody bieżące stanowią 140,1 mln zł, a do-
chody majątkowe nieco ponad 8,9 mln zł. 
 Tak jak w każdej gminie, dochody podat-
kowe i z opłat stanowią podstawę finansów 
naszego samorządu. Na 59,9 mln zł w tej 
grupie najwięcej środków pochodzi z udzia-
łu gminy w podatku od osób fizycznych (PIT) 
– 35 mln zł: 14,9 mln zł stanowią podatki od 
nieruchomości a 2,4 mln zł opłaty eksploata-
cyjne. Podatek rolny w 2020 roku przyniesie 
1 mln zł. Drugą pozycją dochodową jest 
dział „Rodzina”, dający naszej gminie w pla-
nie na ten rok 38,1 mln zł. Trzecie miejsce 
w dochodach zajmują subwencje z budżetu 
państwa – w częściach oświatowej, wyrów-
nawczej i równoważącej – łącznie 27,4 mln zł. 
 Dochody z tytułu opłaty za gospodarowa-
nie odpadami od mieszkańców planuje się 
w wysokości 8,1 mln zł.

Wydatk i  gminy Krzeszowice na rok 
2020 zostały zaplanowane w wysokości  
161,4 mln zł,  
z czego na wydatki bieżące 138,2 mln 
zł, a na majątkowe 23,1 mln zł. Nakłady 
na oświatę i wychowanie to 32%. całego 
budżetu, czyli 50,9 mln zł, więc różnica 
między wydatkami na oświatę i wychowanie 
a częścią oświatową subwencji z budżetu 
państwa wyniesie blisko 25,5 mln zł. Wydat-
ki na dział „Rodzina” to 38,8 mln zł, z czego 

ponad 76% (29,6 mln zł) pochłania realizacja 
programu 500+. Kolejne większe wydatki 
zaplanowane na 2020 rok to działy: gospo-
darka odpadami komunalnymi (8,1 mln zł), 
gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska (8,6 mln zł), administracja publiczna 
(12,3 mln zł), pomoc społeczna (7,2 mln zł), 
gospodarka mieszkaniowa (4,4 mln zł), 
bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa (1,4 mln zł), kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego (5,3 mln zł), kul-
tura fizyczna (1,1 mln zł). Ponad 4,8 mln zł 
gmina przeznacza na spłatę zobowiązań 
finansowych, kredytów i pożyczek.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochoda-
mi i wydatkami stanowi deficyt w kwocie  
12,4 mln zł, który zostanie pokryty przycho-
dem pochodzącym z zaciągniętego kredytu. 

Na dzień 31.12.2020 roku zaplanowana kwo-
ta długu gminy wynosiła 56,2 mln zł, co 
stanowi 37,72% planowanych dochodów. 
Niestety, jest ona wyższa od zakładanych 
pierwotnie o ok. 5 mln, co spowodowane 
będzie mniejszym wzrostem  wpływów z PIT  
w porównaniu z latami poprzednimi, wyni-
kającym z obniżenia stawki podatku z 18% 
na 17%, a także wprowadzeniem zwolnienia 
z podatku dla osób do 26 roku życia.  
Również kwota subwencji  oświatowej 
z budżetu państwa jest niższa niż planowa-
ny koszt wzrostu wynagrodzeń w oświacie 
o 15%. 

Budżet Gminy Krzeszowice  na 2020 rok
Podstawę gospodarki finansowej gminy stanowi plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały budżetowej. Tegoroczny budżet Rada 
Miejska przyjęła 27 grudnia 2019 roku. Plan  dochodów i wydatków przygotowany został z uwzględnieniem innych ważnych dla gminy doku-
mentów, m.in. uchwał określających strategię rozwoju gminy i Wieloletnią Prognozę Finansową oraz uchwał stanowiących o wysokości stawek 
podatków lokalnych, a także umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i przewidywanych umów (na podstawie złożonych 
wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej). 

Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia 
w 2020 roku wynosi 6,17%, przy dopuszczal-
nym poziomie 11,57%, przez co spełnione 
zostały wymogi opisane w art. 243 ustawy 
o finansach publicznych.

Inwestycje
Na zadania inwestycyjne w roku 2020 pla-
nujemy wydatkować ok. 22 mln zł.
Wspólnie z Powiatem Krakowskim jest pla-
nowana realizacja wielu zadań drogowych. 
W ramach tzw. inicjatyw samorządowych 
zaplanowano wstępnie 5 zadań inwestycyj-
nych na kwotę ponad 700 tys zł. Przebudo-
wana zostanie droga z Tenczynka do Rudna 
za kwotę 5 mln zł, z czego po 0,5 mln zł 
będzie pochodzić z budżetów Gminy Krze-
szowice i Powiatu Krakowskiego, a 4 mln zł z  
dotacji rządowej z FDS.
Łączna k wota  inwest ycj i  na  drogach 
gminnych wyniesie wstępnie ok. 2,5 mln zł.  
Głównym zadaniem będzie budowa drogi 
gminnej łączącej ulice Żbicką i Kościuszki 
w Krzeszowicach, co w znacznej mierze 
poprawi komunikację w tej części miasta 
(wartość prac ok. 1, 8 mln zł, dofinansowanie 
ok. 1,3 mln zł).
- Pomimo trudnej sytuacji finansowej nadal 
utrzymamy wysokie tempo rozwoju. Priory-
tetem będzie realizacja 3 zadań z dofinanso-
waniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020. Jest to budowa Strefy 
Aktywności Gospodarczej w Miękini, zaplano-
wana na lata 2020 – 2021 (wartość zadania 
ponad 7 mln zł, w roku 2020 kwota 4,2 mln zł); 
budowa parkingu przesiadkowego w formule 
„PARKUJ I JEDŹ” przy dworcu PKP w Krzeszowi-
cach, realizacja w latach 2020 – 2021 (wartość 
zadania 6 mln zł, w roku 2020 kwota ponad 
2 mln zł) oraz budowa biblioteki głównej Miej-
sko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszo-
wicach.
Kontynuować będziemy także zakup waż-
nych z perspektywy rozwoju gminy gruntów. 
Realizowane będą zadania proekologiczne, 
m. in montaż odnawialnych źródeł energii na 
budynkach mieszkalnych, gminny program 
ograniczenia niskiej emisji oraz wymiany 
azbestu  – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.
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Realizator projektu: Centrum Medyczne MASZACHABA sp. z o.o. ul. Prądnicka 50a, 31-202 Kraków, 12 6330218 

 

B E Z P Ł A T N E 
BADANIA MAMMOGRAFICZNE 

SPOTKANIE  EDUKACYJNE 
 

Postój mammobusu i organizacja spotkania edukacyjnego są związane z realizacją Projektu: „Kształtowanie 
świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021” 
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego                                          
na lata 2014-2020 w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uczestniczki badań mammograficznych oraz spotkania 
po uzupełnieniu dokumentacji projektu otrzymują  

atrakcyjne zestawy materiałów edukacyjnych! 
 

Konieczna wcześniejsza rejestracja: 

12 633 02 18,  503 777 651 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

 
 

 

Badania mammograficzne od 12.00 
 

WOLA FILIPOWSKA 
5 lutego 2020 

 

Remiza OSP 
ul. Szkolna 1 - parking 

 

 

 

Rozpoczęcie spotkania o 15.30 
 

Sala Remizy OSP 
ul. Szkolna 1 

 

WOLA FILIPOWSKA 
5 lutego 2020 

 

Na badanie w ramach projektu zapraszamy Panie: 
 

- w wieku 50-69 lat (ur.1970-1951) 
 
 

- które  nie wykonywały mammografii w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy 
 

- mieszkanki Małopolski lub  kobiety uczące się lub 
pracujące w Małopolsce (dowód osobisty) 
 

DODATKOWE WSPARCIE DLA UCZESTNICZEK 
- należy zgłosić wcześniej telefonicznie do realizatora projektu, a w dniu badania 
przedstawić i uzupełnić dodatkowe dokumenty. 
 

Rodzaje dodatkowego wsparcia dla Uczestniczek: 
 

 zwrot kosztu niezbędnego dojazdu na badania mammograficzne  i z powrotem                
(na podstawie biletów komunikacji lub dojazdu własnym transportem) 

  zabezpieczenie opieki nad osobami niesamodzielnymi,  
które są pod opieką uczestniczki projektu (dotyczy edukacji)  

 

 organizujemy bezpłatnie udogodnienia dla niepełnosprawnych Uczestniczek 
(konieczne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność): 
* zabezpieczenie transportu specjalistycznego na badanie mammograficzne                                                                                                                                                                                 
i z powrotem 

             * zabezpieczenie asystenta osoby niepełnosprawnej (dotyczy edukacji) . 
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Przekaż 1% dla OPP
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przekazywania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicz-
nego działających na terenie gminy Krzeszowice przy dokonywaniu 
rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym za rok 2019. Przeka-
zując 1% podatku dla uprawnionych podmiotów, wspieramy działalność 
organizacji pozarządowych, które podejmują inicjatywy w sferze zadań 

Numer KRS Nazwa organizacji pożytku publicznego

0000049063 STOWARZYSZENIE  „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE” Krzeszowice

0000088123 INTERWENCYJNY ZESPÓŁ POMOCY MIĘDZYLUDZKIEJ Krzeszowice

0000132381 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRZESZOWICACH  

0000217432 GMINNY KLUB SPORTOWY „ŚWIT” W KRZESZOWICACH  

0000301283 STOWARZYSZENIE KOBIET Z PROBLEMAMI ONKOLOGICZNYMI „AMAZONKA” Krzeszowice

0000332177 STOWARZYSZENIE „RATUJ TENCZYN” Krzeszowice

0000271315 STOWARZYSZENIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY „ALF” Dubie

0000175353  STOWARZYSZENIE MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO Kraków

0000270261 FUNDACJA STUDENCKA MŁODZI-MŁODYM (w formularzu PIT) Cel szczegółowy: Fundacja Wyłącz Telewizor 8129

0000273492 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy: Hufiec ZHP Krzeszowice

0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  Szkoła Podstawowa w Czernej

0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  Przedszkole Krzeszowice

0000052078 STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA (w formularzu PIT) Cel szczegółowy:  Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

publicznych. Informacje na temat zasad, sposobu dokonywania odpisów 
oraz wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywa-
nia 1% podatku znajdują się na stronie internetowej https://www.niw.gov.
pl/opp/wykaz-opp/. Wśród organizacji pożytku publicznego działających 
na terenie gminy Krzeszowice znajdują się:

Dofinansowane zostały następujące projekty:

Organizacja działalności szkoleniowej, zawodów i rozgrywek sportowych 
dla wszystkich grup wiekowych w zakresie gry w piłkę nożną w Woli Filipow-
skiej - Ludowy Klub Sportowy „Wolanka” Wola Filipowska - 53 000,00 zł;
Osiąganie wysokiej sprawności fizycznej przez zawodników GKS „Świt” i roz-
wój sportu wśród młodzieży Gminy Krzeszowice - Gminny Klub Sportowy 
„Świt” Krzeszowice - 85 000,00 zł;
Sprzyjanie rozwojowi sportu w miejscu zamieszkania poprzez systematycz-
ny udział w zajęciach sportowych PIŁKA NOŻNA DLA NAJMŁODSZYCH oraz 
TANIEC SPORTOWY DLA NAJMŁODSZYCH „STAWIAMY NA SPORT” - Stowa-
rzyszenie przy Szkole Podstawowej im. Jana Łachuta w Ostrężnicy „PODAJ 
DALEJ” - 5 000,00 zł;
WYCHOWAWCZE WARTOŚCI SPORTU – kontynuacja szkolenia zawodników 
UKS „6” Tenczynek - Uczniowski Klub Sportowy „6” Tenczynek - 14 000,00 zł;
Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział i rywalizacja 
w zawodach sportowych - Ludowy Klub Sportowy „Tęcza” Tenczynek - 
44 000,00 zł;
PRZEZ SPORT DO SUKCESU!! – Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez or-
ganizację i prowadzenie zajęć sportowych oraz udział w rywalizacji sportowej 
dla wszystkich grup wiekowych wśród mieszkańców gminy - Ludowy Klub 
Sportowy „Victoria” Zalas - 51 100,00 zł;
Bądź aktywny – graj w golfa - Uczniowski Klub Sportowy „Fairway” Krzeszo-
wice - 3 900,00 zł;
Prowadzenie działalności szkoleniowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez 
sportowych na terenie sołectwa Nawojowa Góra - Ludowy Klub Sportowy 
„Górzanka” Nawojowa Góra - 45 000,00 zł;
Sport i rekreacja sposobem na prawidłowy rozwój sprawności fizycznej i psy-
chicznej dzieci i młodzieży - Uczniowski Klub Sportowy „Siateczka” Zalas 
- 10 000,00 zł;
Najlepszy czas na działanie jest TERAZ - Uczniowski Klub Sportowy „Harmo-
nia” Krzeszowice - 11 000,00 zł;
Profesjonalny rozwój młodych adeptów futbolu - Stowarzyszenie Centrum 
Aktywności Ruchowej „Junior” Filipowice - 5 000,00 zł;
Piłka nożna - nasza pasja, nasza przygoda i droga do Europy - Uczniowski 
Klub Sportowy „Jedynka” Krzeszowice - 8 000,00 zł;

Organizacja i prowadzenie szkoleń sportowych na terenie sołectw Ostrężnica, 
Łany oraz Nowa Góra - Ludowy Klub Sportowy „Jutrzenka” Ostrężnica - 
28 000,00 zł;
Kontynuacja projektu – wszechstronny rozwój fizyczny poprzez gry zespołowe 
- Uczniowski Klub Sportowy „Start” Wola Filipowska - 7 000,00 zł;
Upowszechnianie współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży 
poprzez organizację systematycznego i powszechnego szkolenia sportowego 
w Sance, promującego prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze 
wartości sportu - Parafialny Klub Sportowy „Sankowia” Sanka - 30 000,00 zł.

Przyznano dotacje dla klubów sportowych na 2020 rok
Rozstrzygnięty został nabór wniosków na dofinansowanie w 2020 roku projektów klubów sportowych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. 
W wyniku naboru przyznano z budżetu Gminy Krzeszowice dotacje dla 15 klubów sportowych na łączną kwotę 400 000,00 zł.
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Minutą ciszy uczczono pamięć Andrzeja Żbika, 
zastępcy  burmistrza w latach 2006 – 2014, który 
zmarł końcem grudnia.

Gości powitali burmistrz Wacław Gregorczyk 
i przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stry-
czek, a następnie rozpoczęła się część związana 
z wręczeniem nagród Źródło Sukcesu. Kapituła 
nagrody w składzie: Stanisława Grzęda - prze-
wodnicząca, Adam Godyń - wiceprzewodniczą-
cy, Monika Dudek - sekretarz, Małgorzata Fryt, 
Jan Kanty Wójcik, Andrzej Furmanik i ks. Karol 
Szałas, spośród  nominowanych podmiotów wy-
łoniła w tajnym głosowaniu nagrodzonych.

Laureatami zostali:
Kategoria Instytucja:  
Bank Gospodarstwa Krajowego
Kategoria Organizacja:  
Zespół Charytatywny w Tenczynku
Kategoria Człowiek:  
Jan Ryś
Kategoria Firma:  
Wodociągi i Kanalizacja w Krzeszowicach.

Wśród nominowanych byli też Anna Miga (kate-
goria Człowiek) oraz sekcja dziecięca piłki nożnej 
LKS Victoria Zalas (kategoria Organizacja)

Uroczystość, którą prowadziła Monika Dudek, 
uświetnił koncertu chóru Cantate Anima z Ten-
czynka pod batutą Marii Sołek.

Spotkanie noworoczne to także okazja do po-
sumowania ubiegłego roku, którego dokonał 
burmistrz Wacław Gregorczyk w wystąpieniu, 
połączonym z prezentacją multimedialną.  

- Życzę wszystkim powodzenia w realizacji tych 
planów oraz codziennej radości i  satysfakcji  
z  m a ł y c h  i  d u ż y c h  s u k c e s ó w  p ł y n ą c y c h 
z wykonywania nasz ych zobowiązań wobec 
mieszkańców, bo to właśnie te sprawy stanowią 
istotę działalności wszystkich szczebli samorządu 

Gminne Spotkanie Noworoczne  
i Gala Nagrody Burmistrza Źródło Sukcesu 2019
3 stycznia w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne, gromadzące przedstawicieli 
wszystkich środowisk, tworzących naszą wspólnotę lokalną.

lokalnego – powiedział przewodniczący rady 
Kazimierz Stryczek.

Życzenia noworoczne zebranym złożyli także za-
proszeni goście: minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, wicemarszałek Łukasz Smółka i sta-
rosta Wojciech Pałka. Ksiądz dziekan dr Andrzej 
Szczotka i przeor klasztoru karmelitów Bosych 
w Czernej o. Leszek Stańczewski po krótkiej mo-
dlitwie dokonali poświęcenia opłatków, którymi 
podzielili się obecni na sali.

Zdjęcia: Marian Lewicki
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Na wynik tegorocznej zbiórki złożyła się zawar-
tość 55 puszek kwestarskich i kwota 804,20 zł ze 
sprzedaży gadżetów WOŚP. W puszkach znalazła 
się także pewna ilość waluty zagranicznej - jej 
wartość określi w rozliczeniu końcowym Funda-
cja WOŚP.

Rekordowe puszki:

• 4 667,59 zł - Anna Kasprzyk z OSP Wola Fili-
powska

• 4 542,20 zł - Maja Mucha, przewodnicząca Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej

• 4 055,64 zł - burmistrz Wacław Gregorczyk.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zakończył się Światełkiem do Nieba na placu tar-
gowym w Krzeszowicach  z udziałem jednostek 
OSP z naszej gminy. 

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, dar-
czyńcom, komisji przeliczającej puszki oraz 
wszystkim zaangażowanym i pomagającym 
w organizacji zbiórki i imprez towarzyszących.

Jako, że nasz sztab osiągnął w tym roku „peł-
noletność”, podajemy podsumowanie do-
tychczasowej, osiemnastoletniej działalności:

2003 r. – 23 410,12
2004 r. – 21 167,66
2005 r. – 21 888,21
2006 r. – 26 819,15
2007 r. – 29 675,75
2008 r. – 22 682,15
2009 r. – 36 384,44
2010 r. – 35 512,60
2011 r. – 44 060,03
2012 r. – 45 926,04
2013 r. - 41 518,09
2014 r. - 44 182,60
2015 r. - 40 807,05 
2016 r. – 48 127,51
2017 r. – 61 254,76
2018 r. - 65 108,72
2019 r. – 65 820,28
2020 r. - 90 692,37

Razem – 765 037,53 zł

                               janina waLkowicZ- sZef 
sZtabu woŚP PrZy urZędZie MiejskiM  

w krZesZowicach
Zdjęcia: Marian Lewicki

Mamy ponad 90 tysięcy złotych dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy!
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12 stycznia podczas 28. Finału na terenie gminy Krzeszowice zebraliśmy 90 692,37 zł. Po raz kolejny 
udało się pobić zeszłoroczny rekord - w roku 2019 zebraliśmy 65 820,28 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XIV/180/19 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej na rzecz gmin, których jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych zostały wybrane 
w konkursie na Najlepszą Jednostkę OSP Woje-
wództwa Małopolskiego 2019, udzielono gminie 

Nagroda dla Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Siedlcu

Krzeszowice  dotacji w kwocie 5 000,00 zł z prze-
znaczeniem na dofinansowanie działalności 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcu. Jednost-
ka za w/w środki finansowe zakupiła niezbędny 
sprzęt pożarniczy i umundurowanie.
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Jubilaci otrzymali gratulacje i najserdeczniejsze życzenia na dalszą wspólną 
przyszłość od burmistrza gminy Wacława Gregorczyka oraz kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Marzeny Zakrzewskiej-Szpak.

Podczas spotkania nie zabrakło tradycyjnego toastu, a w części artystycz-
nej dla gości wystąpiła Kapela Dudek Lewicki w składzie: Monika Dudek, 

Pary małżeńskie świętowały złote i diamentowe gody
Czterdzieści par małżeńskich z pięćdziesięcioletnim stażem w związku świętowało w sobotę 18 stycznia 2020 roku w Sali Herbowej Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach jubileusz złotych godów. Z rąk burmistrza Wacława Gregorczyka jubilaci odebrali nadane im przez Prezydenta RP 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W uroczystości uczestniczyła również para małżeńska, która ma za sobą już sześćdziesiąt wspólnie 
przeżytych lat i świętowała diamentowe gody.

Marian Lewicki, Jerzy Suruło i gościnnie Wojciech Włodarczyk.

Szanownym jubilatom z okazji diamentowych i złotych godów składa-
my najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia długich i pogodnych lat 
życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu.

Jubilaci złotych godów:
Barbara i Michał Bodzętowie
Józefa i Józef Caderowie
Genowefa i Marian Chochołowie
Wiesława i Jan Czerneccy
Stanisława i Stanisław Dąbkowie
Barbara i Józef Dorynkowie
Anna i Kazimierz Ferfeccy
Władysława i Czesław Godyniowie
Alicja i Adam Gregorczykowie
Helena i Adam Hawrylakowie
Leokadia i Eugeniusz Kaczarowie
Grażyna i Jan Kądziołowie
Halina i Andrzej Kłeczkowie
Zofia i Mirosław Kolędowie
Weronika i Franciszek Kucharscy
Danuta i Kazimierz Kucielowie
Władysława i Jan Kuternogowie
Alicja i Antoni Małodobrzy
Alicja i Piotr Matysikowie
Irena i Andrzej Mędralowie

Michalina i Edward Mikuliszynowie
Aleksandra i Jan Nogieciowie
Ludwika i Tadeusz Nowakowscy
Józefa i Edward Noworytowie
Maria i Tadeusz Oborowie
Alicja i Jan Oleksowie
Stanisława i Marian Ornaccy
Stanisława i Józef Palusowie
Michalina i Kazimierz Paterowie
Teresa i Mieczysław Perlikowscy
Anna i Stanisław Pieknikowie
Krystyna i Roman Plizgowie
Krystyna i Jan Sakowie
Jadwiga i Tadeusz Sałustowiczowie
Antonina i Eugeniusz Skawińscy
Maria i Ryszard Starobrańscy
Maria i Kazimierz Stryczkowie
Alfreda i Bolesław Ślusarczykowie
Maria i Tadeusz Ślusarczykowie
Janina i Władysław Święszkowie

Zofia i Henryk Wadowscy
Jadwiga i Andrzej Zwierzowie
Stanisława i Józef Czechowie
Maria i Jerzy Krawczykowie
Zofia i Stanisław Urbanikowie

Jubilaci diamentowych godów:
Maria i Antoni Droździkowie
Krystyna i Władysław Felusiowie
Krystyna i Bogusław Kisielowie

 Zdjęcia: Marian Lewicki, rafał sMereka

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowicach  zaprasza pary mał-
żeńskie, które zawarły związek małżeński w roku 1970, zainteresowane 
uroczystą formą obchodu jubileuszu 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa, 
o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krzeszowicach,  
ul. Grunwaldzka 4, pokój 6, parter - w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31 marca 2020 roku. Wnioski do pobrania ze strony internetowej  
www.gminakrzeszowice.pl oraz w siedzibie USC.

Nabór zgłoszeń dla par małżeńskich obchodzących  
w 2020 roku złote gody  

Zgłoszenia zostaną przekazane do Urzędu Wojewody, jako organu wnio-
skującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie 
małżeńskie. 

Dokonanie zgłoszeń jest warunkiem niezbędnym do podjęcia przez kie-
rownika USC procedury. 
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Beneficjentami programu mogą być osoby 
fizyczne wytwarzające energię elektryczną na 
własne potrzeby, które mają zawartą umowę 
kompleksową regulującą kwestie związane 
z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej 
wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowanie 
udzielane jest w formie dotacji do 50% kosztów 
kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej 
w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 tys. zł na 
jedno przedsięwzięcie.

Nabór wniosków odbywa się w terminie od 
13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczer-
pania alokacji środków. Wnioski należy składać 
w formie papierowej na formularzu, z podpisem 
własnoręcznym wnioskodawcy lub internetowo 
poprzez formularz udostępniony na portalu 
GOV.pl.

Wnioski w wersji papierowej składa się bezpo-
średnio w siedzibie NFOŚiGW (kancelaria główna 

NFOŚiGW rozpoczął 13 stycznia drugi nabór  
w programie Mój Prąd
Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki 
prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii 
elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie), albo 
przesyła drogą pocztową lub kurierem na adres: 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 
Warszawa. Wnioski, które wpłyną po terminie, 
nie będą rozpatrywane w ramach naboru.

Dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termo-
modernizacyjną, ale koszty przedstawione do 
rozliczenia muszą być pomniejszone o otrzyma-
ną dotację. 

Informacji o programie Mój Prąd udzielają Do-
radcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski 
system wsparcia doradczego dla sektora publicz-
nego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 
w zakresie efektywności energetycznej oraz 
OZE”. Strona internetowa: https://doradztwo-e-
nergetyczne.gov.pl/, należy wybrać wojewódz-
two, następnie przejść do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:

- wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl - informacja 
o złożonych wnioskach i uzupełnienia doku-
mentów

- mojprad@nfosigw.gov.pl - informacja na temat 
programu (jak złożyć wniosek).

Źródło: httP://MojPrad.gov.PL/

Nowe wartości średniodobowe dla poziomu 
informowania i poziomu alarmowego pyłu PM10 
wynoszą kolejno 100 i 150 µg/m3. Informacja 
o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów 
alarmowych, informowania, dopuszczalnych 
i docelowych substancji w powietrzu przygoto-
wywana jest natomiast przez Główny Inspekto-
rat Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym,  GIOŚ i Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego określiły 
procedury postępowania:

• 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powie-
trza jest ogłaszany według procedury opisanej 
w Programie ochrony powietrza, a więc w przy-
padku wystąpienia poziomu PM10 powyżej  
50 µg/m3 w dniu poprzednim lub prognozy po-
wyżej 50 µg/m3 na dzień bieżący, 

• 2 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem po-
wietrza jest ogłaszany na podstawie informacji 
z GIOŚ o ryzyku przekroczenia na dzień bieżący 
poziomu 100 µg/m3 bazującej na krajowych pro-
gnozach jakości powietrza, 

• 3 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem po-
wietrza jest ogłaszany na podstawie informacji 
z GIOŚ o ryzyku przekroczenia na dzień bieżący 
poziomu 150 µg/m3 bazującej na krajowych pro-
gnozach jakości powietrza. 

Komunikaty o wprowadzeniu 1 stopnia są pu-
blikowane na stronie Urzędu Marszałkowskiego: 
https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty 
oraz rozsyłane poprzez newsletter.

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania 
oraz poziomu alarmowania ustalane jest przez 
GIOŚ na podstawie prognoz dostępnych pod 
adresem internetowym: https://powietrze.gios.
gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Komunikaty o wprowadzeniu 2 i 3 stopnia są 
przekazywane przez WCZK do powiatowych 
centrów zarządzania kryzysowego oraz publi-
kowane są w ramach Regionalnego Systemu 
Ostrzegania (RSO), które są dostępne na stronie 
internetowej: https://komunikaty.tvp.pl/komu-
nikaty/malopolskie/ogolne. Dodatkowym źró-
dłem informacji o komunikatach w przypadku  
2 i 3 stopnia jest strona Urzędu Marszałkowskie-
go: https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty 
oraz newsletter.

Normy informowania i alarmowania 
o zanieczyszczeniu powietrza
Informowanie oraz alarmowanie o zanieczyszczeniu powietrza to narzędzia zabezpieczające 
zdrowie. Po zmianie przepisów, od 11 października 2019 roku w Polsce obowiązują nowe nor-
my informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza. 

Terminy zeznań  
podatkowych PIT  
i obsługa klientów  
w urzędach  skarbowych 
w. małopolskiego
Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 
Kraków informuje, że od 7 stycznia 2020 roku 
zmianie uległy godziny obsługi klientów 
w urzędach skarbowych województwa mało-
polskiego.

Przyjmowanie klientów odbywa się 
w następujących godzinach:

poniedziałki: 8.00 – 18.00  
od wtorku do piątku: 8.00 – 15.00 

W związku z zakończeniem obsługi kasowej 
od 1 stycznia 2020 roku wszelkie zobowiązania 
podatkowe należy regulować za pośrednictwem 
płatności online lub w dowolnej placówce fi-
nansowej (bank, poczta itp.) poza strukturami 
urzędu.

Nastąpiła zmiana terminów złożenia wszyst-
kich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia 
za rok 2019 - można to zrobić od 15 lutego do 
30 kwietnia 2020 roku. Zmianie ulega również 
termin składania PIT-28 za 2019 rok - można 
go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020 roku. 
Ponadto od 15 lutego 2020 roku w usłudze Twój 
e-PIT udostępnione zostaną przygotowane ze-
znania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. 
W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć 
przychodów z działalności gospodarczej i dzia-
łów specjalnych produkcji rolnej.
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Ulga  
termomodernizacyjna 
Ulga pozwala na odliczenie od dochodów 
(przychodów) wydatków związanych z realizacją 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymia-
ny źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawial-
nych źródeł energii w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych.

Kto może skorzystać z ulgi?
Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi 
są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

• według skali podatkowej,

• według 19% stawki podatku,

• ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych.

Limit ulgi
W ramach ulgi termomodernizacyjnej można 
odliczyć 100% wydatków poniesionych w okre-
sie realizacji przedsięwzięcia. Jednak kwota nie 
może być wyższa niż  53 000 zł. 
J e s t  t o  s u m a  w y d a t k ó w  w   o d n i e s i e n i u 
do wszystkich realizowanych przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych w poszczególnych 
budynkach, których podatnik jest właścicielem 
lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby 
podatnika bez względu na liczbę realizowanych 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych w po-
szczególnych latach.

Pozostałe zasady korzystania z ulgi:
• odliczenie przysługuje tylko 

na istniejące budynki,
• czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego 

ulgą nie może przekraczać 3 lat,  
• odliczyć można wydatek wraz z podatkiem od 

towarów i usług, jeśli podatek ten nie został 
już przez podatnika odliczony na podstawie 
ustawy o podatku od towarów i usług,  

• gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia 
w rocznym dochodzie podatnika, można 
dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 
lat, licząc od końca roku podatkowego, 
w którym poniesiono pierwszy wydatek,

• odliczeniu nie podlegają wydatki 
w części, w jakiej zostały dofinansowane 
ze środków Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej lub zwrócone 
podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jakie materiały i usługi są objęte ulgą termo-
modernizacyjną?
Rodzaj materiałów i usług objętych ulgą termo-
modernizacyjną został określony w Rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu 
rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń 
i usług związanych z realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych.

Materiały budowlane i urządzenia:
1. materiały budowlane wykorzystywane 

do docieplenia przegród budowlanych, 
płyt balkonowych oraz fundamentów 
wchodzące w skład systemów 

dociepleń lub wykorzystywane do 
zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2. węzeł cieplny wraz z programatorem 
temperatury;

3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze 
sterowaniem, armaturą zabezpieczającą 
i regulującą oraz układem doprowadzenia 
powietrza i odprowadzenia spalin;

4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze 
sterowaniem, armaturą zabezpieczającą 
i regulującą oraz układem doprowadzenia 
powietrza i odprowadzenia spalin;

5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6. kocioł na paliwo stałe spełniający 
co najmniej wymagania określone 
w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe 
(Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8. materiały budowlane wchodzące 
w skład instalacji ogrzewczej;

9. materiały budowlane wchodzące 
w skład instalacji przygotowania 
ciepłej wody użytkowej;

10. materiały budowlane wchodzące w skład 
systemu ogrzewania elektrycznego;

11. pompa ciepła wraz z osprzętem;

12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna,  
okna połaciowe wraz z systemami 
montażowymi, drzwi balkonowe, bramy 
garażowe, powierzchnie przezroczyste 
nieotwieralne;

15. materiały budowlane składające się 
na system wentylacji mechanicznej 
wraz z odzyskiem ciepła lub 
odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:
1. wykonanie audytu energetycznego budynku 

przed realizacją przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjnego;

2. wykonanie analizy termograficznej budynku;

3. wykonanie dokumentacji projektowej zwią-
zanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chi-
ropterologicznej;

5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt 
balkonowych lub fundamentów;

6. wymiana stolarki zewnętrznej, np.: okien, 
okien połaciowych, drzwi balkonowych, 
drzwi zewnętrznych, bram garażowych, po-
wierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7. wymiana elementów istniejącej instalacji 
ogrzewczej lub instalacji przygotowania cie-
płej wody użytkowej, lub wykonanie nowej 
instalacji wewnętrznej ogrzewania, lub insta-
lacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10. montaż pompy ciepła;

11. montaż kolektora słonecznego;

12. montaż systemu wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewa-
nego;

13. montaż instalacji fotowoltaicznej;

14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz 
analiza spalin;

15. regulacja i równoważenie hydrauliczne in-
stalacji;

16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Punkt informacyjny
Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skar-
bowej są dostępni od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerami:

• tel. 801 055 055  
(dla połączeń z telefonów stacjonarnych)

• tel. 22 330 03 30  
(dla połączeń z telefonów komórkowych)

• tel. +48 22 330 03 30  
(dla połączeń z zagranicy).

Informacje pochodzą ze strony: https://powie-
trze.malopolska.pl/dofinansowanie/ulga-termo-
modernizacyjna/

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów 
dotyczące stosowania przepisów regulujących 
w podatku dochodowym od osób fizycznych 
preferencje wspierające przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjne znajdują się pod linkiem: 
https://www.podatki.gov.pl/pit/wyjasnienia-pit/
objasnienia-ulga-termomodernizacyjna/

Gmina Krzeszowice 
dołączyła do  
projektu LIFE
30 grudnia 2019 roku burmistrz Wacław Gre-
gorczyk podpisał list intencyjny, dotyczący 
zasad współpracy pomiędzy Gminą Krzeszo-
wice a Urzędem Marszałkowskim w zakresie 
ubiegania się o dofinansowanie projektu 
zintegrowanego pn. „Wdrażanie Programu 
ochrony powietrza dla województwa mało-
polskiego - Małopolska w zdrowej atmosfe-
rze”, współfinansowanego ze środków instru-
mentu finansowego LIFE w ramach środków 
pochodzących z  Unii Europejskiej. 
W ramach projektu w 2020 roku będzie utwo-
rzone stanowisko ekodoradcy, który będzie 
m.in. udzielał porad mieszkańcom w zakresie 
wymiany źródeł ciepła i pomagał w aplikowaniu 
do programów obejmujących swoim zakresem 
dofinansowanie działań ograniczających niską 
emisję. Doradca włączy się także w organizację 
spotkań edukacyjnych i informacyjnych w za-
kresie ekologii i realizację działań związanych 
z ograniczeniem niskiej emisji przy wykorzysta-
niu zewnętrznego wsparcia finansowego.
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PUNKT KONSULTACYJNY 
„PIERWSZY KONTAKT” 

ul. Kościuszki 43, 32 - 065 Krzeszowice (obok nowej remizy OSP) 
tel. 12 282 01 00 

 
 

Tutaj czekają na Ciebie pracownicy punktu 
konsultujący rodziny i osoby z problemami: 

 

 

 alkoholowym - osoby uzależnione, bądź nadużywające        
    alkoholu 
 narkomanii 
 związanymi z przemocą w rodzinie 
 dotykającymi rodzin, w których występują uzależnienia  
               

       
 
Ważne: w celu sprawnego przeprowadzenia wizyty wskazany jest wcześniejszy 

kontakt osobisty lub telefoniczny, by ustalić dzień i godzinę konsultacji. 
 

 

Pomoc świadczona jest bezpłatnie 
 
 

Zapraszamy do: 
 
 

 Instruktora terapii uzależnień: poniedziałek godz. 1530 – 1700  i  1900 - 2000                                        
 

 Konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poniedziałek godz.1530–1700 i 1900-2000      
 

 Grupy wsparcia dla osób uzależnionych trzeźwiejących:  poniedziałek godz.1700  – 1900  
 

 Psychologa: II wtorek miesiąca godz. 900  – 1300 , IV wtorek miesiąca godz.1530  – 1930   
    (razie potrzeby dyżury psychologa są zwiększane) 
 

 Prawnika: I, III  czwartek miesiąca godz. 1500 – 1800                                                                
 

 Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Koordynatora Punktu  
    Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt”:  poniedziałek: godz.730 - 1700,                   
    od wtorku do czwartku: godz. 730 – 1530, piątek: godz.730 -1400 
 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – posiedzenia na bieżąco  
   w zależności od potrzeb (tel. 12 282 01 00) 

 
 
 

Anonimowe grupy samopomocowe: 
Grupa AA „ANTIDOTUM” – środa godz. 1800 

Grupa AA „NOWA DROGA” – piątek godz. 1700 

Grupa Al – Anon „Promyk Nadziei”– piątek godz. 1700 

 

Przypominamy, że 15 lutego  2020 roku:
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za luty  - 

dotyczy osób prawnych,  jednostek organizacyjnych i spółek  
nieposiadających osobowości prawnej; 

• Upływa termin zapłaty podatku leśnego za luty  - dotyczy osób 
prawnych,  jednostek organizacyjnych i spółek  nieposiadających 
osobowości prawnej;  

• Upływa termin złożenia deklaracji na podatek od środków 
transportowych;

• Upływa termin zapłaty I raty podatku od środków transportowych.    
Przypominamy, że 28 lutego 2020 roku:
• Upływa termin złożenia  przez producentów rolnych wniosku 

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej  (faktury za okres 6 miesięcy, 
tj. od sierpnia 2019 do stycznia 2020).

Kalendarz podatkowy

Zmiany w strefie płatnego 
parkowania 
Od 15 stycznia 2020 roku strefa płatnego parkowania w Krzeszowi-
cach powiększyła się o dodatkowe miejsca postojowe – odcinek ulicy 
Szkolnej oraz część placu F. Kulczyckiego (od strony Szkoły Podstawo-
wej nr 2). Dodatkowo stanęły tu 2 parkometry, które umożliwią do-
konywanie płatności przy użyciu kart płatniczych. Dzięki inicjatywie 
zastępcy burmistrza Witolda Kulczyckiego uruchomiona została moż-
liwość wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na 
obszarze całej SPP przy pomocy telefonów komórkowych, z wykorzy-
staniem systemu SkyCash (aplikacja mobiParking).
Opłacający postój przy użyciu telefonu komórkowego zobowiązany jest 
do oznakowania pojazdu identyfikatorem parkingowym. Identyfikator 
należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w sposób całkowicie 
widoczny (szczegółowe zasady korzystania z aplikacji mobiParking określa 
regulamin dostępny na stronie internetowej www.krzeszowice.pl).

Identyfikatory dostępne są w Referacie Obsługi Strefy Płatnego Parkowa-
nia przy pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pokój nr 8.

Została podniesiona stawka opłaty dodatkowej za nieopłacony postój 
w SPP i wynosi obecnie:

- w przypadku uiszczenia opłaty w dniu otrzymania zawiadomienia albo 
w następnym dniu roboczym – 60,00 zł,

- w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej po wyżej określonym termi-
nie – 150,00 zł.

Ponadto informujemy że zgodnie z Uchwałą nr XVII/201/2019 Rady Miej-
skiej w Krzeszowicach z dnia 27 grudnia 2019 roku została podniesiona 
stawka opłaty dla abonamentów i wynosi obecnie:

- abonament M (mieszkańca strefy) – 30,00 zł/m-c

                                                                      – 300,00 zł/rok

- abonament A (ogólnodostępny)    – 250,00 zł/m-c.
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Najważniejszym punktem porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej, 
która odbyła się 27 grudnia 2019 roku, było podjęcie uchwały budże-
towej na 2020 rok. Otwierając dyskusję, przewodniczący rady Kazimierz 
Stryczek stwierdził, że uchwała budżetowa jest podstawą gospodarki finan-
sowej gminy, przedstawia roczny plan dochodów, wydatków, przychodów 
oraz rozchodów – wyznacza kierunki rozwoju i działalności gminy. Poinfor-
mował również, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopinio-
wała projekt uchwały oraz możliwość sfinansowania deficytu. Następnie 
przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara oraz przewodniczący 
Komisji Rozwoju (…) Leszek Słota poinformowali o pozytywnych opiniach 
komisji. Odnosząc się do planu budżetu na 2020 roku, burmistrz Wacław 
Gregorczyk stwierdził, że patrząc na uwarunkowania, w jakich działają  
samorządy, mamy dobry budżet. Nadal utrzymujemy wysokie tempo 
wydatków inwestycyjnych, ponad 20 mln zł. Kontynuując stwierdził, że 
niepokoi go wzrost zadłużenia, jednak nie jest ono wynikiem złego gospo-
darowania, ale decyzji władz centralnych. Na kształt tegorocznego budżetu 
miało wpływ między innymi obniżenie dochodów z tytułu podatku PIT. Na-
stąpiło zastosowanie ulgi obniżającej stawki podatku z 18% na 17%, a także 
wprowadzenie zwolnienia z podatku dla osób do 26 roku życia. Zdaniem 
burmistrza, środki z budżetu państwa na zadania oświatowe powinny być 
wyższe. Nadmienił również, że głównym celem jest utrzymanie odpowied-
niego tempa rozwoju i czynników, które wpływają na rozwój gminy. Na 
zakończenie zwrócił się do radnych o przyjęcie skorygowanego projektu 
budżetu. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania, radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę. 

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kra-
kowskiemu w roku 2020. Jak poinformował przewodniczący Komisji 
Budżetu (…) Dariusz Kaczara, pomoc finansowa z przeznaczeniem na re-
alizację zadań drogowych wyniesie łącznie 488 977,00 zł. Przewodniczący 
Komisji Rozwoju (…) Leszek Słota dodał, że projekt uchwały zawiera 10 
zadań, z czego na obecnym etapie 5 zostało zakwalifikowanych do reali-
zacji, są to zadania w Filipowicach, Frywałdzie, Krzeszowicach, Zalasiu oraz 
Nowej Górze. W uzupełnieniu burmistrz nadmienił, że projekt uchwały 
zawiera wszystkie zadania, o realizację których wnioskowały sołectwa. Na 
przełomie marca i kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawi-
cielami Powiatu Krakowskiego, być może wtedy zostaną wprowadzone do 
realizacji kolejne inwestycje. Projekt uchwały, poddany pod głosowanie, 
został jednogłośnie przyjęty przez radnych.

Dyskusyjną sprawą było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na umorzenie pożyczki oraz przyznanie dotacji celowej dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Miękini. Dezaprobatę dla sposobu postępowania przed-
stawicieli zarządu OSP w Miękini wyraził radny Wiesław Jagiełło. Po pozy-
tywnych opiniach Komisji Budżetu (…) oraz Komisji Bezpieczeństwa (…), 
burmistrz poinformował, że z rozmowy z przedstawicielami 
zarządu OSP Miękinia wynika, iż w 2020 roku również nie 
będą w stanie spłacić pożyczki. Aktualnie sytuacja finansowa 
gminy pozwala na umorzenie pożyczki, natomiast nie wiado-
mo, jaka sytuacja będzie pod koniec roku. Z uwagi na powyż-
sze stwierdził, że sprawa pożyczki udzielonej OSP w Miękini 
powinna być rozwiązana w tym roku. Takiego stanowiska nie 
poparł przewodniczący rady Kazimierz Stryczek. Ostatecznie, 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 
pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Miękini 
został przyjęty przez radnych 10 głosami „za”, 3 „przeciw”, 
8 „wstrzymuję się”. Natomiast projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji celowej dla tej jednostki został przyjęty 
przez radnych 12 głosami „za”, 1 „przeciw”, 7 „wstrzymuję się”.

Do istotniejszych spraw poruszonych podczas sesji było  
podjecie uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Krze-
szowice oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich 
pobierania. Przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz 
Kaczara, informując o pozytywnej opinii komisji dodał, że 
ze względu na znaczny deficyt miejsc parkingowych, strefa 
płatnego parkowania zostaje poszerzona o odcinek ul. Szkol-
nej oraz część placu F. Kulczyckiego od strony Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Wprowadzenie zmiany ma na celu zwiększenie 

rotacji parkujących w strefie pojazdów. Projekt uchwały zakłada także pod-
niesienie stawki opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie oraz 
podniesienie stawki opłaty dla abonamentów. Przewodniczący Komisji 
Rozwoju (…) Leszek Słota dodał, że projekt wprowadza również możliwość 
dokonywania opłat postojowych za pomocą płatności mobilnych, tj. apli-
kacji w telefonie komórkowym lub kartą płatniczą. Płatność przy pomocy 
karty płatniczej będzie dotyczyć nowych urządzeń w poszerzonej strefie 
płatnego parkowania, natomiast możliwość płatności poprzez aplikację 
SkyCash będzie obowiązywała w całej strefie. W trakcie dyskusji radny 
Wojciech Pogan zaproponował, aby w przyszłości w ciągu wschodniej 
części placu Kulczyckiego wydzielić miejsca czasowego postoju dla osób, 
które przyjeżdżają załatwić sprawę w urzędzie lub Straży Miejskiej. W od-
powiedzi naczelnik Ewa Baranowska wyjaśniła, że problem ten zgłaszał już 
radny Wojciech Pałka. Uzgodniono, że po uregulowaniu kwestii związanej 
z własnością tego terenu i wprowadzeniu na tym obszarze strefy płatnego 
parkowania, bezpośrednio przy wejściu do budynku urzędu wydzielone 
zostaną miejsca czasowego postoju. W trakcie dyskusji  burmistrz poin-
formował, że kwestie związane z parkowaniem przed Urzędem Miejskim, 
zlokalizowanym przy placu F. Kulczyckiego będą się zmieniać, ponieważ 
w momencie, kiedy zostanie przeniesiona biblioteka, planowana jest 
rozbudowa na potrzeby urzędu całego obiektu przy placu Kulczyckiego. 
Ponadto niebawem rozpoczną się rozmowy ze spółką Usługi Komunalne 
na temat zmiany siedziby. W ocenie burmistrza, teren w centrum miasta 
nie powinien być w ten sposób zagospodarowany. Ostatecznie, projekt 
uchwały, poddany pod głosowanie, został przyjęty przez radnych 20 głosa-
mi „za”, 0„przeciw”, 1 „wstrzymuję się”.

Podczas obrad radni zatwierdzili uchwałę nadającą nazwy ulicom na tere-
nie miejscowości Ostrężnica. Nadali również nazwę drodze wewnętrznej, 
będącej boczną ulicą od ulicy Nowa Wieś w Krzeszowicach, która dotąd nie 
miała nazwy. Zgodnie z treścią podjętej uchwały, ulica otrzymała nazwę: 
Malinowa. Na wniosek mieszkańców zmieniono także nazwę ulicy Nowa 
Wieś Dolna w Krzeszowicach na Klonowa. Jak stwierdził radny Wojciech Po-
gan, mieszkańcy ulicy Nowa Wieś Dolna mają od dawna problemy związa-
ne z nazwą tej ulicy. Nadmienił, że w niedalekiej odległości od Krzeszowic 
znajduje się miejscowość Nowa Wieś, w której jest ulica Dolna. Powoduje to 
błędne dostarczenia przesyłek, czy też pomyłki w skierowaniu pogotowia 
ratunkowego.    

W trakcie sesji radni zdecydowali o przystąpieniu gminy Krzeszowice do 
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Przewod-
niczący Komisji Bezpieczeństwa (…) Leszek Kramarz poinformował, że 
gmina Krzeszowice pozyskała środki finansowej w wysokości ponad 130 
tys. złotych na realizację tego ministerialnego programu. W trakcie dyskusji 
dyrektor GOPS Aneta Solarz wspomniała o problemach związanych z bra-
kiem chętnych do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej. 

Po przerwie w obradach radni zatwierdzili plan pracy Rady Miejskiej, pla-
ny pracy komisji problemowych oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 
kolejny rok. 

Relacja z sesji Rady Miejskiej
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W punkcie pn. Wolne wnioski i informacje przewodniczący rady oddał głos 
przedstawicielowi firmy ProRegio, który w formie multimedialnej zaprezen-
tował założenia reaktywacji uzdrowiska w Krzeszowicach. Grzegorz Godziek 
podczas swojej wypowiedzi, akcentując historię działalności uzdrowisko-
wej w Krzeszowicach, przedstawił możliwe do wykorzystania naturalne 
surowce lecznicze i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego dostępne na 
obszarze miasta. Następnie zaprezentował trzy wstępne propozycje stref 
uzdrowiskowych wraz z możliwymi ograniczeniami dotyczącymi każdej 
z nich. W dalszej części wypowiedzi przeanalizował koszty i korzyści z uzy-
skania statusu uzdrowiska, w tym dla poszczególnych grup interesariuszy, 
i poinformował o niezbędnych działaniach formalno-prawnych, zmierzają-
cych do nadania Krzeszowicom statusu uzdrowiska.  Podsumowując głosy 
i opinie z przeprowadzonego wstępnego procesu konsultacji społecznych, 
w szczególności podczas części warsztatowej, stwierdził, że dostrzegł duże 
zainteresowanie tym tematem oraz przychylność mieszkańców. Następnie 
przekazał rekomendacje dla dalszych działań w sferze promocji i informacji 
o podjętych działaniach na rzecz reaktywacji uzdrowiska w układzie lokal-
nym, regionalnym i ponadregionalnym. Na zakończenie przedstawił analizę 
sukcesów i porażek oraz prezentację wybranych działań polskich samorzą-
dów z ostatnich lat, które podjęły decyzję o staraniu się o nadanie statusu 
uzdrowiska swoim miejscowościom. Grzegorz Godziek przywołał słowa dr 
Jan Golby, prezesa Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych oraz burmistrza 
Muszyny, który podczas warsztatów stwierdził, że widzi w Krzeszowicach 
ogromny potencjał i w jego ocenie jest to możliwe, aby Krzeszowice stały 
się uzdrowiskiem. Pełna treść dokumentu pn. „Powrót do źródeł. Założe-
nia reaktywacji Uzdrowiska Krzeszowice” oraz prezentacja multimedialna 
opublikowane są na stronie internetowej gminy Krzeszowice w zakładce 
Gmina/Reaktywacja uzdrowiska w Krzeszowicach.

Ustosunkowując się do tego wystąpienia, burmistrz Wacław Gregorczyk 
podziękował firmie Pro Regio za kilkunastomiesięczną pracę nad doku-
mentem, a także udzielenie odpowiedzi na wiele aspektów dotyczących 
kierunków rozwoju gminy. W ocenie burmistrza  dokument ten jest 
odpowiedzią na pytanie, w którym kierunku powinna iść gmina i miasto 
Krzeszowice. Zdaniem burmistrza ten kierunek jest dla Krzeszowic ogrom-
ną szansą. Niektóre z elementów dążeń do uzdrowiska są już realizowane. 
Jako przykład podał podjęcie uchwały w sprawie punktowej zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany przeznaczenia grun-
tów w okolicach Intermarche z terenów usługowych na tereny przeznaczo-
ne pod budownictwo wielorodzinne. Problemem jest rzeczywiście jakość 
powietrza, dlatego powołany został Zespół ds. Poprawy Jakości Powietrza 
na czele z wiceburmistrzem Adamem Godyniem. Kontynuując, burmistrz 
stwierdził, że bez względu na to, czy Krzeszowice będą uzdrowiskiem, czy 
nie, problem dotyczący jakości powietrza należy rozwiązać. W ocenie bur-
mistrza, działania gminy Krzeszowice w tym zakresie są jednymi z najlepiej 
zorganizowanych w województwie. W najbliższym czasie podpisana zosta-
nie umowa mająca na celu, aby w Urzędzie Miejskim pracował ekodoradca, 
gmina przystąpiła do programu Czyste powietrze, rozważane jest również 
wejście do programu Stop Smog. W sierpniu został złożony projekt do 
banku projektów ponadlokalnych na lata 2020-2027 dotyczący reaktywacji 
uzdrowiska. Następnie dodał, że w najbliższym czasie będzie wnioskował, 
aby w Krzeszowicach został wybudowany nowy szpital rehabilitacyjny. 
W ocenie burmistrza kilkanaście miesięcy pracy nad dokumentem było 
bardzo owocne, dostaliśmy szanse, aby nasza gmina była wyjątkowa. Bur-
mistrz poinformował, że będzie rekomendował podjęcie stosownej uchwa-
ły przez radę. Odwiert geotermalny w Miękini to też jeden z elementów 
ukierunkowanego działania. 

Na zakończenie obrad burmistrz wraz z przewodniczącym podziękowali 
radnym i sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli za współpracę 
w 2019 roku oraz złożyli noworoczne życzenia. 

Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach dostępne są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzeszowice według następują-
cej ścieżki dostępu: Rada/Sesje/Nagrania obrad
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach http://www.
gminakrzeszowice.pl/ według następującej ścieżki dostępu Rada Miejska/ 
Sesje/Nagrania obrad.
Transmisje sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach odbywają się na kanale 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w serwisie YouTube. Ponadto pełna 
treść protokołów z sesji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce: Rada/Sesje/Protokoły z sesji Rady.  

PrZewodnicZący rady Miejskiej
kaZiMierZ strycZek

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Krzeszowicach 

19 grudnia 2019 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego odbyła się 
inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach. 
Burmistrz Wacław Gregorczyk wraz z radnym Rady Miejskiej Leszkiem 
Kramarzem oraz przewodniczącym młodzieżowej rady ustępującej kaden-
cji Dawidem Wróblem wręczyli nowo wybranym radnym zaświadczenia  
o wyborze. Następnie obecni na sesji radni złożyli uroczyste ślubowanie. 
Młodzieżowa rada wybrała ze swojego grona przewodniczącą, którą 
została Maja Mucha. W dalszej kolejności przeprowadzono wybory na 
I wiceprzewodniczącego, którym została Weronika Gargas. Wybory na II 
wiceprzewodniczącego przeprowadzone zostały w dwóch turach, jednak 
żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości 
głosów. Rada podjęła decyzję, że wybory II wiceprzewodniczącego zostaną 
przeprowadzone podczas kolejnej sesji. Sekretarzem Młodzieżowej Rady 
Miejskiej została Julia Biroś. W dalszej części obrad Dawid Wróbel przed-
stawił działalność MRM w latach 2017-2019, a następnie przekazał na ręce 
nowo wybranej przewodniczącej baner z logo Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Krzeszowicach. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodnicząca 
Maja Mucha zamknęła obrady, dziękując wszystkim za przybycie.

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy z udziałem MRM
Pierwszą inicjatywą Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji było zor-
ganizowanie w ramach 28. Finału WOŚP słodkiego stoiska. 

12 stycznia kwestowaliśmy na krzeszowickim Rynku od godziny 8.00 do 
17.00. Zebraliśmy ponad 8 000,00 zł. Rozdawaliśmy ciasta, ciastka, muffinki 
i specjalnie dekorowane pierniki. Ciasta piekliśmy sami lub z rodzicami. Po-
mogli nam przyjaciele z klasy, a także mama jednego z członków Młodzie-
żowej Rady Miejskiej. Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie 
z mieszkańcami naszej gminy. 

PrZewodnicZąca MłodZieżowej rady Miejskiej w krZesZowicach
Maja Mucha, Zdjęcie: kacPer roPka
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Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludz-
kiej oraz Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach serdecznie zapraszają wszystkich 
ludzi dobrej woli, którzy wspierają finansowo 
i pomagają potrzebującym w naszej gminie, 
na karnawałowy koncert charytatywny oraz 
aukcję dzieł sztuki i cennych przedmiotów 
przekazanych na licytację.
W koncercie wezmą udział artyści krakowscy: 
Monika Biederman-Pers – sopran/mezzosopran 
i Piotr Karzełek – baryton. W ich wykonaniu, przy 
fortepianowym akompaniamencie Sławomira 
Kokoszy, usłyszymy największe musicalowe 
i operetkowe przeboje, od czardasza Silvy 
z „Księżniczki czardasza” I. Kalmara, po słynną 
meksykańską piosenkę z 1940 roku „Besame 
mucho”. Licytację dzieł sztuki (przekazanych 
przez wielu znanych artystów – za co serdecznie 
dziękujemy!) oraz cennych przedmiotów, w prze-
rwach koncertu, prowadzić będą Monika Dudek 
i aktor Rafał Sadowski. Wieczór poprowadzi dy-
rektor CKiS Anna Miga.

Liczymy na Państwa hojność podczas licytacji. 
Pozyskane środki wspomogą działania statuto-
we IZPM, między innymi organizację półkolonii 
dla dzieci (po raz 28!) oraz wsparcie dla osób 
najbardziej potrzebujących.

KONCERT CHARYTATYWNY  
I AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Zapraszamy do Kopalni Talentów (ul. św. Flo-
riana 3) w sobotę, 15 lutego, o godzinie 17.00. 
Wstęp jest bezpłatny. 

anna Miga

„POD MOCNYM ANIOŁEM”
reż. Wojciech Smarzowski

projekcja filmu,  
spotkanie  

Dyskusyjnego Klubu Filmowego
28 lutego, piątek, godz. 18.00

Kopalnia Talentów w Krzeszowicach,  
ul. św. Floriana 3 

wstęp wolny
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Marita Benke-Gajda – mistrzyni rzeźby w ceramice, obecna w życiu 
kulturalnym Krzeszowic od lat. Wędrowaliśmy na Jej kolejne wystawy, 
jeszcze te prezentowane w siedzibie Muzeum Ziemi Krzeszowickiej, 
potem już w Sali Błękitnej Pałacu Vauxhall, zawsze w oczekiwaniu ar-
tystycznej i emocjonalnej niespodzianki. Wybitna osobowość Artystki 
i niezwykłość Jej dokonań przyciągały do tego świata „skrzydlatej 
sztuki”. „Skrzydlatej”, bo przecież anioły to rozpoznawalny znak twór-
czości Pani Marity.

Pablo Picasso, którego twórczością Marita Benke-Gajda jest zafascynowa-
na, mawiał, że malowanie obrazów jest dla niego artystycznym sposobem 
prowadzenia wizualnego dziennika. Sądzę, że ten zamysł można odczytać 
również z całokształtu twórczości jego miłośniczki, jej dziejów myśli, okry-
tych mgłą tajemnicy. Odkrywają je cykle tematyczne,  najczęściej o meta-
forycznych tytułach – „Ptaki”, „Tajemniczy ogród”, „Pawie”, „Pajace”, „Anioły”, 
„Dotyk”, „Pielgrzymi”, „Gejzery”, „Woda”, „Fale”… Artystka do niektórych 
tematów powraca, poszukując nowej formy emocjonalnego wyrazu. 

Jubileuszowy wieczór w Pałacu Vauxhall był właśnie okazją do refleksji 
o twórczych latach, które minęły „…jak jeden dzień”. Zachwyciło niezwykle 
osobiste, wzruszające słowo wstępne dyrektor Anny Migi – przywołany 
portret Artystki, Matki, wspaniałego, empatycznego Człowieka.

Profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Czesław Dźwigaj mówił 
z podziwem o kompetencjach zawodowych wybitnej absolwentki tej 
uczelni. Marita Benke-Gajda obecnie pracuje na Wydziale Rzeźby ASP 
w Krakowie, prowadzi Pracownię Rzeźby w Ceramice.

Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krakowie Tadeusz Nabagło 
gratulował osiągnięć artystycznych. Ich wyrazem jest udział Artystki w bli-
sko 200. wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Antoni Dobrowolski, poeta, autor poświęconego artystom tomiku „Galeria 
światów”, zaprezentował wiersz inspirowany rzeźbami Marity Benke-Gajdy” 
– „…jak dobre słowo”.

Lucyna Ordon-Klimczak (śpiew) i Grzegorz Klmczak (fortepian) uświetnili 
jubileuszowy wieczór piękną interpretacją legendarnego utworu z reper-
tuaru Edith Piaf „Non, je ne regrette rien”.

A potem była pełna emocji wędrówka po znakomicie zaaranżowanej wy-
stawie, z chwilami refleksji, wymiany myśli, zachwytów… Dla wrażliwej, 
twórczej i bogatej wyobraźni Artystki, fascynujących pomysłów, ich mi-
strzowskiej realizacji. Sylwetki aniołów, ludzi, zwierząt, inspiracje naturą, 
sferą sacrum, światem baśni. Poszukiwanie formy… Pełne wewnętrznej 
tajemnicy głowy kobiece, niepokojące gejzery, emanujące fantazją drzewa, 
fale, niewielkie kopczyki z ceramicznych kamyków, jakby wyjęte z górskiej 
rzeki otoczaki, układy złożone z „kamieni” z wyrytymi lub malowanymi 
fragmentami napisów, kostki pokryte odbitkami anonsów prasowych…  
Niektóre prace sprawiają wrażenie jakby niedokończonych, ale to zabieg 
świadomy. 

Hall Galerii prezentuje inny rodzaj artystycznego kunsztu Artystki. Przecież 
ceramika, sztuka gliny i ognia, ma swój specyficzny charakter. Jest ciągli-
wa i miękka, można z niej stworzyć potężne, masywne bryły, ale także 
wyczarować najdelikatniejszy, koronkowy filigran. Można ukształtować 
wielobarwny korowód uroczych dam. Zamieszkały one w gablotach hallu, 
budząc szczególny zachwyt gości artystycznego wieczoru.

I był katalog, a właściwie Katalogowa Księga, piękna. Projekt przygotował 
wybitny artysta grafik Wojtek Kowalczyk. Fotografie – autorstwa Bożeny Pi-
lat i Jadwigi Gajdy – córki Pani Marity. Ich zasób wzbogaciło archiwum Jubi-
latki. Zachwyca zamieszczona w Księdze swoista Kronika życia i twórczości 
Marity Benke-Gajdy. A do głębokiej refleksji nad rolą sztuki w życiu czło-
wieka skłaniają wiersze utalentowanego, niezwykle wrażliwego poety, 
Krzysztofa Ślusarczyka.

Pani Marita pięknie, z wrodzoną skromnością, podsumowuje swe czter-
dziestoletnie dokonania: 

Sama „wydrapywałam” ścieżki  ceramicznej wiedzy, uczyłam się w fabrykach, 
laboratoriach, instytutach. Los stawiał na mojej drodze ludzi mi życzliwych  
– uczyłam się od nich w pokorze. Tych spotkań było tak wiele, że trudno je teraz 
wymienić. Wszystkim, którzy przez te 40 lat przyczynili się do rozwoju mojej 
ceramicznej drogi – tym, od których dane mi się było uczyć, ale i tym, których 
ja uczyłam – serdecznie dziękuję.

To my dziękujemy wybitnej Artystce. Podziwianie Jej wspaniałych dzieł to 
wielki DAR, jaki otrzymujemy od lat. Życzymy dalszych sukcesów.

tekst: Maria ostrowska, Zdjęcia: Marian Lewicki

Wystawę w Galerii w Pałacu Vauxhall  
można zwiedzać do 21 lutego 2020 roku.

SZTUKA PRZESTRZENI I WYOBRAŹNI
„…JAK JEDEN DZIEŃ” – JUBILEUSZ 40-LECIA PRACY TWÓRCZEJ MARITY BENKE-GAJDY
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Nowy rok w Krzeszowicach rozpoczął się efektownie za sprawą Gali 
Noworocznej „Śpiewające fortepiany – koncertowo i z humorem”.
To był przebojowy i pełen dobrego humoru wieczór. Koncert w wykonaniu 
gwiazd telewizyjnego programu rozrywkowego „Śpiewające fortepiany” 
zachwycił wszystkich. Na scenie, w roli gospodarzy wieczoru, wystąpił 
znakomity duet fortepianowy – Czesław Majewski i Janusz Tylman, soliści: 
Joanna Stefańska-Matraszek – sopran, Ireneusz Miczka – baryton oraz wir-
tuoz perkusji Wojciech Malina Kowalewski. W programie Gali usłyszeliśmy 
evergreeny muzyki klasycznej, operetki, musicalu i muzyki popularnej. Nie 
zabrakło także muzycznych niespodzianek i sporej dawki humoru, bowiem 
koncert niestandardowo poprowadzili sami pianiści – Czesław Majewski 
i Janusz Tylman.

Koncert noworoczny organizowany przez Centrum Kultury i Sportu to 
zawsze duże wydarzenie artystyczne i towarzyskie w Krzeszowicach. Or-
ganizatorzy dbają o najwyższy poziom tych imprez. Tak było i w tym roku. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że starsi panowie (Tylman i Majewski) odcinają 
kupony od swojej popularności. Może i odcinają, ale mają od czego. 

tekst: red.
Zdjęcia: Marian Lewicki

ŚPIEWAJĄCE FORTEPIANY
– KONCERTOWO I Z HUMOREM

MUZYCZNA PARA
Są zdecydowanie najpopularniejszą artystyczną parą Krzeszowic. Bez 
granic zakochani w muzyce i…w sobie nawzajem. Podczas licznych 
koncertów tworzą trudny do uchwycenia nastrój jedności, bliskości, 
wspólnoty bycia w świecie muzyki: Lucyna i Grzegorz Klimczakowie. 
Ona – na co dzień związana z Operą Krakowską, gdzie śpiewa już prze-
szło 30 lat! On – od ponad 20 lat jest organistą w naszym parafialnym 
kościele, a także śpiewa w Cracow Singers – profesjonalnym zespole 
wokalnym, koncertującym i w Polsce, i za granicą (w roku 2019 były to 
Armenia i Węgry). 
Najbardziej chyba lubią to, co robią po godzinach oficjalnej, etatowej pracy, 
a więc wspólne koncertowanie. A nazbierało się tych występów całe mnó-
stwo w ostatnim czasie. Tylko w słynnej Bator Art Gallery w Szczyrku Lucyna 
miała w roku 2019 dwa solowe recitale, śpiewała piosenki Anny German 
i Hanki Ordonówny (w tym repertuarze czuje się świetnie i trzeba przyznać, 
że te piosenki są jakby dla niej napisane). Uświetniła także swoim wystę-
pem wernisaż międzynarodowej wystawy malarstwa surrealistycznego 
Magical Dreams V Edycję, a wkrótce, 14 lutego śpiewać będzie w Szczyrku 
koncert walentynkowy. 

Lucyna i Grzegorz wystąpili z recitalem w galerii sztuki Batko w Ochojnie, 
w księgarni muzycznej na Rynku Głównym w Krakowie, w Żaganiu na 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w Myślenicach i charytatywnie w Domu 
Seniora w Drogini. 

Na wernisażu w naszej Galerii w Pałacu Vauxhall uświetnili swoim wy-
stępem wieczór z nestorką polskiego malarstwa, Krystyną Sieraczyńską. 
W roku 2018 w Kopalni Talentów w Krzeszowicach odbył się wspaniały 
koncert z okazji 30-lecia pracy artystycznej Lucyny, podczas którego wy-
stępowało wielu zaprzyjaźnionych z nią artystów Opery Krakowskiej, ale 
też, pięknie śpiewające, dwie córki Muzycznej Pary, Ania i Patrycja (które 
zawodowo nie poszły w ślady Rodziców). 
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Całkiem niedawno, namówiony przez swojego przyjaciela Marcina Koł-
panowicza – Grzegorz podjął duże wyzwanie: skomponował poemat „O, 
Cud!” do poezji Jana Pawła II, który będzie wykonywany na otwarciach 
wystawy „Odblask Tajemnicy”. Pierwszy koncert, w Kielcach, już za nimi, 
Lucyna poruszająco wykonała 6 integralnych części muzycznego poematu 
swojego męża. Tutaj muszę napisać kilka słów o samej wystawie, którą, 
mam nadzieję, Krzeszowice zobaczą w październiku i wtedy też będziemy 
mieli okazję usłyszeć poemat  „O, Cud!”. Otóż 12 uznanych polskich malarzy, 
stylistycznie związanych z realizmem magicznym, w 2020 roku – Roku 
Świętego Jana Pawła II, w 100-lecie Jego urodzin, podjęło się zorganizowa-
nia zbiorowej wystawy prac inspirowanych życiem i działalnością Naszego 
Świętego. O tym wielkim projekcie jeszcze na pewno napiszę. 

Oddaję głos Marcinowi Kołpanowiczowi:

Wystawa ta jeszcze się nie zaczęła, a już była niezwykła, bo jej organizacji to-
warzyszy wiele szczęśliwych zbiegów okoliczności, drobnych „cudów”, ogrom-
na życzliwość i przychylność wszystkich, którzy się o niej dowiadują, a także co 
nie jest bez znaczenia, hojność dobrodziejów. W pewnym momencie pojawił 
się pomysł, żeby malarstwo wzbogacić dźwiękiem i wtedy zaproponowałem 
Grzegorzowi skomponowanie muzyki do tej wystawy. Wybraliśmy fragmenty 
z „Pieśni o  słońcu niewyczerpanym”, które z kolei są częścią poematu „Pieśń 
o Bogu ukrytym” pióra Karola Wojtyły. Są to fragmenty odnoszące się do świa-
tła, do słońca, do zmysłu wzroku, a więc wszystkiego tego, bez czego nie mo-
głoby zaistnieć malarstwo. Grzegorz stworzył piękne kompozycje, Lucyna dała 

Kielce, wspólne zdjęcie po wręczeniu medali z okazji Roku Papieskiego, 
przyznanymi przez Przeorat Orderu św. Stanisława podczas wernisażu inau-
gurującego peregrynację wystawy „Odblask Tajemnicy”

W Radiu Kraków podczas nagrywania płyty z poematem „O, Cud!”

im piękny głos i interpretację, a ja miałem to szczęście, że byłem pierwszym 
słuchaczem i recenzentem tej muzyki. Mogłem też śledzić, jak się ona rozwija 
– od pomysłu, surowego schematu, do pełnej, bogatej i kunsztownej formy, od 
prób przeprowadzanych w salonie państwa Klimczaków do sesji nagraniowej 
w radiu Kraków, której owocem będzie płyta CD dołączona do albumu towa-
rzyszącego wystawie. 

Zastanawialiśmy się, jaki tytuł nadać temu utworowi, i w pewnym momencie 
narzucił się nam wszystkim tytuł „O, Cud!” – słowa, które jak refren powtarzają 
się w dwu pieśniach. Myślę, że to słowo „cud” stało się słowem kluczem tej 
wystawy z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że Jan Paweł II w swym Liście 
wzywa artystów, by przedstawiali piękno, by ich sztuka rodziła się z zachwytu, 
by była epifanią piękna, a więc by cud stworzenia przetwarzali na cud sztuki. 
Po drugie – 100 lat temu, w 1920 r. wydarzył się pewien cud o trudnych do 
przecenienia konsekwencjach: młoda kobieta imieniem Emilia była w ciąży, 
a ginekolog położnik, do którego chodziła, stwierdził, że ciąża jest zagrożona, 
dziecko nie urodzi się żywe, i namawiał ją do aborcji. Emilia nie posłuchała 
lekarza i urodziła zdrowe dziecko, któremu na chrzcie nadano imiona Karol Jó-
zef. Po trzecie – w tym samym roku miała miejsce pewna bitwa, którą nazwano 
Cudem nad Wisłą. Po czwarte wreszcie – w zeszłym roku Grzegorz bardzo 
ciężko zachorował, i jego wyzdrowienie też jest wielkim cudem. Myślę, że ta 
kompozycja jest swoistym wotum wdzięczności Grzegorza za jego powrót do 
zdrowia.

A ja już dzisiaj zapraszam do naszego Centrum na koncert Lucyny i Grze-
gorza Klimczaków z piosenkami Hanki Ordonówny – w niedzielę 8 marca 
– w Dzień Kobiet.

anna Miga

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
Okres poświąteczny jest okazją do organizowania różnego rodzaju 
spotkań i koncertów. Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycz-
nych w tym czasie jest Koncert Kolęd w kościele św. Marcina w Krze-
szowicach.
Na koncert, zorganizowany w świątyni 19 stycznia przez Państwową Szkołę 
Muzyczną I st. w Krzeszowicach, przybyło wielu słuchaczy. W programie 
znalazły się: kolędy, pastorałki, piosenki o Bożym Narodzeniu – w opraco-
waniu na chór, orkiestrę i zespoły instrumentalne. Wystąpili nauczyciele 
i uczniowie szkoły.

Dwa dni wcześniej w auli Szkoły Muzycznej odbył się koncert charytatywny 
uczniów i absolwentów PSM I st. w Krzeszowicach, z pieniężną zbiórką na 
lek dla Kacperka Ryło oraz licytacją na ten cel. Podczas tej imprezy zebrano 
ponad 5500 złotych.

tekst: Marian Lewicki, Zdjęcia: oLga PrZybyLska
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Chór CANTATE ANIMA jest wokalno-instrumentalnym, czterogłoso-
wym chórem mieszanym; tworzą go ludzie pełni pasji i miłości do 
muzyki oraz chętni do podejmowania nowych wyzwań i zamierzeń. 
Nazwa „Cantate Anima” oznacza śpiew duszy.
Chór pracuje głównie przy parafii św. Katarzyny w Tenczynku, upiększając 
swoim śpiewem obchody Triduum Paschalnego czy Świąt Bożego Naro-
dzenia. Bierze udział w różnego rodzaju przeglądach, projektach i koncer-
tach; organizuje koncerty kolęd, koncerty patriotyczne, koncerty Maryjne. 
Śpiewacy z Tenczynka aktywnie uczestniczyli w obchodach 700-lecia po-
wstania wsi Tenczynek. Cantate Anima nagrało trzy płyty: „Zgromadzeni na 
modlitwie”, która zawiera pieśni o tematyce pasyjnej i wielkanocnej w pięk-
nych aranżacjach muzycznych; „Bóg się rodzi” z kolędami i pastorałkami 
oraz Oratorium „Miłość ponad wszystko”. 

W 2018 roku chór wziął udział w Koncercie Cecyliańskim, organizowanym 
przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, gdzie pod batutą profesora Stani-
sława Krawczyńskiego wykonana została Msza Niepodległości jego autor-
stwa. Część uczestników chóru wzięła także udział w projekcie „Śpiewanie 
bez granic”, w ramach którego miało miejsce 7 koncertów najpiękniejszych 
arii operowych, w wykonaniu światowej sławy solistów operowych z towa-
rzyszeniem chórów. W 2018 roku zostało powołane Stowarzyszenie Kultury 
Wokalnej TRYTON, które wspiera działalność artystyczną oraz organizacyj-
ną zespołu. 

CANTATE ANIMA KOLĘDOWO I CHARYTATYWNIE

Od kilku lat w okresie Bożego Narodzenia chór Cantate Anima organizuje 
cieszące się dużym zainteresowaniem koncerty kolęd i pastorałek, z to-
warzyszącą orkiestrą kameralną. Ostatni taki koncert odbył się 29 grudnia 
w kościele św. Katarzyny w Tenczynku i miał charakter charytatywny oraz 
był zwieńczeniem 30-letniej pracy zespołu. 

Podczas zbiórki pieniędzy dla chorego Kacperka Ryło zebrano ponad  
11 tysięcy złotych.

tekst: red., Zdjęcia: Marian Lewicki

LATAJĄCE KUBKI 
Sztuka iluzji swój sukces opiera na zaskoczeniu i zadziwieniu widza. 
Pojawianie się i znikanie, lewitacja, teleportacja – to zaledwie kilka 
efektów, które fascynują zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Tomasz Soja, od lat specjalizujący się w tej dziedzinie sztuki estradowej, 
zachwycił swoim występem publiczność popularnego programu „Mam 
Talent”. Studenci Dziecięcego Uniwersytetu w Krzeszowicach mieli okazję 
poznać Go osobiście. Podczas zajęć „Tajemnice zawodu iluzjonisty” prowa-
dzący opowiedział o swojej pasji i zdradził kilka sekretnych trików. Oczaro-
wani iluzją studenci w mig przyswoili wiedzę i podjęli wyzwanie – Galerię 
w Pałacu Vauxhall opanowały „lewitujące” kubki…

Kim jest iluzjonista? Aktorem, reżyserem, scenarzystą… Jak wskazali 
studenci – czarodziejem, spryciarzem, budowniczym… Jest człowiekiem!  
– podsumował Adam. Pomysłowym i wytrwałym, którego praca nie tylko 
przynosi zysk, ale przede wszystkim daje satysfakcję. Podczas spotkania 
wszyscy mogli się dowiedzieć, jak w ciekawy i nieszablonowy sposób moż-
na realizować się w życiu. 

Skąd się biorą sztuczki magiczne? – na zakończenie spytał Tomasz Soja.  
Z kapelusza! – bez wahania odpowiedział jeden ze studentów. I to jest do-
bra odpowiedź. 

Marta sMutek, koordynator duwk
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MAŁOPOLSKA  
SZKOŁA TRADYCJI
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU  

MATECZNIK TRADYCJI 2017-2020 
tańce ludowe dla dzieci i dorosłych

warsztaty muzykowania 

warsztaty tradycyjnego haftu białego i kolorowego
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LUTY W BIBLIOTECE
23.01 – 29.02.2020 – wystawa prac uczniów Gminnego Przeglądu 
Twórczości Plastycznej
Czytelnia Biblioteki

06.02.2020 (czwartek), godz. 18.00 
Jak tworzyć „Strefy dobrego zasięgu”? –  spotkanie z księdzem 
Adamem Bonieckim 
zaprasza Dyskusyjny Klub Książki przy Bibliotece w Krzeszowicach
wieczór poprowadzi profesor Małgorzata Michel

13.02.2020 (czwartek), godz. 18.00
 „Moje Krzeszowice”  – spotkanie autorskie z poetą 
Krzysztofem Ślusarczykiem
Cykl Pasjonaci z gminy Krzeszowice
wieczór poprowadzi Zbigniew Durczok

27.02.2020 (czwartek), godz. 18.00 
Wieczór pamięci poświęcony Marcie Dąbkowskiej
spotkanie poprowadzi Teresa Nowak

Szczegółowe i aktualne informacje na temat imprez znajdują się na plaka-
tach, stronie internetowej biblioteki oraz FB.
Zapraszamy na nasz fanpage na facebooku: ttps://www.facebook.com/
mgbpkrzeszowice/

KOPALNIA WIEDZY  
O KOPALNI
Do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kazimierza Wyki w Krze-
szowicach trafiła nowo powstała publikacja pt. Kopalnia Wapienia 
„Czatkowice” w Krzeszowicach w latach 1948 – 2018, Kraków 2019. Jest 
to monografia pod redakcją dr. Czesława Kotowskiego – wieloletniego 
prezesa kopalni. 
To pierwsza publikacja dotycząca spółki, która zawiera tak wiele zagadnień. 
W 18 rozdziałach zawarto 70 lat istnienia kopalni, uwzględniając proces 
wydobywczy, produkcyjny, rozbudowę zakładu i staranie się o koncesję, 
ochronę środowiska, działalność kulturalno-socjalną, informacje na temat 
załogi, jak również przemiany zachodzące na przestrzeni lat. Znajdziemy 
w niej uwarunkowania geograficzne i geologiczne złoża, jak również 
zarys całego kopalnictwa ziemi krzeszowickiej. Przy redagowaniu książki 
wykorzystano informacje ustne od pracowników kopalni, które stanowią 
nieocenione źródło wiedzy. 

- To pierwsze całościowe ujęcie dziejów Kopalni Wapienia „Czatkowice”. Kopal-
nia wiedzy o samej kopalni – mówi Paweł Danek, wiceprezes, p.o. prezesa za-
rządu spółki. - Dla naszych wieloletnich pracowników ta publikacja ma walor 
sentymentalny, dlatego każdy pracownik otrzymał swój egzemplarz – dodaje.

Książka trafiła również do wszystkich filii Biblioteki, które znajdują się na te-
renie gminy Krzeszowice. Publikacja nie jest dostępna w sprzedaży, dlatego 
każdy jej egzemplarz stanowi dużą wartość, zwłaszcza dla byłych pracow-
ników, którzy otrzymali ją podczas spotkania noworocznego z Zarządem.

red.

PROMOCJA NOWEGO TOMU WIERSZY  
MARTY DĄBKOWSKIEJ „MOJA DROGA”

27 lutego 2020 roku o godz. 18.00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach

W spotkaniu wezmą udział: 

Zespół Di Galitzyaner Klezmorim w składzie:  
Mariola Śpiewak, Grzegorz Śpiewak i Rafał Seweryniak;

Monika Dudek

Janusz Blecharz

Szkolny Teatr Poezji Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach

Bliscy i Przyjaciele Poetki

wieczór poprowadzi Teresa Nowak

ZAŚPIEWAJ Z NAMI 
Śpiewanie bez granic to projekt, w ramach którego do tej pory odby-
ło się już kilkadziesiąt koncertów w Polsce i Norwegii, przy udziale 
zespołu wokalnego składającego z osób zarówno będących profesjo-
nalistami, jak i osób kochających śpiewać, ale robiących to amatorsko. 

W zespole śpiewają osoby z 8 krajów, takich jak: Włochy, Meksyk, Norwegia, 
Ukraina, Dania, Niemcy, Polska czy Izrael. Po warsztatach wokalnych i trasie 
koncertowej „Viva Polonia”, zakończonych dużym sukcesem, pragniemy 
zaprosić KAŻDEGO KOCHAJĄCEGO ŚPIEW do udziału w letnich warsztatach 
wokalnych, odbywających się w dniach 26.06. – 5.07.2020 w Krzeszowi-
cach. W ramach warsztatów odbędzie się 5 koncertów, m.in. na Zamku Ten-
czyn, Zamku w Chęcinach czy w Klasztorze w Alwerni, a także integracyjny 
wyjazd do term Chochołowskich, połączony z warsztatami wokalnymi 
w malowniczo usytuowanej Osadzie Chochołów.

Ponadto każdy uczestnik ma szanse na zajęcia indywidualne ze wspania-
łymi artystami, solistami światowych scen operowych, takich jak Dorota 
Dobrolińska-Struck, Miranda Exner, Joanna Grandys, Monika Gruszczyń-
ska, Katarzyna Haras, Julia Iwaszkiewicz, Krzysztof Aureliusz Łuczyński, 
Joanna Petryka-Wawrowska czy Luca Tamani. Oprócz tego odbywać będą 
się warsztaty grupowe dotyczące emisji głosu czy pracy nad utworem, 
których efektem będą wspólne koncerty. Każdy uczestnik, bez względu na 
doświadczenie muzyczne, ma szanse zostać solistą! W programie pojawią 
się najpiękniejsze perły muzyki operowej, takich kompozytorów, jak Pucci-
ni,Gjeilo, Verdi, Greig, Bizet, Moniuszko czy Chopin. 

Projekt, powstały w 2017 r., opiera się głównie na idei integracji – integracji 
międzynarodowej, międzypokoleniowej, a także artystycznej. Współpraca 
osób na co dzień nie zajmujących się śpiewem z artystami operowymi daje 
niesamowite efekty, jak mieliśmy się okazję przekonać podczas dotychcza-
sowych wydarzeń. Projekt jest efektem współpracy dwóch stowarzyszeń, 
tj. Norsk-Polsk Kulturforening SAMHOLD (działającego w Norwegii) i pol-
skiego Stowarzyszenia Scena Kultury Wokalnej ŚPIEWANIE BEZ GRANIC. 
Projekt powstał z inicjatywy Krzysztofa Aureliusza Łuczyńskiego, tenora 
Den Norske Opera w Oslo.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w warsztatach, zapraszamy na coty-
godniowe próby zespołu. Informacje na temat Międzynarodowych Warsz-
tatów Wokalnych i materiały zgłoszeniowe prześlemy drogą elektroniczną. 
Zapraszamy do kontaktu mailowego: spiewaniebezgranic@gmail.com. 

justyna skowronek
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NAJBARDZIEJ WPŁYWOWI 
WEDŁUG „PRZEŁOMU”

„Przełom” stworzył ranking 100 osób 
mających największy wpływ na róż-
ne dziedziny życia w naszym regio-
nie. Zestawienie pokazuje, że gmina 
Krzeszowice to miejsce bardzo dyna-
miczne, w którym mieszkają ludzie 
kreatywni, pełni pasji i pomysłów. 
Z naszej gminy wyróżniono 13 osób.

W kategorii Kultura:

3 miejsce – Anna Miga – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu  
w Krzeszowicach

W kategorii Organizacje Społeczne:
5 miejsce – Maciej Stępowski i Grzegorz Stępowski – Stowarzyszenie  
„Ratuj Tenczyn”

6 miejsce – Monika Dudek – Fundacja „Kobieta w regionie”

W kategorii Zdrowie:
2 miejsce – Artur Baranowski – dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

W kategorii Polityka i Samorząd
3 miejsce – Łukasz Smółka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego

4 miejsce – Wojciech Pałka – starosta Powiatu Krakowskiego

5 miejsce – Wacław Gregorczyk – burmistrz Gminy Krzeszowice

W kategorii Administracja:
3 miejsce – Adam Godyń – zastępca burmistrza Gminy Krzeszowice

W kategorii Bezpieczeństwo:
3 miejsce – Michał Godyń – komendant Komisariatu Policji w Krzeszowicach

4 miejsce – Janusz Mitka – komendant Straży Miejskiej w Krzeszowicach

5 miejsce – Mieczysław Odrzywołek – prezes OSP Wola Filipowska,  
komendant Zarządu Gminnego OSP w Krzeszowicach

W kategorii Kościół:
8 miejsce – ks. prałat dr Andrzej Szczotka – proboszcz parafii św. Marcina 
w Krzeszowicach

W kategorii Sport:
9 miejsce – Grzegorz Krzysiak – prezes Akademii Piłkarskiej Mam Talent 
w Krzeszowicach

W kategorii Biznes:
10 miejsce – Andrzej Bożek – Firma BAN Bożek

PLEBISCYT  
„GAZETY KRAKOWSKIEJ”

W tegorocznym plebiscycie „Gazety Krakowskiej” o tytuł Osobowość 
Roku 2019 będzie walczyło sześcioro mieszkańców gminy Krzeszowice.
W kategorii Kultura nominowani zostali:

Anna Dijuk-Bujok (nominacja za działalność teatralną, muzyczną i tanecz-
ną w Kopalni Talentów oraz za prowadzenie z sukcesem Teatru Rozrywki 
i zespołu Verso w Krzeszowicach) SMS o treści RKU.87 na numer 72355,

Anna Łukasik (nominacja za przypominanie dawnych dziejów Tenczynka, 
współpracę w organizacji jubileuszu 700-lecia wioski i propagowanie jej 
historii) SMS o treści RKU.88 na numer 72355,

Mieczysława Kozak (nominacja za propagowanie dawnej kultury ludowej, 
wyszukiwanie starych pieśni, przepisów kulinarnych, odtwarzanie strojów 
wiejskich i przypominanie zwyczajów podkrakowskiej wsi) SMS o treści 
RKU.92 na numer 72355.
W kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność lokalna nominację 
otrzymał:

Jerzy Wnęk (nominacja za zaangażowanie w przygotowanie obchodów 
700-lecia Tenczynka oraz za wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, 
kulturalnych, sportowych) SMS o treści RAS.61 na numer 72355;

W kategorii Biznes zostali nominowani:

Robert Szczuka (nominacja za promowanie zamku Tenczyn, ciekawe inicja-
tywy oraz za organizację imprez kulturalnych i artystycznych) SMS o treści 
RKB.95 na numer 72355,

Barbara Kubina-Sobańska (nominacja za organizowanie atrakcyjnego 
wypoczynku dla dzieci i dorosłych, propagowanie kultury ludowej oraz za 
wspieranie lokalnych organizacji m.in. poprzez realizację projektu „Godka 
w gminie Krzeszowice”) SMS o treści RKB.90 na numer 72355.

Głosy na kandydatów oddawać można również na stronie „Gazety Krakow-
skiej”: www.gazetakrakowska.pl

Głosowanie trwa do 12 lutego, do godz. 20:30.

OD SUKCESU DO EKSCESU
1. W krzeszowickiej gminie co chwilę coś wytryska. Nawet w postaci sta-
tuetek, które są zapewne symbolem wyboru wolności. Czy brak ciężkiej 
statuetki dla osoby, którą pominięto przy nagrodzie jest winą (czytaj: nie-
chęcią) zespołu zwanego Kapitułą czy dowodem znakomitego rozeznania 
aktualnej sytuacji osobowościowej? Nie tylko w pałacowych westybulach 
czy biurach? Już teraz składam mój prywatny głos, krnąbrnego felietonisty, 
na przyznanie statuetki sukcesu 2021 – na któryś z zakładów pogrzebo-
wych o dumnych i refleksyjnych nazwach. One nie mają rocznych planów, 
notują zyski, dbają o człowieka do chwil ostatnich, pracują w białych ręka-
wiczkach oraz w poważnych strojach. Wzbudzają szacunek. Są niezawodni 
i zawsze potrzebni. Po prostu prawdziwi oraz dostojni. Dbają o człowieka.

2. W niektórych sklepach samoobsługowych naszego miasta zaczyna 
się bardzo ostro traktować klientów jako potencjalnych złodziejaszków, 
szczególnie wtedy, gdy wchodzą do środka z zakupami dokonanymi w in-
nych miejscach. Ma to miejsce przy kasie. Żenada, gdy mało elegancka, 
aktualna pani i władczyni głośno upomina klientów, że nie zgłosili wejścia 
z dodatkowymi zakupami, bo „ludzie kradną”. Oczywiście dwuznaczność 
sytuacji jest ewidentna. Przecież są kamery, możliwości ogłoszenia zasad 
– na widocznym miejscu – dokonywania zakupów. Na razie niesmak ko-

lejkowy i ostre zdania kasjerki – takie mamy polecenie. Czy to takie trudne 
pani służbistko – kasjerko, kierowniczko sklepu czy dyrektorze, bądź me-
nadżerze, zachować kulturę wobec klienta? Wystarczy zainstalować skrytki 
na zakupy, by w nich zostawiać, zakupione w innym miejscu, przedmioty. 
Trzeba chcieć. Kultura sprzedaży mieści w sobie słowo przepraszamy za 
utrudnienia, a powiedzenie klient nasz pan – trzeba między bajki włożyć. 
Oczywiście gminne.

3. Cyrk to? Wzmacnia się nowa forma miłości do człowieka i jego zdrowia, 
a szczególnie prywatnego portfela. Koszmarnie wysokie opłaty za wywóz 
śmieci są tylko chwilową barierą. Śmietniki jak gołębniki umaiły tereny 
osiedlowe w Krzeszowicach. Każdy blok ma już swój, oznaczony numerem, 
„prywatny” zestaw kolorowych kontenerów. Każdy lokator otrzymał klucz 
do owego ogrodzonego miejsca. Z podpisem na specjalnej liście. Już po 
kilkunastu dniach widać jak wielu mieszkańcom daleko do przestrzegania 
zasad segregacji śmieci. Jeżeli ktoś miesza papier z odpadami plastikowy-
mi, nie wrzuca do specjalnych pojemników nieczystości tylko obok, tak, że 
trudno wejść do środka, to z czym mamy do czynienia? I z kim? Życie po-
każe jak i ten problem zostanie potraktowany. Na razie funkcjonuje przeko-
nanie, że to sąsiad jest brudasem. Zbiorowa odpowiedzialność przed nami.

koLcZasty
krZesZowice, 23.01.2020 r.

 



www.ckiskrzeszowice.pl [ 25 ]

NOC W STODOLE
PENSJONAT „PRZY DOLINIE” W PACZÓŁTOWICACH
Biorąc pod uwagę idealne wręcz położenie gminy Krzeszowice (bli-
skość aglomeracji krakowskiej i śląskiej, przebiegająca przez gminę 
autostrada A4 oraz droga krajowa nr 79), staje się ona bazą wypadową 
do wielu popularnych i chętnie odwiedzanych miejsc, takich jak np. 
Kraków, Oświęcim, Wieliczka, Wadowice, Ojców czy Zator. Mieszkańcy 
naszej gminy tworzą coraz to nowe miejsca, gdzie można odpocząć 
od zgiełku dużych ośrodków miejskich. Jednym z takich miejsc jest 
pensjonat „Przy Dolinie”, prowadzony przez Agnieszkę Fryt, który roz-
począł swą działalność w maju 2017 roku.
Pomysł na otwarcie pensjonatu wyszedł od mamy pani Agnieszki – Haliny 
Kaczmarczyk, która sama wcześniej założyła agroturystykę pod tą samą 
nazwą – „Przy Dolinie”. W pobliżu domu rodzinnego pani Agnieszki stała 
stara stodoła, którą postanowiła wyremontować i stworzyć w niej miejsca 
noclegowe. Dodatkowym argumentem „za” była lokalizacja – ciche i spo-
kojne miejsce tuż u stóp Doliny Racławki. 

W obiekcie tym znajdują się: duża wspólna kuchnia, przestronna jadalnia 
z kącikiem wypoczynkowym, dwa pokoje 2-osobowe, jeden pokój 3-oso-
bowy i jeden pokój 4-osobowy – wszystkie z łazienkami, TV i WiFi. W ogro-
dzie obok obiektu goście mają możliwość przygotowania sobie grilla, pie-
czonych ziemniaków czy też potraw z kociołka. Informacje o pensjonacie 
można znaleźć na Facebooku, na portalu Booking.com, gdzie zbiera bardzo 
wysokie noty, oraz na stronie https://pensjonat-przy-dolinie.business.site.

Gorący sezon przypada na okres wakacyjny (czerwiec-sierpień), jednak-
że początkiem wzmożonego ruchu turystycznego jest oczywiście długi 
weekend majowy. Goście chętnie rezerwują również noclegi na święta 
Wielkanocne, okres Bożego Narodzenia i Sylwestra. Pensjonat odwiedza-
ją najczęściej rodziny z dziećmi, rowerzyści, wspinacze, golfiści, goście 
weselni, seniorzy czy też uczestnicy oraz zawodnicy imprez i wydarzeń 
odbywających się na terenie gminy Krzeszowice. Do pensjonatu „Przy Do-
linie” przyjeżdżają ludzie z całego świata, np. z Anglii, Francji, Chin, Omanu, 
Izraela, Jerozolimy.

Dodatkowo pani Agnieszka – z zawodu kosmetolog – ma w pobliskim 
Tenczynku gabinet SPA, a przy nim Apartament Pozytywka (4-5 osobowy) 
z dwoma sypialniami, kuchnią i łazienką, który działa od 2016 roku. Przy 
tym komfortowym obiekcie, zlokalizowanym u stóp Buczyny, goście mają 
również do dyspozycji altanę z ogrodem. O dziwo, ten niewielki obiekt, 
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem turystów z zagranicy, którzy 
z tego miejsca mają doskonałe połączenie z chętnie odwiedzaną Kopalnią 
Soli w Wieliczce, Muzeum Auschwitz i oczywiście z popularnym Krakowem. 
Coraz częściej pojawiają się tutaj też miłośnicy turystyki rowerowej i pie-
szej, niezmiennie kierujący swe kroki na Zamek Tenczyn.

Pensjonat „Przy Dolinie” wyróżnia przede wszystkim lokalizacja. Bliskość 
Rezerwatu Dolina Racławki sprawia, że miejsce to jest wyjątkowe pod 
wieloma względami. Cisza i spokój oraz sąsiedztwo natury czyni tę lo-
kalizację szczególną, jeśli chodzi o potrzeby współczesnego człowieka 
spragnionego relaksu i prawdziwego wypoczynku. Każdego ranka można 
sobie iść pobiegać po Dolinie Racławki (…). Budzi nas tu śpiew ptaków (…). 
Tutaj już jesteśmy na końcu świata. Tu już nie słychać samochodów – mówi 
pani Agnieszka, określając to, co według niej wyróżnia pensjonat spośród 
wszystkich innych. 

tekst: MateusZ godyń, Zdjęcia: anna tarko, MateusZ godyń

NOWE WŁADZE 
KRZESZOWICKI KLUB PODRÓŻNIKA
Podczas zebrania, które odbyło się 18 stycznia, „Podróż-
nicy” wybrali nowe władze swojego klubu. Aktualny 
Zarząd prezentuje się następująco: przewodniczący 
- Teresa Ślusarczyk, wiceprzewodniczący - Marek Mazur-
kiewicz, skarbnik - Barbara Styrylska, sekretarz - Anna 
Zimnal. Członkowie Zarządu: Andrzej Bulicz, Michał Dzi-
dek, Andrzej Rokicki, Teresa Rokicka.

red.
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NA POCZĄTEK SEZONU 
BESKID ŚLĄSKI 
Krzeszowicki Klub Podróżnika (KKP) rozpoczął nowy sezon turystycz-
ny od wycieczki w Beskid Śląski. Często to właśnie pasmo górskie wy-
bieramy na zimowe wycieczki, bowiem tutejsze trasy są stosunkowo 
łatwe i możliwe do przejścia przy krótkim zimowym dniu. Naszym 
celem były dwa szczyty: Szyndzielnia i Klimczok. 
Autokarem dotarliśmy na obrzeża Bielska-Białej, pod dolną stację pierwszej 
w Polsce kolejki gondolowej, skąd część osób wyjechała wagonikami do 
góry, a pozostali zielonym szlakiem poszli w kierunku Szyndzielni. W dolnej 
partii gór panuje jesienna aura, ale im wyżej, tym więcej upragnionego 
śniegu. Przed nami wyłonił się widok gór w zimowej szacie. Dwa lata temu 
czuliśmy się tu jak w baśniowej Narnii. Aktualnie śniegu było mniej, ale miło 
było zobaczyć biały puch, którego obecnie nie uświadczy się w rodzimych 
stronach. Pogoda dopisywała – piękne słońce umilało nam wędrówkę, 
podświetlając uroczo oblodzone czubki drzew. Dotarliśmy do budynku schroniska na Szyndzielni, stworzonego w stylu 

alpejskim z charakterystyczną wieżyczką, skąd rozpościera się przepiękna 
panorama Tatr. Po chwili odpoczynku ruszyliśmy w stronę schroniska na 
Klimczoku. Silny wiatr utrudniał nieco wędrówkę, ale mimo to na szlaku 
mijaliśmy wielu entuzjastów górskich wędrówek. Schronisko na Klimczoku 
dosłownie pękało w szwach. Zatrzymaliśmy się tam na chwilę odpoczynku, 
by poobserwować szusujących na zboczu Klimczoka narciarzy. Ci, którzy 
nie zdecydowali się na powrót kolejką na dół, szybciej udali się w trasę 
powrotną. Szlak był śliski, zejście zajmowało więcej czasu, ale grunt to buty 
z dobrym protektorem. Bezcennym wyposażeniem podczas zimowych 
wycieczek są raki zakładane na podeszwy obuwia. 

Schodząc, mijaliśmy wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Pełni szacunku dla kwestujących, dorzuciliśmy się do ich puszek, wpierając 
tę szlachetną akcję! To była udana inauguracja piątego już sezonu KKP.

tekst: Michał dZidek
 Zdjęcia: andrZej buLicZ, andrZej rokicki

HERBATKA DLA BABCI I DZIADKA
23 stycznia w Szkole Podstawowej w Zalasiu zorganizowano imprezę dedykowaną babciom i dziad-
kom, pod nazwą „Herbatka dla babci i dziadka”. Oprócz mieszkańców Zalasu byli także goście z Sanki 
i Grojca. Spotkanie uświetnił występ artystyczny muzyka Janusza Blecharza, wokalistki Magdaleny 
Majewskiej oraz recytacje Heleny Szlachty, która zaprezentowała własną poezję. Występowały rów-
nież dzieci z Zalasu, które zachwyciły wszystkich. Były też wspaniałe ciasta upieczone przez mamy 
uczniów szkoły oraz inne pyszności zakupione ze środków sołeckich. Organizatorami Dnia Babci 
i Dziadka w Zalasiu był sołtys Henryk Woszczyna, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Miłośników Zalasu 
Amonit oraz Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki.

tekst: red. 
Zdjęcia: organiZatorZy

KOLĘDNICY
Kordian Zawierucha i Piotr Szczepański z Nawo-
jowej Góry kultywują dawne tradycje. W okresie 
Bożego Narodzenia chodzą z szopką od domu 
do domu i radośnie kolędują. O tym, że dobrze 
śpiewają, przekonali się wszyscy, którzy ich przy-
jęli. Zapewne dzięki takim mędrcom i pasterzom, 
głoszącym narodzenie Bożej Dzieciny, tradycja 
kolędowania przetrwa kolejne pokolenia.

tekst i Zdjęcia: Maciej Liburski
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S T R O N A   D L A   S E N I O R A

S T R O N A   D L A   S E N I O R A

W wyniku nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono pod-
stawę prawną do tworzenia Gminnych Rad Seniorów. W ustawie tej czyta-
my, że gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warun-
ki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności 
lokalnej. Rada Miejska, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowa-
nych środowisk, może utworzyć Gminną Radę Seniorów, która ma charak-
ter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się ona z przedstawicieli 
osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób 
starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów prowadzących Uniwersytety Trzeciego Wieku. Rada Miejska, 
powołując Gminną Radę Seniorów, nadaje jej statut określający tryb wy-
boru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału 
działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na 
rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru 
członków Gminnej Rady Seniorów. 

Przedmiotem działalności Gminnej Rady Seniorów powinno być przede 
wszystkim opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji se-
niorów i seniorek, opiniowanie aktów prawa miejscowego, dotyczących 
najstarszych mieszkańców i mieszkanek miasta, przedstawianie propozycji 
w zakresie ustalania priorytetowych zadań i prac legislacyjnych na rzecz se-
niorów i seniorek w perspektywie krótko- i długookresowej. Rada Seniorów 
powinna zajmować się inicjowaniem działań na rzecz seniorów i seniorek, 
upowszechnianiem i promowaniem współpracy władz samorządowych 
gminy ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych, wspieraniem 
różnych form aktywności seniorów i seniorek, dążeniem do umacniania 
międzypokoleniowych więzi społecznych. Ważne, aby Rada Seniorów mo-
nitorowała potrzeby seniorów i seniorek, zamieszkałych na terenie gminy, 
podejmowała działania w zakresie przełamywania stereotypów na temat 
starości oraz seniorów i seniorek, a także budowania ich autorytetu. Do 
działalności Gminnej Rady Seniorów należy także upowszechnianie wiedzy 
o potrzebach i prawach osób starszych, podejmowanie działań dążących 
do budowy pozytywnego wizerunku seniorów i seniorek. 

Rolą Gminnej Rady Seniorów jest przede wszystkim komunikowanie 
potrzeb osób starszych, ich opiniowanie i konsultowanie z lokalnymi  wła-
dzami. Rada Seniorów może również podejmować wiele innych działań na 
rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w gminie. 
Od uchwalenia powyższych przepisów do dnia dzisiejszego powołano 
tylko 400 Gminnych Rad Seniorów, mimo że w naszym kraju istnieje 2500 
gmin. 

MIEJSKA RADA SENIORÓW W KRZESZOWICACH
Powołana w 2016 roku Miejska Rada Seniorów w Krzeszowicach I kadencji 
podjęła szereg działań służących seniorom z terenu naszej gminy. Jednym 
z nich jest niewątpliwie inicjatywa pn. „Koperta Życia Seniora w gminie 
Krzeszowice”. Współpraca w ramach tej inicjatywy z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz Krzeszowickim Centrum 
Zdrowia, którą kontynuujemy, pozwala na dotarcie do osób chorych i sa-
motnych. Zakupione „Koperty Życia” w nakładzie 1500 sztuk są cały czas 
rozpowszechniane. 

Realizując nasz główny cel, jakim jest służenie seniorom z terenu gminy 
Krzeszowice poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb, podejmu-
jemy działania w różnych obszarach życia społecznego. 16 grudnia 2019 
roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego odbyła się V sesja Miejskiej Rady 
Seniorów w Krzeszowicach II kadencji. W obradach uczestniczył burmistrz 
Wacław Gregorczyk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk Woszczy-
na, radna Rady Miejskiej Stanisława Maciejowska, prezes Fundacji „Kobieta 
w Regionie” Monika Dudek, pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania 
Uzależnieniom Nina Kurdziel, przedstawicielka Klubu Seniora „Radość Ży-
cia” Stanisława Pyrdek, a także Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli.

Po otwarciu sesji, stwierdzeniu prawomocności obrad, przyjęciu porządku 
obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji, podsumowana została działal-
ność Rady w 2019 roku. Minął rok od powołania II kadencji Miejskiej Rady 
Seniorów w Krzeszowicach. Radni seniorzy, chcąc świadomie i rzetelnie 
pełnić swoją funkcję, uczestniczą w szkoleniach poświęconych tematyce 
dotyczącej funkcjonowania Gminnych Rad Seniorów, a także pracy na rzecz 
drugiego człowieka. Podczas sesji jednogłośnie przyjęliśmy plan pracy 
Rady na 2020 rok. Poza współpracą z władzami samorządowymi gminy 
Krzeszowice, uczestnictwem w uroczystościach patriotycznych, współor-
ganizacją „Niedzieli dla Seniora” na krzeszowickim Rynku, pełnieniem dy-
żurów oraz propagowaniem Ogólnopolskiej Karty Seniora i popularyzacją 
„Koperty Życia”, Rada Seniorów weźmie udział w opracowaniu i wydaniu 
informatora dla seniorów pn. „Co senior wiedzieć powinien”. Pragniemy, 
aby na terenie Urzędu Miejskiego powstała tzw. „Skrzynka pomysłów 
i wniosków seniorów”. Ma ona służyć polepszeniu sytuacji mieszkańców 
naszej gminy w wieku 60+. 

Podczas sesji radni zdecydowali, że będą pełnić dyżury w każdy drugi 
czwartek miesiąca. Dyżury odbywać się będą w Urzędzie Miejskim w Krze-
szowicach, w godzinach od 14.00 do 15.00, w pokoju 101. 

Sesja była także okazją do wspólnego świętowania Świąt Bożego Narodze-
nia. W uroczystej atmosferze, łamiąc się opłatkiem, składaliśmy sobie życze-
nia. Pragniemy życzyć Państwu wielu sukcesów, realizacji wyznaczonych 
celów oraz wszelkiej pomyślności w 2020 roku.

heLena Latawiec
PrZewodnicZąca Miejskiej rady seniorów  

   w krZesZowicach

CZYM SĄ I W JAKIM CELU POWOŁYWANE SĄ GMINNE 
RADY SENIORÓW?
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dlitwę. Były też wspólnie śpiewane 
kolędy, łamanie się opłatkiem, wiele 
najlepszych życzeń i drobne prezenty 
spod choinki.  

Podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Woli Filipowskiej 
zaprezentowali wzruszającą, bardzo 
starannie opracowaną opowieść wigi-
lijną z wierszami o tematyce świątecz-
nej, kolędami, inscenizacją epizodów 
z Pisma Świętego. Zachwyciła piękna 
kolorowa scenografia i  kostiumy 
przygotowane samodzielnie przez 
pensjonariuszy, pod  kierunkiem 
pań instruktorek i terapeutek Beaty 
Cichoń, Małgorzaty Ostrowskiej i Ewy 
Ostrowskiej-Kłeczek. Wszyscy twórcy 
i wykonawcy inscenizacji zostali nagrodzeni gorącymi brawami. Jak przy-
stało na spotkanie wigilijne, ważnym punktem programu były tradycyjne 
potrawy, bardzo smaczne i elegancko podane. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim pracownikom restauracji Frykas za ich pracę, uprzejmość i tro-
skę o stworzenie prawdziwie świątecznej atmosfery. 

Na zakończenie kilkugodzinnego spotkania raz jeszcze Teresa Piekara 
dziękowała wszystkim, którzy pomogli Zarządowi IZPM w zorganizowaniu 
Wigilii, szczególnie władzom wojewódzkim za przyznaną dotację, dyrektor 
Anecie Solarz i zaangażowanym w ten projekt pracownikom GOPS; dzię-
kowała też za obecność wiceburmistrzowi Adamowi Godyniowi i życzyła 
pięknych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. 

ZarZąd interwencyjnego ZesPołu PoMocy MiędZyLudZkiej

JESZCZE MOŻESZ POMÓC NAJBIEDNIEJSZYM DZIECIOM
z terenu Krzeszowic, przekazując 1% podatku na

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej

Nasz numer w KRS: 0000088123
www.izpm.pl

 ZARZĄD IZPM

Zapal w nas blask Gwiazdy
Pokaż drogę do Betlejem

Nasz stół wigilijny mieścił się w restauracji Frykas, był pięknie nakry-
ty białym obrusem, udekorowanym gałązkami jodłowymi i żywymi 
kwiatami. 20 grudnia zasiadło przy nim ponad 100 osób – podopiecz-
nych Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Caritas z Woli Filipowskiej – ludzi samotnych, starszych, scho-
rowanych, ubogich. To właśnie szczególnie w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia odczuwa się najdotkliwiej niedostatek, osamotnienie, 
brak rodzinnego ciepła i bliskości. 
Cieszymy się więc, że dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego w wysokości 5000 zł, przy zaangażowaniu środków 
własnych IZPM,  mogliśmy we  współpracy z GOPS zorganizować tę 
uroczystość. To prawdziwie rodzinne spotkanie – mówiła prezes Teresa 
Piekara – witając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wszystkich zebranych; 
życzyła radosnych, spokojnych Świąt i miłej atmosfery w czasie naszej 
Wigilii. Życzenia świąteczne, słowa wiary, nadziei i miłości skierował do 
uczestników spotkania ksiądz proboszcz Karol Szałas. Przeczytał fragment 
Ewangelii o narodzeniu Jezusa, pobłogosławił opłatki i poprowadził mo-

WIGILIA Z INTERWENCYJNYM ZESPOŁEM POMOCY 
MIĘDZYLUDZKIEJ

Strażacy z OSP Krzeszowice pomogli w rozładunku ponad 5 ton żyw-
ności dla potrzebujących z Krzeszowic. Kolejną już akcję dystrybucji 
organizuje Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej, wspólnie 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Z tego rodzaju wsparcia 
korzysta blisko 300 osób.

SPOTKANIE OPŁATKOWE
Grudniowe spotkanie opłatkowe w restauracji „Zamkowa” w Tenczynku 
miało i tym razem uroczysty charakter. Spotkanie zorganizował II Batalion 
Brygady Południowej w Krzeszowicach. Wśród gości byli ksiądz kapelan 
pułkownik Stanisław Salawa, proboszcz parafii w Tenczynku ksiądz Jan 
Kubiś, a także prokurator Prokuratury Regionalnej Marek Stanek. Były świą-
teczno-noworoczne życzenia i wigilijny obiad. Nie zabrakło też wspólnego 
kolędowania. Wyśpiewano wiele pastorałek i staropolskich kolęd. Wszyscy 
rozstawali się w serdecznej atmosferze, z nadzieją na kolejne spotkanie...

red.
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JASEŁKA W CZERNEJ
To już stało się tradycją, że 6 stycznia mieszkańcy Czernej spotykają 
się, by wspólnie kolędować.
W OSP Czerna zostały zaprezentowane jasełka, które miały charakter wie-
lopokoleniowy. Wystąpiły dzieci, młodzież oraz rodzice uczniów Szkoły 
Podstawowej z Czernej. Wystąpiły też Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
i orkiestra dęta. Nie zabrakło również opłatka, którym wszyscy przybyli 
mogli podzielić się przy wspólnym stole. Spotkanie w Święto Trzech Króli 
w Czernej jest imprezą cykliczną, która na stałe wpisała się do miejskiego 
kalendarza imprez kulturalnych naszej gminy.

tekst: red., Zdjęcia: Marian Lewicki

INTEGRACJA 
I AKTYWNOŚĆ
W grudniu, tuż przed świętami, rozpoczął 
się ciekawy projekt realizowany przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Nowej Góry oraz Szkołę 
Podstawową w Nowej Górze, pod tytułem 
„Nowogórskie Boże Narodzenie”. 
Projekt poświęcony był tradycjom, zwyczajom 
związanym ze Świętami Bożego Narodzenia od 
czasu adwentu do Trzech Króli. Obejmował on:

• konkurs szopek wykonanych przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Nowej Górze, zakończony ogłoszeniem wy-
ników i rozdaniem nagród, 

• nowogórskie kolędowanie w święto Trzech 
Króli, 6 stycznia, przy fontannie w centrum 
Nowej Góry,

• wystawienie jasełek w wykonaniu uczniów, 
nauczycieli, rodziców i ich gości.

W gminie Krzeszowice istnieje bogata tradyc-
ja związane ze świętami. Zachowało się wiele 
starych zwyczajów i kultywowanych jest wciąż 
wiele obrzędów. Dlatego też projekt miał na celu 
utrwalenie istniejącego zwyczaju wykonywania 
przez mieszkańców bożonarodzeniowych szopek, 
zawierających elementy z historii wsi Nowa Góra. 

W święto Trzech Króli mieszkańcy Nowej Góry 
spotkali się przy fontannie na tradycyjnym 
wspólnym kolędowaniu. Spotkanie uświetnił 
występ dzieci z nowogórskiej Scholki, Koła Go-
spodyń Wiejskich Ostrężnica i Łany oraz grupy 
gitarowej prowadzonej przez Janusza Blecharza. 
Wspólnie z mieszkańcami kolędował burmistrz 
Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz 
radny Rady Miejskiej Wojciech Pałka. 

Jasełka wystawiane są w Nowej Górze od 11 lat. 
Aktorami w tym przedsięwzięciu są nauczyciele, 
uczniowie, dyrekcja, rodzice i przyjaciele no-
wogórskiej szkoły. Z każdym kolejnym rokiem 
przedstawienia są bardziej dopracowane, po-
mysłowe i przemyślane. Nie dziwi zatem fakt, że 
spektakle cieszą się ogromnym powodzeniem. 
Zaczęło się od jednej prezentacji w małej sali, 

a dziś wystawiane są kilkukrotnie dla setek osób. 
Wszystkie te wspomniane przedsięwzięcia poka-
zują, że integracja i aktywność w Nowej Górze, to 
nie są puste slogany. Projekt „Nowogórskie Boże 
Narodzenie” był dofinansowany przez Gminę 
Krzeszowice.

red.



[ 30 ] – Magazyn Krzeszowicki 1/2020

TENCZYNEK
Grudniowe spotkanie wigilijne w Tenczynku zorganizował Zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich Tenczy-
nianki. Podczas spotkania został poświęcony nowy samochód, podno-
śnik – ratowniczy Volvo SH 18.

Samochód otrzymał imię Ala – zdrobnienie od imienia jakie nosi prezes 
tenczyńskiej OSP Alicja Gaj. To z wielkiego szacunku dla naszej Prezes – 
mówili zadowoleni ze swojej decyzji druhny i druhowie. Prezes Alicja nie 
kryła wzruszenia. Samochód w obecności wielu ważnych gości poświęcił 
proboszcz parafii ksiądz Jan Kubiś. Były przemówienia, życzenia i wspólne 
kolędowanie. Gitarowy akompaniament to zasługa Marzeny Kubin i księ-
dza proboszcza. Nie zabrakło atrakcji i niespodzianek, także kulinarnych. 
Święty Mikołaj obdarował dzieci prezentami, a wszystkich – cukierkami 
w czekoladzie. Nad przebiegiem spotkania czuwały prezes OSP Alicja Gaj 
i przewodnicząca KGW Janina Siuda. 

W radosnym spotkaniu wigilijnym w Ten-
czynku uczestniczyli m.in. wicemarszałek 
Województwa Łukasz Smółka, dyrektor 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa Adam Ślusarczyk, burmistrz 
Gminy Wacław Gregorczyk, przedstawiciel 
PSP Jacek Kukuła, komendant gminny 
OSP Mieczysław Odrzywołek, skarbnik 
ZM-G OSP Barbara Kurdziel, druhowie 
gminnych jednostek OSP Rafał Piechota 
i Sylwester Nawała, sołtys Jerzy Wnęk, se-
niorka Gospodyń Wiejskich Stanisława Ce-
kiera, komendant Straży Miejskiej Janusz 
Mitka. Niech ta wigilijna radość zawsze 
towarzyszy druhnom, druhom, gospody-
niom wiejskim i wszystkim mieszkańcom 
Tenczynka.

tekst i Zdjęcia: Maciej Liburski

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE
OSIEDLE PARKOWE
Dzień przed końcem roku, już po raz kolejny, przewodnicząca Osiedla 
Parkowego Irena Godyń, wspólnie z członkami Zarządu, zaprosiła 
mieszkańców Osiedla na Noworoczne Spotkanie z Kolędą.

W poniedziałkowy wieczór, 28 grudnia, z Sali Herbowej Urzędu Miejskiego 
popłynęły dźwięki najpiękniejszych kolęd. Również w tym roku oprawę 
muzyczną zapewnili kolędującym mieszkańcom Grzegorz Klimczak i Wie-
sław Gertner, przy profesjonalnym wsparciu Lucyny Klimczak.

Na to wspólne kolędowanie z roku na rok przybywa coraz więcej miesz-
kańców. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Wacław Gregorczyk, zastępca 
burmistrza Adam Godyń, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stry-
czek oraz radna RM Krystyna Galos. Z zaproszenia skorzystali również radni 
Rady Powiatu Grzegorz Małodobry i Adam Ślusarczyk, a także komendant 
Straży Miejskiej Janusz Mitka oraz komendant OSP w Krzeszowicach Stani-
sław Mirek.

Gospodarze zadbali o uroczystą, świąteczną oprawę i poczęstunek, wśród 
którego nie zabrakło domowych wypieków. Natomiast znakomitą i ciepłą 
atmosferę, towarzyszącą spotkaniu, stworzyli sami jego uczestnicy.

red.
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OSIEDLE CENTRUM
Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla 
Centrum organizowane jest już od kilkunastu 
lat. W tym roku, w styczniu, z zaproszenia prze-
wodniczącej Małgorzaty Podoby i pozostałych 
członków Zarządu osiedla skorzystało ponad 
70 osób.
Na imprezę przybyli zaproszeni goście, ks. pro-
boszcz Andrzej Szczotka i burmistrz Wacław Gre-
gorczyk, obecny był też wiceburmistrz Witold Kul-
czycki, który jest mieszkańcem osiedla Centrum. 
O to, aby stoły były obficie zastawione oraz by 
pięknie wyglądały, zadbały panie: Agata Kulczycka, 
Beata Matysik, Joanna Kuflik, Elżbieta Kwaśniew-
ska i Helena Szlachta. Spotkanie odbywało się 
w okresie poświątecznym, więc śpiewano kolędy. 
Zabrzmiały one pięknie dzięki dwóm świetnym 
muzykom – Januszowi Blecharzowi i Antoniemu 
Przybylskiemu. Przewodnicząca Małgorzata Podo-
ba dziękuje wszystkim sponsorom i darczyńcom, 
którzy wsparli organizację tej – jakże ważnej dla 
najstarszych mieszkańców osiedla Centrum – im-
prezy.

tekst i Zdjęcia: Marian Lewicki

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 
ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
Na corocznym spotkaniu opłatkowym w Willi 
Domańskich tradycyjnie spotkali się Miło-
śnicy Ziemi Krzeszowickiej oraz sympatycy 
Stowarzyszenia. Ksiądz dziekan dr Andrzej 
Szczotka, łamiąc się opłatkiem, błogosławił 
uczestnikom spotkania.
Lucyna i Grzegorz Klimczakowie wykonali 
utwór dedykowany na zbliżającą się rocznicę 
100-lecia urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II 
oraz wspólnie z uczestnikami spotkania śpiewali 
kolędy. Kolejny opłatek Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Krzeszowickiej to łączność przeszłości 
i tradycji z teraźniejszością. Spotkanie opłatkowe 
prowadził prezes Stowarzyszenia Leszek Sybilla, 
w obecności Doroty Strojnowskiej i Andrzeja Mę-
drali oraz wielce zasłużonej dla Stowarzyszenia 

Teresy Czerny. Było też wielu ważnych gości, m.in 
prezes Kopalni Wapienia „Czatkowice” Paweł Da-
nek, radni Rady Miejskiej: Jerzy Ciężki i Wojciech 
Pałka, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach Anna Miga, redaktor Leszek Konarski, 
reprezentująca współwłaściciela Willi, Bartosza 
Bilińskiego, Anna Wasiak.

tekst i Zdjęcia: Maciej Liburski

RUDNO
Na spotkanie opłatkowe mieszkańców Rudna 
zaprosił sołtys Rafał Piechota. Ci, którzy mo-
gli w nim uczestniczyć, nie kryli zadowolenia. 
Wspólne kolędowanie sprzyjało domowej, 
radosnej atmosferze. 

A żeby w śpiewie dorównać nowemu probosz-
czowi, księdzu Janowi Kubisiowi, trzeba było 
mocno wytężyć słuch i struny głosowe. Toteż 
na solowy występ zdecydowała się jedynie uty-
tułowana śpiewaczka ludowa Maria Dębska. 
Poszło jej znakomicie! W spotkaniu opłatkowym 

w Rudnie, mimo licznych w tym dniu obowiąz-
ków, uczestniczył burmistrz Wacław Gregorczyk 
z małżonką Anną, Jan Ryś - laureat nagrody „Źró-
dło Sukcesu”, a także Rudnianki, które w tym roku 
obchodzić będą jubileusz 40-lecia. 

tekst i Zdjęcia: Maciej Liburski
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WOLA FILIPOWSKA
28 grudnia w Zielonym Domu w Woli Filipowskiej zorganizowano spo-
tkanie opłatkowe dla seniorów. Organizatorzy spotkania, Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Woli Filipowskiej wraz Radą Sołecką, oprócz 
Seniorów zaprosili m.in. Panie z Miejskiej Rady Seniorów, przedstawi-
cieli Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Woli Filipowskiej i Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz wiceburmistrza Adama Godynia. 
Po przywitaniu gości przez przewodniczącą KGW Barbarę Dudek-Ciura, 
złożeniu życzeń noworocznych i uczczeniu pamięci Tych, którzy odeszli, 
wszyscy uczestnicy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Po nich 
śpiewane były kolędy, smakowano przygotowane przez Panie z KGW po-
trawy, prowadzono ożywione rozmowy. Na zakończenie Goście wpisywali 
się do Kroniki KGW, dziękowali za zaproszenie i mile spędzony czas wśród 
znajomych.

M. kucieL

ŻARY
Żary to małe, ale bardzo atrakcyjne sołectwo naszej gminy. Tu wciąż, 
dzięki miejscowemu KGW, kultywuje się stare zwyczaje i obrzędy. Boże 
Narodzenie w Żarach to wiara i tradycja, a noworoczna kolęda to po-
winność. Dziś jesteśmy razem. Może za rok będzie nas więcej – mówi  
z nadzieją sołtys Żar Kazimierz Przybylski.
Nie zawiedli mieszkańcy, a także zaproszeni goście, m.in. małżonka Burmi-
strza Gminy Anna Gregorczyk, zastępca burmistrza Adam Godyń z małżon-
ką, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek z małżonką, dyrektor 
Powiatowego Szpitala w Chrzanowie Artur Baranowski z małżonką, radna 
Rady Miejskiej Ewa Rogusz-Klocek z mężem, który przygrywał na akorde-
onie, by uczestnikom spotkania łatwiej się śpiewało. Miła atmosfera sołec-
kiej kolędy w Żarach zapewne długo pozostanie w pamięci wszystkich.

tekst i Zdjęcia: Maciej Liburski
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NAWOJOWA GÓRA
Wielu mieszkańców Nawojowej Góry zjawiło się na sołeckim spotka-
niu opłatkowym. Wszyscy składali sobie życzenia i kolędowali wraz  
z miejscowym zespołem wokalno-instrumentalnym. 
Spotkanie zaszczycili swą obecnością m.in. proboszcz parafii ksiądz Wło-
dzimierz Szumiec, burmistrz Wacław Gregorczyk z małżonką Anną, radny 
Rady Miejskiej Jan Węgrzyn, prezes OSP Wacław Sobczyk, radny Rady Miej-
skiej poprzednich kadencji Jan Kanty Wójcik, dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Nawojowej Górze Agnieszka Mitka. Nad całością radosnej wieczerzy 
czuwała sołtys Klaudia Węgrzyn, a w kuchni rządziła Krystyna Żak, wspo-
magana przez Panie z KGW. Domowa atmosfera sprawiła, że nikt nie czuł 
się obco – toczono serdeczne rozmowy, a kolędowaniu nie było końca. Do-
bry klimat spotkania, niczym przy wigilijnym stole, udzielił się wszystkim.  
W Domu Gromadzkim było jak w domu.

tekst i Zdjęcia: Maciej Liburski

SIEDLEC
Dzień Seniora w Siedlcu, połączony z tradycyjnym spotkaniem opłat-
kowym, przygotowało uroczyście Koło Gospodyń Wiejskich. Gości 
witała i nad całością spotkania czuwała przewodnicząca Koła Anna 
Szlachta, wspierana przez Annę Wróbel i wszystkie Panie z KGW. 
Po modlitwie, prowadzonej przez siostrę Maksymilianę, były życzenia  
i wspólne kolędowanie z zespołem, a nawet tańce. Do tego wspaniały po-
częstunek Pawła Szlachty i pomocnika Mariana Chmury. Tego dnia najważ-
niejsi byli seniorzy, stąd wiele serdeczności pod ich adresem. Na opłatek 
i spotkanie z seniorami przybyli m.in. zastępca burmistrza Adam Godyń  
z małżonką, radna Rady Miejskiej Stanisława Maciejowska, sołtys Stanisław 
Molik, sponsorzy.

tekst i Zdjęcia: Maciej Liburski
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MISTRZOSTWA GMINY KRZESZOWICE
SIATKÓWKA 
Igrzyska dzieci – chłopcy
W czwartek, 16 stycznia, na hali widowiskowo-sportowej odbyły się zma-
gania w piłce siatkowej chłopców, w kategorii Igrzyska Dzieci. Do zawodów 
przystąpiły szkoły z Krzeszowic, Tenczynka, Woli Filipowskiej, Ostrężnicy 
i Zalasu. Turniej został rozegrany w systemie „każdy z każdym”. Zawody były 
bardzo zacięte i aż trzy drużyny uzyskały tę samą liczbę punktów w końco-
wym rozrachunku, a o miejscach decydowały „małe punkty”.

DUBIE
Organizatorem Dnia Seniora w Dubiu był 
sołtys Zbigniew Wąsik. Noworoczną inicja-
tywę wsparli członkowie nowo powołanego 
lokalnego stowarzyszenia Dolina Pstrąga, 
prezes Mirek Więcław oraz Marta Więcław, 
Halina Maciejowska, Anna Klocek, Zuzanna 
Dorynek. 
Wspólne kolędowanie i przyjacielskie rozmowy 
sprawiły, że wszyscy czuli się znakomicie. Zado-
wolenia nie kryła również najstarsza z seniorek 
– Kazimiera Podobińska. Kolędujących seniorów 
grą na instrumentach i śpiewem znakomicie 
wspierali panowie Józek i Janek oraz mający w 
muzyce wiele do powiedzenia, a w zasadzie do 
wyśpiewania, ksiądz Jacek Szydło. W spotkaniu 
uczestniczył zastępca burmistrza Witold Kulczyc-
ki. Z seniorami w Dubiu jak zawsze było wesoło.

tekst i Zdjęcia: Maciej Liburski

Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
3. Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa im. Józefa Bema w Woli 
Filipowskiej
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy
5. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
6. Szkoła Podstawowa im Władysława Jagiełły w Tenczynku

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – cłopcy
W dniu 21 stycznia zostały rozegrane zawody szkolne w piłce siatkowej 
chłopców, w kategorii „Igrzyska Młodzieży Szkolnej”. W turnieju udział 
wzięło 5 reprezentacji szkolnych. Zespoły rozegrały mecze pomiędzy sobą 
w systemie „każdy z każdym”. Zwycięzcą okazała się drużyna reprezentują-
ca szkołę w Woli Filipowskiej.

Klasyfikacja końcowa:
1. Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa im. Józefa Bema w Woli 
Filipowskiej
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
4. Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Ryłko w Czernej
5. Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy

tekst: Piotr kołodZiej, Zdjęcia: MateusZ godyń
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XI Memoriał Szachowy Stanisława Łobaziewicza zgromadził około 
100 zawodników w kilku kategoriach wiekowych. Patronat honorowy 
imprezy objęli Burmistrz Gminy Krzeszowice oraz Prezes Małopol-
skiego Związku Szachowego. 
Organizatorami Turnieju była rodzina Stanisława Łobaziewicza i Krzysztof 
Urbanik oraz Restauracja Red Bowling Club Krzeszowice. Atrakcyjne na-
grody ufundowali sponsorzy: Paganini, Bricomarché Krzeszowice, Lafarge. 
W dwudniowej rywalizacji zwyciężyła Aleksandra Kieca z Gliwic, a najlep-
szym zawodnikiem z naszej gminy w kategorii dorosłych został Kamil Ma-
kówka, a w kategorii junior – Bartosz Gaj. Wszystkie dzieci otrzymały me-
dale. Z uczestnikami turnieju spotkali się: córka Stanisława Łobaziewicza 
– Edyta Jania, burmistrz Wacław Gregorczyk z małżonką Anną, zastępca 
burmistrza Witold Kulczycki, dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzano-
wie Artur Baranowski.

Maciej Liburski

XI MEMORIAŁ SZACHOWY

KOSZYKÓWKA 

Igrzyska Dzieci – chłopcy
We wtorek, 14 stycznia, odbyły się zawody szkolne w koszykówce, w kate-
gorii Igrzyska Dzieci. Do rozgrywek przystąpiło 11 reprezentacji szkolnych. 
Rywalizacja rozpoczęła się od spotkań grupowych, które miały na celu 
wyłonić najlepsze dwie drużyny do fazy półfinałowej. 

W grupie A awans uzyskała szkoła z Nowej Góry oraz Tenczynka. W grupie B 
zwyciężyła drużyna z Zalasu, a za nimi uplasowała się reprezentacja szkoły 
nr 1 z Krzeszowic. W pojedynkach półfinałowych lepsze okazały się zespoły 
z grupy B i to one rozegrały między sobą finał. Po raz drugi w tym turnieju 

lepszą drużyną była reprezentacja Zalasu i to ona zwyciężyła w całych 
zawodach.

Podium:

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

3. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze

tekst: Piotr kołodZiej
Zdjęcia: MateusZ godyń

TENIS STOŁOWY
W styczniu odbyła się cała seria zawodów szkolnych w tenisie stołowym. 
Cykl rozpoczął się w piątek, 10 stycznia, turniejem drużynowego tenisa 
stołowego w kategorii Igrzyska Dzieci, zarówno dziewcząt, jak i chłopców. 
W poniedziałek, 13 stycznia, zostały rozegrane zawody indywidualne w tej 
samej kategorii. Ostatni turniej odbył się w środę, 15 stycznia, w kategorii 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej, w tenisie stołowym indywidualnym chłopców 
i dziewcząt.

Igrzyska Dzieci – turniej drużynowy 
Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
1. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy
3. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
5. Szkoła Podstawowa im. mjra Józefa Ryłko w Czernej

Klasyfikacja końcowa chłopców:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Paczótłowicach
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy
4. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
5-6. Szkoła Podstawowa im. mjra Józefa Ryłko w Czernej, Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Brzechwy w Sance

Igrzyska Dzieci – turniej indywidualny
Podium – dziewczęta:
1. Milena Radwańska – Szkoła Podstawowa w Sance
2. Dominika Dąbek – Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy
3. Oliwia Markowicz – Szkoła Podstawowa w Sance

Podium – chłopcy:
1. Franciszek Wróblewski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
2. Bartosz Gaj – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
3. Filip Kulma – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach

Igrzyska Młodzież Szkolnej – turniej indywidualny 
Podium – dziewczęta:
1. Wiktoria Łacna – Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze
2. Karolina Lewicka – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach
3. Kamila Dąbek – Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy

Podium – chłopcy:
1. Piotr Bilski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
2. Damian Kopijka– Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach
3. Kacper Wyzgał – Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach

tekst: Piotr kołodZiej
Zdjęcia: MateusZ godyń
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WAŻNA PUBLIKACJA
Z okazji 95. rocznicy istnienia GKS „Świt” 
Krzeszowice została wydana książka opisu-
jąca historię tego zasłużonego dla gminy 
Krzeszowice klubu. Wydawcą publikacji jest 
GKS „Świt”, a materiały zostały opracowane 
i przygotowane do druku przez Wydawnic-
two Kubajak.
W książce przedstawiono zarys historii klu-
bu, opierając się na dostępnych materiałach 
archiwalnych, informacjach prasowych oraz 
rozmowach z indywidualnymi osobami. Mimo 
starań, autorom zapewne nie udało się dotrzeć 
do wszystkich źródeł ani ludzi. Jednak to, co udało się zawrzeć 
w książce, pokazuje piękne i bogate tradycje „Świtu”. Ponadto pu-
blikacja być może stanie się impulsem do podzielenia się z klubem 
swoimi wspomnieniami czy dokumentami przez tych członków 
i sympatyków klubu, którzy jeszcze tego nie zrobili. Książka nie jest 
opracowaniem naukowym czy monografią, ale zbiorem informacji, 
do których udało się dotrzeć wydawcy. Okazją do wydania posze-
rzonej i uzupełnionej publikacji może być 100-lecie klubu.

red. 



III edycja Projektu Grantowego 
„DOBRY SĄSIAD”
Akcja społeczna Kopalni Wapienia „Czatkowice”

Masz pomysł na zrobienie czegoś pozytywnego dla mieszkańców Krzeszowic? 
Weź udział w konkursie i zdobądź nawet 5 000 zł 

Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 17.02.2020 r. do 31.03.2020 r. w siedzibie kopalni.

rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej,  turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej;
programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży;
imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne;
wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych;
działania proekologiczne i akcje społeczne;
zagospodarowanie terenu;
wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Wszystkie szczegóły oraz Regulamin można znaleźć na stronie kopalni.

Na co można otrzymać Grant?

W konkursie mogą wziąć udział podmioty działające w zorganizowanej formie prawnej, w szczególności: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty prowadzące swoją 
działalność na terenie Gminy Krzeszowice.
Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń Jury wybierze najbardziej kreatywne i zgodne z regulaminem, które zostaną nagrodzone Grantami.

czatkowice.pl



Technik Masażysta
Jarosław Kuć
tel. 694 26 55 91

rej./inf. 12 282 53 12 

GABINET MASAŻU LECZNICZEGO
ul.Legionów Polskich 11a, 32-065 Krzeszowice

Profesjonalna pomoc prawna m.in.:

- prawo rodzinne
rozwody, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, podział majątku

- prawo spadkowe
stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, unieważnienie testamentu

- prawo cywilne
 zasiedzenie, zniesienie współwłasności, sprawy o zapłatę, w tym egzekucja

- odszkodowania komunikacyjne 
(postępowanie likwidacyjne, odwołania od decyzji Ubezpieczyciela, sprawy 
sądowe o zadośćuczynienie, odszkodowanie, samochód zastępczy)

- pisma procesowe, odwołania, wnioski, skargi, umowy, wezwania do zapłaty, 
analiza stanu prawnego sprawy i ocena zasadności roszczeń

 
Spotkania 

w Krakowie, Trzebini, Krzeszowicach po uprzednim umówieniu wizyty
 

Kancelaria Kraków: 
ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków

Kancelaria Trzebinia: 
ul. Kościuszki 134/10 (siedziba spółki Budownictwo A-M sp. z o.o.).

 
tel: 669 971 756 | e-mail: biuro@mk-kancelaria.com.pl

Specjalistyczny Gabinet 
Ginekologiczno-Położniczy

Dr. n.med. Krzysztof Skotniczny
specjalista ginekolog-położnik

przyjmuje:  poniedziałki, wtorki, czwartki 16ºº - 18ºº
Uprawnienie do wydawania zwolnień lekarskich
Rekomendacja Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Lek. med. Karolina Jakubiec-Wiśniewska
przyjmują:  wtorki 15ºº - 17ºº

Gabinet Diagnostyki Ultrasonogra�cznej
 USG PRENATALNE – 3D/4D  aparatem GE VOLUSON E 6

USG           -  jamy brzusznej, tarczycy, gruczołów piersiowych, 
                       ślinianek, jąder, węzłów chłonnych,
                       tkanek  miękkich, jam opłucnowych

Doppler   -  tętnic szyjnych, nerkowych, tętnic i żył kończyn dolnych
                       i górnych, układu wrotnego

USG           -  stawów kolanowych, biodrowych, skokowych, 
                       łokciowych, ścięgna Achillesa

USG          -  stawów biodrowych u dzieci

rej./inf. tel. 12 282 53 12 
pon., wt., czw. w godz. 15ºº - 20ºº

GEODEZJA URBANIK
mapy do celów projektowych
f

tyczenie i inwentaryzacja budynków
f

podziały nieruchomości
f

wznowienia znaków granicznych
f

tyczenie sieci uzbrojenia terenu
f

inwentaryzacje powykonawcze

tel. 509 795 469
geodezjaurbanik.pl

mgr inż. Andrzej Urbanik
Zabierzów, ul. Krakowska 332

Krzeszowice, ul. Krakowska 31

Przyjęcia, Imprezy Okolicznościowe, 
Chrzciny, Wesela, Studniówki, Catering

Restauracja czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10 - 21

w soboty i niedziele od 12 do 21

Tel.: 502 594 443
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