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Pojęcie czasu z biegiem dni, miesięcy i lat zmienia swe znaczenie, ostrość, nawet wartość. Jedno jest pewne – czasu się nie pokona – nawet operacjami 
plastycznymi. My, Polacy – oprócz sielanek – lubimy rocznice, wspomnienia, odznaczenia, wieńce, akademie... 27 maja 1990 roku odbyły się wybory do 
parlamentu oraz do władz terytorialnych, czyli samorządowych. Zdecydowałem się na przywołanie atmosfery oraz wydarzeń z tamtych kilkunastu miesięcy, 
ważnych nie tylko dla historii Polski, ale także dla naszej gminy oraz Krzeszowic.
29 czerwca 1991 roku ukazuje się pierwszy numer „Magazynu Krzeszowickiego”. Kosztował 5 tysięcy, liczył sobie 20 stron druku formatu A4, z lakierowaną, 
kolorową okładką. Zawartość dwutygodnika gminnego – z perspektywy pokolenia – nie wydaje się nudna, banalna, a nawet nieaktualna. Znaczący wkład 
dziennikarski był rezultatem pracy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach. Przez zawartość tego numeru, niczym 
poprzez pryzmat, widzimy wiele problemów, które i teraz funkcjonują w naszej lokalnej społeczności. Wydawcą „Magazynu” był Krzeszowicki Ośrodek 
Kultury z adresem – Plac Jedności Młodzieży Polskiej 1.  
Na okładce fotografia papieża Jana Pawła II, który odbył czwartą pielgrzymkę do Polski, której pierwsza część miała miejsce w dniach 1-6 czerwca tego 
roku, a jej drugą część zaplanowano na spotkanie z młodzieżą na międzynarodowym zlocie w Częstochowie w dniach 14-15 sierpnia. Autor relacji „Szlakiem 
wędrówki Papieża-Polaka”, ukryty pod pseudonimem Obserwator, w końcowym akapicie niemalże proroczo zauważa: Czy charyzmat Papieża-Polaka zdoła 
nasze społeczeństwo zjednoczyć, wyciszyć waśnie, skłonić do twórczej, konstruktywnej pracy nad budową III Rzeczypospolitej? Może... Odpowiedź na tak 
postawiony problem i dzisiaj zmusza do gorzkiej refleksji nad społecznym zachowaniem.  
Redaktor numeru Jerzy Kulczyński w obszernym artykule wstępnym „Naszym zdaniem” zauważa: Szczególnie dotkliwie odczuwa się brak uniwersalnego 
pisma lokalnego, które bez politycznej czkawki, bez zbędnego moralizatorstwa podjęłoby dialog z lokalną społecznością. (...) Jestem na Waszym terenie 
człowiekiem obcym – taki <jeździec znikąd>. Moim zadaniem jest zrobić pismo, utrwalić jego pozycję, stworzyć kadrę, która będzie zdolna samodzielnie je 
dalej prowadzić. (…) Wybrana została formuła „Magazynu” jako pisma generalnie o nastawieniu społeczno-kulturalnym oraz informacyjnym. Ważną rolę 
w piśmie wyznaczamy dla działu młodzieżowego, redagowanego i prowadzonego przez młodzież. Pismo z natury swej będzie „apolityczne”.
Nowe czasy dla samorządów oznaczały powolne przejmowanie przez nie lokalnej oświaty. Ustawa o Samorządzie Terytorialnym z dnia 8 marca 1990 
przekazała władzom gminnym – etapami – placówki oświatowe. Andrzej Loska, późniejszy sekretarz Rady Miasta i Gminy, w obszernym artykule „Czy 
samorząd straszny dla przedszkoli?” opisuje gorący problem: W pierwszej kolejności poszły przedszkola. Oznaczało to przeprowadzenie w dość krótkim 
czasie inwentaryzacji mienia 7 przedszkoli na terenie gminy, zweryfikowanie planów organizacyjnych, zapoznanie się ze stanem faktycznym, potrzebami 
ekonomicznymi i porównanie z możliwościami finansowymi gminy. Po konsultacji z władzami wojewódzkimi, spotkaniach z wójtami oraz burmistrzami, 
opinią MEN, przygotowano statut przedszkoli uwzględniający krzeszowicką specyfikę. W efekcie tych prac samorząd terytorialny przejął z dniem 1.01.1991 r. 
wszystkie przedszkola, wprowadzając w nich pewne zmiany organizacyjne, mające na celu obniżenie kosztów ich utrzymania, przy jednoczesnym zapewnieniu 
opieki dla wszystkich chętnych (…). Tekst o tyle ciekawy – w sensie dokumentacji tamtych chwil, iż prezentuje nowe problemy jak nieufność i niechęć do 
współpracy dyrektorów przedszkoli z przedstawicielami Miasta i Gminy.
W tym czasie przedszkole państwowe mieściło się przy ulicy Długiej, po której pozostał budynek. Dawni użytkownicy oraz ich potomkowie korzystają 
dzisiaj z przestrzennego, nowoczesnego i nowego budynku przedszkola. Powstało ono na miejscu okrytym frapującą historią. Pisze o niej P.M. w artykule 
„Dziura”. W końcu dekady Tow. E. Gierka wykopano na terenie Klubu Sportowego „Świt” dziurę, która miała zostać otwartym basenem o wymiarach 
olimpijskich. Podjęto tę inwestycję pomimo że bezsensem jest budowa w naszym klimacie, gdzie ilość dni słonecznych i ciepłych nie przekracza dwóch 
miesięcy (co podkreślali oponenci tej inwestycji) – basenów przeznaczonych do nauki pływania dla młodzieży szkolnej oraz rekreacji. Zachowuję oryginalny 
wstęp tekstu, który jest charakterystyczny w swej retoryce dla czasów różnorakich przemian. W roku 1981 przerwano te specyficzne wykopaliska, przez 
dekadę miejsce nabrało walorów ciekawostki przestrzennej. Pod koniec roku 1990 dziurę zasypano. Fatum niespełnienia przestało działać.
Obserwator informuje (str.10) o tym, że w dniu 7 czerwca br. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Rady Miasta Krzeszowice, odbyła się plenarna sesja 
samorządu miasta i gminy. Ponieważ odbywała się ona dokładnie w rok po pierwszej, inauguracyjnej sesji świeżo wybranego samorządu, można ją śmiało 
określić jako jubileuszową bądź rocznicową. Na samym wstępie, drobny, ale jakże dla naszego społeczeństwa typowy incydent. Otóż radni napotkali na 
stołach w sali obrad rozrzucone ulotki Stronnictwa Narodowego, jak się potem okazało bez żadnego uzgodnienia z gospodarzami sali. Tak, kultura polityczna 
w naszym kraju długo jeszcze pozostawiać będzie wiele do życzenia. Po wyjaśnieniu incydentu i upomnieniu sprawców, rozpoczęto obrady. Gdy czytałem ten 
tekst wywołałem z pamięci atmosferę tamtych czasów. Sala konferencyjna to zapewne mityczna już Sala Herbowa, której wystrój oraz przestrzeń sceniczną 
zmieniono. Obrady prowadził pierwszy wolnościowy burmistrz – Zygmunt Kuchta. Architekt i pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej. Te pionierskie 
czasy nazwał on – później – morderczymi. Do historii przeszedł jako człowiek daleki od radykalizmu, stonowany, wyważony w decyzjach. Jak każdy 
człowiek miał i swoich przeciwników. Na owej sesji omawiano kwestię materialnego funkcjonowania gminnej oświaty. Zgłoszono wniosek o udzielenie 
wotum nieufności Zarządowi, w rezultacie otrzymuje je członek tegoż gremium. Trwała seria innych głosowań. Grupa radnych z Komisji Inwentaryzacyjnej 
rezygnuje z funkcji. Znowu konsternacja – co z tym fantem zrobić? Przecież jak ktoś czegoś nie chce, nie sposób go zmusić. Wreszcie zapada salomonowy 
wyrok – nie przyjmuje się do wiadomości, niech rozważą jeszcze do następnej sesji.
Omawiany numer był o wiele bogatszy. Niestety mój tekst musi zmieścić się w określonej objętości. Niemniej opublikowano materiały związane z szeroko 
pojętą kulturą, sportem, historią (Kościół w Paczółtowicach), radami prawnika, fenomenie handlu bazarowego. Znalazły się też zawsze popularne 
„Kryminałki” wraz z „Kroniką policyjną”. Nie brakło miejsca na Ekonomię w samorządnej Gminie i planach budowy kompostowni. Czas – jak zawsze  
– zweryfikował osoby, plany, wydarzenia. Namacalne, a pozytywne dowody tamtych dni – nie wymagają noszenia masek.
Na ostatniej stronie dwutygodnika pojawiła się krzyżówka. Czas płynął... Drugi numer „Magazynu” ukazał się z datą 15 lutego 1992 roku. W odmienionej 
szacie graficznej, w tym samym formacie, liczącym osiem stron w nakładzie 1000 egzemplarzy. Oficjalnie stał się pismem Rady Miejskiej, z tym samym 
wydawcą. Dzielną redakcję – po meandrach życia Krzeszowic oraz gminy – poprowadził redaktor naczelny, niezwykle barwny kwiat życia, nie tylko 
dziennikarskiego – Maciej Liburski. Czas płynie dalej i warto zerknąć na okładkę „Magazynu” z kolejnym numerem 623. Nie do wiary!   



27 maja, kolejny już raz, obchodzić będziemy 
Dzień Samorządu Terytorialnego, ustanowio-
ny dla upamiętnienia pierwszych wyborów 
samorządowych w 1990 roku. Tym razem 
będzie to rocznica okrągła, trzydziesta, co 
sprawia, że to dobry czas do refleksji i pod-
sumowań. 
Wybory do rad gmin – podstawowego szczebla 
samorządu terytorialnego, zapoczątkowały 
budowę jednego z filarów demokratycznego 
państwa, skutkując zdecentralizowaniem zarzą-
dzania krajem i oddaniem głosu obywatelom. 
I pomimo, że w tym czasie wyrosło nowe poko-
lenie mieszkańców naszej gminy, to wciąż wielu 
z nas pamięta smutne lata realnego socjalizmu, 
powiew „wiosny solidarności” z lat 1980-81 oraz 
ogromną radość ze zmian, jakie przyniosły nam 
wybory z 1989 roku i powstanie samorządu 
gminnego w dzisiejszym kształcie, w roku na-
stępnym. Wiele w tym czasie wydarzyło się w na-
szej Ojczyźnie. Były reformy gospodarcze Balce-
rowicza, przyjęcie nowej konstytucji, wstąpienie 
Polski do NATO i cztery reformy rządu premiera 
Jerzego Buzka, z których  pozostały tylko po-
wiaty i sejmiki wojewódzkie. Powstały i zniknęły 
gimnazja. Wybieraliśmy pięciu prezydentów oraz 
dziewięciokrotnie posłów i senatorów. Przeło-
mowe było wejście Polski do Unii Europejskiej, 

SAMORZĄD GMINNY TO MIEJSCE DLA SPOŁECZNIKÓW
które zdecydowanie przyśpieszyło nasz rozwój 
gospodarczy i podniosło jakość życia Polaków. 
Z przyziemnych spraw pierwotny podział Pola-
ków na „solidaruchów” i „komuchów” zastąpiony 
został rywalizacją głównych sił politycznych, 
które zawłaszczyły sobie nasz parlament na 
długie lata. 

Zmieniła się również Gmina Krzeszowice. I choć 
każdy z nas potrafiłby wskazać, co powinno być 
lepiej zrobione, to należy uznać, że te trzydzieści 
lat było dobre dla naszej gminy. Tak jak w całej 
Polsce, to właśnie samorząd gminny zaspokaja 
najważniejsze potrzeby mieszkańców. Przed-
szkola, szkoły podstawowe, dostarczanie wody 
i odbiór ścieków, wywóz odpadów, miejsca do 
rekreacji, wydarzenia kulturalne i integracyjne, 
wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych 
– to obszary najważniejsze dla codziennego 
życia, za które odpowiada samorząd gminny. 
To inwestycje gmin, powiatów i sejmików wo-
jewódzkich są motorem napędowym rozwoju 
naszego kraju; dają wiele miejsc pracy. 

Niestety, wraz z upływem lat, obserwujemy 
próby marginalizowania znaczenia samorządu 
przez władze centralne. Dokładane są zadania 
i obowiązki, natomiast nie idą za tym środki 
finansowe. Bez porozumienia z samorządami 
wprowadzane są ważne reformy i zmiany, ta-
kie jak chociażby reforma oświatowa czy też 
„rewolucja śmieciowa”. Nie poparte środkami 
finansowymi na ich realizację, obciążają budżety 
samorządu i podkopują zaufanie społeczne do 
radnych, wójtów czy też burmistrzów. Partie 
polityczne próbują przejmować coraz większą 
część samorządu. Podziały polityczne z Warsza-
wy zeszły na sam dół, do miasteczek i sołectw. 
Upływający czas sprawił, że do samorządów 
trafiają osoby, dla których funkcje społeczne na 

najniższym szczeblu są traktowane jako wstęp 
do przyszłej kariery politycznej, czy też sposób 
na życie. Na początku lat dziewięćdziesiątych 
tak nie było. To właśnie wieloletnia działalność 
społeczna, odniesione sukcesy w pracy w radach 
sołeckich, osiedlowych, komitetach społecznych 
czy też organizacjach pozarządowych, były po 
wielu latach doceniane przez społeczność lokal-
ną wyborem na stanowisko sołtysa, radnego, czy 
tak jak w naszym przypadku – burmistrza oraz 
przewodniczącego Rady Miejskiej.

Taka była droga społeczna naszych najlepszych 
samorządowców. Dlatego w tę ważną rocznicę 
apelujemy do osób mających „dusze społeczni-
ków”, żeby nie ustępowały pola politykom, bo 
właśnie dzisiaj, w tym trudnym czasie, samorząd 
potrzebuje ludzi oddanych. Nie jest to łatwe, ale 
jak pokazuje nasz przykład, warto wygospoda-
rować część swojego czasu i poświęcić umiejęt-
ności na rzecz pracy społecznej dla swoich sąsia-
dów. To daje ogromną satysfakcję osobistą i jest 
szansą na to, że o sprawach najważniejszych dla 
naszych gmin będziemy nadal wspólnie decydo-
wać w naszych osiedlach i sołectwach. O takiej 
Polsce marzyliśmy w latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych, o taką Ojczyznę walczyły 
kolejne pokolenia Polaków i taka właśnie, silna 
i samorządowa, ma być nasza Mała Ojczyzna.

Burmistrz Gminy Krzeszowice
WacłaW GreGorczyk

PrzeWodniczący rady Miejskiej  
Kazimierz stryczeK                                                   

Pierwsze posiedzenie Rady Gminy Krzeszo-
wice odbyło się 24 kwietnia 1867 r. W skład 
pierwszej Rady wchodzili: Jacenty Bogacki 
(wójt gminy), Antoni Bauman, Edward Majew-
ski, Józef Kosobucki, Piotr Kurdziel, Paweł No-
woryta, Jan Vogler, Adam Bogacki, Franciszek 
Piętakiewicz (zastępca wójta), Kasper Zięba, 
Ludwik Szopski.
W 1869 r. naczelnikiem został wybrany Franciszek 
Plinkiewicz, a jego zastępcą został Jan Kurdziel. 
Uroczyste przekazanie urzędowania miało miej-
sce 3 sierpnia 1870 r. Bardzo długi okres pełnienia 
urzędu naczelnika przez Franciszka Plinkiewicza 
zakończył się w 1885 r. Na posiedzeniu rady  
9 listopada 1885 r. nowym naczelnikiem został 
Franciszek Kantorek, zastępcą Franciszek Orczy-
kowski, a były naczelnik Franciszek Plinkiewicz 
został asesorem. 17 marca 1886 r. nowy naczelnik 
odebrał od swego poprzednika inwentarz gmin-
ny, na który składały się: 1 buława wójtowska,  
1 pas wójtowski z orłem, 1 szafa na papiery z 12-ma 
przegrodami, 2 pieczątki gminne – stara i nowa, 
1 żelazne kajdany, 1 stół duży kancelaryjny ceratą 
pokryty z 4-ma szufladami, 2 krzesełka stare gó-
ralskie, 40 wiaderek służących do gaszenia pożaru,  
1 młot do tłuczenia kamienia, 2 beczki na wodę do 
pożaru ognia służyć mające, 1 mapa gminy Krze-

szowice z siedmiu kart złożona, 1 protokół parceli 
gruntowych, protokół i akta od 1867 r., zbiór Ustaw 
Administracyjnych z trzech tomów się składający,  
1 Statystyka gmin, miast i powiatów Galicyi r. 1874, 
Dziennik praw państwa i rozporządzeń od 1867 
do 1885 r. oraz reszta ruchomości, które obecnie 
są własnością gminy, jak to: obraz Najjaśniejszego 
Pana w ramach za szkłem, Obraz Matki Boskiej 
w ramach za szkłem, 1 stół z drzewa miękkiego 
o jednej szufladzie, 1 Krzyż z wizerunkiem P. Jezusa 
i 2 lichtarze, 1 sukno na stół zielone, 10 stołków 
nowych góralskich, 1 dzwonek sesyjny, 1 lampka do 
świecenia stołowa duża, 1 zegar ścienny, 1 grabie 
żelazne do rozgrabywania kamienia na drodze.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stanęło 
przed krzeszowickimi radnymi, było zapewnienie 
funduszy na bieżącą działalność. Do połowy lat 
osiemdziesiątych XIX w. radnym udawało się 
równoważyć budżet, a nawet zapewnić nadwyż-
ki. Deficyt budżetowy pokrywano dodatkami do 
podatków. W latach dziewięćdziesiątych wydatki 
były przeznaczane na takie pozycje, jak: rozchód 
[…] Naczelnika gminy, spłata rzezalni i wydat-
ki, akuszerka gminna, pisarz gminny, policjant, 
oświetlenia latarni, polowy gminny, stróż nocny, 
oglądacz ciał pośmiertnych, oglądacz bydła, czynsz 
z kancelaryi gminnej, potrzeby kancelaryjne, koszta 

podróży w interesie gminy, koszta rekrutac. lokl., 
podatki ekwiwalent, dziennik ustaw, wydatki na 
aresztantów, areszta gminne, asekuracja plebań-
ska, koszta sądowe, nieprzewidziane, na odsta-
wienie włóczęgów, nowa reforma, pomocnik po-
licyanta, za prowadzenie list pospolitego ruszenia 
pisarzowi gminnemu. Dochody czerpano z: rzeźni, 
czynszu z polowania, dodatku konsumpcyjnego 
od mięsa, dodatku konsumpcyjnego od wina, za 
zgrabywanie błota na gościńcu, z taks za oględziny 
bydła i mięsa. 

W momencie odzyskania niepodległości władzę 
w Krzeszowicach sprawowała, wybrana jeszcze 
w 1914 r., Rada Gminna. Funkcję naczelnika 
pełnił Bronisław Janicki. Zarząd ten nie cieszył 
się sympatią mieszkańców, skoro 13 listopada 
1918 r. na posiedzenie Rady Gminy przybyło 
w imieniu całej społeczności Krzeszowic czterech 
delegatów: Aleksander Duda, Franciszek Kulczyc-
ki, Włodzimierz Rybacki i Wojciech Wyka, którzy 
zażądali natychmiastowego rozwiązania Rady 
i przeprowadzenia nowych wyborów. Obecni 
na posiedzeniu złożyli swe mandaty i uchwalili 
rozwiązanie Rady Gminy. Tego samego dnia 
Starosta Chrzanowski mianował kierownikiem 
tymczasowym Zarządu Gminy Włodzimierza 
Rybackiego, który sprawował władzę w miej-

SAMORZĄD KRZESZOWICKI DO 1990 ROKU
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scowości do czasu przeprowadzenia wyborów. 
Pierwsze posiedzenie nowej Rady odbyło się  
4 stycznia 1919 r. Przeprowadzono na nim wy-
bór zwierzchności gminnej, której naczelnikiem 
został, otrzymując 22 głosy, Franciszek Kulczyki. 
Pierwszym zastępcą wybrano Włodzimierza Ry-
backiego, drugim zastępcą Adama Bogackiego, 
natomiast asesorami zostali: Stanisław Kurdziel, 
Wawrzyniec Molik, Wojciech Wyka, Adam Łagan, 
dr Jan Walkowski oraz Jan Orczykowski. Wyło-
niona wówczas Rada i zwierzchność przetrwały 
do 1926 r., czyli do czasu przeprowadzenia 
wyborów. Zwyciężyli w nich kandydaci z listy 
katolicko-narodowej. Znaczna liczba obywateli 
skierowała do władz wojewódzkich protest, 
w którym żądano uchylenia przeprowadzonych 
wyborów i rozpisania nowych. Ostatecznie 
Wojewoda Krakowski rozwiązał Radę i powołał 
tymczasowy Zarząd Gminny na czele z emery-
towanym pułkownikiem Witoldem Olszewskim 
oraz Radę Przyboczną. Kolejne wybory do Rady 
Miejskiej Krzeszowic w 1929 r. również nie roz-
wiązały problemu. Rada nie mogła ukonstytu-
ować się z powodu stałego dekompletowania jej 
składu, w dodatku jedenastu radnych z I i II koła 
złożyło mandaty, a dwóch zmarło. Wobec braku 
kompromisu Wojewoda rozwiązał reprezentację 
gminną i powołał tymczasowego kierownika 
zarządu miasta w osobie dr. Juliusza Stanisława 
Harbuta oraz nową Radę Przyboczną. Sukce-
sem zakończyły się dopiero wybory w 1931 r.  
Zdecydowane zwycięstwo odniósł w wyborach 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Już na 
pierwszym posiedzeniu, 29 kwietnia 1931 r., 
wybrano burmistrza – dr. Jana Walkowskiego 
(otrzymał 28 z 30 głosów). Asesorami zostali: 
Adam Bogacki, Bernard Buchsbaum, Stefan Figut 
(wybrany też na zastępcę naczelnika), Jan Mazur, 
Jan Orczykowski i Włodzimierz Rybacki. 

W roku 1933 przeprowadzone zostały nowe 
wybory. Wśród nowych radnych po raz pierwszy 
znalazła się kobieta – Maria Rogalska, nauczy-
cielka miejscowej szkoły. Burmistrzem ponownie 
został dr Jan Walkowski (jedyny kandydat), a jego 
zastępcą Adam Bogacki. Na ławników miejskich 
powołano: Adolfa Reaubourga, Jana Orczykow-
skiego i Jana Świstaka. 27 lipca 1937 r. zmarł nie-
spodziewanie burmistrz dr Jan Walkowski, a jego 

F. Kulczycki, na podwyższeniu, pierwszy z lewej

obowiązki przejął dotychczasowy zastępca Adam 
Bogacki. Ostatnie wybory przed wybuchem  
II wojny światowej odbyły się 18 grudnia 1938 r.  
Nowa Rada Miasta, na posiedzeniu odbytym  
1 marca 1939 r., dokonała wyboru Zarządu Miasta 
w następującym składzie: burmistrz – Franciszek 
Kulczycki, wiceburmistrz – Włodzimierz Miroc-
ki, ławnicy – Piotr Wójtowicz, dr Izydor Meyer 
i Paweł Kurdziel. 19 kwietnia 1939 r. Wojewoda 
Krakowski poparł wniosek Starostwa i nie wyraził 
zgody na zatwierdzenie wyboru Kulczyckiego 
oraz Mayera, natomiast zatwierdził wybór Wło-
dzimierza Mirockiego, Pawła Kurdziela i Piotra 
Wójtowicza. Wobec niezatwierdzenia wyboru 
Franciszka Kulczyckiego na urząd burmistrza, 
obowiązki te pełnił wiceburmistrz Włodzimierz 
Mirocki. Po wkroczeniu 5 września 1939 r. wojsk 
niemieckich do Krzeszowic, została ustanowiona 
Komenda Miasta. Jej siedziba znajdowała się 
w Rynku, w domu Michała Oświęcimskiego. Ko-
mendantem mianowany został niemiecki oficer 
o nazwisku Balmann. 8 września burmistrzem 
został ustanowiony Henryk Dziecichowicz, które-
go 1 grudnia 1940 r. na tym stanowisku zastąpił 
Bruno Kochański (pełnił urząd do 18 stycznia 

1945 r.). 1 lipca 1940 r. został utworzony Landko-
misariat z siedzibą komisarza w Krzeszowicach, 
przemianowanych na Kressendorf. Podlegały mu 
następujące gminy: Czernichów, Krzeszowice, 
Liszki, Nowa Góra, Rudawa i Tenczynek. Funkcję 
Landkomisarza, od chwili powstania placówki, 
aż do 18 stycznia 1945 r., pełnił Karl Helpenstell, 
którego zastępcą został Henryk Dziecichowicz. 
M i e s z k a ł  o n  w  R y n k u ,  w  d o m u  M i c h a ł a 
Oświęcimskiego.

Pierwszym burmistrzem Krzeszowic po opusz-
czeniu miasta przez okupantów niemieckich 
został Antoni Zaręba, desygnowany na to sta-
nowisko przez Komitet Miejski Polskiej Partii 
Socjalistycznej. Pełnił urząd tylko dwa dni, od 
18 do 20 stycznia 1945 r. Jego następcą został 
Józef Ropka (od 21 stycznia do 18 marca 1945 r.), 
mieszkaniec Czatkowic, z zawodu krawiec, czło-
nek Polskiej Partii Robotniczej. Został mianowany 
na to stanowisko przez radzieckiego komendan-
ta Smirnowa. Po objęciu władzy nowy Burmistrz 
powołał 29 stycznia 1945 r. komisję do zajęcia się 
i zorganizowania spraw gospodarczych. Do jej 
zadań w szczególności należało uruchomienie 
wszystkich zakładów przemysłowych w oko-
licach Krzeszowic oraz zaopatrzenie ludności 
w środki niezbędne do życia. W okresie tym 
zostało utworzone biuro i świetlica Polskiej Partii 
Robotniczej. Stworzono posterunek Milicji Oby-
watelskiej, który obszarem działania objął miasto 
i najbliższą okolicę. Uruchomiono także Urząd 
Pocztowy, Ubezpieczalnię Społeczną, mleczarnię, 
kuchnię dla najuboższych mieszkańców, Komitet 
Polskiego Czerwonego Krzyża wraz ze szpitalem 
oraz szkoły. Uporządkowano domy mieszkalne 
dla ludności cywilnej oraz na kwatery wojskowe. 
Naprawiono i uporządkowano całą sieć elek-
tryczną w celu uruchomienia zakładów prze-
mysłowych (m.in. Polskie Zakłady Przemysłowe 
w Czatkowicach). Wspominany wyżej burmistrz 
Józef Ropka również nie utrzymał się długo na 
zajmowanym stanowisku. Kolejnym burmistrzem 
został Marcin Mikołajski (od 19 marca do 25 lipca 
1945 r.) i wreszcie Kazimierz Małodobry (wybra-
ny 25 lipca 1945 r.), który jako jedyny kandydat 
otrzymał 10 głosów na taką samą liczbę możli-
wych do uzyskania. 

W Krzeszowicach, w latach 1945-1950, funk-
cjonował Zarząd Miejski jako organ jednostki 
samorządu terytorialnego. W latach 1950-1973 
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Choć tradycja lokalnej samorządności na 
ziemiach polskich sięga odległych czasów 
średniowiecza, legislatorzy, którym przypa-
dło w zaszczycie konstruowanie „na nowo” 
struktury samorządu terytorialnego po prze-
mianach ustrojowych z końca lat osiemdzie-
siątych, stanęli przed nie lada wyzwaniem. 
Doświadczenia ostatnich trzydziestu lat 
wskazują, że dobrze wywiązali się ze swojej 
misji – przeprowadzona na początku lat 90. 
reforma samorządowa do dziś uchodzi za 
jedną z najbardziej udanych przemian okresu 
transformacji ustrojowej.
Pomimo że za kluczową datę w tym procesie 
uznaje się 27 maja 1990 r. – datę pierwszych 
wolnych wyborów samorządowych do rad gmin 
(i – jednocześnie – pierwszych całkowicie demo-
kratycznych i wolnych wyborów w „odnowionej” 
Rzeczypospolitej), nie należy zapominać, że pro-
ces ten rozpoczął się o wiele wcześniej – podczas 
obrad Okrągłego Stołu. Zasiadając do rozmów 
ze stroną rządową, Komisja Samorządu Komitetu 
Obywatelskiego sformułowała swoje tezy i za-
łożenia w oparciu o rozwiązania przedwojenne 
oraz znane z państw Europy Zachodniej, bazując 
w największym stopniu na doświadczeniach 
francuskich. Proponowane zmiany: w zakresie 
upodmiotowienia prawnego miast i gmin, wy-
odrębnienia od władzy i administracji centralnej 
oraz wyposażenie w samodzielność finansową 
oraz możliwość dysponowania mieniem komu-
nalnym, stały w rudymentarnej sprzeczności 
z zasadami ustrojowymi PRL. Przedstawiciele 
strony rządowej nie zgadzali się zwłaszcza na 
wyodrębnienie jednostek samorządu terytorial-
nego od administracji centralnej oraz przyznanie 
pracownikom urzędów gmin statusu „pracow-
ników samorządowych”. Utrata możliwości 
wpływania na decyzję rad gmin groziła bowiem 
trwałym i zasadniczym przekształceniem ustroju 
państwa – a w efekcie – odsunięciem ich od 
władzy.

Przywrócenie samorządu terytorialnego stało 
się możliwe dopiero po częściowo demokra-
tycznych wyborach parlamentarnych oraz po 
powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego. Już 
w exposé z dnia 12 września 1989 r. premier 
Mazowiecki zapowiedział proces decentrali-
zacji państwa oraz stworzenie autentycznego 
samorządu terytorialnego i przeprowadzenie 
w nieodległej przyszłości wyborów samorządo-
wych. W krótkim czasie okazało się, że nie były to 

obietnice bez pokrycia. Z uwagi na „rozkład sił” 
w izbach parlamentu („Solidarność” posiadała 99 
ze 100 senackich mandatów), senatowi przypa-
dło zadanie przygotowania niezbędnej inicjaty-
wy ustawodawczej. Znowelizowana konstytucja 
PRL z 22 lipca 1952 r. gwarantowała udział sa-
morządu terytorialnego w sprawowaniu władzy, 
swobodę działalności innych form samorządu 
oraz ostatecznie przesądzała, że samorząd tery-
torialny jest podstawową formą organizacji życia 
publicznego w gminie, która zaspokaja zbiorowe 
potrzeby społeczności lokalnej. 

Zmiana ta pozwoliła na przygotowanie przez 
Senat projektów ustaw samorządowych, które 
zostały przyjęte 18 stycznia 1990 r. Sejm kon-
traktowy uchwalił je w marcu tego samego 
roku. Na ich podstawie wprowadzono w ponad 
dwóch tysiącach gmin prawdziwy samorząd. 
W miejsce istniejących w PRL rad narodowych 
wprowadzono rady gmin o znacznie większych 
uprawnieniach, a 27 maja 1990 roku przepro-
wadzono do tych rad gmin wybory – pierwsze 
całkowicie wolne po 1989 roku. Od tego mo-
mentu to, co kilka lat wcześniej wydawało się 
niemożliwe, przestało budzić wątpliwości: gmina 
posiada osobowość prawną, wykonuje zadania 
publiczne we własnym imieniu (na zasadach 
określonych przez ustawy), a jej samodzielność 

SAMORZĄD W ROKU 1990

podlega ochronie sądowej. Zmiany te ostatecz-
nie przypieczętowały odejście od obowiązującej 
przez cały okres PRL-u zasady jednolitej władzy 
państwowej i wprowadziły podział kompetencji 
między administrację centralną a samorządową.

Tak oto w trudnych czasach transformacji 
ustrojowej w Polsce udało się stworzyć model 
samorządu terytorialnego, odpowiadający 
współczesnym międzynarodowym standardom. 
Choć w latach 90. jeszcze wielokrotnie nowelizo-
wano i zmieniano przepisy ustrojowe dotyczące 
funkcjonowania samorządu – m.in. w zakresie 
wprowadzenia dwóch dodatkowych „szczebli”  
– powiatów i województw, rozwiązania ustrojo-
we przyjęte przed trzydziestu laty ciągle stano-
wią swoisty fundament. Możliwość dokonywa-
nia tych modyfikacji świadczy o jego solidności. 

Proces budowania struktury samorządu teryto-
rialnego ma charakter ciągły – trudno powie-
dzieć, że został zakończony. Przeciwnie, można 
spodziewać się, że w kolejnych latach znów 
pojawią się pomysły i projekty zmieniające jego 
strukturę lub działanie. Miejmy nadzieję, że 
i te modyfikacje ów fundament przetrwa. Czego 
naturalnie życzymy: i samorządowi, i samorzą-
dowcom.

roBert szczuKa

na opisywanym terenie działała Miejska Rada 
Narodowa (MRN), której organem zarządzająco-
-wykonawczym było Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowe (PMRN), które z kolei miało swoje biuro 
wykonujące czynności administracyjne. W 1973 r. 
Miejska Rada Narodowa, zachowując nadal swoją 
nazwę, przekształciła się w jednostkę o statusie 
gminy – był to wynik I etapu reformy administra-
cyjnej.

W tym czasie prezydium MRN nadal wykonywało 
swoją funkcję organu zarządzająco-wykonawcze-
go Rady. W wyniku II etapu reformy w grudniu 
1973 r. funkcję prezydium MRN przejął terenowy 
organ administracji państwowej stopnia pod-
stawowego – w opisywanym przypadku był to 

Naczelnik Miasta Krzeszowice. Należy zaznaczyć, 
że w latach 1950-1972 działały również Rady 
Narodowe w Nowej Górze i Tenczynku ( jako 
samodzielne jednostki organizacyjne). Nieza-
leżnie od istnienia Miejskiej Rady Narodowej 
w Krzeszowicach, na terenie miasta miała także 
swoja siedzibę Gromadzka Rada Narodowa 
w Krzeszowicach, obejmująca zasięgiem swo-
jego działania okoliczne wsie, które wchłaniała 
sukcesywnie w latach 1960-1961. W rezultacie do 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeszowicach 
zostały włączone Gromadzkie Rady Narodowe 
w Czernej, Nawojowej Górze, Paczółtowicach, 
Siedlcu i Woli Filipowskiej. W 1973 r. powstały 
Gminne Rady Narodowe oraz Urzędy Gmin  
w: Krzeszowicach (utworzony z byłej Gromadz-

kiej Rady Narodowej), Tenczynku (utworzony 
z byłej Gromadzkiej Rady Narodowej w Tenczyn-
ku i Zalasiu) oraz w Nowej Górze (utworzony z by-
łej Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Górze). 
W 1975 r., w wyniku połączenia Miejskiej Rady 
Narodowej w Krzeszowicach oraz Gminnej Rady 
Narodowej w Krzeszowicach, powstała Rada Na-
rodowa Miasta i Gminy Krzeszowice oraz Urząd 
Miasta i Gminy. W 1976 r. roku nastąpiła likwi-
dacja gmin Nowa Góra i Tenczynek. W związku 
z tym do Rady Narodowej Miasta i Gminy weszły 
dodatkowo te dwie jednostki. Stan taki utrzymał 
się do maja 1990 r., tj. do powstania samorządu 
terytorialnego, który działał już w innych warun-
kach politycznych i prawnych.

łukasz skalny
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RADA MIEJSKA W KRZESZOWICACH
I KADENCJA (1990-1994) 
Przewodniczący: Jan Załuski
Radni: Henryk Besztocha, Tadeusz Bobek – zastąpił go Władysław Gwiazdowski, Wacław Chrabąszcz, Zdzisław Cyran, Andrzej Furmanik, Stanisław Kapusta, 
Jerzy Konik, Krystyna Kozek, Anna Kucharska, Zygmunt Kuchta, Stefan Kucia, Bogusław Kurdziel, Jacek Kurdziel, Helena Latawiec, Marek Mandecki, Marian 
Noworyta, Jerzy Ostrowski, Władysław Pałka, Karol Piechota, Tadeusz Filipczyk, Jan Ptak, Maria Sołek, Ryszard Spytkowski, Józef Surowiec, Marek Ziąbek,  
Wiesław Jagiełło, Aleksander Piotrowski.

II KADENCJA (1994-1998)
Przewodniczący: Stefan Rudel
Radni: Zbigniew Antończyk, Michalina Barnaś, Bogusław Bożek, Maria 
Chodacka-Kucharczyk, Maksymilian Chucherko, Ewa Cudzik, Andrzej Go-
dyń, Bogdan Grabowski – zastąpił go Mieczysław Wójcik, Wiesław Jagiełło, 
Józef Klocek, Bogusław Kurdziel, Janina Lasoń, Józef Łądka, Stanisław 
Łobaziewicz, Antoni Martyna – zastąpił go Jerzy Ciężki, Karol Piechota, 
Władysław Puda, Jerzy Romański, Henryk Skotniczny – zastąpił go Jan Go-
dyń, Maria Sokół, Ryszard Spytkowski – zastąpił go  Leszek Więcek, Elżbieta 
Stefańska, Renata Godyń-Swędzioł, Anna Szopa, Adam Ślusarczyk, Józef 
Kłeczek, Janusz Żbik. 

III KADENCJA (1998-2002)
Przewodnicząca: Marta Sobczyk
Radni: Bogusław Bożek, Jerzy Ciężki, Zenon Cyran, Krystyna Drewnowska, 
Bronisław Gaj, Jan Godyń, Stanisława Grzęda, Wiesław Jagiełło, Stanisław 
Kasprzyk, Józef Kłeczek, Bogusław Kurdziel, Janina Lasoń, Eugeniusz 
Lewicki, Eulalia Marzec, Małgorzata Mastalerz, Janina Oczkowska, Karol 
Piechota, Aleksander Piotrowski, Stefan Rudel, Anna Szopa, Jacek Tekieli, 
Jan Węgrzyn, Jerzy Wieczorek, Jan Kanty Wójcik, Mieczysław Wójcik, Józef 
Zając, Roman Żbik. 

IV KADENCJA (2002-2006)
Przewodnicząca:  Stanisława Grzęda
Radni: Jerzy Wieczorek, Jerzy Ciężki, Zbigniew Baran, Robert Chochół, 
Mieczysław Wójcik, Mieczysław Zając, Wacław Gregorczyk, Stefan Kucia 
– zastąpił go Wojciech Pałka, Bronisław Gaj – zastąpił go Andrzej Klocek, 
Jan Godyń, Władysław Gwiazdowski, Wojciech Kucharski, Andrzej Chmie-
lowicz,  Aleksander Wiatr – zastąpił go Jerzy Wnęk, Antoni Jamiński, Marta 
Sobczyk, Grażyna Dźwigaj, Anna Szopa,  Jacek Tekieli – zastąpił go Wiesław 
Skalny, Roman Żbik.

V KADENCJA (2006-2010) 
Przewodnicząca: Marta Sobczyk
Radni: Zbigniew Wąsik, Teresa Szczurek, Kazimierz Stryczek, Renata Brzóz-
ka, Jerzy Wnęk, Edward Motyl, Jerzy Wieczorek, Zenon Hrycaniuk, Bogdan 
Kurdziel, Stanisława Grzęda, Władysław Gwiazdowski, Jan Kanty  Wójcik, 
Wiesław Skalny, Antoni Jamiński, Beata Głąb, Wacław Gregorczyk, Witold 
Kulczycki, Wojciech Pałka, Ryszard Niemczyk, Roman Żbik.



www.ckiskrzeszowice.pl [ 7 ]

VI KADENCJA (2010-2014)
Przewodnicząca: Stanisława Grzęda
Radni: Robert Chochół, Beata Głąb, Wiesław Jagiełło, Antoni Jamiński  
– zastąpił go Andrzej Osiniak, Jacek Kret, Helena Latawiec, Stanisława Ma-
ciejowska, Michalina Nowakowska-Malczyk, Wojciech Pałka, Wojciech Po-
gan, Leszek Słota, Kazimierz Stryczek, Wojciech Styrylski, Adam Ślusarczyk, 
Klaudia Węgrzyn, Henryk Woszczyna, Jan Kanty Wójcik, Mieczysław Wójcik, 
Renata Brzózka, Adam Godyń.

VII KADENCJA (2014-2018)
Przewodniczący: Adam Godyń
Radni: Robert Chochół, Jerzy Ciężki, Monika Dudek, Andrzej Furmanik, 
Beata Głąb, Irena Godyń, Michał Godyń, Stanisław Kowalczyk – zastąpiła go  
Anna Blecharz, Bogdan Kurdziel, Stanisława Maciejowska, Wojciech Pogan, 
Agnieszka Sańka, Leszek Słota, Kazimierz Stryczek, Wojciech Styrylski, Klau-
dia Węgrzyn, Henryk Woszczyna, Władysław Ziomek, Artur Baranowski, 
Michalina Nowakowska-Malczyk. 

Pod koniec kadencji mandatu zrzekli się Klaudia Węgrzyn oraz Michał Go-
dyń – składu nie uzupełniano. 

VIII KADENCJA (2018-2023)
Przewodniczący: Adam Godyń, następnie Kazimierz Stryczek
Radni: Henryk Woszczyna, Władysław Ziomek, Robert Chochół, Jerzy 
Ciężki, Krystyna Galos, Beata Głąb,Wiesław Jagiełło, Dariusz Kaczara, Kamil 
Kłosowski, Leszek Kramarz, Anna Łukasik, Stanisława Maciejowska, Dorota 
Marek, Andrzej Osiniak, Wojciech Pałka, Wojciech Pogan, Ewa Rogóż-Klo-
cek, Leszek Słota, Wojciech Styrylski, Jan Węgrzyn.

Zaraz po ogłoszeniu wyników wyborów mandatu zrzekł się Witold Kul-
czycki – zastąpiła go Krystyna Galos. W trakcie kadencji Adam Godyń, który 
pełnił funkcję przewodniczącego zrzekł się mandatu (został zastępcą bur-
mistrza). W jego miejsce weszła Ewa Rogóż-Klocek, na przewodniczącego 
wybrano Kazimierza Stryczka. 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
 W KRZESZOWICACH W LATACH 1990-2020

BURMISTRZOWIE GMINY KRZESZOWICE  
W LATACH 1990-2020

Kadencja Imię i nazwisko 

1990-1994 Jan Załuski

1994-1998 Stefan Rudel

1998-2002 Marta Sobczyk

2002-2006 Stanisława Grzęda

2006-2010 Marta Sobczyk

2010-2014 Stanisława Grzęda 

2014-2018 Adam Godyń 

2018-2023 Adam Godyń / Kazimierz Stryczek 

Kadencja Imię i nazwisko 

1990-1994 Zygmunt Kuchta 

1994-1998 Wiesław Jagiełło

1998-2002 Wiesław Jagiełło 

2002-2006 Wiesław Jagiełło

2006-2010 Czesław Bartl

2010-2014 Czesław Bartl

2014-2018 Wacław Gregorczyk

2018-2023 Wacław Gregorczyk
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Przy okazji 30-lecia reformy samorządowej 
w Polsce rozmawiam z ministrem Andrzejem 
Adamczykiem, który na przełomie lat 1989-
1990 współtworzył w gminie Krzeszowice 
Komitet Obywatelski „Solidarność”.
Marian Lewicki: Jacy ludzie angażowali się 
w tamtym czasie w działalność, o której można 
dziś powiedzieć, samorządową? 

Andrzej Adamczyk: Komitet Obywatelski „Soli-
darność” to nie była tylko organizacja samorzą-
dowa, ale przede wszystkim propaństwowa, spo-
łeczna i polityczna. Większość osób aktywnych 
w KO „S” wywodziło się z pierwszej solidarności 
lat 80., ale byli też ludzie działający w opozycji 
jeszcze wcześniej, jak choćby Pani Alicja Jagiełło, 
bardzo aktywna w protestach marcowych 1968 
r. To było środowisko bardzo zróżnicowane, ale 
z jednym, wolnościowym, niepodległościowym 
i antykomunistycznym kręgosłupem. Komitet 
Obywatelski „Solidarność” gminy Krzeszowice, 
po roku od jego powstania, liczył ponad 300 
osób. Każdy z nas wówczas wnosił do organizacji 
swoją wiedzę, w zależności od wieku – małe lub 
duże doświadczenie życiowe, ale przede wszyst-
kim determinację i entuzjazm, które pozwalały 
nam zmieniać otaczającą rzeczywistość. Pra-
cowaliśmy bardzo intensywnie przygotowując 
wybory parlamentarne w 1989 roku i pozostali-
śmy ruchem społecznym, który przygotowywał 
też zręby nowo odrodzonego samorządu. Mimo 
prób upolitycznienia i przejęcia naszych struktur 
przez środowiska związane z Tadeuszem Mazo-
wieckim, a w Małopolsce z Janem Rokitą, pozo-
staliśmy w Krzeszowicach niezależni. 

Marian Lewicki: Jak Pan wspomniał, środowi-
sko krzeszowickiego Komitetu Obywatelskiego 
było liczne, ale pewnie były osoby szczególnie 
wyróżniające się, najbardziej aktywne. 
Andrzej Adamczyk: Należałoby tutaj wymienić 
kilkaset osób, mam świadomość ograniczone-
go miejsca, więc wymienię tylko niewielu. Nie 
mogę nie wspomnieć Pani Janiny Marszałek, 
Konstantego Klocka, Stanisława Chmiela czy 
Emila Bieleckiego. Pracowali wówczas bardzo 
intensywnie: Wojciech Grela, Radosław Zdeb, 
Danuta Smereka, Zbigniew Siekierżycki, Stani-
sław Klich, Marian Noworyta, Zofia Noworyta, 
Stanisław Walencik, Zdzisława i Tomasz Wietrzny, 
Krystyna Kozek, dr Stanisław Kozioł, Stanisław 
i Leszek Więckowie, Irena Urbańczyk, Wiesław Ja-
giełło, Krystyna Skibińska, Władysław Piekarczyk, 
Tadeusz Palimąka, dr Jerzy Obodziński, Roman 

Kuczara, Helena Latawiec, Edward Czesak, Wło-
dzimierz Skalny, Maria Sołek, Henryk Wyrwa, 
Elżbieta Dudek, Jarosław Maj oraz wielu innych.

Nie osiągnęlibyśmy wówczas sukcesu, gdyby 
nie szczególna aktywność i twórcze zaanga-
żowanie przewodniczącego Komitetu Jerzego 
Ostrowskiego, późniejszego przewodniczącego 
Rady Miejskiej Jana Załuskiego, pierwszego 
burmistrza odnowionego Samorządu Zygmunta 
Kuchty, Stanisława Kapusty, Andrzeja Furmanika, 
Danuty Hubisz, Janiny Marszałek, Alicji Jagiełło 
oraz Huberta i Małgorzaty Mełgesów.

Marian Lewicki: W 1989 roku nie było w pań-
stwie wiedzy, czym jest samorząd – nie miały 
jej z natury rzeczy władze PRL, ale nie miała też 
ówczesna opozycja, nieprzygotowana do prze-
jęcia władzy. Już w czasie funkcjonowania Sej-
mu kontraktowego, po czerwcowych wyborach 
1989 roku, zaczyna się mówić o konieczności 
stworzenia władzy samorządowej, są debaty 
telewizyjne na ten temat. Pewnie i lokalnie za-
czyna się dyskutować na ten temat.
Andrzej Adamczyk: Tak faktycznie było. Trzeba 
pamiętać, że w tamtej rzeczywistości władza 
lokalna zależała od decyzji podejmowanych 
w ministerstwach, w Warszawie. W tej sytuacji, 
bez jakiejkolwiek wiedzy, bazując na intuicji 
rozmawialiśmy o przyszłym kształcie władzy sa-
morządowej. Problem polegał na tym, że każda 
osoba zabierająca głos, miała inną wizję. Nawet 
jeśli gdzieś te pomysły były zbieżne, to w szcze-
gółach już trudno było się zgodzić. Pierwszy 
poważny i kluczowy problem to były pieniądze. 
Z czego samorząd będzie się utrzymywał? Wtedy 
w Polsce panował pogląd, że mamy ogromny 
potencjał turystyczny. Nie inaczej było w Krze-
szowicach. I tu pojawiło się pytanie, skąd wziąć 
tylu turystów, aby zabezpieczyć odpowiednie 
wpływy. Skoro nie ta branża, to może zakłady 
pracy, produkcja etc. Tyle, że przemysł, za spra-
wą planu Balcerowicza raczej się zwijał. Kolejny 
pojawiający się w naszych cotygodniowych dys-
kusjach temat dotyczył kompetencji samorządu 
i jego kształtu.

Marian Lewicki: Czy szukaliście wobec tego 
jakiegoś merytorycznego wsparcia z zewnątrz?
Andrzej Adamczyk: Jednym z współautorów 
reformy samorządowej był prof. Michał Kulesza, 
a w Krakowie mieszkał jego współpracownik, 
wtedy doktor, a obecnie profesor Mirosław Stec. 
Miałem przyjemność go znać i zaprosiłem Pana 
Doktora na jedno z naszych spotkań. On przed-
stawił nam różne modele samorządów funkcjo-
nujące w Europie, skupił się jednak na modelu 
francuskim, który miał być swego rodzaju wzo-
rem dla nas. To spotkanie wiele nam wyjaśniło.

Marian Lewicki: I tu dochodzimy do momentu 
przygotowania do wyborów samorządowych.
Andrzej Adamczyk: Trzeba pamiętać, że mówi-
my tu o początkach roku 1990. Nie było jeszcze 
ustawy samorządowej, ale my po spotkaniu 
z doktorem Stecem mieliśmy już wiele informa-
cji. Wiedzieliśmy, że będzie jakaś forma Zarządu 

Gminy, że Rada Gminy będzie autonomiczna, 
władza centralna czy wojewódzka nie będzie 
mogła kwestionować czy podważać jej decyzji, 
a jedynie jakiś organ wojewódzki będzie mógł 
ocenić zgodność uchwał z prawem. Podstawowe 
pytanie, jakie sobie stawialiśmy, brzmiało: po co 
idziemy do tych wyborów, jakie mamy cele, co 
chcemy osiągnąć? Ja sam zdecydowałem, że nie 
będę kandydował, objąłem funkcję w sztabie 
wyborczym KO „S” i z racji tego uczestniczyłem 
w rozmowach z kandydatami. Na pytanie, jaki 
ma być przyszły samorząd wszyscy odpowiadali 
– antykomunistyczny i sprawiedliwy. Ludzie byli 
pełni nadziei i entuzjazmu. Pamiętam ręcznie 
malowane plakaty, które przygotowywała mło-
dzież z Budowlanki pod okiem pani Zdzisławy 
Wietrzny. Jeden z nich był szczególnie efektow-
ny. Przedstawiał zachodzące słońce i opatrzony 
był hasłem „Zachodźże czerwone słoneczko”. 
Kampania była bardzo aktywna i skuteczna, bo 
na 28 miejsc w Radzie Miejskiej wprowadziliśmy 
26 radnych. Przewodniczącym RM został Jan 
Załuski, a burmistrzem, wybranym przez Radę 
Miejską, został Zygmunt Kuchta.

Marian Lewicki: I mamy Radę Miejską.
Andrzej Adamczyk: Tak, mamy Radę, która nie 
ma statutu; nie było regulaminu, żadnego oto-
czenia prawnego. Jan Załuski, Wiesław Jagiełło, 
Zygmunt Kuchta, Jerzy Ostrowski i oczywiście 
inni wykonali tytaniczną pracę, szczególnie na 
początku kadencji. I proszę pamiętać, że nie było 
tu mowy o żadnych profitach finansowych. Dieta 
radnego obejmowała chyba tylko zwroty za ko-
rzystanie ze środków transportu publicznego. To 
były jakieś symboliczne pieniądze.

Ma ria n Lewick i:  Jaka jest  Pa ńska o cena 
reformy samorządowej?
Andrzej Adamczyk: Samorząd od 1990 r. był 
i jest samodzielny. Dzisiaj samorządowcy mogą 
krytycznie oceniać, że wiele zadań zostało prze-
niesionych na barki samorządów, na przykład 
oświata. To oczywiście są realne problemy. Bę-
dzie wielu kontestatorów tej reformy z 1990 r. 
i jej efektów. Ale zadajmy sobie pytanie – czy 
można było wówczas wypracować lepszy model 
samorządu?

W 1989 ROKU NIE BYŁO W PAŃSTWIE WIEDZY, CZYM 
JEST SAMORZĄD…
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27 maja 1990 roku, w dniu pierwszych lokal-
nych wyborów samorządowych, miałam 36 lat, 
a więc dobrze znałam realia PRL-u. Przemiany 
polityczne w 1989 roku, a następnie wybory 
do rad gmin w 1990 r. obudziły nadzieję na 
inną, lepszą Polskę. Pamiętam tamtą radość, 
oczekiwanie zmian, poczucie wspólnoty i roz-
pierającej energii.
Gdy 8 lat później zaproponowano mi start 
w wyborach samorządowych w Krzeszowicach, 
pracowałam jako nauczycielka przedmiotów za-
wodowych w Zespole Szkół Budowlanych w Krze-
szowicach. Wygrałam wybory do Rady Miejskiej, 
stając się członkinią 28-osobowej grupy radnych, 
spośród których wielu, podobnie jak ja, stanowili 
„nowicjusze”. Była to Rada Miejska III kadencji 
i trwała 4 lata, tj. 1998-2002 r. Zostałam jej prze-
wodniczącą. Była to ostatnia kadencja, w której 
burmistrza (wójta, prezydenta) wybierały rady. Te 
początki były dość nerwowe. Rok 1999 postawił 
przed Gminą nowe wyzwania. Wprowadzenie 
reformy oświaty zobowiązało nas do utworzenia 
sieci 3-letnich gimnazjów. Powstało ich pięć, tj. 
w Krzeszowicach, Tenczynku, Nowej Górze, Zala-
siu i Woli Filipowskiej. Lokalizacja gimnazjów oraz 
przypisywanie do nich uczniów szkół podstawo-
wych wzbudziło duże zainteresowanie, a niekiedy 
kontrowersje, sygnalizowane podczas konsultacji 
społecznych.

Kolejnym zadaniem władz samorządowych było 
zapewnienie mieszkańcom gminy podstawowej 
opieki zdrowotnej. Pierwszym krokiem była 
uchwała RM w sprawie utworzenia w Krzeszo-
wicach Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdrowia 
„Krzeszowickie Centrum Zdrowia”. Jej wdrożenie 
stało się możliwe z chwilą przekazania przez 
Samorząd Województwa Małopolskiego trzech 
Wiejskich Ośrodków Zdrowia, tj. w Nowej Górze, 
Tenczynku, Zalasiu oraz Przychodni Rejonowej 
w Krzeszowicach. Następnie zostało podjętych 
szereg uchwał m.in. w sprawie powołania Rady 
Społecznej KCZ, zatwierdzenia Statutu KCZ, 
ogłoszenia konkursu na Dyrektora KCZ oraz 
jego powołania. Na przełomie 1999/2000 r. Rada 
Miejska uznała za konieczne wystosowanie apelu 
wyrażającego zaniepokojenie, co do zapewnienia 
mieszkańcom gminy opieki zdrowotnej z dniem 
1 stycznia 2000 r. Wynikało to z faktu niezawar-
cia przez Małopolską Kasę Chorych (obecnie 
NFZ) kontraktu z KCZ. W konsekwencji najwięcej 

TAK TO PAMIĘTAM

uchwał podjętych w 1999 r. przez RM związanych 
było z reformami w oświacie oraz poświęconych 
organizacji służby zdrowia.

Pragnąc rzetelnie i na bieżąco informować miesz-
kańców o pracach Rady oraz spopularyzować 
wiedzę o samorządzie terytorialnym, jako jej 
przewodnicząca zainicjowałam, od 15 lutego 
1999 r., stałą, comiesięczną rubrykę w „Magazynie 
Krzeszowickim”. 

Znaczącym dla mieszkańców gminy wydarze-
niem w roku 2000 było poświęcenie Krzyża Mile-
nijnego, postawionego w Czatkowicach. Sfinan-
sowanie go było możliwe dzięki dobrowolnym 
datkom na ten cel, w tym także radnych Gminy. 
Krzyż wpisał się na stałe w panoramę Krzeszowic 
i wciąż, po 20 latach, stanowi miejsce odprawiania 
mszy oraz odbywania spacerów. 

Z tamtej kadencji utkwiło mi w pamięci oddanie 
do użytkowania, w maju 2001 r., hali widowisko-
wo-sportowej przy szkole w Krzeszowicach, po-
łączone z nadaniem imienia Adama Mickiewicza 
tamtejszemu Gimnazjum. W 2002 r. dokończono 
budowę i przekazano do użytkowania Budynek 
Komunalny z siedzibą OSP w Krzeszowicach przy 
ul. Floriana. Ponadto radni 
pozytywnie zaopiniowali, 
przygotowany zgodnie 
z  z a s a d a m i  h e ra l d y k i , 
p r o j e k t  h e r b u  G m i n y 
Krzeszowice w postaci tar-
czy późnogotyckiej typu 
hiszpańskiego, w czerwo-
nym polu topór srebrny 
w słup z toporzyskiem złotym i półtrzecia krzyża 
srebrnego. Pod nimi trójwzgórze srebrne. I taki 
wygląd herbu, przyjęty w 2003 roku uchwałą RM, 
obecnie obowiązuje, choć wcześniej propozycja 
ta wywoływała dyskusje i pytanie o potrzebę 
nowego herbu. Poprzedni bowiem został opra-
cowany przez prof. Mariana Konarskiego w 1982 
r. i zatwierdzony przez ówczesną Radę Gminy. 
Umieszczono w nim symbole ponad 200-letniej 
tradycji uzdrowiska Krzeszowice, wielowiekowej 
tradycji górnictwa i walory krajobrazowe Ziemi 
Krzeszowickiej (z pisma SMZK). Na pocieszenie 
można dodać, iż tę wersję herbu można oglądać 
w Urzędzie Miejskim, na suficie Sali Herbowej.

Miałam przyjemność przewodniczyć Radzie Miej-
skiej w V kadencji (2006-2010) i współpracować 
z burmistrzem i radnymi, którzy podobnie jak 

ja chcieli dynamicznego rozwoju Gminy, swego 
rodzaju nowego otwarcia. Potrzebne były w Urzę-
dzie Miejskim osoby, które rozumieją wyzwania 
tego czasu, skuteczne w pozyskiwaniu środków 
unijnych. Tak też się stało. Zostały przygotowane 
dokumenty planistyczne o perspektywie wielo-
letniej. Te inwestycje, które zrealizowano, popra-
wiały jakość życia mieszkańców, a dedykowane 
były i najmłodszym, i dorosłym, mieszkańcom so-
łectw i miasta Krzeszowice. Przypomnijmy: 18 pla-
ców zabaw dla dzieci w sołectwach i na osiedlach, 
uruchomienie lodowiska w Krzeszowicach, po-
prawa bazy sportowej poprzez budowę hal spor-
towych w Tenczynku i Nowej Górze, remont sali 
w Zalasiu i modernizacja sali w Filipowicach, Or-
liki. Przechodząc do inwestycji „cięższego kalibru” 
mamy w roku 2009 oddanie budynku nowego 
przedszkola w Tenczynku, w którym dodatkowo 
mieści się nowoczesna filia biblioteki publicznej, 
w roku 2010 oddanie budynku nowego przed-
szkola w Krzeszowicach oraz termomodernizacje 
i remonty w niemal wszystkich szkołach na tere-
nie gminy. 

Ogromnym sukcesem jest skanalizowanie gminy, 
które rozpoczęło się w latach 90. i było stopniowo 
realizowane w miarę ówczesnych, skromnych 
środków, przez kolejne władze gminne. Obecnie 
w dobie koronawirusa nie do przecenienia jest 
ówczesna inicjatywa Przewodniczącej Komisji 
Zdrowia w zakresie 2 programów profilaktycz-
nych, sfinansowanych przez Gminę, a skierowa-
nych do dzieci: szczepienia przeciw meningoko-
kom oraz badanie i rehabilitacja wad postawy 
dzieci z klas 1-3. W 2010 roku, dzięki dotacji z Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007-2013, nasza Gmina otrzymała 
ponad 9 milionów złotych na rewitalizację cen-
trum miasta. Inwestycja była realizowana jeszcze 
przez Radę kolejnej kadencji. Po zakończeniu 
prac centrum Krzeszowic stało się funkcjonalne 
i nowoczesne. Nie dziwi fakt, że w 2010 roku 
Gmina Krzeszowice w rankingu „Rzeczpospolitej”, 
w kategorii gmin miejsko-wiejskich najefektyw-
niej pozyskujących unijne dotacje, uplasowała się 
na 18 miejscu w Polsce, a w województwie mało-
polskim zajęliśmy 3 miejsce po Rabce i Chełmku. 
Myślę, że dla wszystkich, którzy przyczynili się 
wówczas do tego sukcesu, stanowi to powód do 
dumy i satysfakcji.

marta soBczyK 
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Henryk Woszczyna: Pamiętam czas, kiedy 
zaczęły się wybory samorządowe i sam proces 
kształtowania samorządu przez te 30 lat. Byłem 
wtedy członkiem Komitetu Obywatelskiego 
w Trzebini, w zespole komisji kultury sportu i in-
formacji. Kiedy otrzymaliśmy informację o dacie 
wyborów do samorządu terytorialnego (27 maj 
1990), został zawiązany miejski komitet wybor-
czy z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Soli-
darność” w gminie Trzebinia. Przewodniczącym 
został Waldek Słomski. Rozpoczęto prace nad 
programem pod przewodnictwem doc. Adama 
Jagieły, który po wyborach został pierwszym 
przewodniczącym Rady Miasta Trzebinia.

Maciej Liburski: Co sprawiało największe trud-
ności w przygotowaniu akcji wyborczej?  
Henryk Woszczyna: Temat był trudny, ponieważ 
nikt wcześniej nie miał do czynienia z organiza-
cją wyborów, oficjalnymi dokumentami. Podsta-
wą była odbudowa samorządności. Brano pod 
uwagę listę inwestycji w poszczególnych miej-
scowościach i możliwości realizacji prac, jakie 
były postulowane przez mieszkańców. W naszej 
komisji mieliśmy za zadanie przygotować prowa-
dzenie kampanii. Podjęliśmy inicjatywę wydania 
lokalnego pisma pod tytułem „Głos Trzebini”, 
które przekształciło się następnie w tygodnik 
„Przełom”. W pierwszym numerze zamieszczono 
nazwiska kandydatów na radnych w poszczegól-

Bycie samorządowcem, i to na kilku szcze-
blach, to wielkie w yzwanie. Z Adamem  
Godyniem, o jego doświadczeniach, rozma-
wia Marian Lewicki.

Marian Lewicki: Jak Pan zapamiętał pierwsze 
zetknięcie z samorządem terytorialnym? 
Adam Godyń: Może wywołam zdziwienie takim 
stwierdzeniem, ale powiem, że problematykę sa-
morządową poznawałem z autopsji, jeszcze dłu-
go przed 1990 rokiem. Otóż mój śp. Tato, Czesław 
Godyń, był w latach 70. i 80. sołtysem Czernej, 
a ówczesny samorząd zaczynał się i kończył na 
tej funkcji. Już członkowie rad narodowych byli 
starannie „dobierani”, a wybory były czystą for-
malnością… Ja zaś, kilkunastoletni chłopiec, by-
łem tego „samorządu” bacznym obserwatorem, 
a czasem nawet uczestnikiem. Do dziś pamię-
tam, jak po kilku godzinach zbierania podatku 
w remizie strażackiej, wracaliśmy ciemną, za-
błoconą drogą z Ojcem, niosąc w dwóch lichych 
torbach zainkasowane pieniądze. Albo podczas 
nieobecności Taty, wypisywane rolnikom „pasz-
porty” – tj. formularze uprawniające ich do sprze-
daży zwierząt na krzeszowickim targu, czy wyda-
wane kartki na mięso i cukier. Były oczywiście też 
festyny, dożynki, ale i czyny społeczne. Pojawiali 
się wtedy ówcześni notable – naczelnicy gminy, 
sekretarze…  Byli tolerowani, ale nie uważaliśmy 
ich za „swoich”. Nie można jednak tego było 
publicznie uzewnętrzniać – PRL-owska cenzura 
kneblowała usta, aż do 1989 roku. 

Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce 
przypadło na czas mojego usamodzielniania 
życiowego – początków pracy zawodowej, 
potem małżeństwa, ojcostwa, stąd nie brałem 
czynnego udziału w ówczesnym życiu społecz-

PRZEWODNICZĄCY, RADNY I SOŁTYS
nym gminy. Byłem jednak beneficjentem zmian 
ustrojowych – znalazłem się w pierwszej grupie 
osób pracujących na KWK „Siersza”, którzy zostali 
członkami dozoru ruchu zakładu ze względu na 
wykształcenie i kwalifikacje, a nie przynależność 
do jedynej, słusznej partii… Z czasem ugrunto-
wałem swoją zawodową pozycję, podrosły też 
córki, stąd mogłem czynnie zaangażować się 
społecznie. Początkowo w działaniach rad rodzi-
ców, następnie sprawując od 2007 roku funkcję 
sołtysa Woli Filipowskiej i nieco później radnego 
Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Podczas samo-
rządowej pracy miałem i nadal zresztą mam oka-
zję spotykać osoby, które w tych historycznych 
latach przełomu budowały i utrwalały podstawy 
krzeszowickiej samorządności. Cenię sobie to 
bardzo, że miałem od kogo się uczyć i czerpać 
wzorce we wzajemnym współdziałaniu.

Marian Lewicki: Jakie są najważniejsze wyda-
rzenia z czasu funkcjonowania Pana w samo-
rządzie?
Adam Godyń: Podczas mojej kilkunastoletniej 
pracy w krzeszowickim samorządzie było wiele 
momentów szczególnych. Spośród tych waż-
nych dla całej lokalnej społeczności wymienię 
dwa, jedno o wielkim dla gminy, praktycznym 
znaczeniu, a drugie mające wartość symbolu. 
Tym pierwszym było przyjęcie przez Radę Miej-
ską planów zagospodarowania przestrzennego 
dla Krzeszowic i następnie sołectw naszej gminy. 
To był podstawowy krok, który musieliśmy zro-
bić, aby myśleć o rozwoju naszej Małej Ojczyzny. 
Z kolei wydarzeniem mającym historyczny wy-
miar była nadzwyczajna sesja Rady, odbyta w 30. 
rocznicę czerwcowych wyborów, które „obaliły” 
komunizm w Polsce. Spotkali się wtedy niemal 
wszyscy uczestnicy wydarzeń, które zapoczątko-

wały budowę krzeszowickiego samorządu. Były 
naukowe analizy, referaty, wspomnienia, wspól-
ne zdjęcia i nagrody.

Natomiast moim osobistym przeżyciem był 
z pewnością finał konkursu na „Najlepszego soł-
tysa Małopolski”, kiedy dane mi było odebrać ten 
laur z rąk jednego z twórców polskiego samorzą-
du, pierwszego marszałka naszego wojewódz-
twa, śp. Marka Nawary. Takich wybitnych postaci 
o niekwestionowanym autorytecie, w obecnym 
życiu społecznym i politycznym, niestety dzisiaj 
nie mamy… Można by jeszcze wyliczać wiele 
innych momentów, ot chociażby „gorący” czas 
konsultacji społecznych poprzedzających prze-
budowę linii kolejowej w Woli Filipowskiej, dzięki 
którym nie trzeba było wykupywać domów 
w trakcie realizacji inwestycji, tak jak to miało 
miejsce w Krzeszowicach. Mnóstwo satysfakcji 
sprawiło mi doprowadzenie do rozbudowy 
szkoły w Woli Filipowskiej. Organizowaliśmy też 
gminne dożynki. Ale to tematy na inne okazje…

NAJPIERW BYŁA 
„SOLIDARNOŚĆ”
Rozmowa Macieja Liburskiego z Henrykiem 
Woszczyną – działaczem „Solidarności”, soł-
tysem Zalasu, radnym Rady Miejskiej w Krze-
szowicach.

Maciej Liburski: W 30. rocznicę wyborów 
samorządowych trudno nie odnieść się do 
zwycięskiego sierpnia 1980, powstania Nieza-
leżnego Samorządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”. Rangę tego wydarzenia można 
porównać z „Cudem nad Wisłą” w 1920 roku. 
„Solidarność” tworzyło pokolenie lat 40. XX 
wieku. Czy Pan utożsamia się z tym pokole-
niem?
Henryk Woszczyna: Miałem 24 lata, kiedy zo-
stałem członkiem „Solidarności” w 1980 roku 
i należę nadal do Związku.

Maciej Liburski: Wydarzenia stanu wojennego, 
zwłaszcza represje wobec „Solidarności” w la-
tach 1981-1982, zahamowały rozwój Związku. 
Mimo zastraszania i przemocy w sytuacji 
permanentnego kryzysu społecznego, rósł 
opór. Nasilały się strajki, zwłaszcza od maja 
1988 r., w kopalniach na Górnym i Dolnym 
Śląsku, w Gdańsku, Szczecinie, Stalowej Woli, 
Poznaniu, Krakowie (HiL). Wobec fali maso-
wych wystąpień i pacyfikacji przez ZOMO kilku 
zakładów pracy pod koniec sierpnia, władze 
PRL podjęły rozmowy z „Solidarnością”, co 
w rezultacie doprowadziło do legalizacji „So-
lidarności” po 8 latach od jej powstania, do 
wyborów powszechnych 4 czerwca 1989 roku 
i w rok później do wyborów samorządowych. 
Jak Pan wspomina ten burzliwy okres?
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nych okręgach (wtedy gmina była podzielona 
na 28 jednomandatowych okręgów) oraz ich 
główne założenia programowe. Kampania była 
prowadzona w ten sposób, że wykonano zdjęcia 
zbiorowe wszystkich kandydatów w różnych 
formatach i wywieszano je na tablicach oraz 
w niektórych sklepach. Kandydat mógł prowa-
dzić własną kampanię, czasy były inne, nie było 
dostępu do drukarni i innych możliwości.

Maciej Liburski: Jednak wybory odbyły się.
Henr yk Woszczyna:  Tak ,  w dniu 27 maja 
prawie wszyscy kandydaci zostali radnymi. 
Popełniliśmy błąd, wystawiając po dwóch kan-
dydatów w okręgu. Następne wybory, choć były 
jednomandatowe okręgi, cechowała większa 
polaryzacja. Powstały stowarzyszenia, mniejsze 
komitety wyborcze. Zmiana ordynacji w kolej-
nych wyborach wprowadziła zasady ordynacji 
proporcjonalnej. Gmina została podzielona na 
3 duże okręgi, ponieważ ustawa, która wprowa-
dzała powiaty i samorządy wojewódzkie ograni-
czyła liczbę mandatów do 21. Jeśli chodzi o moją 
ówczesną działalność samorządową, to od 1990 
roku pełniłem funkcję przewodniczącego Osie-
dla ZWM.

Maciej Liburski: Był Pan nie tylko działaczem 
społecznym, ale i politycznym.
Henryk Woszczyna: Pełniąc funkcję przewod-

niczącego AWS w powiecie, byłem odpowie-
dzialny za wybory. Uzyskaliśmy 10 mandatów do 
Rady Miasta w Trzebini i 3 mandaty do powiatu, 
niestety pozostałe komitety zawarły koalicje 
i zaczęły rządzić bez nas. Następnie byłem prze-
wodniczącym Komitetu Wyborczego Powiatu 
Chrzanowskiego oraz wiceprzewodniczącym 
Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego w wybo-
rach na prezydenta RP Mariana Krzaklewskiego. 
Od 2001 roku, po przegranych wyborach kan-
dydata na prezydenta, a następnie przegranej 
AWS-u, wycofałem się z życia politycznego. 
Pozostała mi funkcja w Radzie Nadzorczej PSM 
w Chrzanowie, pełniłem ją przez cały czas, aż do 
zamieszkania w gminie Krzeszowice, w miejsco-
wości Zalas, w 2006 roku.

Maciej Liburski: Jak kształtowała się Pana dzia-
łalność w naszej gminie? 
Henryk Woszczyna: Po zamieszkaniu w Zalasiu 
wstąpiłem do OSP Zalas. Rozpocząłem działal-
ność na rzecz miejscowości. Współorganizowa-
łem imprezy kulturalne, sportowe, uroczystości 
państwowe. Należałem do komitetu budowy 
obelisku poświęconego ppłk. Stanisławowi Cha-
łupie, pilotowi Dywizjonu w bitwie o Anglię, po-
chodzącemu z Zalasu. Tutaj mieszkańcy spotyka-
ją się, aby świętować najważniejsze wydarzenia 
i rocznice z historii Polski. 

Maciej Liburski: Jak doświadczenie działacza 
„Solidarności”, ale także samorządowca, wpły-
nęło na dalsze Pana losy?  
Henryk Woszczyna: Jestem wierny etosowi 
„Solidarności” i poczuciu obowiązku, aby kulty-
wować pamięć bohaterów z tamtych lat. Byłem 
współorganizatorem 10, 15, 20-lecia oraz głów-
nym organizatorem 25-lecia „Solidarności”. Z tej 
okazji została ufundowana tablica pamiątkowa 
w kościele apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, 
Rondo Solidarności oraz posadzony dąb Solidar-
ności. Jeszcze raz postanowiłem wystartować 
w ostatnich wyborach do Rady Miejskiej w Krze-
szowicach. Mieszkańcy mi zaufali, zostałem rad-
nym z drugim wynikiem w gminie. Wystartowa-
łem też w wyborach na sołtysa i obie te funkcje 
pełnię do dzisiaj. Z okazji 35-lecia „Solidarności”, 
we współpracy z burmistrzem Wacławem Gre-
gorczykiem, aby uczcić rocznicę, postawiono 
obelisk z pamiątkową tablicą oraz posadzono 
dąb Solidarności i nadano jednej z ulic nazwę 
Aleja Solidarności. Tak wyglądała moja działal-
ność w ciągu 30 lat rozwoju samorządu w Polsce.

Maciej Liburski: Życzę dalszych sukcesów. Dzię-
kuję za rozmowę.

Rozmowa Macieja Liburskiego z Janiną Lasoń 
wieloletnią sołtys, radną Rady Miejskiej w Krze-
szowicach, radną Powiatu Krakowskiego.

Maciej Liburski: Rozmawiałem z przedstawiciela-
mi samorządu Gminy Krzeszowice. Dla niektórych 
przynależność związkowa wyznaczała aktywność 
w życiu środowisk ich codziennego działania. 
A jak było w Pani przypadku?
Janina Lasoń: Swoją działalność społeczną roz-
poczęłam w 1990 roku, kiedy zostałam sołtysem 
Miękini. Funkcję sołtysa pełniłam do 2002 roku. Od 
1994 do 1998 byłam też delegatem do Sejmiku Wo-
jewódzkiego. W okresie mojej działalności zawodo-
wej i społecznej koncentrowałam się przede wszyst-
kim na poprawie życia rodzin, w tym dzieci i osób 
niepełnosprawnych, oraz warunków materialnych 
i zdrowotnych mieszkańców powiatu krakowskiego, 
a zwłaszcza miasta i gminy Krzeszowice.

Maciej Liburski: Jakie były konkretne przejawy 
Pani zainteresowań kondycją polskiej rodziny?
Janina Lasoń: Pełniąc funkcję radnej Powiatu 
Krakowskiego aktywnie uczestniczyłam w pracach 
Komisji Zdrowia, Komisji Rewizyjnej jako prze-
wodnicząca oraz Komisji Infrastruktury. Walczyłam 
o całodobową opiekę medyczną, pełną obsadę 
ratownictwa medycznego i nową karetkę Pogoto-
wia Ratunkowego, co zakończyło się sukcesem. Od 
1990 roku, będąc prezesem Stowarzyszenia Dzieci 
i Osób Niepełnosprawnych „Otwórzmy przed Nimi 
Życie”, organizowałam akcję pomocy o charakterze 
integracyjnym i materialnym, wspierałam inicja-
tywy oświatowe i kulturalne, w tym różne formy 
imprez dla dzieci, adresowane do szerokiego grona 
osób. Wspierałam działania pozyskiwania środków 
na rzecz bazy edukacyjnej w Krzeszowicach, jak 

SAMORZĄDOWIEC I SPOŁECZNIK
budowa warsztatów i internatu przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych oraz remont i konserwacja 
willi Japonka przy Liceum Ogólnokształcącym.

Maciej Liburski: Co należy do Pani spektakular-
nych sukcesów?
Janina Lasoń: Jako radnej czterech kadencji Rady 
Powiatu w Krakowie oraz sołtysowi Miękini udało mi 
się rozwiązać poważny problem dla mieszkańców 
Nowej Góry i Miękini – znieść reglamentację wody. 
Wystarczyło poprawić stan rurociągu i zmienić 
pracowników obsługi i woda popłynęła bez ogra-
niczeń. Z innych spraw udało mi się wpłynąć na 
cofnięcie kontraktu sprzedaży osobie prywatnej 20 
ha kamieniołomu w Miękini za 50 tysięcy złotych; 
właściciel gruntu to Skarb Państwa. Obecnie te 20 
ha są dzierżawione i zagospodarowane przez AGH 
w Krakowie. Uczestniczyłam też w negocjacjach 
w  s p raw i e  p r ze j ę c i a  O ś ro d k a  R e h a b i l i t a c j i 
w Krzeszowicach przez Wojewodę Krakowskiego 
od Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. Ośrodek miał 
być sprzedany prywatnej osobie i miał stać się 
hurtownią chemiczną. Obecnie Ośrodek nadal służy 
mieszkańcom gminy. Brałam udział w negocjacjach 
z rodziną Potockich w sprawie terenu i budynku, 
gdzie mieści się Liceum Ogólnokształcące w Krze-
szowicach. Wspierałam starania powiatu, mające na 
celu pozostawienie w Krzeszowicach, z przeniesie-
niem do nowej siedziby w budynku PKP, filii wydzia-
łu Komunikacji Starostwa Powiatowego i Urzędu 
Pracy Powiatu Krakowskiego.

Maciej Liburski: Chcę poruszyć problem infra-
struktury w mieście i gminie Krzeszowice. To 
kolejny obszar działań społecznych, który wiąże 
się z okresem czterech kadencji Pani jako radnej 
Rady Powiatu.

J a n i n a  L a s o ń : 
Podejmowałam 
wszelkie możliwe 
działania wspie-
rające inwestycje 
drogowe, w tym 
b u d o wę  k ł a d k i 
i remontu mostu 
n a  u l .  Ż b i c k i e j 
w Krzeszowicach, 
a w dalszym pla-
n i e  c a ł o ś c i o w ą 
przebudowę ul. 
Żbickiej oraz mo-
dernizację dróg: 
Zalas – Nawojowa 

Góra, Frywałd – Siedlec, Tenczynek – Rudno – droga 
kruszywowa. W ramach współpracy Gminy i Po-
wiatu postępowała przebudowa ulic: Krakowskiej, 
Ogrodowej, wykonano odwodnienie skrzyżowania 
tzw. „Sikorowskiego” w Nowej Górze. W ostatnich 
latach współpraca Gminy Krzeszowice z Powiatem 
układała się pomyślnie – wspólnie można było zro-
bić dużo dla mieszkańców.

Maciej Liburski: Zaufanie między władzą a społe-
czeństwem rodzi się najpierw w wyniku rozwiązy-
wania lokalnych problemów, także tych najmniej-
szych, a dopiero potem przekłada się na sprawy 
większej wagi. W dużej mierze postawę społeczną 
dyktuje lojalność i sympatia.
Janina Lasoń: W swojej pracy często tego doświad-
czałam i z przyjemnością podejmuję się załatwiać 
kolejne ważne dla mieszkańców sprawy.

Maciej Liburski: Dziękuję za rozmowę. W walce o rów-
ne szanse dla wszystkich mieszkańców gminy Krze-
szowice życzę wielu udanych działań z Pani strony. 
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SOŁTYS I RADNA
Wywiad z Beatą Głąb, do niedawna sołtys 
Filipowic, radną Rady Miejskiej w Krzeszowi-
cach, przeprowadził Maciej Liburski.

Maciej Liburski: Należy Pani do pokolenia, któ-
re wchodząc w dorosłość, związało swoją drogę 
życiową z pracą w samorządzie.
Beata Głąb: Pracę w samorządzie rozpoczęłam 
w lipcu 2004 r. Była to decyzja spontaniczna. Tę 
schedę przejęłam po ojcu. Widząc na co dzień 
jego wielkie zaangażowanie na rzecz Filipowic, 
postanowiłam kontynuować jego plany i zamie-
rzenia, podejmując funkcję sołtysa, działając dla 
dobra mieszkańców Filipowic. Od 2006 r. jestem 
radną Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Oceniając 
relacje mieszkańcy – władza, Rada wspierała 
i wspiera decyzje burmistrzów w dążeniu do 
poprawy życia mieszkańców gminy Krzeszowice. 
Na przestrzeni tych lat spotkałam wielu ludzi, 
którzy wnosili bardzo dużo pozytywnych i war-
tościowych treści. 

Maciej Liburski: Zacznijmy zatem od pozyty-
wów.
Beata Głąb: Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
mojego ojca wybudowany został Dom Kultury, 
nazwany jego imieniem za zgodą Wojewody Ma-
łopolskiego, Burmistrza Gminy Krzeszowice oraz 
działającej w tym czasie Rady Miejskiej. Idąc dalej 
tropem poprzedniego Sołtysa, podejmowałam 
trud, by Filipowice prężnie się rozwijały i były 
przykładem wzorowego sołectwa. Ówczesny 
burmistrz Wiesław Jagiełło skutecznie namówił 
mnie do założenia stowarzyszenia w kwietniu 
2005 r., które działa do dzisiaj na rzecz sołectwa. 
W zarządzie stowarzyszenia nieustannie, od 
2005, pracuje Janina Rozmus. Myślę, że dużym 
sukcesem w wypełnianiu funkcji sołtysa było 
uruchomienie w Domu Kultury filii biblioteki 
MGBP, która cieszy się wśród mieszkańców du-
żym zainteresowaniem. 

Maciej Liburski: Proszę powiedzieć o współpra-
cy z mieszkańcami.

Beata Głąb: Będąc sołtysem przez cały czas 
wsłuchiwałam się, podobnie jak cała rada 
sołecka, w głosy mieszkańców, by spełnić ich 
oczekiwania. Zawsze uważałam, że ich opinie 
są bardzo cenne i konieczne dla rozwoju naszej 
małej lokalnej społeczności. W miarę możliwo-
ści, działając dla dobra mieszkańców, udało się 
zrealizować wiele zadań, jak priorytetowa inwe-
stycja – budowa chodnika realizowana przez cały 
czas sołtysowania, budowa dwóch placów za-
baw, siłowni na wolnym powietrzu, uprzątnięcie 
terenu wokół Domu Kultury, przebudowa mostu 
przy kościele i dzięki wykupionym gruntom 
pod drogi gminne – zmodernizowanie parkin-
gu przy drodze powiatowej w okolicy kościoła 
oraz zagospodarowanie terenu na parking przy 
cmentarzu. Warto dodać, że została też położona 
nowa nawierzchnia asfaltowa na całej drodze 
powiatowej oraz na drogach gminnych. Dzięki 
dobrej współpracy z Księdzem Proboszczem 
oraz burmistrzem Wacławem Gregorczykiem, 
udało się zmienić otoczenie wokół kościoła oraz 
pozyskać kolejny parking. 

Pozytywnie oceniam współpracę z Dyrekcją 
Szkoły Podstawowej przy rozbudowie szkolnej 
sali gimnastycznej.

Maciej Liburski: A jak układała się współpraca 
Pani jako sołtysa z przedstawicielami wyższych 
władz samorządowych? 

Beata Głąb: Kiedy byłam sołtysem współpraco-
wałam z radnym Rady Miejskiej w Krzeszowicach, 
wiceprezesem Stowarzyszenia „Więzi”, a później 
radnym Powiatu Krakowskiego, a dzisiaj sta-
rostą krakowskim Wojciechem Pałką, radnym 
powiatowym, obecnie ministrem infrastruktury 
Andrzejem Adamczykiem. Za owocną uważam 
współpracę z radnym Sejmiku Małopolskiego, 
który bardzo prężnie działał w LGD na rzecz 
naszej gminy – z obecnym burmistrzem Gminy 
Krzeszowice Wacławem Gregorczykiem. Bardzo 
cenię sobie pomoc merytoryczną i współpracę 
z innymi samorządowcami. W tym kontekście 
muszę wymienić zmarłych – radnego Rady Miej-
skiej Antka Jamińskiego, sołtysa Rudna Danusię 
Kozłowską i zmarłych członków Rady Sołeckiej, 
zaangażowanych na rzecz sołectwa Filipowice 
– Zbigniewa Łagana, Jana Mitkę i Jana Stojaka. 
Uważam, że nie można o nich zapomnieć, mimo 
że nie ma ich już wśród nas. Z okazji jubileuszu 
składam wielkie podziękowanie wszystkim za 
współpracę, a mieszkańcom Filipowic za tak 
duże wsparcie i zaufanie.

Maciej Liburski: Dziękuję za rozmowę. Życzę 
kolejnych lat owocnej pracy w samorządzie.

W SAMORZĄDZIE OD POCZĄTKU
Rozmowa Macieja Liburskiego z Heleną Lata-
wiec, przewodniczącą Zarządu Osiedla Czat-
kowice, byłą radną Rady Miejskiej w Krzeszo-
wicach, obecnie przewodniczącą Miejskiej 
Rady Seniorów.

Maciej Liburski: Jak zostać działaczem społecz-
nym? Jakie były początki Pani wejścia na drogę 
służby społeczeństwu?
Helena Latawiec: Działalność społeczną roz-
poczęłam zupełnie przypadkowo. W roku 1985 
byłam z 11-letnim, niepełnosprawnym synem 
w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Prosiłam 
o pomoc w otrzymaniu wózka inwalidzkiego. 
Wózka nie dostałam, za to uzyskałam informację, 
że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzielnicy Kro-
wodrza w Krakowie zbiera zapisy do tworzonego 
koła, w którym przy wsparciu Zarządu TPD, rodzi-
ce sami mieli rozwiązywać problemy związane 
z niepełnosprawnością dzieci. Gdy zostałam wy-
brana przez rodziców na przewodniczącą Koła 

Pomocy Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, 
podjęłam współpracę z władzami miasta Krako-
wa, Naczelnikiem Miasta i Gminy Krzeszowice 
oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania, Wydzia-
łem Zdrowia, Wojewódzką Poradnią Wychowaw-
czo-Zawodową, Szkołą Życia, Gminną Poradnią 
Wychowawczo-Zawodową w Krzeszowicach. Po 
ustaleniu liczby upośledzonych dzieci, zamiesz-
kałych na terenie gminy Krzeszowice, wystąpi-
łam do Kuratorium Oświaty i Wychowania o ob-
jęcie ich nauczaniem indywidualnym. W latach 
1985–1992 działałam na rzecz integracji ruchu 
społecznego rodziców dzieci niepełnospraw-
nych z terenu byłego województwa krakowskie-
go, organizacji wczasów wczesnej interwencji 
dla dzieci w wieku od 1 do 7 lat, a także objęcia 
nauczaniem specjalnym w Internacie przy Szkole 
Życia kilkorga dzieci z gminy Krzeszowice oraz 
opieki stomatologicznej osób niepełnospraw-
nych z województwa krakowskiego. Ponadto 
zwróciłam się do Krajowego Funduszu na Rzecz 
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Janina Oczkowska: W roku 1994 związałam się 
z Komitetem Obywatelskim i za jego rekomen-
dacją wystartowałam w pierwszych demokra-
tycznych wyborach samorządowych. Pamiętam, 
że to była jesień. Wtedy mieszkańcy osiedla nr 2 
wybrali mnie na przewodniczącą Zarządu Osie-
dla. Tę funkcję pełniłam do 2019 roku. Komitet 
Obywatelski wystawił moją kandydaturę, bo 
jeśli chodzi o pracę społeczną, miałam pewne 
doświadczenie. Moje dzieci: Konrad, Karolina 
i najmłodszy Piotr, chodziły wtedy do krzeszo-
wickich szkół, a ja zaangażowana byłam w pracę 
komitetów rodzicielskich. Z tych, z którymi za-
czynałam pracę w samorządzie, pozostałam ja 
i kolega Władysław Feluś, który pracował jeszcze 
przez kolejną kadencję.

Maciej Liburski: Wspomniała Pani, że bliskie 
relacje łączyły Pana Felusia z Waszą rodziną.
Janina Oczkowska: Tak, z Władysławem Fe-

Dzieci w Warszawie o nieodpłatne wyposażenie 
gabinetu stomatologicznego w Wojewódzkiej 
Przychodni Stomatologicznej w Krakowie. 
Jako członek Zarządu Miejsko–Gminnego TPD 
w Krzeszowicach działałam na forum ogólnokra-
jowym, biorąc udział w konferencjach organizo-
wanych przez Krajowy Komitet Pomocy Osobom 
z Upośledzeniem.

Maciej Liburski: Co wpłynęło na Pani zaintere-
sowanie samorządem terytorialnym?
Helena Latawiec: Pracę społeczną na rzecz 
samorządu terytorialnego poprzedziło moje 
wstąpienie do Komitetu Obywatelskiego w Krze-
szowicach. I tu zadziałał przypadek. Z radia Wol-
na Europa dowiedziałam się, że w całym kraju 
powstają komitety obywatelskie, postanowiłam 
zaangażować się w prace na rzecz pierwszych 
częściowo wolnych wyborów w Polsce.

Maciej Liburski: Przypomnijmy, że w walce 
o zmianę systemu komunistycznego i legali-
zację Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, przy przewodni-
czącym Lechu Wałęsie, w grudniu 1988 roku 
powstał Komitet Obywatelski, który stanowił 
zaplecze dla przyszłych negocjacji z władzą, 
rozpoczętych 6 lutego 1989 roku przy Okrą-
głym Stole.
Helena Latawiec: W tym czasie nie pracowałam 
zawodowo ze względu na opiekę nad niepełno-
sprawnym synem, nie miałam bezpośredniego 
dostępu do Związku Zawodowego „Solidar-
ność”, jak też do osób, które założyły Komitet 
Obywatelski w Krzeszowicach. Dzięki parafii pw.  
św. Marcina w Krzeszowicach zdobyłam potrzeb-
ne informacje. Od tej pory aktywnie uczestni-
czyłam w pracach KO., przygotowując akcje 
propagandowe i informacyjne dla mieszkańców 
sołectw Czatkowice i Czerna.

Maciej Liburski: Legalizacja NSZZ „Solidar-
ność” i  w ybor y z 1989 roku były ważnym 
momentem w walce o zbudowanie demokracji 
parlamentarnej i doprowadzenia do suweren-
ności Polski. W wyborach do Sejmu 4 czerwca 
głosowano na trzy listy: Krajową, Koalicję Par-
tyjno-Rządową oraz Bezpartyjnych. Zwyciężył 
blok Bezpartyjnych. W tej sytuacji trudno jed-

nak było odebrać władzę przy pomocy  głosów. 
Stąd powstało określenie „ułomne wybory”. 
Mimo to wyborcy stanęli przed rzeczywistą 
szansą wyjścia z systemu komunistycznego.
Helena Latawiec: Uczestniczyłam przy organi-
zacji pierwszych wolnych wyborów do Sejmu 
i Senatu RP. Z ramienia Komitetu Obywatel-
skiego byłam członkiem komisji wyborczej 
w Ostrężnicy. Z pewnością ciekawostką jest, jak 
wyglądała współpraca członków komisji wybor-
czych w tamtym niepewnym czasie, po okresie 
zniewolenia i represji. W składzie komisji byli 
członkowie Komitetu Obywatelskiego, PZPR, 
SD, ZSL oraz pracownik Urzędu Gminy Krzeszo-
wice. Pamiętam, jak na spotkaniu przed dniem 
wyborów instruowano nas o zachowaniu ostroż-
ności, patrzeniu „na ręce” przedstawicielom 
partii, o możliwości prowokacji ze strony PZPR. 
W dniu wyborów staraliśmy się ani na chwilę nie 
opuszczać sali. Po podliczeniu głosów, gdy zmę-
czeni czekaliśmy na zakończenie pracy, sytuacja 
diametralnie się zmieniła. Po wspólnych rozmo-
wach i dyskusji okazało się, że my nie ufaliśmy 
im, a oni bali się nas. Gdy pracowaliśmy w drugiej 
turze wyborów, nie było między nami nieufności. 
Okazało się, że to są tacy sami ludzie jak my.

Maciej Liburski: Co przyniosły wybory do sa-
morządu terytorialnego w roku 1990?
Helena Latawiec:Wraz z innymi członkami KO. 
przygotowywałam program wyborczy, popula-
ryzując idee samorządności wśród mieszkańców 
naszej gminy. Wybory z 27 maja zakończyły się 
sukcesem KO. – przez mieszkańców sołectwa 
Czatkowice zostałam wybrana na radną Rady 
Miejskiej w Krzeszowicach. W I kadencji Rady 
Miejskiej pełniłam funkcję przewodniczącej 
dwóch komisji: Komisji Inwentaryzacyjnej, po-
wołanej do przejęcia mienia państwowego na 
rzecz gminy oraz Komisji Oświaty Kultury, Spor-
tu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Do zasług tej ko-
misji należy: przejęcie przez gminę szkolnictwa 
podstawowego, zakup karetki reanimacyjnej dla 
Stacji Pogotowia Ratunkowego, bezpreceden-
sowej akcji mającej na celu utrzymanie Domu 
Pomocy Społecznej w Czernej, rozbudowywane-
go przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej 
w Krakowie, przekazanie przez Gminę znacznej 

kwoty na doposażenie internatu w Szkole Życia 
w Krakowie, co umożliwiło przyjęcie do szkoły 
dziesięciorga dzieci niepełnosprawnych z nasze-
go terenu.

Maciej Liburski: Warto przypomnieć, że „Soli-
darność” stanęła przed koniecznością rozbicia 
monopolu na środki masowego przekazu. 
Jeden koncern PZPR-RSW miał w swoich rękach 
wszystko – papier, drukarnie, kolportaż. To 
były twierdze jeszcze stalinowskiej struktury. 
Oddolne próby tworzenia lokalnej prasy miały 
ogromne znaczenie w tym procesie.
Helena Latawiec: Dużym osiągnięciem było 
doprowadzenie do powstania lokalnej gazety 
samorządowej „Magazyn Krzeszowicki”. Przy 
udziale przewodniczącego Rady Miejskiej Jana 
Załuskiego, radnych Aleksandra Piotrowskiego 
oraz Wiesława Jagiełły, burmistrza Gminy Zyg-
munta Kuchty, Krzeszowicki Ośrodek Kultury 
zaczął regularnie wydawać „Magazyn Krzeszo-
wicki” jako dwutygodnik Rady Miejskiej.

Maciej Liburski: Jak rozwijała się Pani działal-
ność w ramach samorządu w kolejnych latach?
Helena Latawiec: W latach 1990-1994, pełniąc 
funkcję radnej z sołectwa Czatkowice, praco-
wałam aktywnie na rzecz społeczności lokalnej, 
zainicjowałam budowę mostu łączącego dwa 
przysiółki sołectwa oraz budowę wodociągu 
z przyłączami dla 30 domów oraz osiedla „Li-
pinówka.” Po długoletniej przerwie w pracy 
społecznej, spowodowanej sytuacją rodzinną 
a także zawodową, postanowiłam podjąć 
wyzwanie i w 2007 r. wystartowałam w wybo-
rach bezpośrednich na przewodniczącego Za-
rządu Osiedla Czatkowice. Tę funkcję pełnię już 
czwartą kadencję. W latach 2011-2014 byłam 
radną Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Pełniłam 
funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, 
sekretarza Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej 
oraz byłam członkiem Komisji Kultury, Sportu, 
Turystyki i Promocji. W 2018 r. zostałam wybrana 
na radną II kadencji Miejskiej Rady Seniorów 
w Krzeszowicach. Obecnie pełnię funkcję prze-
wodniczącej MRS.

Maciej Liburski: Życzę dalszych sukcesów 
w pracy społecznej. Dziękuję za rozmowę.

Wy w i a d  M a c i e j a  L i b u r s k i e g o  z  J a n i n ą 
Oczkowską – radną Rady Miejskiej, wielolet-
nią przewodniczącą Zarządu Osiedla Cen-
trum.
Maciej Liburski: Jaka była Pani osobista droga 
do działalności samorządowej?

ZAWSZE BLISKO MIESZKAŃCÓW
lusiem współpracowałam również w Klubie 
Sportowym „Świt”, którego jesteśmy zasłużo-
nymi działaczami. Podobnie jak mój, niestety 
nieżyjący już mąż Franciszek. Ja byłam księgową, 
a Franek był gospodarzem Klubu i kierownikiem 
drużyny od wielu lat. Był także członkiem Za-
rządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Nie 
wiedziałam, że pisał pamiętniki – przypadkiem je 
odnalazłam – może kiedyś uda mi się je wydać.

Maciej Liburski: Jak wyglądała wtedy współ-
praca z mieszkańcami?
Janina Oczkowska: Na początku mieszkańcy 
niewiele interesowali się tym, co dzieje się 
w osiedlu, mimo zaproszeń nie chodzili na zebra-
nia, tyko nieliczni czasem rozmawiali o tym, co 
można by zrobić, by żyło się przyjemniej. Z cza-
sem to się zmieniło, teraz ludzie domagają się 
realizacji remontów czy inwestycji szybciej, niż 
to możliwe. Przedtem, choć środki były skromne, 
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na osiedlu Targowa też budowano chodniki, 
ustawiano ławeczki, remontowano jezdnie. Tak, 
jak i dziś, jednym się to podobało, a inni narze-
kali po co tyle ławek – to w obawie, by nie stały 
się miejscem wypoczynku dla nadużywających 
alkohol. Lepsze nawierzchnie dróg osiedlowych 
niepokoiły z kolei innych – że samochody będą 
zbyt szybko jeździć – więc trzeba było budować 
progi. Ale w większości wszyscy cieszyli się, że ich 
osiedle pięknieje.

Maciej Liburski: Kiedy podjęła Pani decyzję  
o kandydowaniu na radną?
Janina Oczkowska: To przyszło samo. W latach 
1998-2002 byłam, z ramienia AWS, radną Rady 
Miejskiej, pełniąc drugą funkcję w samorządzie.

Maciej Liburski: Co z okresu pełnienia funkcji 
w samorządzie pozostało w Pani pamięci?
Janina Oczkowska: Na osiedlu Centrum jest się 
czym pochwalić – Targowa, Wyki, Krakowska, 

Rynek, plac F. Kulczyckiego, Szkoła Podstawowa, 
plac targowy, Aleja Solidarności – to inwestycje 
realizowane w czasie, gdy pracowałam w samo-
rządzie. To nie były stracone lata, dużo się działo. 
Chcę podkreślić zawsze dobrą współpracę z Gmi-
ną, z Burmistrzami. Do chwili obecnej, kiedy 
przychodzę do Urzędu, spotykam się z życzli-
wością. Uważam, że mieszkańcy powinni być też 
zadowoleni.

Maciej Liburski: Życie każdej wspólnoty opiera 
się na wzajemnym zaufaniu. Czy w tamtych 
czasach łatwiej było o współpracę i zrozumie-
nie?
Janina Oczkowska: Czasy zawsze są trudne, 
podobnie jak nie ma łatwej pracy. 

Maciej Liburski: Samorząd kształtuje postawy 
społeczne i polityczne, uczy żyć dla ludzi, sza-
nować godność człowieka, odkrywać wokół 
piękno. Stopniowa reforma samorządu od roku 

1990 pozwala rozumieć znaczenie idei nieza-
leżności i prawdziwy sens inwestycji.
Janina Oczkowska: Jeszcze łatwiej to dostrzec 
z perspektywy zagranicy. Mimo częstych wy-
jazdów zagranicznych (córka Karolina mieszka 
w Stanach, a syn Piotr w Irlandii) Krzeszowice są 
moim ulubionym miejscem na ziemi – to moje 
miasto. Korzystając z okazji chcę podziękować 
wszystkim mieszkańcom, którzy wspierali mnie 
w ciągu tych 25 lat – tak ważnych dla nas wszyst-
kich. Myślę, że dobrze wykorzystaliśmy ten czas.

Maciej Liburski: Zakończmy aforyzmem: jeśli 
chce się zmienić coś, co jest możliwe do zmie-
nienia, to bardziej od sztandaru rewolucji od-
powiada działanie na dłuższą metę. Dziękuję 
za rozmowę.

Początki funkcjonowania władzy samorządo-
wej w Krzeszowicach wspominam jako wielkie 
wyzwanie. Wprawdzie od 1987 roku byłam 
główną księgową w gminie, ale to, co wyda-
rzyło się w 1990 roku i kolejnych kadencjach, 
wymagało mnóstwa pracy, ciągłego uczenia 
się i odwagi. 
Wcześniej gmina była terenową jednostką ad-
ministracji państwowej i rządziła się zupełnie 
innymi prawami. Nie można nawet powiedzieć, 
że się rządziła, bo wszystkie zadania były narzu-
cane centralnie i kontrolowane przez Urząd Wo-
jewódzki w Krakowie. Cały budżet w podziale na 
działy, wskaźniki finansowe, poziom podwyżek, 
stawki podatkowe i wszystkie zakupy były uza-
leżnione od władz województwa. Najważniejsze 
było wykonanie zaplanowanych wydatków, nie-
zależnie od uzyskanych dochodów. Oczywiście 
staraliśmy się te dochody wykonać, ale to nie 
był priorytet. Jeśli  powstały oszczędności w któ-
rymś z działów, to ich wykorzystanie na inny cel 
wymagało każdorazowo uzyskania zgody od-
powiedniego wydziału Urzędu Wojewódzkiego. 
Dotyczyło to także naprawdę błahych spraw, jak 
na przykład zakup… dywanu. Gminy nie mogły 
zaciągać kredytów.

Budżet gminy na koniec maja 1990 roku wynosił 
ok. 14,5 miliarda złotych, zarówno po stronie do-
chodów, jak i wydatków. Już wtedy dominującą 
pozycją wydatków była oświata i wychowanie. 
W tym czasie wiele inwestycji było opartych 
o wpłaty mieszkańców, działały liczne komitety 
społeczne, budujące np. wodociągi i gazociągi. 
Szalała inflacja, będąca wynikiem załamania się 
gospodarki PRL w 1989 roku.

Od 1 czerwca 1990 roku sposób realizacji budże-
tu zmienił się diametralnie – w danym dniu nie 
można było wydać więcej, niż w tym dniu do kasy 
gminnej wpłynęło dochodów. Miało to na celu 
zabezpieczenie płynności finansowej, ale przy-
sparzało działowi finansowemu mnóstwa mrów-
czej pracy, ręcznej, nie przy użyciu komputerów. 
Dziś trudno to sobie wyobrazić. Ten stan potrwał 
do końca 1990 roku.

ELŻBIETA KUSY – SKARBNIK GMINY KRZESZOWICE  
W LATACH 1990 – 2007

Pierwszy autorski budżet Rada 
Miejska w Krzeszowicach uchwa-
liła na rok 1991 i był to początek 
samorządowej gospodarki finan-
sowej, którą trzeba było zbudo-
wać. Miałam wtedy wiele obaw 
i wątpliwości, nie było na czym i na 
kim się wzorować. Z jednej strony 
kształtowały się gminne struktury 
organizacyjne, z drugiej przejmo-
waliśmy wiele zadań i kompetencji 
należących wcześniej do admini-
stracji rządowej. Regionalna Izba 
Obrachunkowa, zewnętrzny i niezależny organ 
kontroli i nadzoru jednostek samorządu teryto-
rialnego w zakresie gospodarki finansowej, po-
wstała w 1992 roku i od tego czasu wiele decyzji 
finansowych można było skonsultować. Do 2002 
roku organem wykonawczym w gminie był 
Zarząd Miejski, na czele którego stał burmistrz. 
Zarząd, wybierany spośród radnych, przygoto-
wywał projekty uchwał, podpisywał umowy i 
podejmował najważniejsze decyzje, także finan-
sowe. Z biegiem lat zadań w gminie przybywało, 
najczęściej bez zapewnienia przez kolejne rządy 
środków na ich wykonanie. Dobrze pamiętam 
przejęcie do prowadzenia szkół podstawowych 
w roku 1992,  podczas gdy przepisy mówiły, że 
ma się to stać najpóźniej 1 stycznia 1994 roku. 
Rada Miejska w Krzeszowicach, decydując się na 
taki krok, postawiła jednocześnie warunek likwi-
dacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół, aby placówki stały się samodzielne pod 
względem obsługi finansowej. Budziło to oczy-
wiście wiele obaw i wątpliwości, ale ostatecznie 
dyrektorzy poczuli się gospodarzami w swoich 
obiektach. Oczywiście plany finansowe szkół też 
rodziły się w bólach, bo subwencja oświatowa 
nigdy nie zabezpieczała wydatków na ten cel 
i gmina dokładała z własnych środków. Wyzwa-
niem była także likwidacja  w 1995 roku Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, z którego wyłoniły się 
spółki: Usługi Komunalne oraz Wodociągi i Kana-
lizacja, a także Zakład Administracji Budynków 

Komunalnych – trzeba było 
podzielić zadania, pracow-
n i k ó w  i  m a j ą t e k .  J e s z c z e 
wcześniej, chyba w 1991 roku, 
gmina przejęła dużą inwe -
stycję – budowę oczyszczalni 
ścieków w Krzeszowicach. War-
to przypomnieć, że po drodze 
była reforma walutowa, wpro-
wadzająca w Polsce 1 stycznia 
1995 roku nową jednostkę 
pieniężną o nazwie „złoty”, któ-
ra zastąpiła „starego złotego”. 

Jeden nowy złoty odpowiada 10 000 starych zło-
tych i tym pieniądzem nadal się posługujemy. Dla 
pracowników urzędu denominacja oznaczała np. 
przeliczenie wartości całego majątku gminy, a nie 
było do tego programu komputerowego i robi-
liśmy to ręcznie na wielkich płachtach papieru.

Dziś wiele mówi się o pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, wiele z nich trafia do naszej 
gminy i to bardzo dobrze, bo dzięki nim gmina 
się rozwija. Podczas mojej pracy na stanowisku 
skarbnika również korzystaliśmy z takich moż-
liwości. Przykładem jest chociażby  program 
SAPARD (przedakcesyjny), a po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej fundusze strukturalne 
i Fundusz Spójności. Wykorzystywaliśmy także 
pożyczki preferencyjne z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Zdobyte środki gmina 
przeznaczała głównie na budowę infrastruktury 
kanalizacyjnej i modernizację oczyszczalni ście-
ków, dokończenie budowy wodociągu w Dubiu 
czy utworzenie pracowni komputerowych 
w szkołach. 

W roku 1990 wszystko początkowo było tym-
czasowe, mieliśmy tymczasowy statut gminy, 
a ja byłam tymczasowym skarbnikiem. Jest to 
zrozumiałe, bo wielu rozwiązań musieliśmy się po 
prostu dopracować, a konieczne były podstawy 
prawne do bieżącej działalności. Dziś cieszę się, 
że ten stan bardzo szybko przerodził się w stabil-
ny samorząd terytorialny.

elżbieta kusy
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Moja wielka przygoda z samorządem roz-
poczęła się 1 października 2007 roku, gdy 
podjęłam pracę na stanowisku Skarbnika 
Gminy Krzeszowice. Nazywam to przygodą, 
ponieważ praca ta stanowi dla mnie ogromne 
wyzwanie i jest spełnieniem moich zawodo-
wych marzeń. 
Pierwsze kroki w tej pracy pomagała mi stawiać 
moja poprzedniczka, pani Elżbieta Kusy, która 
wdrożyła mnie w zawiłą tematykę finansów pu-
blicznych. Choć posiadałam już doświadczenie 
w zakresie planowania i budżetowania, wynie-
sione z mojej poprzedniej pracy, to jednak praca 
skarbnika wymagała i nadal wymaga ode mnie 
ogromnego zaangażowania. Dlatego myślę, 
że w każdym okresie, tj. zarówno w początko-
wej fazie budowy samorządu, jak i w latach 
późniejszych, działania na rzecz społeczności lo-
kalnej nie należały do łatwych, wymagały i nadal 
wymagają rozwagi, skrupulatności i oczywiście 
wielkiej pasji w działaniu. Zapewne inne proble-
my towarzyszyły samorządowcom na początku 
lat dziewięćdziesiątych, a inne obecnie witają 
nas każdego dnia. Choć wielkość budżetu Gminy 
Krzeszowice wzrosła z poziomu 76,5 milionów zł 

BEATA BANACH – SKARBNIK GMINY KRZESZOWICE 
OD 2007 ROKU

(rok 2008) do poziomu 166,3 milionów zł (rok 
2020) i choć z każdym kolejnym rokiem jesteśmy 
bogatsi o nowe doświadczenia, to wciąż nie bra-
kuje dylematów i rozterek podczas redagowania 
tej liczbowej układanki, jaką jest budżet. 

Z perspektywy tych 13 lat mogę powiedzieć, że 
na pewno nie zmieniło się jedno: w mojej pracy 
najważniejsze jest przestrzeganie prawa, w tym 
dyscypliny finansów publicznych, i realizowanie 
zadań oczekiwanych przez mieszkańców gminy 
Krzeszowice. Przystępując rokrocznie do opra-
cowywania projektu budżetu gminy kieruję się 
przede wszystkim realizmem. Następnie staram 
się, aby budżet ten, i po stronie wydatków i do-
chodów, wykonać możliwie w jak najwyższym 
stopniu, zbliżonym do progu 100%. Ważne jest 
planowanie i realizacja zadań najważniejszych 
dla społeczności lokalnej, zarówno na poziomie 
całej gminy, jak i poszczególnych sołectw i osie-
dli. Dlatego od wielu lat w naszej gminie działa 
mechanizm zgłaszania projektów przez miesz-
kańców, które są realizowane w kolejnych latach 
budżetowych. Wydzielenie w budżecie gminy 
środków pieniężnych do dyspozycji mieszkań-
ców spełnia praktycznie funkcje przypisane 
budżetom obywatelskim. W 2020 roku wyniosły 
one 3 222 803,00 zł, tak więc istotnym elemen-
tem pracy skarbnika jest stały kontakt z sołtysa-
mi i przewodniczącymi zarządów osiedli, aby te 
pieniądze racjonalnie wydatkować. 

Budżet Gminy Krzeszowice na rok 2020 po stro-
nie dochodów zaplanowany był w wysokości 
149 mln zł. Niestety, bieżąca sytuacja zmusi 
wszystkie samorządy do daleko idących korekt, 
gdyż z powodu negatywnych skutków wywo-
łanych przez koronawirusa (także w sektorze 
gospodarczym), po prostu nie zrealizujemy 
zaplanowanych dochodów. Już wdrożyliśmy 
oszczędności w bieżących wydatkach gminy 
i jednostek organizacyjnych, proponując jedno-

cześnie przedsiębiorcom kilka form ulg w spłacie 
należności wobec gminy. Sytuacja, w jakiej się 
znaleźliśmy, jest bezprecedensowa i trudno 
oszacować jej długoterminowe skutki. Radząc 
sobie z tym problemem, jako skarbnik gminy 
nie tracę z oczu potrzeby utrzymania płynności 
finansowej . 

Cieszę się, że od kilku, a nawet kilkunastu lat, 
możemy czerpać ze wsparcia finansowego, 
jakie daje nam Unia Europejska. Choć inwe-
stycje realizowane przy wykorzystaniu tych 
dotacji zawsze wymagają znacznego udziału 
środków własnych, to dotacje te stanowią je-
den z istotniejszych instrumentów, służących 
pomnażaniu majątku gminy. Cenną jest także 
dla nas, jako samorządowców, dobra współpraca 
z samorządami wyższego szczebla.      

Uważam, że utworzenie samorządów było jed-
nym z ważniejszych i zarazem bardzo dobrych 
działań w historii naszego państwa. Samorząd 
terytorialny pozwolił zdecentralizować zarzą-
dzanie krajem, oddając głos obywatelom, którzy 
ochoczo, na bieżąco, wskazują kierunki rozwoju 
ich miejsca zamieszkania. To właśnie mieszkańcy 
najmocniej angażują się w przedsięwzięcia, które 
dotyczą ich bezpośrednio i na które mają realny 
wpływ. Podkreślić należy, że wraz z utworzeniem 
samorządów zaczął się intensywny okres inwe-
stowania i rozwoju przedsiębiorczości.

Nie ukrywam, że czerpię ogromną radość z tego, 
że mam swoją „cegiełkę” w tej pięknej budowli, 
jaką jest nasza Gmina Krzeszowice. Cieszę się, że 
ponure ulice Krzeszowic i ich okolic z początku 
lat dziewięćdziesiątych (czas, gdy wkraczałam 
w dorosłe życie), odrapane budynki, wyboiste 
drogi pozbawione chodników, zmieniły się 
w piękne centrum, śmiało konkurujące z innymi 
ośrodkami biznesu i kultury.

Beata Banach

Tr a n s f o r m a c j a  u s t r o j o w a  z  k o ń c a  l a t 
osiemdziesiątych była motorem wielu prze-
mian gospodarczych i społecznych, które 
nie ominęły także Krzeszowic. Co zmieniło 
się w naszym miasteczku i w naszej gminie 
w okresie ostatnich trzydziestu lat?
Wysoki na 70 metrów komin ciepłowniczy „Wita-
minki” przez długie lata górował nad Krzeszowi-
cami, niczym Wieża Eiffla nad Paryżem. Podczas 
podróży pociągiem z Krakowa to on sygnalizo-
wał, że zbliżamy się do naszego miasteczka; pod-
czas zabaw – nawet w hen dalekich polach za uli-
cą Grunwaldzką – wskazywał kierunek, w którym 
należało się udać, by powrócić do domu. Choć 
najpewniej nie był on cudem architektury, jego 
rozebranie było na swój sposób symboliczne. 
Obrazowało zmiany zarówno w panoramie i es-
tetyce miasta, jak i w gospodarce.

W latach 80. SHRO (popularnie znana jako „Wita-
minka”) przeżywała okres prosperity: stanowiła 

ŻYCIE GOSPODARCZO-SPOŁECZNE W OKRESIE 
TRANSFORMACJI

podstawowe źródło warzyw, owoców i kwiatów 
dla aglomeracji krakowskiej i śląskiej, a także 
prowadziła badania, produkcję i eksport nasion, 
zatrudniając w tym okresie blisko 600 osób. Prze-
miany strukturalne lat 90. nie przysłużyły się „Wi-
tamince”, która – odtąd jako PHRO – musiała sta-
wić czoła konkurencji firm międzynarodowych, 
mających nieporównywalnie większy potencjał 
finansowy i badawczy. Dziś prywatne firmy, które 
nabyły jej majątek, prowadzą swoją działalność 
w mniejszym zakresie, a teren, na którym nie-
gdyś stały szklarnie, zmienił swoje przeznacze-
nie. Na części powstają wielorodzinne budynki 
mieszkalne – pierwsze od wielu lat bloki w Krze-
szowicach; powstały też supermarkety. Z nimi 
stanąć „w szranki” musiała RSZZ. Spółdzielnia, 
choć również musiała dostosować się do realiów 
wolnorynkowych, poradziła sobie całkiem nieźle, 
a dzięki przywiązaniu krzeszowiczan do lokalnej 
marki, której historia sięga XIX wieku, wyszła z tej 
konkurencji obronną ręką.

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
rozwinęło się z kolei na obrzeżach oraz w sołec-
twach. Względem wczesnych lat dziewięćdzie-
siątych wsie gminy Krzeszowice bardzo mocno 
zmieniły swój obraz i charakter. O wiele trudniej 
dziś znaleźć rodzinne gospodarstwa rolne; 
miejscowości okalające Krzeszowice – dzięki 
urokliwemu krajobrazowi i świetnej komunikacji 
z dużymi, sąsiednimi aglomeracjami – ewolu-
owały do roli „sypialni” i o wiele łatwiej odnaleźć 
w nich piękne wille, niż zabudowania gospodar-
cze. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie rozwój 
infrastruktury, który – zwłaszcza w ostatnich 
latach – jest imponujący. Niektóre sołectwa, jak 
Tenczynek czy Wola Filipowska, zostały na tyle 
silnie zurbanizowane, że wyglądem w żadnym 
wypadku nie przypominają wsi. Same Krzeszo-
wice także „urosły”, gdy w 1997 roku przyłączono 
do miasta Żbik, Czatkowice oraz część Nawojo-
wej Góry i Woli Filipowskiej. Zmienił się nie tylko 
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obszar miasta, ale i jego panorama. Najmocniej 
odznaczają się w niej wieże nowo wybudowa-
nego kościoła pw. św. Jana Pawła II. Coraz wyraź-
niejszy jest także zarys murów Zamku Tenczyn, 
który dzięki prowadzonym od 2010 roku pracom 
zabezpieczającym coraz wyraźniej góruje nad 
całą gminą. Równie wyraźnie w tej panoramie 
wciąż rysują się kamieniołomy. One także dobrze 
poradziły sobie po transformacji, pozostając 
ciągle najsilniejszymi ogniwami krzeszowickiej 
gospodarki. 

Zmiany w estetyce miasteczka widoczne są nie 
tylko w jego panoramie. Dziś – stojąc przed kopią 
pomnika Gladiatora na płycie rynku – młodsze 
pokolenia mogą nie dawać wiary, że jeszcze 
stosunkowo niedawno przebiegała tędy droga!

Rewitalizacja krzeszowickiego rynku – choć 
nie brakuje jej krytyków – pozwoliła na rozwój 
kulturalny. To rynek stał się areną ciekawych 
wystaw, targów, koncertów czy innych wydarzeń 

kulturalnych, a Muzyczna Fontanna na stałe 
wpisała się w kanon imprez, na których warto się 
pojawić. Zmieniła się także formuła święta mia-
sta, gdy Dni Krzeszowic zastąpiła organizowana 
rokrocznie Majówka Hrabiny Zofii. Zmiana ta 
nieco podniosła rangę tego wydarzenia, którego 
formuła pozwoliła mu odtąd nadać nieco wyższy 
poziom, a jednocześnie funkcjonalnie połączyć 
go z historią miasta. Niemały wkład w rozwój 
kulturalny lokalnej społeczności mają również 
organizacje pozarządowe oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Ostatnie 30 lat to również rozwój turystyki – za 
sprawą Zamku Tenczyn oraz Klasztoru w Czernej 
– dwóch najsilniejszych turystycznych marek 
w naszej gminie – do Krzeszowic rokrocznie ścią-
gają dziesiątki tysięcy turystów. Inwestycje w Du-
biu czy rozwój ścieżek rowerowych VeloRudawa 
napawają nadzieją, że trend ten będzie coraz sil-
niejszy. Rozkwita także turystyka uzdrowiskowa, 

a to za sprawą balneologii, która z Zakładu Górni-
czego wyewoluowała w Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „Krzeszowice”. Zamierzenia reak-
tywacji w mieście uzdrowiska na pewno pozy-
tywnie wpłyną także i na tę sferę. 

Przyglądając się Krzeszowicom trudno odnieść 
wrażenie, że ucierpiały one w okresie, który 
nastąpił po transformacji ustrojowej. Choć 
z lokalnego rynku zniknęły niektóre z firm, które 
stanowiły trzon gminnej gospodarki w okresie 
PRL, w ich miejsce pojawiły się nowe – w tym 
momencie już ugruntowane na rynku i wpojone 
w świadomość lokalnych odbiorców marki. Nie-
które z nich zdążyły odejść bezpowrotnie – jak 
choćby czatkowicki oddział rozlewni wody Eden, 
inne – jak Browar Tenczynek, niczym feniks z po-
piołów odradzają się w co raz to nowej formie or-
ganizacyjnej. „Stylowa”, „Turystyczna” i „Zdrojowa” 
odeszły w zapomnienie, a w ich miejsce pojawiły 
się inne. „Warszawianka” – wciąż trwa i trwa…

Odbywające się w każdy poniedziałek jarmarki 
dla wielu mieszkańców są czymś znacznie wię-
cej, niż miejscem gdzie dokonuje się zakupów. 
To historia, to tradycja, to możliwość spotkania 
z ludźmi. To pewien relikt, który buduje tożsa-
mość miasta.

Rynek – jak przyroda – nie znosi próżni. To chyba 
pewne przywiązanie sprawia, że – może nawet 
podświadomie – chętniej korzystamy z usług 
firm, które kojarzą nam się jako „nasze”, ugrun-
towane na lokalnym rynku. Zmienił się świat, 
zmieniały się nasze przyzwyczajenia i potrzeby, 
ale Krzeszowice zdaję się być nieco odporne 
na wielkomiejskie trendy i zawirowania. Klimat 
malowniczego uzdrowiska, małomiasteczkowy 
blichtr, zieleń parków i smak krzeszowickich po-
midorów. To one budują charakter, którego nie 
zmieniło ostatnie trzydzieści lat. Nie zmieni go 
pewnie trzydzieści następnych. 

tekst: r. szczuka, zdjęcie: a. bulicz

ZASŁUŻONY DLA GMINY 
KRZESZOWICE
Od 2017 roku burmistrz przyznaje z okazji Dnia Samorządu Teryto-
rialnego medale honorowe „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice”. Do 
tej pory otrzymali je:

• w 2017 roku: Barbara Kosobucka, Stanisława Cekiera, Roman Żbik,

• w 2018 roku: Anna Cygal, Janina Oczkowska, Bogdan Kurdziel,  
Kazimierz Stryczek, Anna Łukasik, Dorota Strojnowska, Stanisław Klich, 
Bronisław Rzepecki, Stanisława Grzęda, Marta Sobczyk, Janina Lasoń,

• w 2019: Andrzej Adamczyk, Elżbieta Kusy, Alicja Jagiełło, Helena  
Latawiec, Wiesław Jagiełło, Adam Godyń, Andrzej Mędrala, Roman  
Staroń, Roman Bochenek, Jarosław Janik.

Medal (średnica 70 mm, grubość 6 mm) ma na awersie herb Gminy Krze-
szowice i napis w otoku „Zasłużony dla Gminy Krzeszowice”, na rewersie 
dekoracyjny otok oraz wygrawerowane imię i nazwisko uhonorowanego 
medalem i rok przyznania. 
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INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15 maja 2020 roku, będą 
rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego programu, 
a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym 
na dzień złożenia wniosku. Jeżeli wnioskodawca złożył wniosek o dofinan-
sowanie przed dniem 15 maja 2020 roku, ale nie zawarł umowy o dofinan-
sowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych 
warunkach, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu 
rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji 
programu.
Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?
W dniu 15 maja 2020 został uruchomiony nabór wniosków dla beneficjen-
tów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinan-
sowania).Nabór dla beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu 
(podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie 
odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są 
zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o do-
chodach.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do:
• WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym 

zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsię-
wzięcie,

• lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustale-
nia zasad wspólnej realizacji programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:
• poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie 

internetowej właściwego WFOŚiGW lub
• poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja 

i czerwca 2020 roku).
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinan-
sowanie zawarte są w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć w ramach programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia
Od dnia 15 maja 2020 roku wprowadzona zostaje możliwość finansowania 
przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku 
o dofinansowanie (nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15 maja 
2020 roku). Zmieniona wersja programu umożliwia także dofinansowanie 
przedsięwzięć zakończonych, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte 

wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie (nie 
wcześniej niż od dnia ogłoszenia naboru, tj. 15 maja 2020 roku).
Obecna zmiana jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, 
ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania programu. Wynika z potrzeby 
przyspieszenia tempa realizacji programu pozwalającego na wymianę 
trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie 
jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w programie:
• uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego;
• zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania 

intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
• wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

- dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinan-
sowania,

- dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinan-
sowania;

• uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświad-
czeniach wnioskodawcy;

• możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
• skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
• integracja z programem Mój Prąd przez możliwość uzyskania dotacji na 

montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osob-
nych wniosków;

• poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyj-
ność i odnawialność;

• dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wy-
mianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło 
ciepła;

• włączenie w kolejnym etapie w realizację programu sektora bankowego, 
który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;

• wzmocnienie współpracy z gminami;
• wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budyn-

kach;
• docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat 

kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk 
technicznych), które będą finansowane w ramach programu.

Szczegółowe zasady nowej odsłony programu Czyste Powietrze oraz for-
mularz wniosku są dostępne na stronie internetowej: portal.wfos.krakow.pl.

Źródło: WWW.Wfos.krakoW.Pl

NOWA ODSŁONA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE  
- OD 15 MAJA 2020 ROKU PROSTSZE ZASADY
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza, że od dnia 15 maja 2020 roku nabór wniosków o dofinan-
sowanie z programu Czyste Powietrze jest prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu, nowy wzór formularza wniosku o dofinanso-
wanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.
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Głównym założeniem polityki finansowej 
gminy jest osiągnięcie odpowiedniego pozio-
mu dochodów, które zapewnią realizację naj-
ważniejszych zadań samorządu. Część z tych 
dochodów pochodzi z budżetu państwa (sub-
wencje, dotacje, udziały w podatkach pobie-
ranych przez inne organy), a część z podat-
ków lokalnych (podatek od nieruchomości, 
rolny, leśny i podatek od środków transporto-
wych). Inną grupę wpływów stanowią środki 
zewnętrzne, w tym pozyskiwane z budżetu 
Unii Europejskiej. Dzięki tym dotacjom moż-
liwa była realizacja istotnych inwestycji, któ-
rych oczekiwali nasi mieszkańcy.
Trzeba jednak wiedzieć, że te inwestycje wyma-
gały również zaangażowania środków własnych. 
Z uwagi na wielość podstawowych zadań, jakie 
samorząd musi realizować, środków tych nie 
wystarcza w pełni na wspomniane inwestycje, 
stąd gmina od wielu lat zmuszona jest zaciągać 
kredyty i pożyczki. 

- Przypominam, że na koniec 2014 roku, tj. na 
początku mojego urzędowania na stanowisku 
Burmistrza Gminy Krzeszowice, gmina miała do 
spłacenia dług w wysokości 36 909 300,77 zł (ostat-
ni termin zapłaty przypadał na 2024 rok), przy 
dochodach budżetu gminy 84 428 098,34 zł, co sta-
nowiło 43,72 % zadłużenia. Zadłużenie gminy na 
dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 48 901 459,90 
zł, przy dochodach wynoszących 152 828 549,26 zł, 
co stanowiło 32 % zadłużenia. Czyli w tym czasie 
zadłużenie powiększyło się o kwotę prawie 12 mln 
zł. Natomiast w latach 2015 - 2019 zostały zreali-
zowane wydatki majątkowe w wysokości 91 243 
654,34 zł, w tym zakup gruntów i nieruchomości  
w wysokości 9 263 398,86 zł. Do tego należy dodać 
wartościowe grunty pozyskane nieodpłatnie od 
Skarbu Państwa, takie jak 1,47 ha pod budowę 
parkingu przy dworcu PKP oraz 2,34 ha przy KCZ 
przy ul. Legionów Polskich w Krzeszowicach. 
Sukcesem było nabycie prawie 77 ha gruntów po-
wyżej ul. Bandurskiego w Krzeszowicach, których 
wartość po przyjęciu  planów zagospodarowania 
przestrzennego dla miasta wzrosła kilkukrotnie 
i budzi duże zainteresowanie inwestorów – mówi 
burmistrz Wacław Gregorczyk. - To właśnie pozy-
skanie atrakcyjnych działek było jednym z naszych 
największych sukcesów w poprzedniej kadencji. Ich 
brak był głównym czynnikiem hamującym inno-
wacyjny rozwój miasta i gminy. Dzisiaj Krzeszowice 
mają otwartą drogę do realizacji takich zadań 
jak budowa obiektów przyszłego uzdrowiska, 
zaplecza rekreacyjnego z pływalnią czy też rozwój 
budownictwa wielorodzinnego. 

Ważnym składnikiem dochodów są podatki 
lokalne. Głównym założeniem polityki podat-
kowej gminy jest ustalanie stawek w wysokości 
konkurencyjnej do gmin sąsiednich. I tak, na 
przykład,  w 2015 roku stawki podatku od środ-
ków transportowych zostały obniżone o około 
20 do 30%, w zależności od rodzaju środka. Po-
równanie podstawowych stawek podatkowych, 
obowiązujących w 2020 roku w poszczególnych 
gminach sąsiadujących z Gminą Krzeszowice, 
przedstawiają tabele 1 i 2. 

Dochody majątkowe pozyskane w latach  2015 – 
2019 ze środków Unii Europejskiej oraz z budże-
tu państwa wyniosły 34 059 021,69 zł, zaś wkład 
własny gminy na wydatki inwestycyjne w latach 

BUDŻET GMINY I STAWKI PODATKOWE

2015 – 2019 wyniósł 57 184 632,65 zł. To pozwo-
liło na wykonanie szeregu bardzo ważnych inwe-
stycji poprawiających jakość życia mieszkańców. 
Najważniejsze z nich to: modernizacja dróg 
gminnych i powiatowych w ramach IS (m.in. 
ulice Krakowska, Ogrodowa, Żbicka – I etap), 
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszo-
wicach i Zespołu Placówek Oświatowych w Woli 
Filipowskiej, zagospodarowanie Doliny Pstrąga 
w Dubiu, otwarcie zamku Tenczyn dla turystów, 
modernizacja Stawu Wrońskiego, zagospoda-
rowanie centrów sołectw,  budowa wspólnie 
z WiK kanalizacji we Frywałdzie, Zalasiu i Sance, 
budowa boisk sportowych w Sance, Zalasiu, Woli 
Filipowskiej i Krzeszowicach, dofinansowanie 
wymiany kotłów, modernizacja obiektów OSP 
oraz zakup nowych samochodów strażackich.

- Również ważne jest to, że program zrówno-
ważonego rozwoju naszej gminy, który został 
zaakceptowany przez mieszkańców zarówno 
w 2014, jak i 2018 roku, jest realizowany bar-
dzo skutecznie. Na dodatek w ciągu tych 5 lat 

zrobiliśmy znacznie więcej, niż było planowa-
ne. Uważam, że naszym wspólnym obowiąz-
kiem, tak moim, jak i radnych Rady Miejskiej,  
jest skrupulatne analizowanie potrzeb gminy 
i możliwych źródeł ich finansowania. Wiąże się 
to z koniecznością podejmowania niejednokrot-
nie trudnych, ale racjonalnych decyzji, które są 
wyrazem wykorzystania przez gminę szans, jakie 
stwarzają nam dotacje zarówno rządowe, jak i ze 
środków Unii Europejskiej. Jestem za dynamicz-
nym i zrównoważonym rozwojem gminy i moim 
zdaniem nie wolno nam marnować okazji  do po-
mnożenia naszego majątku, nawet kosztem zwięk-
szenia zadłużenia, oczywiście przy zachowaniu 
wielkiej ostrożności, opartej na wnikliwej analizie 
finansowej – podkreśla Wacław Gregorczyk. - Na-
szym osiągnięciem jest to, że pomimo wysokiego 
zadłużenia, zwrotu nieruchomości rodzinie Potoc-
kich oraz konieczności zwiększania procentowego 
udziału gminy w kosztach utrzymania oświaty, 
w ciągu pięciu lat potrafiliśmy poprawić poziom 
życia mieszkańców i stworzyć podstawy pod reali-
zację nowych kierunków rozwoju.   

TABELA 1

TABELA 2
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Wprowadzanie kolejnych etapów znoszenia 
ograniczeń nie może zmniejszać naszej czujno-
ści.

Nadal obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa 
w przestrzeni publicznej, zachowywania dy-
stansu 2 metrów pomiędzy pieszymi, czy też 
przestrzegania limitów osób przebywających 
w danym budynku.

Krzeszowickie Centrum Zdrowia codziennie 
udziela świadczeń medycznych zgłaszającym 
się pacjentom. Porad udzielają  lekarze Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej, zarówno w budynku 
przy ul. Legionów Polskich 30, jak i wszystkich 
Wiejskich Ośrodków Zdrowia.

Nadal funkcjonuje zasada udzielenia tele-
porad, które można zamawiać we wszystkich 
rejestracjach POZ, a w przypadku poradni POZ 
w Krzeszowicach również pod numerami 12 282 
11 00  oraz 12 282 04 01. W trakcie rozmowy te-
lefonicznej zgodnie z zaleceniami NFZ zbierane 
są dane w ramach specjalnej ankiety wstępnej, 
która następnie jest przekazywana lekarzowi, do 
którego pacjent jest zadeklarowany. Lekarz od-
dzwania na wskazany przez pacjenta numer tele-
fonu  i udziela teleporady. Jeżeli w jej wyniku le-
karz stwierdzi konieczność osobistej konsultacji 
z pacjentem, wyznaczana jest konkretna godzina 
przyjęcia, tak by maksymalnie ograniczyć ilość 
osób przebywających jednocześnie w poradni.

Wszyscy pacjenci, którzy potrzebują zamówić 
leki w ramach kontynuacji leczenia chorób 
przewlekłych nadal proszeni są o zgłaszanie 
tego faktu wraz z nazwami leków do właściwych 
rejestracji poradni lekarza POZ. Lekarze KCZ sta-
rają się wystawiać elektroniczne recepty w dniu 
zgłoszenia, jednakże może się zdarzyć, że ze 
względu na ilości wystawianych codziennie re-
cept pacjent otrzyma informację o wystawionej 
e-recepcie w ciągu maksymalnie trzech dni.

Apelujemy, by pacjenci podając numery telefo-
nu do kontaktu w celu odebrania kodu do recept 
byli pod wskazanymi numerami dostępni. Zda-
rzają się bowiem sytuacje, gdy pacjenci zgłaszają 
pilną konieczność kontynuacji leczenia (brak le-
ków) i wskazują numer telefonu, z którym pomi-
mo wielokrotnych prób nie można się połączyć.

Prosimy, by pacjenci, którzy zgłosili telefonicznie 
potrzebę wystawienia e-recept w ramach konty-
nuacji leczenia nie przychodzili osobiście po 
odbiór recept.
Pracownia analityczna Krzeszowickiego Cen-
trum Zdrowia przy ul. Legionów Polskich 30 re-
alizuje wszystkie badania, zarówno zlecane przez 
lekarzy, jak i badania płatne przez pacjenta.

Pobrania materiału do badań pracownia anali-
tyczna realizuje codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00 do 10:00.

Badania realizuje również pracownia RTG i USG 
w budynku przy  ul. Krakowskiej 8.

Teleporad udzielają  także wszystkie poradnie 
specjalistyczne. W tych poradniach lekarze 
również mają możliwość umówienia konsultacji 
osobistej z pacjentem. Z doświadczenia ostat-
nich tygodni wynika, że liczba pacjentów przyj-
mowanych osobiście w poradni systematycznie 
się zwiększa. Ma to nie tylko związek ze znosze-
niem ograniczeń, ale również wynika ze specy-
fiki pracy poradni specjalistycznych, w których 
nie zawsze udzielenie porady telefonicznej jest 
wystarczające. Mamy nadzieję, że sytuacja epi-
demiologiczna będzie się stabilizować i umożliwi 
powolne wracanie do osobistych wizyt wszyst-
kich pacjentów w poradniach.

W chwili obecnej w celu zmniejszenia ryzyka 
rozprzestrzeniania wirusa liczba osób przebywa-
jących w budynkach KCZ jest limitowana, a oso-
by wchodzące są weryfikowane pod względem 
epidemiologicznym.

ROMAN MATYSIK – DYREKTOR KRZESZOWICKIEGO 
CENTRUM ZDROWIA
Pandemia koronawirusa COVID-19 wciąż przeraża. Choć w naszej gminie nie mamy wielu przypadków potwierdzonych zakażeń, to liczba osób 
objętych kwarantanną nie spada.

Od dnia 4 maja 2020 zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wznowiona została działalność pra-
cowni fizykoterapii. Z uwagi na konieczność 
zachowania reżimu sanitarnego, limitu osób 
jednocześnie przebywających w budynku oraz 
zapewnienia czasu niezbędnego na dezynfekcję 
pomieszczeń i sprzętu pomiędzy pacjentami, 
ustalone wcześniej terminy zabiegów ulegają 
zmianie.

Rehabilitanci kontaktują się z pacjentami, którzy 
mieli ustalone terminy zabiegów po dniu 4 maja 
2020 roku. Większość pacjentów, ze względu na 
obawę przed wirusem, rezygnuje jednak z usta-
lonych wcześniej terminów.

Wznowione zostało udzielanie porad w komer-
cyjnej poradni neurologicznej oraz urazowo-
-ortopedycznej. Świadczenia  w poradniach 
diabetologicznej, poradni leczenia bólu  i derma-
tologicznej pozostają zawieszone do odwołania.

Gabinety stomatologiczne w Krzeszowicach, 
Nowej Górze i Tenczynku będą do odwołania 
udzielać, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa 
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, 
świadczeń pacjentom w przypadkach pilnych, 
wymagających szybkiej interwencji. Prosimy 
o wcześniejszy kontakt telefoniczny z poszcze-
gólnymi gabinetami stomatologicznymi w celu 
konsultacji z lekarzem.

Zarówno personel, jak i pacjenci są zmęczeni 
obecną sytuacją. Mamy nadzieję, że w najbliż-
szym czasie  zacznie się ona poprawiać i przy-
najmniej częściowo wracać do stanu sprzed 
epidemii. 

Dokładamy wszelkich starań, by zachować 
bezpieczeństwo pacjentów i wszystkich pracow-
ników. Prosimy o zrozumienie, wyrozumiałość 
i cierpliwość.

dyrekcja i PracoWnicy
KrzeszowicKieGo centrum zdrowia

Od 16 marca w związku ze stanem epidemii, spowodowanym rozprze-
strzenianiem się COVID-19, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Krzeszowicach ograniczono bezpośrednią obsługę mieszkańców 
– z pracownikami można się kontaktować telefonicznie (12 258 30 
80), mailowo: sekretariat@gopskrzeszowice.pl, lub przez platformę 
epuap. W godzinach pracy ośrodka dokumenty w formie papierowej 
można wrzucać do specjalnej skrzynki podawczej, umieszczonej przy 
wejściu. W sprawach wymagających wyjaśnienia, pomocy w wypeł-
nianiu dokumentów, czy też uzyskania dodatkowych informacji pra-
cownicy obsługują klientów bezpośrednio, z zachowaniem niezbęd-
nych środków ostrożności. Zgodnie z zapisami ustawy, tzw. „Tarczy 
Antykryzysowej”, wywiady środowiskowe nadal przeprowadzane są 
telefonicznie, a niezbędną dokumentację można również dostarczać 
w wersji elektronicznej.
Wypłaty świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych 
i opiekuńczych wypłacane są zgodnie z harmonogramem, w wyznaczo-
nych przez Urząd Miejski godzinach. Osoby niepełnosprawne, mające 

ANETA SOLARZ – DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ

problem z dotarciem do banku lub kasy w UM, otrzymują świadczenia 
w formie przekazu pocztowego. 

Spośród 46 dzieci korzystających wcześniej z pomocy w formie dożywiania 
w placówkach oświatowych, 43 dzieci zostało od dnia zawieszenia zajęć 
szkolnych i przedszkolnych objętych zastępczą pomocą w formie zasiłków 
celowych na zakup żywności.

Z uwagi na obecną sytuację, stwarzającą realne zagrożenie, związane 
m.in. ze wzrostem różnego typu zachowań przemocowych, w rodzinach 
objętych wsparciem asystentów rodziny, w których ryzyko pojawienia się 
niepożądanych zachowań jest wysokie, pomimo wytycznych ministerial-
nych dot. ograniczenia kontaktów do wyłącznie telefonicznych, w trosce 
przede wszystkim o dobro małoletnich dzieci, wznowiono bezpośrednie 
wizyty asystentów rodziny w środowisku. Wizyty te zawsze odbywają się 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

Przypominam, że pomimo stanu epidemii, każda osoba dotknięta prze-
mocą czy czująca zagrożenie, może zwrócić się o wsparcie do instytucji 
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pomocowych – zawiadomić GOPS lub policję. Aktualna nowelizacja ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie daje możliwość natychmiastowe-
go zatrzymania i odseparowania sprawcy przemocy. Oznacza to, że nie cze-
kając na postanowienie sądowe, policjant będzie miał prawo zatrzymać 
osobę stosującą przemoc w rodzinie, stwarzającą bezpośrednie zagroże-
nie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Ponadto, policja będzie uprawniona 
do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszcze-
nia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego oto-
czenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego 
otoczenia.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych, zgodnie z pole-
ceniem wydanym przez Małopolski Urząd Wojewódzki, nadal świadczone 
są w ograniczonym zakresie, tzn. wykonywane są tylko niezbędne czynno-
ści w zakresie codziennego funkcjonowania chorego. Od marca objęto tą 
formą pomocy 4 nowe osoby. Wsparcie asystentów osoby niepełnospraw-
nej uzależnione jest od woli osób objętych tą formą, część asystentów 
kontynuuje swoją pracę bez żadnych przerw. W najbliższych dniach mają 
zostać wznowione przyjęcia do domów pomocy społecznej, obecnie 2 
mieszkańców naszej gminy oczekuje na decyzję umieszczającą w DPS.

Od marca znacznie wzrosła liczba osób ubiegających się o pomoc finanso-
wą po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie. Wpłynęło blisko 30 wniosków 
od nowych świadczeniobiorców. Powodem ubiegania się o pomoc jest 
głównie utrata pracy. 

Ważne: w przypadku świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego od 18 kwietnia br. katalog okoliczności uznawanych 
jako „utrata dochodu” został tymczasowo rozszerzony o „obniżenie 
wynagrodzenia lub dochodu z prowadzenia własnej firmy z powodu 
przeciwdziałania COVID-19”. Oznacza to, że w sytuacji, gdy w rodzinie 
doszło do zmniejszenia dochodów w związku z epidemią (np. obniżenie 
wynagrodzenia przez pracodawcę), dochód rodziny przy ustalaniu prawa 
do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostaje 
pomniejszony o tenże dochód utracony. Szczegółowe informacje na temat 
sposobu udokumentowania i wyliczania dochodu utraconego można uzy-
skać pod nr tel. 12 258 30 84 lub 12 258 30 91.

Nadal, zgodnie z poleceniem wojewody, zawieszona jest działalność Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Woli Filipowskiej, Placówki Wsparcia 
Dziennego w Tenczynku oraz Klubu Senior + w formie stacjonarnej. Przez 
cały czas trwania stanu epidemii pracownicy tych podmiotów pozostają 
w dyspozycji dla swoich uczestników, prowadzą spotkania on-line, świad-
czą pomoc m.in. w formie zakupów spożywczych lub leków.

W kilku przypadkach nasz ośrodek pośredniczył w dokonaniu niezbędnych 
zakupów dla osób przebywających na kwarantannie. Przypominamy, że 
pracownicy socjalni nie mogą kontaktować się bezpośrednio z osobami 
objętymi kwarantanną. W razie konieczności zrobienia zakupów można 
kontaktować się z GOPS, jednakże ewentualna pomoc żywnościowa lub 
zakupy mogą być przekazane wyłącznie przez służby mundurowe lub 
sanitarne.

W kwietniu rozdysponowaliśmy wśród osób potrzebujących blisko 150 
maseczek wielorazowego użytku, zakupionych ze środków gminy Krzeszo-
wice.

Od 23 marca GOPS prowadzi akcję „Pomoc dla seniora”, polegającą na 
robieniu zakupów spożywczych lub leków osobom powyżej 65 r.ż. lub nie-
pełnosprawnym, nie posiadającym bliskiej rodziny. Zapotrzebowanie na 
zakupy można zgłaszać codziennie, od poniedziałku do piątku do godziny 
10.30, maksymalna kwota zakupów to 150 zł na osobę, zakupy zostaną do-
starczone tego samego dnia po południu lub następnego dnia rano. Koszt 
zakupów pokrywa zainteresowany. 

Od połowy marca od  poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 18.00 dy-
żuruje pod telefonem psycholog Ewa Siatka, z którą osoby potrzebujące 
wsparcia psychologicznego mogą się kontaktować pod nr tel.: 509 233 534.

Codziennie, od godz. 7.30 do godz. 19.00 (również w weekendy) pełnio-
ny jest przez GOPS dyżur telefoniczny (12 258 30 80) w celu udzielania 
niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza 
ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Od 25 maja 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach częścio-
wo wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów. W budynkach UM 
zostały rozmieszczone specjalnie zabezpieczone stanowiska do bez-
pośredniej obsługi klienta. Kontakt osobisty z poszczególnymi pra-
cownikami będzie możliwy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
terminu. Nadal jednak prosimy kontaktować się z Urzędem Miejskim  
i jednostkami organizacyjnymi gminy Krzeszowice przede wszystkim 
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 4 kasa UM jest czynna od poniedział-
ku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00, w piątek w godz. 8.00 -13.00. Do 
budynku klienci wpuszczani są pojedynczo, obowiązkowo w maseczkach 
i po zdezynfekowaniu dłoni. Zachęcamy do dokonywania płatności kartą 
płatniczą lub telefonem. 

Przy wejściu do budynku UM przy ulicy Grunwaldzkiej 4 nadal umieszczona 
jest skrzynka podawcza, w której można pozostawić dokumenty w formie 
papierowej. Jeżeli Państwo potrzebują potwierdzenia odbioru pisma, pro-
szę o podanie w dokumencie adresu korespondencyjnego lub e-mailowe-
go, na który prześlemy potwierdzenie złożenia dokumentów.

W SPRAWIE UZGODNIENIA TERMINU WIZYTY PROSZĘ 
KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRACOWNIKAMI TELEFONICZNIE:
Sekretariat:12 252 08 00, 12 252 08 01

Biuro Rady Miejskiej: 12 252 08 47

Urząd Stanu Cywilnego:12 252 08 04

Dowody osobiste: 12 252 08 42

Meldunki : 12 252 08 40

Szkoły: 12 252 08 35,12 252 08 37

Opłaty za śmieci: 12 252 08 60

Księgowość: 12 252 08 31,12 252 08 32

Podatki: 12 252 08 25, 12 252 08 28

Kasa: 12 252 08 88

Ochrona środowiska (wycinka drzew, bezdomne zwierzęta): 12 252 08 13

Geodezja: 12 252 08 18

Dodatki mieszkaniowe: 12 252 08 16

Planowanie przestrzenne: 12 252 08 11

Gospodarka Komunalna (wywóz śmieci): 12 252 08 21

Referat Dróg: 12 252 08 20

Inwestycje: 12 252 08 06, 12 252 08 08  

Strefa Płatnego Parkowania: 12 252 08 22

Przedsiębiorczość (transport, działalność gospodarcza): 12 252 08 23

Sprawy programu „Czyste Powietrze”: 12 252 08 05, 12 252 08 55

MAŁGORZATA BOJKOWSKA  
– SEKRETARZ GMINY KRZESZOWICE
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Zainteresowanie taką możliwością wyraziło 23 spośród rodziców 308 dzieci 
uczęszczających na co dzień do naszego przedszkola. Aby było to jednak 
możliwe, musieliśmy przygotować budynek zgodnie z wytycznymi Głów-
nego Inspektora Sanitarnego oraz zmienić organizację pracy placówki. 
Przez szereg dni personel przedszkola czynił starania, żeby zarówno dzieci, 
jak i cała kadra, czuli się bezpiecznie. Ponieważ musieliśmy zwinąć dywany, 
kupiliśmy specjalne maty, aby dzieci nie siedziały bezpośrednio na podło-
dze. Schowane zostały wszystkie zabawki, których nie można zdezynfeko-
wać. Pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej. Powstały 
również procedury bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu i punkty 
dezynfekcyjne.

Obowiązkiem rodziców przez ewentualnym, ponownym oddaniem swoich 
dzieci pod naszą opiekę, było zapoznanie się i dogłębne przeanalizowanie 
procedur, wytycznych GIS oraz podpisanie oświadczeń. 

Dotychczas spośród 23 zgłaszających wcześniej chęć przyprowadzenia 
dzieci, skorzystało z niej 11 osób.

ANNA WARZECHA – DYREKTOR PRZEDSZKOLA  
SAMORZĄDOWEGO W KRZESZOWICACH
Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego i ministra Dariusza Piontkowskiego o możliwości ponownego otwarcia żłobków  i przed-
szkoli, w porozumieniu z organem prowadzącym (Gminą Krzeszowice), nasza placówka wznowiła swoją działalność od 13 maja 2020 roku. 
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ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA ZA NAMI
3 maja przy kilku obeliskach i pomnikach na 
terenie gminy, dla uczczenia rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, złożone zostały biało-
-czerwone wiązanki. Świętowaliśmy skromniej 
niż zwykle, bez dużych zgromadzeń i wydarzeń 
towarzyszących.

zdjęcia: kacPer roPka, archiWuM uMk,  
sołectWo Wola filiPoWska
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Sprzęt otrzymały placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach - 4 
szt., Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach - 4 szt., Szkoła Podstawowa 
w Nowej Górze - 3 szt., Szkoła Podstawowa w Sance - 3 szt., Szkoła Pod-
stawowa w Czernej - 3 szt., Szkoła Podstawowa w Miękini - 3 szt., Szkoła 
Podstawowa w Filipowicach - 2 szt., Szkoła Podstawowa w Nawojowej 
Górze - 3 szt., Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy - 3 szt., Szkoła Podstawowa 
w Paczółtowicach - 2 szt., Szkoła Podstawowa w Tenczynku - 4 szt., Szkoła 
Podstawowa w Zalasiu - 4 szt., Zespół Placówek Oświatowych w Woli Fili-
powskiej - 4 szt.

NAUKA ZDALNA ŁATWIEJSZA
42 laptopy wraz z oprogramowaniem trafiły już do 13 szkół prowadzonych przez Gminę Krzeszowice. Sprzęt został kupiony dzięki dotacji 
z programu „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
Internetu  o wysokich przepustowościach. Zdalna Szkoła”. Zgodnie z jego zasadami, nasza gmina mogła wnioskować o dotację w wysokości 100 
tys. zł, otrzymaliśmy 99 540 zł.

15 maja 2020 roku gmina złożyła wniosek do konkursu Zdalna Szkoła+, 
organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jed-
nostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać 100% dofinansowania na 
zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji 
uczniom wykluczonym cyfrowo z rodzin z minimum trojgiem dzieci.

Gmina zawnioskowała o dofinansowanie w kwocie 104 115 zł (100% war-
tości projektu) na zakup 33 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem. 

weo red, rsP umK

Zakończył się drugi etap remontu ulicy Słonecznej w Krzeszowicach.
Zakres prac obejmował wykonanie nakładki asfaltowej na dł. 180 mb oraz 
wymianę części krawężników. 

Wartość robót - 81 276, 24 zł

Wykonawcą zadania, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, była 
firma BOLTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie. 

wit umK

SŁONECZNA 
Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ

III EDYCJA PROJEKTU 
GRANTOWEGO DOBRY 
SĄSIAD - TERMIN  
SKŁADANIA WNIOSKÓW 
PRZEDŁUŻONY DO  
30 CZERWCA
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o. ogłosiła nabór do konkursu, 
w którym 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 kre-
atywne i zgodne z regulaminem, które zostaną nagrodzone grantami.

Szczegółowe informacje na stronie www.czatkowice.pl

JEST DOTACJA Z FUNDUSZU DRÓG 
SAMORZĄDOWYCH NA TARGOWĄ
Złożony przez Gminę Krzeszowice końcem sierpnia 2019 roku wniosek 
o dofinansowanie  przebudowy układu komunikacyjnego przy ulicy 
Targowej w Krzeszowicach został rozpatrzony pozytywnie.
Całkowita wartość prac to 732 113,50 zł, przyznane dofinansowa-
nie w kwocie 519 693,00  zł wynosi  76% kosztów kwalifikowalnych. 
Zadanie stanowi ostatni etap przebudowy układu komunikacyjne-
go osiedla bloków mieszkalnych Targowa w Krzeszowicach, mającej 
na celu poprawę funkcjonalności dróg i dostosowanie do przepisów 
prawa, związanych z ochroną przeciwpożarową. Wykonana zostanie 
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz chodniki wraz z krawęż-
nikami, odwodnienie, montaż koszy na śmieci i stojaków rowerowych. 
Realizacja prac nastąpi w bieżącym roku.

teKst: rsP umK
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Pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto 
słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie waż-
niejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenia 
następnym pokoleniom.

18 maja przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach na-
stąpiło uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego 
w progach budowanej biblioteki. Dla pamięci 
przyszłych pokoleń, uroczyście akt własnym 
podpisem zaświadczyli: Kazimierz Stryczek 
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowi-
cach, Wacław Gregorczyk - Burmistrz Gminy 
Krzeszowice, Klaudia Węgrzyn - Dyrektor Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszo-

UROCZYSTE PODPISANIE AKTU EREKCYJNEGO I WMUROWANIE 
KAPSUŁY CZASU POD BUDOWĄ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ W KRZESZOWICACH

wicach i Tomasz Adamczyk - Lider Konsorcjum 
– ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne, 
które realizuje inwestycję. Akt wraz z listami 
bibliotekarzy do przyszłych pokoleń, dokumen-
tacją fotograficzną oraz aktualnym wydaniem 
„Dziennika Polskiego” umieszczono w specjalnej 
mosiężnej kapsule i wmurowano w ścianę przy-
szłej biblioteki.

Dzięki skutecznym działaniom samorządu gmi-
ny, pracowników Urzędu Miejskiego i biblioteki, 
mieszkańcy w przyszłym roku będą mieli do 
dyspozycji nowoczesny budynek  wraz z salką 
kinową oraz szeroką ofertą edukacyjną. Obiekt 

wyposażony będzie w czytelnie, wypożyczalnie, 
sale komputerową, strefę małego czytelnika oraz 
kawiarenkę literacką.

tekst i zdjęcia: joanna kaczoroWska 
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PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  
KOMUNALNYCH W KRZESZOWICACH CZYNNY  

W OGRANICZONYM ZAKRESIE 

W związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej PSZOK jest otwarty dla mieszkańców gminy Krzeszo-
wice w: 

• poniedziałek, wtorek w godzinach od 7:00 do 14:00,

• czwartek, piątek w godzinach od 11:00 do 18:00,

• sobotę w godzinach od 9:00 do 15:00.

W celu zachowania obowiązujących zasad bezpieczeństwa przy-
jęcie odpadów nastąpi tylko po wcześniejszej rezerwacji godziny 
dostarczenia odpadów.
Rezerwacji należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu:  
512 – 930 – 527, podając adres nieruchomości, na której zostały wy-
tworzone odpady.

Podczas wizyty na terenie PSZOK należy przestrzegać wszystkich 
obowiązujących zasad, mających na celu ograniczenie rozprzestrze-
niania się wirusa SARS-CoV-2 (m.in. stosowanie maseczek, rękawic).

Niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować odmową 
przyjęcia odpadów.

teKst: rGK umK

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 18 maja 
do 7 czerwca 2020 roku na terenie województwa małopolskiego 
przeprowadzana jest wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko 
wściekliźnie. Szczepionki zostaną wyłożone ręcznie oraz rozrzucone 
z samolotów na terenie całego województwa.
W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

• nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowa-
dzić na smyczy i w kagańcu;

• kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego leka-
rza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;

• nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż 
znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może do-
stać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub 
błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego 
lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Źródło: PiW W krakoWie

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Zalecenia i wytyczne dla sprzedających i kupujących na targowisku w Krze-
szowicach:

• osoby przebywające na targowisku zobowiązane są nosić jednorazo-
we rękawiczki oraz maseczki lub części odzieży zakrywające nos i usta 
(ewentualnie przyłbice lub kask ochronny),

• dłonie powinny być myte lub dezynfekowane po każdym kontakcie 
z pieniędzmi,

• osoby poruszające się targowisku powinny zachować odległość co naj-
mniej 2 metrów od innych,

• należy zachować bezpieczną odległość klient-klient, klient-sprzedawca, 
sprzedawca-sprzedawca – min. 1,5 metra,

• na targowisku mogą przebywać maksymalnie 4 osoby kupujące na jed-
no miejsce prowadzenia sprzedaży,

• produkty pakuje i podaje sprzedawca.

teKst: rGK umK

PLAC TARGOWY W KRZESZOWICACH
11 maja 2020 roku zostało uruchomione targowisko gminne w Krzeszowicach, w poniedziałki, we wszystkich sektorach, tj. B, C i D. W dalszym 
ciągu pozostaje zamknięte targowisko w części przeznaczonej pod handel zwierzętami (sektor Cz).
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WNIOSEK GEOTERMALNY 
ZŁOŻONY
16 kwietnia Gmina Krzeszowice złożyła do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie 
zadania „Poszukiwanie i rozpoznanie złóż wód termalnych na tere-
nie Gminy Krzeszowice poprzez wykonanie otworu geotermalnego 
Miękinia GT-1”, w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych 
w Polsce”.
Celem przedsięwzięcia jest rozpoznanie wód termalnych na działce ko-
munalnej w obszarze nieczynnego już dzisiaj kamieniołomu porfiru, pod 
kątem oceny ich przydatności do celów energetycznych.  Głębokość zapro-
jektowanego otworu wynosi 2 000 m. Planowane jest:

• rozpoznanie temperatury wody złożowej,

• rozpoznanie mineralizacji wody złożowej pod ką-
tem niskiej obecności czynników korozyjnych,

• rozpoznanie wydajności otworu.

Planowany okres realizacji: 1.10.2020 - 30.09.2021. 
Całkowity planowany koszt wynosi 15 461 100 zł brutto. 
Wartość kosztów kwalifikowanych to 12 570 000 zł netto. 
Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

rsP umK

TRWAJĄ PRACE  
W NAWOJOWEJ GÓRZE
22 kwietnia przekazano plac 
budow y w ykonawc y rob ót, 
wyłonionemu w postępowaniu 
przetargowym w ramach zadnia 
pn. „Budowa obiektów małej ar-
chitektury w Nawojowej Górze”. 
Wykonawcą jest GARDENBUD 
Sp. z o. o z siedzibą w Krakowie.
Wartość prac wynosi 258 890,40 zł.

Z a k r e s  o b e j m u j e :  r o z b i ó r k ę 
starego budynku strażnicy, upo-
rządkowanie terenu, wykonanie 
nawierzchni, ogrodzenie terenu, 
budowę oświetlenia oraz urzą-
dzeń zabawowych i obiektów 
małej architektury.

T e r m i n  r e a l i z a c j i  u m o w y   
- do 31 lipca 2020 roku.

wit umK

W związku z trwającym na terenie naszego kraju stanem, spowodo-
wanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w gminie Krzeszowice 
odwołane zostały imprezy plenerowe i wydarzenia kulturalne. 
Obecnie systematycznie znoszone są kolejne ograniczenia, jednak organi-
zacja dużych zgromadzeń pozostaje nadal niemożliwa.  

- Chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom alternatywną formę spędzania 
czasu. Planujemy zorganizowanie kilku seansów kina samochodowego w 
Krzeszowicach. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, kina samochodowe 
będą mogły prowadzić działalność przy zachowaniu dystansu społecznego. 
Widzowie przed, w trakcie, jak również po pokazie, pozostają w samochodach  
– mówi zastępca burmistrza Witold Kulczycki.

Planowane terminy seansów: 12 i 26 czerwca oraz 10 lipca.

zdjęcie: kinoMobilne.Pl

KINO SAMOCHODOWE ZAMIAST IMPREZ PLENEROWYCH

Zakres zadania obejmował opracowanie doku-
mentacji projektowej oraz wykonanie ścieżki ro-
werowej w Woli Filipowskiej o długości  1 232,75 m 
wraz z niezbędną infrastrukturą i dwoma miej-
scami obsługi rowerzystów. Wyposażenie tych 
miejsc to m.in.: wiaty, tablice informacyjno-edu-
kacyjne, stojaki na rowery, miejsce do siedzenia, 
stacja naprawy rowerów i lampa hybrydowa 
z zasilaniem solarno-wiatrowym.

Wartość inwestycji: 1 620 350,00 zł. Całkowite 
dofinansowanie do projektu dla gminy Krzeszo-
wice wynosi 1 202 476,32 zł ze środków unijnych 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

wit umK

ŚCIEŻKA ROWEROWA W WOLI FILIPOWSKIEJ ZAKOŃCZONA
24 kwietnia zakończono i odebrano inwestycję pn. „ Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkań-
ców – budowa ścieżek oraz tras rowerowych na terenie gminy Krzeszowice”.  
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OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA GMINY 

KRZESZOWICE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU WYŁOŻENIA  

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU:
-  p r o j e k t ó w  z m i a n  m i e j s c o w e g o  p l a n u  z a g o s p o d a -
r o w a n i a  p r z e s t r z e n n e g o   M i a s t a  K r z e s z o w i c e  w r a z  
z prognozą oddziaływania na środowisko,
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej ko-
palni porfiru w Miękini i Czernej
o ustaleniu nowego terminu dyskusji publicznej
o r a z  o  u s t a l e n i u  n o w e g o  t e r m i n u  s k ł a d a n i a  u w a g  
do w/w projektów.
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r.  
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 658) oraz 
w myśl stanowiska Ministerstwa Rozwoju z dnia 17 marca 2020 r. doty-
czącego możliwości przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem 
do publicznego wglądu projektów aktów planowania przestrzennego,

zawiadamiam o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego 
wglądu do dnia 5 czerwca 2020 r.:
-  projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego  Miasta Krzeszowice wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko,

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru 
w Miękini i Czernej,

wskazanego w obwieszczeniu Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 26 
marca 2020 r., zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Krzeszowicach w zakładce Burmistrz Obwieszczenia 
i Zawiadomienia pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowi-
ce,a,1745938,obwieszczenie-burmistrza-gminy-krzeszowice-o-przedlu-
zeniu-terminu-wylozenia-do-publicznego-wgladu-pr.html

Projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krzeszowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 
projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar poprzemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Mię-
kini i Czernej są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Krzeszowicach pod adresem: http://www.gminakrzeszowice.pl/
aktualnosci/index/WYLOZENIE-PROJEKTOW-ZMIAN-MPZP-I-STUDIUM/
idn:2019,

a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krze-
szowicach w zakładce Burmistrz Obwieszczenia i Zawiadomienia pod 
adresem:  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1743750,wyloze-
nie-do-publicznego-wgladu-projektow-zmian-miejscowego-planu-za-
gospodarowania-przestrzennego-mi.html

Jednocześnie ustalam nowy termin dyskusji publicznej nad przyjęty-
mi w w/w projektach rozwiązaniami na dzień 4 czerwca 2020 r., w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 32-065 
Krzeszowice), w Sali Herbowej o godz. 16.00.

W związku z powyższym, uwagi do w/w projektów zmian miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego oraz wnioski i uwagi do 
prognozy oddziaływania na środowisko można składać w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 29 czerwca 2020 r.
Dodatkowo informuję, że ze względu na zaistniałą sytuację przedstawi-
ciel pracowni projektowej opracowującej projekty zmian planów będzie 
pełnił dyżur autorski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
(pl. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice) pok. nr A6, w dniu 1 czerwca 
2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.00.

Burmistrz Gminy Krzeszowice 
WacłaW GreGorczyk 

OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA GMINY 

KRZESZOWICE
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU WYŁOŻENIA  

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU:
-  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice – zmiana 
nr 6 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

o ustaleniu nowego terminu dyskusji publicznej
o r a z  o  u s t a l e n i u  n o w e g o  t e r m i n u  s k ł a d a n i a  u w a g  
do w/w projektu.
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 658) oraz 

w myśl stanowiska Ministerstwa Rozwoju z dnia 17 marca 2020 r. doty-
czącego możliwości przedłużenia terminów związanych z wyłożeniem 
do publicznego wglądu projektów aktów planowania przestrzennego,

zawiadamiam o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego 
wglądu do dnia 5 czerwca 2020 r.:
-  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice – zmiana nr 6 wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko,

wskazanego w obwieszczeniu Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 
26 marca 2020 r., zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w zakładce Burmistrz Ob-
wieszczenia i Zawiadomienia pod adresem: https://bip.malopolska.
pl/umkrzeszowice,a,1745942,obwieszczenie-burmistrza-gminy-
-krzeszowice-o-przedluzeniu-terminu-wylozenia-do-publicznego-
-wgladu-pr.html

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice – zmiana nr 6 wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach pod adresem: 
http://www.gminakrzeszowice.pl/aktualnosci/index/WYLOZENIE-
-PROJEKTOW-ZMIAN-MPZP-I-STUDIUM/idn:2019,

a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krze-
szowicach w zakładce Burmistrz Obwieszczenia i Zawiadomienia pod 
adresem:  https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,a,1743756,wylo-
zenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunko-
wan-i-kierunkow-zagospodarowania-prz.html

Jednocześnie ustalam nowy termin dyskusji publicznej nad przy-
jętymi w w/w projekcie rozwiązaniami na dzień 4 czerwca 2020 r., 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (ul. Grunwaldzka 4, 
32-065 Krzeszowice), w Sali Herbowej o godz. 16.00.

W związku z powyższym, uwagi do w/w projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Krzeszowice oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływa-
nia na środowisko można składać w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 29 czerwca 2020 r.
Ze względu na zaistniałą sytuację przedstawiciel pracowni projek-
towej opracowującej projekty zmiany studium będzie pełnił dyżur 
autorski w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach (pl. F. Kul-
czyckiego 1, 32-065 Krzeszowice) pok. nr A6, w dniu 1 czerwca 2020 r.  
w godzinach od 10.00 do 12.00.

Burmistrz Gminy Krzeszowice 
 WacłaW GreGorczyk 
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Na wstępie radni omówili i przegłosowali uchwałę w sprawie przekształce-
nia Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Paczółtowicach o struktu-
rze organizacyjnej klas I – VIII i oddziałach przedszkolnych w Szkołę Podsta-
wową o strukturze organizacyjnej klas I – III i oddziałach przedszkolnych. 
Następnie radni wyrazili zgodę na przyjęcie zadania publicznego Powiatu 
Krakowskiego, związanego z utrzymaniem czystości i porządku na drogach 
i chodnikach powiatowych na terenie miasta Krzeszowice w 2020 roku. Jak 
wyjaśnił przewodniczący Komisji Rozwoju (…) Leszek Słota, uchwała ta jest 
podejmowana corocznie, z uwagi na to, że drogi powiatowe przeplatają 
się z drogami gminnymi, dlatego zasadnym jest powierzenie wykonania 
tej usługi jednemu podmiotowi. Podczas XX sesji rada podjęła również 
uchwałę dotyczącą wyrażenia intencji podjęcia działań w celu przystąpie-
nia Gminy Krzeszowice do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Ostatnią 
była uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/165/2012 Rady Miejskiej 
w Krzeszowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu korzy-
stania z targowiska gminnego w Krzeszowicach. Przewodniczący Kazimierz 
Stryczek poinformował, że intencją przedmiotowej uchwały jest niepobie-
ranie opłaty rezerwacyjnej, podczas gdy targowisko jest zamknięte. 

Na zakończenie obrad radni omówili dokument pt. Informacja w sprawie 
kierunków zmian w gospodarowaniu odpadami w gminie Krzeszowice 
w latach 2020-2023. W trakcie przeprowadzonej dyskusji burmistrz Wacław 
Gregorczyk wyjaśnił, że rozstrzygnięcie przetargu i zapewnienie mieszkań-
com odbioru odpadów przez najbliższy rok jest jednym z działań krótkoter-
minowych. Kolejną kwestią jest zlecenie firmie zewnętrznej opracowania 
dokumentu, który wskaże, jak postępować w tych obszarach. Po opracowa-
niu takiego dokumentu, tj. za ok. 2-3 miesiące, będą podejmowane kolejne 
działania. Odnosząc się do ceny odbioru odpadów burmistrz poinformo-
wał, że jesienią podczas cyklu zebrań sołeckich i osiedlowych przekazał 
mieszkańcom, że cena nie zmieni się, jeśli ilość śmieci nie będzie rosła. Jeśli 
zaś w okresie od kwietnia do czerwca zaobserwuje się drastyczny wzrost 
oddawanych odpadów, z dniem 1 lipca cena może ulec zmianie. Następnie 
burmistrz poinformował, że zwrócił się z pismem do Ministerstwa Klimatu, 
w którym zawnioskował o wprowadzenie pewnych rozwiązań, które po-
zwoliłyby gminie pozostawić cenę śmieci na dotychczasowym poziomie 
lub nawet ją obniżyć. Po przyjęciu przez radnych ww. informacji, przewod-
niczący Kazimierz Stryczek zamknął obrady XX sesji.

30 kwietnia odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej, również zorganizowa-
na z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Po-
mimo trudności technicznych, dużej liczby uczestników posiedzenia 
i obszernego porządku, udało się w sposób sprawny przeprowadzić 
obrady. 
Na początku radni przegłosowali zmiany w uchwale budżetowej oraz 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2020-2030. 
Zmiany były związane między innymi z wprowadzeniem zadania dotyczą-
cego przebudowy ul. Targowej w Krzeszowicach. Zadanie zostanie zreali-
zowane z uwzględnieniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w kwocie 519 693,00 zł. Całkowita wartość zadania to 718 905,08 zł, 
z czego ponad 64 000 zł to środki Osiedla Centrum. Jedna z kolejnych 
zmian dotyczyła przystąpienia Gminy Krzeszowice do projektu „LIFE – 
wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego 
– Małopolska w zdrowej atmosferze” na lata 2020 – 2023. 

W trakcie dalszych obrad podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia i spłaty 
kredytu długoterminowego. Jak poinformował przewodniczący Komisji 
Budżetu (…) Dariusz Kaczara, kredyt w wysokości do kwoty 12 000 000,00 
zł został zaplanowany wcześniej w uchwale budżetowej na 2020 rok na 
sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań. Następnie radni przegłosowali uchwałę dotyczącą wysokości 
dopłat do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Krzeszo-
wice, ustalając wysokość dopłat analogiczną jak w poprzednich okresach 
rozliczeniowych, tj. 3,73 zł brutto do ustalonej w taryfie ceny 1 m3 odprowa-
dzanych ścieków dla grupy 1 i 2 oraz 2,93 zł brutto dla grupy 3 i 4. Intencją 
utrzymania dopłat na dotychczasowym poziomie jest obniżenie realnych 
kosztów ponoszonych przez ostatecznych odbiorców usług wodociągo-
wo-kanalizacyjnych. W trakcie przeprowadzonej dyskusji skarbnik Beata 
Banach poinformowała, że w obecnej sytuacji finansowej gminy nie ma 

ZDALNE OBRADY RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
W związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom posiedzenia, 9 kwietnia 2020  roku 
odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Sesja została zwołana 
w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza. W porządku obrad znalazły się tylko najbardziej istotne i pilne sprawy. 

możliwości zwiększenia wysokości dopłat tak, aby kwota uiszczana przez 
mieszkańców była jeszcze niższa. 

Założeniem kolejnej uchwały podjętej przez radnych, dotyczącej przeka-
zania z budżetu gminy Krzeszowice środków finansowych w wysokości 
8 000,00 zł dla Policji jest poprawa stanu bezpieczeństwa w związku 
z zagrożeniem epidemiologicznym, zabezpieczenie spokoju i porządku 
publicznego na terenie gminy Krzeszowice oraz ochrona obiektów uży-
teczności publicznej. Środki przeznaczone będą na podjęcie dodatkowych 
działań mających na celu objęcie terenu gminy zwiększonym nadzorem 
patroli Policji i Straży Miejskiej w okresie od 1 maja do 27 września 2020 
roku. W porządku obrad sesji znalazła się również zmiana uchwały dotyczą-
cej programu oddłużeniowego. Jak wynika z przedłożonego przez dyrektor 
Zakładu Administracji Budynków Komunalnych uzasadnienia, intencją 
projektu uchwały jest zmodyfikowanie programu oddłużeniowego tak, 
aby poprawić pogarszającą się sytuację finansową mieszkańców korzysta-
jących z programu, bądź zamierzających do niego przystąpić. 

Następnie rada przystąpiła do procedowania projektu uchwały przygoto-
wanego przez Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, 
dotyczącego zmian w obszarze funkcjonowania strefy płatnego parkowa-
nia. Po przeprowadzonej dyskusji, projekt uchwały został odrzucony. Kolej-
nym tematem, poruszonym podczas sesji, był powrót gminy Krzeszowice 
do uzyskania statusu uzdrowiska. Zgodnie z treścią podjętego przez radę  
dokumentu, w granicach przysługujących uprawnień i kompetencji Rada 
Miejska zadeklarowała wsparcie dla podejmowania działań mających na 
celu przywrócenie miastu Krzeszowice statusu uzdrowiska, w tym poprzez 
realizację czynności przewidzianych dla organu stanowiącego w ustawie 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowi-
skowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Jak co roku, pierwsze półrocze to czas przedkładania Radzie Miejskiej róż-
nego rodzaju sprawozdań za rok poprzedni. I tak podczas XXI sesji radni 
przyjęli sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz raport z wykonania Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji. Radni 
zapoznali się również z informacjami z działalności w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej oraz stanem ochrony przeciwpowodziowej. Kontynu-
ując obrady, radni omówili stan bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w gminie w 2019 roku na podstawie informacji z Komisariatu Policji 
w Krzeszowicach oraz Straży Miejskiej. Rada przyjęła również informacje 
z działalności finansowej i merytorycznej Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach, 
a także sprawozdania z działalności Zespołu Przychodni i Ośrodków Zdro-
wia „Krzeszowickie Centrum Zdrowia” oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Zgodnie z wymaganymi przepisami, rada zatwierdziła również 
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krzeszowice z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego w 2019 roku. 
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Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazi-
mierz Stryczek zamknął obrady XXI sesji. 

Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowi-
cach dostępne są:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krze-
szowice według następującej ścieżki dostępu: 
Rada/Sesje/Nagrania obrad

• na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach http://www.gminakrzeszo-
wice.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

RZADSZE KOSZENIE  
TERENÓW ZIELONYCH
Urząd Miejski w Krzeszowicach informuje, 
że w związku z wystąpieniem zjawiska suszy 
zostanie ograniczona częstotliwość koszenia 
miejskich terenów zielonych oraz terenów 
wiejskich.  

Harmonogram koszenia będzie dostosowany 
do panujących warunków atmosferycznych oraz 
specyfiki danego terenu. Koszone będą pasy dro-
gowe i okolice skrzyżowań, aby zachowana była 
dobra widoczność, oraz części reprezentacyjne 
miasta. Na terenach parków, zieleńców i osiedli 
mieszkaniowych, czy w terenach wiejskich, ko-
szenie będzie rzadsze i może obejmować mniej-
szy obszar. Ograniczenie częstotliwości koszenia 
ma na celu ochronę przed nadmierną utratą 
wilgoci z gruntu.  

roŚ uMk

 

Przypominamy, że 15 czerwca 2020 roku:
• upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za czerwiec - dotyczy 

osób prawnych,  jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających 
osobowości prawnej,  

• upływa termin zapłaty podatku leśnego za czerwiec - dotyczy osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości 
prawnej.

Przypominamy, że 20 czerwca 2020 roku:
• upływa termin zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za II  kwartał.

Kalendarz podatkowy
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Z drugiej strony, mamy do czynienia z szybkim odpływem wody do rzeki 
po roztopach i większych opadach atmosferycznych, powodującym wy-
stąpienie szkód powodziowych. Intensyfikacja rolnictwa i ujednolicenie 
siedlisk, budowa odwadniających systemów melioracyjnych, jak i zwarta, 
nieprzepuszczalna zabudowa terenów zurbanizowanych, spowodowały 
przyśpieszenie obiegu wody w zlewniach rzecznych, przyczyniając się do 
zwiększenia częstotliwości występowania susz i powodzi. Na skutek tych 
działań uległa zmniejszeniu naturalna zdolność retencyjna zlewni.

Dlatego tak ważne jest umiejętne gospodarowanie dostępnymi zasobami 
wodnymi w gospodarstwach domowych. Wykorzystując „deszczówkę”  w 
gospodarstwie domowym, można ograniczyć zużycie wody nawet o po-
łowę. 

A JAK TO ROBIĆ?
Zamiast wodolubnych trawników siejmy kwietne łąki. Kolorowe i pach-
nące kwiaty oraz zioła doskonale utrzymują wilgoć w glebie, a dodatkowo 
wabią pszczoły oraz ptaki. Kwietne łąki nie wymagają intensywnego podle-
wania, a kosi się je tylko dwa razy do roku – pierwszy raz, gdy już wydadzą 
nasiona. Oprócz tego gatunki roślin kształtujących zbiorowiska roślinności 
łąkowej mogą przyczynić się do poprawy warunków retencji w szeroko 
rozumianych ekosystemach hydrogenicznych. Zastępując trawnik kwietną 
łąką zaoszczędzimy czas, pieniądze, a także wodę, która jest potrzebna do 
nawadniania trawników, aby zachować ich intensywną zieleń w okresie 
lata.

Zamieniajmy więc trawniki na kwietne łąki!

Zakładajmy ogrody deszczowe. Przypominają zwyczajny ogród, składają 
się jednak głównie z takich gatunków roślin, które nie tylko są ozdobą 
ogrodu, ale także oczyszczają wodę. Głównym zadaniem ogrodów desz-
czowych jest zbieranie i wykorzystywanie wody opadowej z pobliskich 
terenów, w tym z powierzchni utwardzonych. Najlepszym źródłem wody 
dla ogrodu deszczowego jest ta z dachów, chodników, ciągów pieszych 
oraz z przydomowych podjazdów i parkingów. Sadzimy w nim głównie 
tzw. rośliny hydrofitowe, które za pomocą korzeni i kłączy zatrzymują za-
nieczyszczenia z pobranej przez siebie wody. Warstwy podłoża ogrodów 
deszczowych są tak zaprojektowane aby miały zdolność do szybkiego 
infiltrowania (przesiąkania) wody a jej nadmiar można odprowadzić poza 
zbiornik za pomocą drenażu na trawnik, do kolejnego ogrodu deszczowe-
go, studni chłonnej lub do kanalizacji deszczowej. Jeśli przy budynku nie 
ma dużo wolnego miejsca ani terenu zieleni do wykorzystania, możemy 
zbudować ogród deszczowy w pojemniku, do którego odprowadzamy 
wodę bezpośrednio z rynny.

Stwórzmy własny ogród deszczowy! 

Gromadźmy wodę deszczową w niecce retencyjnej. Niecka retencyjna 
to zagłębienie terenu, które wypełnione jest roślinnością oczyszczającą 
wodę i pokryte warstwą żwiru filtracyjnego. Woda, którą oczyszczamy w 
niecce, nie jest doprowadzana bezpośrednio z dachów budynków, ale 
pochodzi ze spływu z terenów położonych powyżej niecki. Dlatego też 
najłatwiej budować je na działkach o zróżnicowanej powierzchni terenu. 
Na płaskiej powierzchni warto budować niecki wtedy, kiedy na przykład 
doprowadzimy do nich wodę z tarasów bądź dróg w naszym ogrodzie. 
Możemy wybudować dwa rodzaje niecek retencyjnych: proste, będące za-
głębieniem terenu obsadzonego roślinnością z podłożem filtrującym wodę 
i przepuszczające wodę do gruntu lub niecki retencyjne wyścielane folią, 
połączone ze studzienką kontrolną.

Wykorzystajmy zagłębienia terenu!

Uchwyćmy wodę opadową w zbiorniku retencyjnym. Każdy z nas może 
się włączyć w zwiększanie retencji. Przepisy pozwalają na tworzenie przy-
domowych oczek wodnych, stawów retencyjnych, studzienek chłonnych 
i ogrodów deszczowych zasilanych wodami opadowymi bez zgód czy 
pozwoleń wodnoprawnych. Celem małej retencji jest zachowanie wody 
opadowej w miejscu, gdzie ona spadła oraz uchwycenie i gromadzenie jej 
w szczelnych zbiornikach (w betonowych zbiornikach lub plastikowych 
beczkach). Dotyczy to zazwyczaj gromadzenia wody opadowej spływającej 
z powierzchni uszczelnionych, jak dachy budynków, place parkingowe, uli-

ce i szosy, ale również po powierzchni terenu na glebach nieprzepuszczal-
nych. Zbiorniki retencyjne gromadzą wodę opadową w okresie nasilo-
nych opadów i stanowią rezerwuar wody na czas suszy a zgromadzona w 
nich woda świetnie sprawdzi się do podlewania ogrodu (ma dużo lepsze 
właściwości dla wzrostu i rozwoju roślin), prac porządkowych czy mycia 
np. samochodu. 

Miejmy w swoim gospodarstwie małe zbiorniki retencyjne!

Zastosujmy system instalacji deszczowej. Każdy z nas zużywa 150 
litrów wody dziennie. Z tego jakieś 20–40 litrów każdemu z nas służy do 
spłukiwania toalet i pisuarów. Poprzez zastosowanie odpowiedniego 
systemu, deszczówka trafia do zbiorników (największą popularnością 
cieszą się podziemne), gdzie jest filtrowana i przy pomocy elektrycznej 
pompy pod ciśnieniem wprowadzana do instalacji wewnętrznej budyn-
ku. Taką wodę można wykorzystać m.in. do spłukiwania toalet, pisuarów, 
mycia naczyń, prania. Stosując tego typu rozwiązanie, jesteśmy w stanie 
oszczędzić nawet 50% wody z wodociągów, co oczywiście przekłada się 
na mniejsze rachunki. 

Spróbujmy stworzyć własną instalację deszczową!

Korzyści wynikające z używania wody deszczowej:

• zużywając mniej wody wodociągowej, oszczędzamy pieniądze i je-
steśmy bardziej niezależni od dostawców wody i nie narażamy się na 
wzrost cen;

• pranie odzieży w miękkiej wodzie deszczowej jest bardziej efektywne 
i pozwala na zmniejszenie ilości używanego proszku nawet do 50%;

• miękka deszczówka zawiera mniej kamienia i jest szczególnie korzystna 
dla roślin. Zapobiega także odkładaniu się kamienia w pralkach oraz w 
toaletach;

• używając wody deszczowej, aktywnie przyczyniamy się do ochrony 
środowiska i oszczędzamy cenne zapasy wody podziemnej;

• unikamy także opłat związanych z odprowadzaniem niewykorzystanej 
deszczówki do sieci kanalizacyjnej;

• dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu, do ponownego jej wyko-
rzystania, mniej obciążony jest system kanalizacyjny; deszczówka nie 
jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji, co pomaga zreduko-
wać miejscowe podtopienia.

Źródła:

https://wody.gov.pl/

http://www.malaretencja.pl/

http://stopsuszy.pl/

https://inzynieria.com/

http://www.gdmel.pl

ZGROMADŹ I WYKORZYSTAJ DESZCZÓWKĘ
Woda w środowisku przyrodniczym spełnia wiele funkcji. Jest podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego, jednocze-
śnie jest niezbędna do zachowania walorów przyrodniczych. Na znacznej części terytorium naszego kraju obserwuje się wyraźny deficyt wody. 
Rośliny wykorzystują zapasy wody zgromadzone w okresie zimowym, a gdy tej wody zabraknie, występuje zjawisko suszy. 

Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz
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I ZNOWU MOŻEMY SIĘ 
SPOTKAĆ
Tak jak wszystkie instytucje kultury w Polsce, 12 marca nasze Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach zostało zamknięte dla publiczności. 
Żadnych eventów kulturalnych i sportowych. Jakże cieszy fakt, że rów-
no po dwóch miesiącach, 12 maja, mogliśmy otworzyć jeden obiekt 
kulturalny i jeden sportowy! Zapraszamy więc wszystkich do naszej 
Galerii w Pałacu Vauxhall, gdzie obecnie prezentujemy wystawy na 
jubileusz 35-lecia grupy plastycznej Zdrój: „Mistrz i Uczniowie” i „Oca-
lić od zapomnienia”, a także na prowadzone przez nas dwa boiska na 
Orliku.
Wystawy miały prawdziwego „pecha”, bo zaraz po ich aranżacji, ułożeniu, 
wydruku katalogu, oczekiwany 13 marca wernisaż niestety się nie odbył. 
A przecież to dla Krzeszowic ważne wydarzenie, bo wiele osób do grupy 
należy, wiele jej kibicuje, a przede wszystkim z szacunkiem pamiętamy Ma-
riana Konarskiego, jej założyciela i Mistrza. 15 maja, w piątek, w naszych me-
diach społecznościowych ukazał się film, będący rodzajem „wernisażu” tych 
dwóch wystaw, z którego możemy się dowiedzieć o historii Grupy, o artyście 
malarzu Marianie Konarskim, o pierwszych jej członkach-założycielach. 

Osobiście cieszę się, że Marian Konarski siedzi sobie na swojej ławeczce pod 
naszą krzeszowicką galerią, której niech pilnuje – żeby komuś przypadkiem 
nie wpadło do głowy, że w dzisiejszych czasach nie jest potrzebna. Bo tak 
samo jak profesor Konarski wierzył w samokształcenie artystyczne pod 
okiem mistrza, tak samo ja wierzę w kształcenie społeczeństwa poprzez 
sztukę. Wydaje mi się, że jeszcze przez jakiś czas na wernisaże będziemy 
zapraszać Państwa przed Wasze komputery i laptopy, ale – serdecznie za-
praszamy potem do Galerii, aby wystawy pooglądać już „na żywo”. Przyby-
wajcie więc i zobaczcie na własne oczy dwie bardzo krzeszowickie wystawy! 
Wstęp jest wolny.

Polecam też korzystanie z boisk na Orliku, bo wszyscy się bardzo zasie-
dzieliśmy w naszych domach, a ruch to zdrowie! Pamiętajmy jednak, że 
obowiązują rezerwacje godzin, więc prosimy o kontakt z działem sportu. 
Przez cały czas działamy w mediach społecznościowych i serdecznie zapra-
szamy do korzystania z naszych propozycji. Działają online: Teatr Rozrywki 
(nasi aktorzy czytają bajki Mickiewicza i Brzechwy), zespół Verso, Fotoklub 
Krzeszowicki, odbywają się też z powodzeniem zajęcia baletowe. Dzieci 
zaprosiliśmy do udziału w konkursie plastycznym na projekt okładki „Ma-

gazynu Krzeszowickiego”. Jeszcze przed pandemią miał to być konkurs na 
Dzień Dziecka, ale mamy nadzieję, że lipcowy numer „Magazynu” ukaże się 
z okładką, której autorem będzie zwycięzca konkursu. A ponieważ w tym 
roku niestety nie odbyła się Majówka Hrabiny Zofii, zaprosiliśmy wszystkich 
do udziału w konkursie filmowym na najciekawszy film z poprzednich Majó-
wek „U Zośki na imieninach”. Kiedy „Magazyn” ukaże się w dystrybucji, przyj-
mowanie zgłoszeń na te dwa konkursy będzie już zamknięte, ale jeszcze do 
1 czerwca serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 65. Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim, w eliminacjach miejsko-gminnych, które w tym 
roku także zostaną przeprowadzone online. Rodzice, pomóżcie swoim 
dzieciom nagrać recytację wybranego wiersza! A może sami spróbujecie? 
Konkurs jest dla wszystkich!

No i tak staramy się działać w nowej rzeczywistości, z niecierpliwością cze-
kając na kolejny etap łagodzenia i zniesienia nakazów i zakazów. A może 
w czerwcu będziemy mogli zaprosić Państwa na tradycyjny wernisaż wysta-
wy fotografii Wojciecha Plewińskiego, krakowskiego artysty, którego reko-
mendować nie trzeba, bo należy do grona najsłynniejszych fotografików? 
A może w lipcu będzie się mogła odbyć pierwsza muzyczna fontanna?

Od 18 maja nasze zespoły artystyczne: Teatr Rozrywki, Verso, Zdrojanie, 
chór Allegria, Śpiwocki – mogą już mieć próby i przygotowywać się do wy-
stępów. Tak więc w tej dziedzinie ruszamy, z życzeniami, aby nasze zespoły 
mogły się jak najszybciej zaprezentować publiczności.

anna miGa

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach organizuje eliminacje miejsko-
-gminne 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w formie 
online. 
Każdy z uczestników musi przesłać nagranie (wykonane przy użyciu tele-
fonu komórkowego), które następnie będzie odtworzone w trakcie obrad 
jury. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 czerwca 2020 roku. Karty zgłoszeń wraz 
z nagraniem należy przesłać drogą mailową na adres: m.smutek@ckiskrze-
szowice.pl.

Jury będzie obradować 8 czerwca 2020 roku. W dniu przesłuchań możliwa 
jest obecność nauczycieli lub rodziców przygotowujących uczestników do 
ich występu. Taką chęć należy zgłosić do 4 czerwca 2020 roku. Nagrania 
laureatów konkursu zostaną umieszczone na stronie i na Facebooku Cen-
trum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Laureaci eliminacji 
miejsko-gminnych otrzymają nagrody książkowe, które zostaną wysłane 
drogą pocztową na adres wskazany w zgłoszeniu do konkursu. Najlepsi 
uczestnicy zostaną zakwalifikowani do eliminacji powiatowych 65. Ogólno-
polskiego Konkursu Recytatorskiego, który jest finałem dla uczniów szkół 
podstawowych.

Karty zgłoszeniowe, zgodę na publikację wizerunku, regulamin oraz prze-
słanie 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego znajdą Państwo na 
naszej stronie internetowej: www.ckiskrzeszowice.pl

OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI  
– ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE ONLINE

Mamy nadzieję, że pomimo tej wyjątkowej 
sytuacji chętnych do udziału nie zabraknie 
i podobnie jak w ubiegłych latach, gmina Krze-
szowice będzie mogła poszczycić się sukcesami 
laureatów kolejnych etapów konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu  571 401 057.
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Znamy już wyniki konkursu fotograficznego 
„Pierwsze oznaki wiosny w moim obiektywie” 
– III Gminnego Konkursu Międzyświetlicowe-
go, organizowanego przez Szkołę Podstawo-
wą nr 1 w Krzeszowicach, pod patronatem 
„Magazynu Krzeszowickiego”, Fotoklubu 
Krzeszowickiego i Kopalni Wapienia Czatko-
wice.
Ilość przesłanych zdjęć przerosła nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Na konkurs nadesłano 
ponad 200 zdjęć. Duża ilość przesłanych prac, ich 
zróżnicowanie pod względem spojrzenia i ujęcia 
tematu stanowiło spore wyzwanie dla komisji 
konkursowej i utrudniało jednomyślne podjęcie 
werdyktu. Jury w składzie: Ryszard Piotrowski 
– dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszo-
wicach, Barbara Krzętowska – Fotoklub Krzeszo-
wicki, redaktor Marian Lewicki – redaktor „Maga-
zynu Krzeszowickiego”, Kacper Ropka – pasjonat 
fotografii, uczeń szkoły fotograficznej w Krako-
wie, Piotr Mazur – pasjonat fotografii, słuchacz 
Sopockiej Szkoły Fotografii, Anna Kulak – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach, Zuzanna 
Pięta – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowi-
cach, Aneta Karcz-Padula – Szkoła Podstawowa 
w Tenczynku spośród wszystkich nadesłanych 
prac wyłoniło następujących laureatów:

W KATEGORII KLAS I – III
I MIEJSCE – Franciszek Gołas  
– Szkoła Podstawowa w Tenczynku 

II MIEJSCE – Maja Wasiak  
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

III MIEJSCE – Małgorzata Gabryś  
– Szkoła Podstawowa w Tenczynku

Wyróżnienia: 
Jakub Szczepański  
– Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach

Martyna Malisz  
– Szkoła Podstawowa w Sance

W KATEGORII KLAS IV – VIII
I MIEJSCE – Agata Falbierska  
– Szkoła Podstawowa w Tenczynku

II MIEJSCE – Zofia Tarko  
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach

III MIEJSCE – Ewa Stokłosa  
– Szkoła Podstawowa w Tenczynku

Wyróżnienia:
Antoni Kliś  
– Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach

Maria Wojciechowska  
– Szkoła Podstawowa w Nowej Górze

Gratulujemy wszystkim laureatom! Termin wrę-
czenia nagród zostanie ustalony po powrocie 
uczniów do szkół.

orGanizatorzy

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Franciszek Gołas – I miejsce w kategorii klas I - III, SP Tenczynek

Maja Wasiak – II miejsce w kategorii klas I - III, SP1 Krzeszowice

Małgorzata Gabryś – III miejsce w kategorii klas I - III, SP Tenczynek
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Agata Falbierska – I miejsce w kategorii klas IV - VIII, SP Tenczynek

Zofia Tarko – II miejsce w kategorii klas IV - VIII, SP1 Krzeszowice

Ewa Stokłosa – III miejsce w kategorii klas IV - VIII, SP Tenczynek

O NOWEJ HUCIE
Leszek Konarski, dziennikarz tygodnika 
„Przegląd”, absolwent krzeszowickiego LO, 
syn artysty malarza Mariana Konarskiego, 
przekazał do zbiorów krzeszowickiej biblio-
teki wydaną ostatnio książkę „Nowa Huta 
– wyjście z raju”, będącą reporterskim zapi-
sem 70 lat tej dzielnicy Krakowa i kombinatu 
metalurgicznego, w której pisze zarówno 
o tych, którzy budowali socjalistyczne miasto, 
jak i o tych, którzy socjalizm obalali. 

W ostatnich czasach chciano to miasto wymazać 
z pamięci, zmienić jego tożsamość, ogromny 
wysiłek budowniczych zastąpić gloryfikowaniem 
pogromców dawnego ustroju. Autor nie dzieli 
historii Nowej Huty na złą i dobrą, lewicową i pra-
wicową. Zarówno jedni, jak i drudzy, choć mieli 
różne poglądy polityczne, chcieli tego samego 
– mieć własne mieszkanie, dobrą pracę, wy-
kształcić dzieci, żyć szczęśliwie. Nowa Huta była 
największym zbudowanym od podstaw miastem 
w Europie i zarazem największym eksperymen-
tem społecznym, chęcią zbudowania idealnego 
miasta, w którym każdy byłby szczęśliwy, miał 
mieszkanie i pracę. Co wyszło z tego niezwykłe-
go przedsięwzięcia? 

lk

ZAMEK TENCZYN OTWARTY 
DLA TURYSTÓW
Z lekkim, „koronawirusowym” opóźnieniem, 
sezon turystyczny na Zamku Tenczyn w Rud-
nie został zainaugurowany. 

Brama twierdzy Tęczyńskich pozostaje otwarta 
dla zwiedzających w soboty, niedziele i święta 
od 10:00 do 18:00. Ceny biletów wstępu po-
zostają niezmienne – bilet normalny kosztuje  
10 zł, ulgowy 6 zł, rodzinny 25 zł. O każdej pełnej 
godzinie po zamku oprowadzają przewodnicy, 
którzy opowiadają o historii zamku i rodu jego 
budowniczych. 

Najprawdopodobniej jeszcze w tym sezonie 
turyści będą mogli zwiedzić kolejną część zamku 
– projekt udostępnienia pierwszej kondygnacji 
części mieszkalnej, wraz z tarasem widokowym 
na baszcie „Dorotce”, oczekuje aktualnie na opi-
nię konserwatora zabytków.

Zwiedzając zamek należy stosować się do 
wszystkich wymogów sanitarnych, które obo-
wiązują w miejscach publicznych – zwłaszcza 
do obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zacho-
wywania odległości 2 m od osób, z którymi nie 
zamieszkujemy. 

Do zwiedzania zaprasza New Era Art. – Fundacja 
Jana Potockiego.

red.
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RAPUJĄCE TANGO  
Z WIRUSEM
1. Czekanie, zdyscyplinowanie, obserwowanie, unikanie... Wszystko dla 
dobra i ocalenia człowieka. Spokój może uratować. Myślenie o śmierci 
w medycznych komunikatach gdzieś daleko. Trwa trzeci miesiąc zmagań 
z niewidzialnym, ale skutecznym wirusem. Ciekawe Krzeszowice o pusta-
wych dniach, niewypełnionych tłumami. Jeszcze żyje uśmiech, chęć po-
mocy sąsiadom. Dwa światy: medialny oraz własny, subiektywny. Z maską, 
rękawiczkami, może i strachem. Balkony z praniem, bratkami i pelargonia-
mi. Niby spokój.

2. Wiosna w pełni. Czekanie na czerwiec – miesiąc odnowienia. Cudów? 
Kolejki pod miejską biblioteką. Trwa budowa gmachu na dawnym targo-
wisku. Książka jest jednak przyjacielem, chociaż podlega kwarantannie. 

Czas stępia wrażliwość wobec czuwającego agresora. Zimna Zośka. Można 
sadzić pomidory. Coraz więcej osób bez maseczek, ocierających się o siebie 
klientów w małych kolejkach sklepowych. Dwie rzeźby na ławeczkach – 
z maseczkami. Nie wiem, czy takową osłonę posiadał rynkowy Gladiator? 
Dalej straszą zamarłe kikuty ogławianych niegdyś drzew wokół słynnej 
postaci spod Pałacu Potockich.   

3. Okna mieszkań. W nich życie lub pytanie o dalszą jego formę. Dla wielu 
osób jedyna, codzienna porcja zewnętrznego ruchu. Pantomima. Siedzą 
niczym zastygłe pomniki. Czekają na skry dźwięku. Samolotów z i do Balic 
nie ma na niebie. Tylko chmury lub słońce. Czasami deszcz. Co się podziało 
z dziećmi i nastolatkami? Wibrująca cisza, która w codziennym bytowaniu 
nabiera rytmu społecznego tanga, na szczęście nie ostatniego. Króluje rap. 
Walka o koronę na tym rynku popularności trwa. Nie tylko na słowa.

kolczasty
Krzeszowice, 15.05.2020 r.

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

Od 13 marca zajęcia w krzeszowickim Klubie 
Senior+ zostały zawieszone. Uczestnicy zajęć 
w Klubie udowadniają jednak, że nie ma rzeczy 
niemożliwych i spotykają się wirtualnie. 
W kwietniu zorganizowali przedświąteczne spotka-
nie, podczas którego składali sobie życzenia oraz 
chwalili się wielkanocnymi potrawami i koszycz-
kami. Teraz przyszedł czas na ćwiczenia fizyczne! 
Nic tak nie motywuje do działania, jak czujne oko 
instruktora. Dlatego dwa razy w tygodniu seniorki 
spotykają się dzięki aplikacji ZOOM, by wspólnie 
z Beatą Kuźnik wzmacniać swoje ciało. W każdej 
sesji bierze udział około 10 osób, które ćwiczą przed 
kamerką – tak, by prowadząca mogła obserwować 
i korygować sposób wykonywania kolejnych zadań. 
Do marca gimnastyka w Klubie Senior+ odbywa-
ła się w czterech grupach, dwa razy w tygodniu. 
W zajęciach brało udział około 50 osób. Poza ćwi-
czeniami na kręgosłup i wzmacniającymi mięśnie, 
prowadząca prezentuje również elementy relaksa-
cji, medytacji, kontroli nad oddechem. Spotkania 
te cieszą się ogromną popularnością, a pani Beata 
dużą sympatią Seniorów.

Bardzo cieszy fakt, że krzeszowiccy seniorzy tak 
sprawnie radzą sobie z obsługą komputerów, 
urządzeń mobilnych i mediów społecznościowych. 
Dzięki temu mają możliwość być blisko siebie – na-
wet w tych trudnym czasie zamknięcia we własnych 
domach.

aGnieszka szczuka-ciaPała

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH!

SENIORKI SZYJĄ MASECZKI!
Od 16 kwietnia wszyscy mamy obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Pani 
Maria Sieprawska z Krzeszowic, przy wsparciu Klubu Senior+ uszyła i bezpłatnie przekazała 50 
sztuk maseczek dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Zostały one przekazane do krakowskiego MONARU. Gratulujemy tej inicjatywy! 

Serdecznie zachęcamy Seniorów i nie tylko, żeby również spróbowali swoich sił w szyciu. Maseczki 
będą potrzebne w ogromnych ilościach. Bierzmy przykład z Pani Marii i Anny Koblak, która wciąż 
szyje maski dla medyków, służb porządkowych i innych najbardziej potrzebujących.

red.
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Druhowie OSP Żbik pomagali w rozładunku ponad 5 ton produktów żywnościowych dla potrzebujących z Krzeszowic. Żywność będzie dystrybuowa-
na przez Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej na początku czerwca.

WIELKANOCNE 
PACZKI
Janina Lasoń – prezes i Anna Wróbel – 
skarbnik Stowarzyszenia „Otwórzmy 
Przed Nimi Życie”, działającego na rzecz 
dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, 
ze względu na sytuację epidemiologicz-
ną, zamiast wcześniej zaplanowanego 
wspólnego śniadania wielkanocnego, 
przygotowały ponad 120 paczek. 
Paczki dostarczono podopiecznym. Pomoc 
żywnościowa była możliwa dzięki grantowi 
uzyskanemu z Województwa w ramach pro-
jektu „Wspólne śniadanie Wielkanocne”. Za 
pomoc dla podopiecznych Stowarzyszenia 
prezes oraz skarbnik wyrażają wdzięczność 
wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwi-

kowi, pracownikom 
Urzędu Wojewódz-
kiego w Krakowie, 
a także krzeszowic-
kim komendantom: 
Policji – Michałowi 
Godyniowi i Straży 
Miejskiej – Januszo-
wi Mitce.

tekst, zdjęcia: 
Maciej liburski

Na zdjęciu Janina Lasoń z mężem.
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ZIELONE ŚWIĄTKI
Gdy się ściemni w wieczór Zielonych Świątek, wychodzą wszyscy w pole. Parobczaki układają z chróstu 
stos ogromny, ale naprzód obchodzą z pochodniami miedze swych pół, a potem zapalają sobótkę, muzy-
ka gra, strzelają, tańczą koło ognia i skaczą przezeń. Gdy się sobótka dopali czynią znak krzyża świętego 
nad ogniskiem.

zyGMunt GloGer, „encykloPedia staroPolska”

Zielone Świątki to ruchome święto, w tym roku obchodzimy je 31 maja, czyli – zgodnie z tradycją 
– pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa. Warto przypomnieć, że zmartwychwstanie Jezusa 
nastąpiło w szczególnym dniu kalendarza żydowskiego: w pierwszym dniu żniw, w którym Żydzi 
składali snop jako ofiarę dziękczynną za żyzność ziemi i obfitość plonów. Dzień ten rozpoczynał okres 
pięćdziesięciu dni przed dniem Pięćdziesiątnicy, o którym mówią Dzieje Apostolskie, i był dniem wiel-
kiego święta, zamykającym siedem tygodni żniw (www.apologetyka.katolik.pl). W tym właśnie dniu 
na apostołów zstąpił Duch Święty, a dzień zesłania Ducha Świętego uważa się za narodziny Kościoła.

Ale należy pamiętać, że święto to ma korzenie przedchrześcijańskie i jak żadne inne wyraźnie powią-
zane jest z celebrowaniem pełni wiosny. Wśród ludu było to święto rolnicze i pasterskie, symboliczne 
pożegnanie wiosny i powitanie lata, stąd liczne towarzyszące tym dniom obrzędy. Przyroda, pobu-
dzona już do życia, kusiła bujną zielenią, a życiodajne soki wiosennych drzew niosły powodzenie 
i chroniły od wszelkiego złego. Dlatego domy i płoty majono zielonymi gałęziami, najczęściej brzo-

zowymi, podłogi, podwórka i psie budy wyście-
łano tatarakiem, tak dla świątecznej dekoracji 
i zapachu, jak i przeciw pchłom czy komarom. 
Niektórzy stawiali też przy drzwiach czy w obej-
ściu małe brzozowe drzewka. Te archaiczne, 
magiczne praktyki, zachowały się w szczątkowej 
formie do dziś.

Ksiądz Eugeniusz Janota, taternik, badacz folk-
loru i przyrodnik, pisał: W wilię Zielonych Świątek 
wtykają w izbie do szpar, koło okien i w stajni 
gałązki jesionowe. W te dwa święta izby nie zamia-
tają, rozrzuciwszy po nich sasyny (tataraku, tatar-
czuchu). Drzwi i okna ozdabiają gałęźmi z drzew 
liściastych, mniemają bowiem, że mają moc od-
wracania nawałnic, gradów i piorunów, używają 
szczególnie czarnej olszy, która jest także środkiem 
wypędzającym krety. Co więcej, nie dość, że zieleń 
była wszędzie, bo i na głowach dziewcząt, na 
szyjach i rogach zwierząt, na drzwiach domostw, 
to i rodzaj gałązek miał znaczenie: brzoza na przy-
jaźń, sympatię i szczęście, dąb na siłę i długie życie, 
klon na zdrowie, tatarak na oczyszczenie (www.
franciszkanie.pl).

Zielone Świątki nazywano w naszym regionie 
także sobótkami i gdy prawie w całej Polsce tra-
dycyjnie były palone na św. Jana, w Małopolsce 
od zawsze palono je w drugi dzień tego święta. 
Ta tradycja wciąż jest żywa w kilku miejscowo-
ściach naszej gminy, a wielu z nas z nostalgią 
wspomina ogniska palone na „granicach” wsi 
i chłopięce zabawy z kadzidłami (kociołkami), 
czyli po prostu puszkami napełnionymi żarem. 
Tradycyjnie tańczono wokół ognia i skakano 
przez ogniska, opalano także zboże, biegając po 
polach i miedzy z płonącymi pochodniami. 

Palenie ognisk wiązało się także z ucztowaniem 
i śpiewami. Smażono jajecznicę, najlepiej na 
słoninie i z dodatkiem kiełbasy, bo jajko oczy-
wiście było silnym środkiem ochronnym prze-
ciwko czarownicom i czarom. Bydło okadzano 
dymem ze spalonych święconych ziół i majono, 
czyli przystrajano wieńcami i kwiatami, a po 
grzbietach i bokach toczono jajka. Gospodynie 
wypędzały bydło na pastwiska przed wschodem 
słońca, bo wierzyły, że dzięki temu krowy będą 
dawały dużo mleka, a paszy nie zabraknie im aż 
do późnej jesieni. W okresie późniejszym zasiane 
pola obchodziły procesje, niesiono chorągwie 
i obrazy święte. Znany był zwyczaj stawiania 
przez kawalerów przed domem pięknych panien 
(często w nocy, ukradkiem) wysokich słupów, 
zwanych majami, ozdobionych na wierzchołkach 
kwiatami, gałązkami i wstążkami. 

Zielone Świątki to także święto ludowców, które 
zostało ustanowione w 1903 roku we Lwowie, 
podczas Zgromadzenia Rady Naczelnej Polskie-



www.ckiskrzeszowice.pl [ 37 ]

go Stronnictwa Ludowego. O sobót-
kach tak pisał A. Gorczyński w czaso-
piśmie „Przyjaciel ludu” w 1835 roku: 
W dzień Zielonych Świątek, pod wie-
czór gdy zmrok padać zaczyna, w Kra-
kowskiém tysiące zapala się ogni, na 
przestrzeni okiem nieprzejrzanej. Bliż-
sze odbijają się w nurtach spokojnie 
płynącej Wisły, dalsze aż ku Karpatom, 
gdzie powierzchnia ziemi wzniesiona, 
błyszczą w oddaleniu niby gwiazdy 
zamdlone. Niektóre ognie ukazują się 
pojedynczo, inne znów świecą po kilka 
i więcej razem zapalonych. Ognie te 
po parę godzin goreją wieczorem, tak 
w pierwsze, jak i w drugie święto, a nie-
kiedy i przez kilka dni z rzędu. 

moniKa dudeK

Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił badania bezpośred-
nie u lekarzy orzeczników. Ubezpieczeni są indywidualnie informowani 
o terminie i miejscu badania przez oddział ZUS, który prowadzi postępowa-
nie związane z wydaniem orzeczenia.  Nie należy z własnej inicjatywy przy-
jeżdżać do ZUS – bez uprzedniego otrzymania zawiadomienia o terminie 
badania. Nie ma też konieczności potwierdzania telefonicznie czy badanie 
będzie wykonywane.

Od 16 marca badania bezpośrednie przez lekarzy orzeczników i komisje 
lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na późniejszy okres. W spra-
wach, w których dokumentacja medyczna była wystarczająca, wydawane 

ZUS STOPNIOWO PRZYWRACA BADANIA  
PRZEZ LEKARZY ORZECZNIKÓW

było przez orzeczenie zaocznie, bez badania pacjenta. Teraz stopniowo 
przywrócony zostanie normalny tryb pracy, który uwzględnia także ba-
dania bezpośrednie. 

Na podstawie tarczy antykryzysowej orzeczenie, które jest podstawą 
wypłaty świadczenia (np. renty) i jego ważność upływa w czasie stanu 
zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po ich 
odwołaniu, zostanie wydłużone o kolejne trzy miesiące. Pod warunkiem, 
że przed końcem ważności orzeczenia zostanie złożony wniosek o świad-
czenie na dalszy okres. 

Źródło: zus oddział W krakoWie

Przy prowadzeniu chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

• stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i sto-
sowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy; 

• stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi  
w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograni-
czeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może 
być stosowany); 

• używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować ne-
gatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem 
zabiegu; 

• nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia 
roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące 
chwasty; 

• wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających  
(w godzinach wieczornych lub nocnych);

• sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów, czy w uprawie chronionej nie 
ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół; 

• zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryski-
waczy polowych i sadowniczych);

• przestrzegać okresów prewencji;

• nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy 
użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s). 

Dodatkowo Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, 
że przepisy dają możliwość uzyskania od rolników informacji o zaplanowa-
nych zabiegach chemicznej ochrony roślin, które mogą być wykonywane w 
okolicy pasieki. Każdy właściciel pasieki ma prawo zwrócić się z wnioskiem 
do tych rolników prosząc o informację, w jakim czasie i jakimi środkami bę-
dzie wykonywany zabieg. Stosujący środki ochrony roślin ma obligatoryjny 
obowiązek takiej informacji udzielić. 

Przypadki stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stosowania środków 
ochrony roślin, należy zgłaszać do wojewódzkiego inspektoratu ochrony 
roślin i nasiennictwa, tel. 12 623-28-00; e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl. 

 Źródło: PaństWoWa insPekcja ochrony roŚlin  
i nasiennictwa 

BEZPIECZEŃSTWO PSZCZÓŁ JEST BARDZO WAŻNE!
Pszczoła miodna i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w produkcji roślinnej. Współczesna produkcja roślinna na etapie pierwot-
nym często nie może się obyć bez środków ochrony roślin. Nieprawidłowo wykonywane zabiegi, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą 
niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne korzystanie ze środków ochrony 
roślin w taki sposób, aby zagrożenia te ograniczyć do minimum.
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SPOSÓB NA FILIPOWICE
16 czerwca minie rok od objęcia przeze mnie funkcji sołtysa w Filipo-
wicach. Jest to zbyt krótki okres, aby można było mówić o istotnych 
osiągnięciach, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że od blisko 
trzech miesięcy funkcjonujemy w trudnej rzeczywistości związanej 
z zagrożeniem epidemicznym. Niemniej jednak niektóre z działań 
udało się wdrożyć lub zapoczątkować.
Za jedno z ważniejszych uważam szersze niż do tej pory otwarcie naszego 
Domu Kultury dla mieszkańców. Stało się to m.in. dzięki uruchomieniu 
jesienią zeszłego roku sekcji szachowej dla dzieci, licznym warsztatom 
organizowanym przez KGW, a także dzięki cotygodniowym, 
wakacyjnym rozgrywkom tenisa stołowego.

Z punktu widzenia promocji naszego sołectwa bardzo istotny 
jest rozwój oraz sformalizowanie funkcjonowania Koła Go-
spodyń Wiejskich. Działalność Filipowianek doceniana jest już 
nie tylko w naszej miejscowości i gminie, ale także w regionie. 
Panie bardzo chętnie angażują się w różnego rodzaju eventy, 
warsztaty dla dzieci oraz akcje charytatywne.

Niewątpliwym sukcesem było zwycięstwo drużyny z Filipowic 
w Turnieju Sołectw i Osiedli Gminy Krzeszowice w 2019 roku, 
poprzedzone także wygraną w półfinale w Tenczynku. W ciągu 
następnych kilku tygodni mamy zamiar zdecydować o prze-
znaczeniu wygranej, tj. 10 000 zł na cele sołectwa. 

Jedną z ważnych kwestii, jakiej brakowało mi wcześniej jako 
mieszkańcowi, był dostęp do oficjalnych i aktualnych informa-
cji dotyczących naszej wsi. Dlatego też, niezwłocznie po obję-
ciu funkcji sołtysa, uruchomiłem stronę sołectwa na jednym 
z portali społecznościowych, w celu szybszej i skuteczniejszej 
komunikacji z mieszkańcami. Liczba odbiorców przekazywa-

nych przeze mnie za pośrednictwem strony informacji, ale także zapytań 
i opinii, jakie otrzymuję, świadczą o tym, że była to dobra decyzja. 

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną, zmuszeni byliśmy 
odwołać akcję sprzątania świata, powiązaną z piknikiem ekologicznym. 
Akcja ta miała być naszym wkładem w obchodzony w kwietniu Dzień Zie-
mi. Pomimo tego udało nam się zlikwidować kilka dzikich wysypisk śmieci, 
funkcjonujących od dawna w naszym sołectwie. Mamy nadzieję, że plano-
wany od zeszłej jesieni, pierwszy w Filipowicach piknik ekologiczny, uda się 
zorganizować jeszcze w tym roku, o ile pozwolą nam na to obowiązujące 
przepisy. 

Jar „Padaniec”

SUCHO W LASACH
Jeszcze kilka tygodni temu z powodu epidemii koronawirusa nie 
można było wejść do lasu czy parku. Teraz, gdy zakaz został zniesiony, 
pojawiło się nowe zagrożenie, mianowicie zagrożenie pożarowe lasu.
Wprawdzie w ostatnim czasie, dzięki opadom, sytuacja uległa poprawie, 
jednak deszczu nie spadło na tyle dużo, żeby zagrożenie zniknęło. Przy 
wyższych, spodziewanych temperaturach i kilku dniach bez opadów w 
lasach znów może być sucho.

Na terenie gminy Krzeszowice znajduje się 4847 ha lasów, co stanowi blisko 
34% powierzchni gminy („Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzeszowice”) i na całym tym 
obszarze stan zagrożenia pożarowego był i ponownie może być najwyższy 
z możliwych. Jak informuje Nadleśnictwo Krzeszowice, wilgotność ściółki 
w naszych lasach spadła do katastrofalnego poziomu – niewiele ponad 
10% (na przykład wilgotność drewnianych mebli w naszych domach 
wynosi ok. 9%). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska przy 
najwyższym trzecim stopniu zagrożenia pożarowego, jeżeli przez kolejne 
pięć dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9:00 będzie niższa niż 10%, 
powinien być wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Na dzień dzisiejszy 
Nadleśnictwo nie wprowadza takiego zakazu. To jednak wcale nie oznacza, 
że zagrożenia nie ma. Dlatego spacerując w naszych pięknych lasach i par-
kach musimy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

Kategorycznie zabrania się wypalania traw i nieużytków. Większość poża-
rów lasów powstaje przez tego typu nieodpowiedzialne działania.

Na terenach lasu oraz w odległości do 100 m od lasu zabronione jest:

- rozniecanie ognisk, pozostawianie butelek i innych opakowań szklanych, 
palących się i tlących przedmiotów, niezgaszonych zapałek i niedopałków 
papierosów, korzystanie z otwartego płomienia,

- biwakowanie poza wyznaczonymi miejscami,

- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych.

Postój pojazdów mechanicznych dozwolony jest tylko na parkingach 
i oznakowanych miejscach postoju.

Zwracajmy uwagę na tablice informujące o zakazach i stosujmy się do nich, 
gdyż chodzi tu o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy również, co 
określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 – brak zagrożenia,

I – małe zagrożenie,

II – duże zagrożenie: bądź ostrożny

III – zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach 
do tego wyznaczonych, musimy zwrócić uwagę, czy nie ma zakazu wstępu 
do lasu.

Co zrobić, gdy jesteśmy świadkami pożaru?
Jeżeli jest to zarzewie pożaru i zauważymy tlącą się ściółkę, trawę, poje-
dyncze gałęzie na niewielkiej powierzchni (kilka metrów kwadratowych), 
a także zboże lub ściernisko, starajmy się podjąć próbę jego ugaszenia. 
W tym celu możemy wykorzystać np.: gałęzie, koc, części ubioru, wodę 
(jeżeli jest dostępna). Następnie musimy zawiadomić o zaistniałej sytuacji 
straż pożarną lub służby leśne.

Jeżeli pożar jest niemożliwy do ugaszenia przy pomocy dostępnych nam 
środków, musimy:

- uciekać, jeżeli nie znajdujemy się w bezpiecznym miejscu,

- sprawdzić, co się pali i na ile to możliwe – ustalić lokalizację pożaru,

- jeżeli jesteśmy w strefie zagrożenia z innymi osobami, musimy poinformo-
wać je o zagrożeniu i zadbać o ich bezpieczeństwo,

- niezwłocznie zaalarmować straż pożarną (telefon alarmowy 112), lub inne 
znane nam osoby funkcyjne: wójt, burmistrz, sołtys, leśniczy, strażnik leśny,

- podać zebrane wcześniej informacje, czyli co się pali, gdzie się pali oraz 
czy pożar powoduje zagrożenie dla skupisk ludzkich,

- podać swoje dane osobowe oraz numer telefonu, z którego dzwonimy.

PAMIĘTAJMY!
To człowiek odpowiada za 90% pożarów lasów. Wzniecić pożar jest 
bardzo łatwo, ale o wiele trudniej jest go ugasić. W płomieniach giną 
zwierzęta i ludzie. Tylko my sami możemy temu zapobiec.

tekst: leszek kraMarz
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Niezwykle ważnym elementem prawidłowego rozwoju dzieci i mło-
dzieży są zajęcia ruchowe. Na szczególną uwagę zasługuje wiek przed-
szkolny i wczesnoszkolny, ponieważ to świetny moment na rozwój 
cech motorycznych, sprawnościowych czy nabycie odpowiednich 
wzorców ruchowych.
Na przełomie września i października Centrum Kultury i Sportu w Krzeszo-
wicach utworzyło dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
prowadzone na terenie oddziałów szkolnych gminy Krzeszowice. Projekt 
zakłada realizację jednej godziny lekcyjnej zajęć ruchowych w tygodniu, 
prowadzonej przez nauczyciela wychowania fizycznego na obiektach 
sportowych danej szkoły.

Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, ich celem jest poprawa spraw-
ności dzieci we wczesnym wieku oraz zaszczepienie w nich chęci do po-
dejmowania aktywności fizycznej. Pilotażowo w okresie od września do 
grudnia 2019 zajęciami zostało objętych 5 szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Krzeszowicach – 3 klasy

Szkoła Podstawowa w Zalasiu – 2 klasy

Szkoła Podstawowa w Czernej – 1 klasa

Szkoła Podstawowa w Nowej Górze – 1 klasa

Szkoła Podstawowa w Miękini – 1 klasa

W sumie w tym okresie odbyły się 72 jednostki zajęć, w których regularnie 
brało udział 110 dzieci z klas pierwszych. Zajęcia kontynuowane były 
w tych szkołach również od stycznia do marca 2020. Obecnie, ze względu 
na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, projekt został zawieszony, 
ale po powrocie dzieci do szkół naszym kolejnym krokiem będzie wprowa-
dzenie zajęć do kolejnych placówek oświatowych.

red.

SPORT, REKREACJA, AKTYWNOŚĆ

Nad czym pracujemy obecnie?
Na początku maja rozpoczęto prace związane z moder-
nizacją jednego z mostów w ciągu drogi gminnej oraz 
zlecone zostały remonty cząstkowe nawierzchni asfal-
towych na trzech drogach gminnych na terenie sołec-
twa. Inwestycje finansowane są z przewagą środków 
pochodzących z budżetu sołeckiego. Realizowane są 
także działania związane z koncepcją budowy chodni-
ka na Palikówce, współfinansowane ze środków powia-
tu, gminy i sołectwa. Wspólnie z Referatem Gospodarki 
Komunalnej tutejszego Urzędu Miejski, rozwiązujemy 
także kwestie likwidacji kolejnych dzikich wysypisk 
śmieci w Filipowicach. Prowadzone są ponadto prace 
związane z propozycją wprowadzenia nazewnictwa 
ulic w sołectwie. Na najbliższym zebraniu wiejskim 
będziemy wspólnie z mieszkańcami opiniować te 
propozycje. Ponadto, we współpracy z naszym nowym 
Dzielnicowym, ustaliliśmy już kilka priorytetowych 
zadań, związanych z bezpieczeństwem w sołectwie. 
Jednym z nich jest doprowadzenie do budowy oznako-
wanego przejścia dla pieszych, łączącego dwie części 
chodnika przy granicy z Wolą Filipowską, które niestety 
nie zostało przewidziane na etapie projektu. 

Plany na przyszłość?
Planów i pomysłów, zarówno krótko, jak i długoterminowych, mamy wraz 
z Radą Sołecką wiele. Skupię się jedynie na tych najistotniejszych. Do nich 
niewątpliwie zaliczyć można budowę bardzo ważnego z punktu widzenia 
bezpieczeństwa, a zarazem trudnego ze względów techniczno-prawnych, 
odcinka chodnika na Palikówce. Po realizacji tego zadania czeka nas budo-
wa ostatniego w Filipowicach, ale wcale nie łatwiejszego, odcinka chodnika 
na Wzgórzu. Chcemy także podjąć działania skutkujące poszerzeniem 
i zmianą parametrów drogi gminnej w tzw. Jatkach. Jest to odcinek, który 
po oddaniu do użytkowania wiaduktu kolejowego i skrzyżowania przy DK 
79 w Woli Filipowskiej, przyjął na siebie znaczący wzrost natężenia ruchu. 
Czekają nas ponadto kosztowne inwestycje, związane z przebudową i re-
montem dróg gminnych.

Jednym z problemów, który od wielu lat doskwiera mieszkańcom Fili-
powic, jest brak przestrzeni rekreacyjno-sportowej. W przeciwieństwie 
do większości sołectw naszej gminy nie dysponujemy żadnym boiskiem 
sportowym czy Orlikiem, a jedynie boiskiem szkolnym. Nie możemy po-
chwalić się również przestrzenią, gdzie moglibyśmy organizować większe 
imprezy plenerowe. Wraz z Radą Sołecką chcielibyśmy to zmienić, dlatego 
wytypowaliśmy kilka nieruchomości, które mogłyby posłużyć stworzeniu 
takiej właśnie przestrzeni w Filipowicach. Jedyne, co mogę na tym etapie 
potwierdzić, to że aktualnie prowadzone są rozmowy z właścicielami tych 

gruntów i mam nadzieję, że uda się rozstrzygnąć tę kwestię w niezbyt odle-
głej perspektywie czasowej.

Stosunkowo nowym pomysłem jest opracowanie koncepcji oraz wytycze-
nie nowego szlaku turystycznego, pieszo-rowerowego w Filipowicach. We-
dług wstępnych założeń, mógłby on prowadzić z Blichu, poprzez urokliwą 
Dolinę Kamienic, do jaru o wdzięcznej nazwie „Padaniec”. Podróżując tą 
trasą, mijamy niezwykle atrakcyjne z punktu widzenia walorów krajobra-
zowych tereny oraz punkty widokowe. Niestety, oprócz pięknych widoków, 
mijamy też sterty śmieci, zalegające tam przynajmniej od kilkunastu lat. 
I właśnie z tym musimy zrobić porządek w pierwszej kolejności. 

Realizacja nawet najlepszych projektów będzie skazana na porażkę, jeśli 
zabraknie zaangażowania lokalnej społeczności. Dlatego wraz z Radą So-
łecką liczymy na wsparcie planowanych przedsięwzięć zarówno ze strony 
mieszkańców, jak również organizacji działających na terenie sołectwa, tj. 
Koła Gospodyń Wiejskich Filipowianki oraz Stowarzyszenia Społeczno-Kul-
turalnego „Więzi”.

stanisłaW lorek
sołtys sołectWa filiPoWice

Trwająca przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej
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Panu Doktorowi Tomaszowi Niemcowi

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Żony

składają

Dyrekcja i Pracownicy 
Krzeszowickiego Centrum Zdrowia

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

wszystkim osobom, które nieodpłatnie 
przekazały nam maseczki ochronne 

składają

Dyrekcja i Pracownicy 
Krzeszowickiego Centrum Zdrowia

W ramach odmrażania gospodarki, stopnio-
wo zostaje przywrócona do użytkowania 
infrastruktura sportowa. W związku z powyż-
szym Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowi-
cach udostępnia obiekt sportowy Orlik przy 
al. Solidarności, a także hala widowiskowo-
-sportowa przy ul. Długiej. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo korzystających z boiska, 
przygotowaliśmy obiekt zgodnie z wszystki-
mi wytycznymi.
Boiska kompleksu Orlik otwarte będą od po-
niedziałku do piątku, zarówno dla osób indywi-
dualnych, jak i grup zorganizowanych, klubów 
i stowarzyszeń. Godziny funkcjonowania zostały 
podzielone w taki sposób, aby ułatwić dostęp 
w określonych godzinach konkretnym grupom.

Godziny otwarcia: 13:00-20:00

Boisko piłkarskie (sztuczna trawa)
13:00-15:00 – osoby indywidualne

15:00-19:00 – grupy zorganizowane, kluby spor-
towe, stowarzyszenia

19:00-20:00 – osoby indywidualne, grupy zorga-
nizowane, kluby sportowe, stowarzyszenia

Boisko wielofunkcyjne (tartan)
13:00-20:00 – osoby indywidualne, grupy zorga-
nizowane, kluby sportowe, stowarzyszenia

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa na terenie 
obiektu:

- obowiązek zasłaniania twarzy (do momentu 
dotarcia na boisko),

- zachowanie obowiązującego dystansu społecz-
nego,

- na jednym boisku w tym samym czasie będzie 
mogło przebywać 14 osób (14 + 2 trenerów 
w przypadku grup zorganizowanych),

- wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne, 
poza toaletą, będą zamknięte,

- środki dezynfekujące do sprzętu sportowego 
oraz rąk dla osób korzystających z obiektu 
zostaną zapewnione przez administratora 
obiektu,

- na obiektach obowiązuje własny sprzęt sporto-
wy (piłki, przybory treningowe itp.),

- sprzęt wspólny (np. bramki) będzie dezynfeko-
wany po każdej grupie,

- zostaną zapewnione 15-minutowe przerwy po-
między grupami w celu ograniczenia kontaktu,

- na obiekt można wchodzić tylko o pełnych 
godzinach,

- przy wejściu następuje weryfikacja ilości osób 
przez pracownika CKiS w Krzeszowicach,

- trenujący na obiektach zobowiązani są do wej-
ścia na obiekty sportowe główną bramą, a także 
przeprowadzenia u wyznaczonego pracownika 
CKiS weryfikacji ilości osób korzystających z bo-
iska.

Rezerwacja terminów jest konieczna i obowiązu-
je wszystkich chętnych. Zarezerwowanie termi-
nu będzie możliwe tylko pod numerem telefonu 
602 726 343 w godzinach 12:00-20:00. W przy-
padku osób indywidualnych konieczne jest 
wskazanie osoby reprezentującej daną grupę.

NOWA SPORTOWA RZECZYWISTOŚĆ 
Jednocześnie chcemy poinformować, że jako 
zespół pracowników Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach mamy pełną świadomość, jak 
ważną rolę w życiu każdego z nas pełni aktyw-
ność fizyczna. Chcemy jak najlepiej przygotować 
się do udostępnienia Państwu naszych obiektów 
sportowych. Niemniej jednak zdrowie i bez-
pieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego 
apelujemy do wszystkich korzystających o zrozu-
mienie sytuacji, przestrzeganie powyższych za-
sad oraz dołożenie wszelkich starań zachowania 
bezpieczeństwa również we własnym zakresie.

W najbliższych dniach na podobnych zasadach 
zostanie również otwarta hala widowiskowo-
-sportowa w Krzeszowicach. Szczegółowe wy-
tyczne oraz możliwość rezerwacji podamy na 
naszej stronie internetowej.

tekst: Piotr kołodziej

Zatrudnię opiekunkę  
do osoby starszej (chodzącej, 83 lata)  

dwa lub trzy razy w tygodniu.  
Telefon 605 285 111

MIEJSCE NA  
TWOJĄ REKLAMĘ
tel. 571 401 052, 12 282 14 65, wew. 5
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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





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

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
������.�����154@�����.���



Diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego
Specjalistyczne  porady kardiologiczne

Badanie ECHO serca

dr n. med. Marta Kurdziel
KARDIOLOG

Certyfikat Europejskiego Towarzystwa 
Obrazowania Sercowo-Naczyniowego 

w echokardiografii dorosłych

Starszy asystent w Oddziale Kardiologii i Angiologii
Śląskie Chorób Serca w Zabrzu

Rejestracja telefoniczna:
12 282 89 82 
508138898

AIMED, ul. Żbicka 13, Krzeszowice


