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Lipiec i sierpień były kiedyś miesiącami wakacyjnymi. Dzisiaj stały się przedłużeniem przymusowej laby w tradycyjnym pojęciu. Przypominam to słowo, które 
kiedyś oznaczało czas wolny od zajęć, relaks, nawet próżnowanie. Zatem w naszym cyklu dwa miesiące sprzed lat. Park Potockich jeszcze otwarty z fascynującymi, 
codziennymi ptasimi koncertami. Fontanna w rynku działa. Przybywają goście do miasta, najczęściej w poniedziałek, gdy trwa jarmark. Klasztor w Czernej i zamek 
w Rudnie przyciągają wiernych oraz turystów.

W wawelskim archiwum Potockich zachowała się księga gości. W niektórych polskich domach do dzisiaj kultywowana jest ta tradycja. Także media kontynuują 
ów zwyczaj. W czwartek, 19 sierpnia 1897 r., krakowski „Czas” (nr 188) informował, nieporadną stylistyką, iż małżonka J.E. p. ministra – prezydenta, Badeniowa, 
wczoraj wieczór przybyła z córką z Buska do Krakowa, a dziś po południu odjechała do Krzeszowic i Wiednia.  

Innym komunikatem wakacyjnym sprzed lat stała się notatka „IKC” z 20 lipca 1935 nr 20 (sobota): Robotnicy drogowi na odcinku Zabierzów – Krzeszowice 
przystąpili do strajku, który od razu omal nie pociągnął za sobą niepożądanych następstw. Część robotników w liczbie ok. 100 przeciwna strajkowi, nie porzuciła 
pracy. Strajkujący w liczbie ok. 350 postanowili ich z pracy usunąć, ale nie dopuściła do tego policja z Krzeszowic. Sześciu jednak policjantów nie wytrzymało 
naporu strajkujących, którzy ruszyli przeciw „łamistrajkom”, lecz ci w końcu pracę porzucili. Na szczęście nie doszło do poważniejszych zajść, poza poturbowaniem 
paru robotników. Strajkujący usiłowali odbyć zgromadzenie w Niegoszowicach (na Sowiarce), które jednak policja rozwiązała. Strajkujący żądają zwolnienia 
dwóch majstrów, przyjęcia z powrotem zwolnionych robotników oraz przywożenia i odwożenia ich z Zabierzowa do Niegoszowic.

Wracam do wybranych wakacyjnych wydarzeń, które rejestrował także „Magazyn Krzeszowicki” w roku 1992. Wtedy dwutygodnik, a dzisiaj, z konieczności, 
dwumiesięcznik. Istniała wtedy „Kronika policyjna”, która cieszyła się popularnością wśród czytelników. Myślę, że warto do tej formy wrócić, chociażby w zakresie 
społecznej prewencji. W numerze 11 z 1 lipca mrożąca krew oświatowa notatka: dokonano włamania do Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach. Sprawca 
dostał się do wnętrza budynku po wypchnięciu okna na parterze. Złodziej skradł kasety do nauki fizyki i chemii, które szkoła zakupiła w maju, puchary zdobyte na 
zawodach sportowych, flakon, klucze od sal lekcyjnych oraz… gipsowe popiersie Tadeusza Kościuszki. Straty ocenia się na dwa miliony złotych. Pamiętajmy, że 
jest to czas przed tzw. reformą Balcerowicza, kiedy to Polacy byli milionerami. Oczywiście inflacyjnymi.

Dzisiaj w miejscu przytoczonego poniżej zdarzenia znajdują się sklepy, nie słychać dźwięku napełnianych butelek ani okrzyków pracowników. Numer 12 
„Magazynu” zwięźle informuje, iż nieznani sprawcy dokonali włamania do rozlewni piwa przy ulicy Wyki, w Krzeszowicach. Spragnieni złodzieje ukradli tylko 
beczkę piwa. „Kronika policyjna” (nr 15) zanotowała: W nocy z 20 na 21 sierpnia skradziono 50 metrów miedzianego kabla czterożyłowego, którym doprowadzone 
było zasilanie do koparki KOSS w Zalasie. Sprawcę kradzieży ustalono – jest nim mieszkaniec Zalasu, w przeszłości karany za podobne przestępstwa. Wartość 
zniszczonego kabla wynosi około 10 milionów złotych. Po opaleniu izolacji, złodziej otrzymał 14 kg miedzi, którą sprzedał za 20 tysięcy złotych.

„Kronikę gminną” (nr 11) czyta się z pewną zadumą. Tyle czasu już minęło, a tak się wydaje, że niedawno staraniem Rady Sołeckiej Czatkowic oddano plac 
zabaw dla dzieci. Plac znajduje się koło remizy OSP w Czatkowicach Górnych, jest ogrodzony, znajdują się na nim karuzela, huśtawki, plac do gry w siatkówkę 
i koszykówkę. Czy to do dzisiaj istnieje?

Kto dzisiaj pamięta słynne teczki, które (o ile ocalały w całości) dominowały w ówczesnym życiu nie tylko politycznym. Przywołuję fragmenty wywiadu (nr 13) 
z przedstawicielami krzeszowickiego Komitetu Obywatelskiego – Danutą Hubisz (przewodniczącą) oraz Jerzym Ostrowskim. Od tamtych chwil minęło wiele 
czasu, lecz sam problem i dzisiaj pobrzmiewa różnorakimi tonami. Tytuł rozmowy wiele wyjaśnia – „Krzeszowice i lustracja”.

(…) Red. - Zakładacie zatem taką ewentualność, że Komitet może się rozpaść?

D.H. - Ludzie tracą powoli nadzieję, nie chce im się już nic robić. Widzą po prostu, że radni wybrani z listy Komitetu nie zawsze realizują swoje obietnice wyborcze.

J.O. - Dużo ludzi przyszło do nas, żeby wygrać wybory. A potem się na Komitet wypięli. Niestety taka jest prawda. 

Red. - Komitety Obywatelskie powstawały jako opozycja do istniejącej władzy...

D.H. - Trzy lata temu rzeczywiście Komitety grupowały opozycję, a teraz skupiają ludzi, którym zależy na dobru Krzeszowic i gminy.

J.O. -  My nadal musimy być czujni politycznie. Wprawdzie Burmistrza jest nasz, i można powiedzieć, że Rada Miejska jest nasza, ale wpływy dawnych prominentów 
nadal są olbrzymie. (…)

Red. - Komitet wystąpił z propozycją podjęcia uchwały lustracyjnej. Rada uchwałę podjęła. (…)

J.O. - Tutaj na terenie Krzeszowic, jeden o drugim wszystko wie, więc byłoby łatwiej. Uważamy, że powinny nam być udostępnione teczki, przynajmniej tych 
ludzi, o których chodzi w uchwale: radnych i pracowników Urzędu. Ja na przykład chciałbym się dowiedzieć kto na mnie donosił. Wiemy, co ludzie mówią 
w Krzeszowicach: ten był kapusiem, tamten donosił... A przecież pomówieniom można bardzo szybko ukręcić łeb.

Red. - Państwo uważacie, że lustracja 28 radnych i kilkudziesięciu pracowników Urzędu załatwi problem? Zlustrujecie setkę osób, a za półtora roku, przy okazji 
wyborów samorządowych, problem wróci. Czy nie należałoby może powiedzieć: stańmy wszyscy przed lustrem, w Polsce, w  Krzeszowicach i odpowiedzmy sami 
sobie na pytanie: czy do tego lustra możemy popatrzeć (...). Wywiad przeprowadziła ówczesna redaktor naczelna „Magazynu” A. Ostachowska-Kajder. Płatne 
gabinety krzywych luster jeszcze istnieją, najczęściej w lunaparkach.

Sierpień roku 1992 był szczególnie gorący dla mieszkańców Paczółtowic. Otóż zostali oni poinformowani o tym, że władze planują zlokalizować na terenie wsi 
wysypisko śmieci. Znajdowałoby się na wzgórzu powyżej wsi, w naturalnym wąwozie, który ma ujście w kierunku Doliny Eliaszówki, z jednej strony, oraz rzeki 
Racławki w drugiej. W dniu 9 sierpnia odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego 57 uczestników stanowczo i jednogłośnie zaprotestowało przeciwko lokalizacji 
śmietniska w swojej wsi. List protestujący, podpisany przez 320 mieszkańców, wysłano do Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. Paczółtowice liczyły wtedy 280 
zagród. Magazyn (nr 15) publikuje całość listu do Wojewody Krakowskiego Tadeusza Piekarza, którego zakończenie i dzisiaj brzmi wstrząsająco: Pragniemy 
poinformować Pana, że zlokalizowanie wysypiska śmieci w naszej wsi całkowicie zburzy plany budowy bazy turystycznej i jednocześnie doprowadzi do całkowitego 
zobojętnienia społeczności na problemy wsi i spowoduje całkowitą niewiarę w możliwości budowania i decydowania o własnym losie.
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Absolutorium za 2019 rok
Udzielenie absolutorium i przyjęcie raportu 
o stanie gminy to wyraz uznania ze strony rad-
nych za wykonywaną wspólnie pracę na rzecz 
naszych mieszkańców, zarówno przez burmi-
strza, jak i pracowników Urzędu Miejskiego. 
Rzeczywiście, rok 2019 był kolejnym bardzo 
dobrym rokiem dla naszej gminy. 
Wykonaliśmy cały szereg zadań w praktycznie 
wszystkich najważniejszych obszarach życia, 
istotnych dla mieszkańców. Program odpo-

wiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, który realizujemy skutecznie 
od 2015 roku, zaczyna przynosić wymierne korzyści dla naszej gminnej 
wspólnoty. Podstawą rozwoju są wydatki majątkowe i inwestycyjne. Prze-
znaczyliśmy na nie prawie 31 mln złotych. Przebudowane szkoły w Krzeszo-
wicach oraz Woli Filipowskiej wraz z otoczeniem i zapleczem sportowym 
to przykład, jak ważna jest dla nas edukacja najmłodszych. Wsparcie dla 
mieszkańców w zakresie wymiany kotłów oraz rozbudowa sieci kanali-
zacyjnej na południu gminy są wyrazem troski o środowisko, w którym 
żyjemy. Otwarcie Doliny Pstrąga w Dubiu sprawiło, że do naszej gminy 
przyjeżdża coraz więcej turystów. Rozstrzygnęliśmy przetargi i zawarliśmy 
umowy na prawie 30 mln złotych. Również pod względem finansowym był 
to rok bardzo udany. Kwota wolnych środków powyżej 10 mln zł jest bardzo 
przydatna w obecnym czasie, kiedy to realizacja dochodów jest mocno 
zagrożona z powodu epidemii. Dlatego wszystkim, którzy mnie wspierali 
i pracowali ze mną na rzecz naszej gminy w roku ubiegłym, składam słowa 
podziękowania.

Burmistrz Gminy Krzeszowice
 WacłaW GreGorczyk

Czerwiec to czas podsumowania wykonania 
budżetu gminy Krzeszowice w roku po-
przednim. Analizując przedłożone Radzie 
Miejskiej sprawozdania stwierdzam, że 
ubiegły rok był dla naszej gminy bardzo 
pomyślny. 
Podkreślić należy, że udało się zrealizować o 20 % 
wyższe dochody niż pierwotnie zakładano, co 
dało dodatkowo prawie 25 350 000 zł. Znaczną 
część tej kwoty stanowiły dochody majątkowe, 

których wykonanie wzrosło o 89 % w stosunku do planu na 2019 rok. 
Dzięki temu udało się dofinansować i zrealizować wiele istotnych dla 
gminy inwestycji, m.in.: zwiększyć wysokość dotacji dla powiatu krakow-
skiego na realizację zadań drogowych, rozbudować Zespół Placówek 
Oświatowych w Woli Filipowskiej oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Krze-
szowicach. Wzrost przekazanych kwot nastąpił również w obszarach 
takich jak: modernizacja dróg gminnych, zakup gruntów, zadania inwe-
stycyjne w szkołach, czy zakup samochodów dla ochotniczych straży 
pożarnych. Dzięki wyższym dochodom gmina zaciągnęła o 3 000 000 zł 
niższy kredyt niż pierwotnie zakładano. Podobnie jak ja, również radni 
wysoko ocenili realizację budżetu w 2019 roku, o czym świadczy jedno-
głośnie, bez uwag zatwierdzone przez Radę Miejską podczas XXIII sesji, 
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu, jak 
również absolutorium. Radni wyrazili także aprobatę dla działań burmi-
strza, jednogłośnie udzielając mu wotum zaufania. 

PrzeWodniczący rady Miejskiej
Kazimierz stryczeK

Zdjęcia z archiwum UMK
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Z uwagi na powyższe, w trosce o prawidłową 
realizację zaplanowanych zadań oraz bieżącą 
działalność, mającą wpływ na jakość życia miesz-
kańców, samorząd przyjął następujące działania 
osłonowe na lata 2020 – 2022:

• Kontynuacja obniżania kosztów bieżących 
funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz Rady 
Miejskiej. 

• Zmniejszenie kosztów działań promocyjnych, 
sportowych i integracyjnych. 

• Oszczędności w działaniu jednostek gmin-
nych, spółek „Wodociągi i Kanalizacja”, „Usługi 
Komunalne” i ZABK oraz zwiększanie ich do-
chodów poprzez działania dodatkowe. 

• Budowa urządzeń fotowoltaicznych na grun-
tach i obiektach gminnych. 

• Kontynuacja wyłączania oświetlenia ulicznego 
w godzinach nocnych - zgodnie z Rozporzą-
dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-

powiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dział IV Wyposażenie techniczne dróg, Roz-
dział II Urządzenia oświetleniowe).

• Zmiana sposobu naliczania środków dla so-
łectw i osiedli.

• Rozważenie wprowadzenia Centrum Usług 
Wspólnych od 2022 roku celem obsługi placó-
wek oświatowych i kulturalnych.

• Zmniejszenie bonifikaty przy ustalaniu stawek 
podatkowych w wybranych obszarach. 

• Dodatkowe źródła dochodów (np. dzierżawy 
gruntów komunalnych, plac targowy, płatne 
parkowanie).  

- Pakiet osłonowy zawierał koncepcje rozwiązań, 
które zostały podzielone na trzy obszary. Pierw-
szym z nich jest kontynuacja działań oszczędno-
ściowych, prowadzonych od wielu lat. Z uwagi 
na epidemię znalazły się dodatkowe propozycje, 
takie jak zmniejszenie wydatków na administrację, 
promocję czy też organizację wydarzeń. Niestety, 
z uwagi na wprowadzoną przez radnych popraw-

Kierunki działań osłonowych na lata 2020 – 2022  
w związku z pandemią koronawirusa
Pandemia, wywołana koronawirusem, ma negatywny wpływ na zdrowie naszych mieszkańców oraz życie gospodarcze i działalność przedsię-
biorców. Spowodowała znaczne obniżenie dochodów budżetu Gminy Krzeszowice od pierwotnie zakładanych, poprzez niższe wpływy z podat-
ku PIT oraz CIT. Również z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, 
i udzielanym im wsparciem finansowym, zmniejszone będą wpływy z podatku od nieruchomości. 

kę w zakresie wyłączania oświetlenia ulicznego, 
nie będzie ten punkt realizowany. Drugi obszar to 
szukanie dodatkowych dochodów, np. poprzez 
podjęcie próby zbudowania farmy fotowoltaicz-
nej przez gminny podmiot, czy też wyznaczenie 
dodatkowych miejsc płatnego parkowania przy 
placu Kulczyckiego. Trzeci obszar to działania 
łączone, ze zmianą sposobu wydawania publicz-
nych pieniędzy na bardziej efektywny. W tym jest 
zawarta propozycja zmiany metody naliczania 
środków dla sołectw i osiedli, czy też utworzenia 
CUW, który pozwala redukować koszty pracy, za-
równo w placówkach oświatowych, jak i Urzędzie 
Miejskim. Pakiet działań jest katalogiem otwar-
tym, będzie uzupełniany i zmieniany na bieżąco.  
Przyjęcie go przez radnych to wyraz odpowiedzial-
ności i troski o dalszy rozwój naszej gminy. Pakiet 
będzie podstawą do przygotowania niezbędnych 
dokumentów i ich wprowadzenia w życie przez 
burmistrza oraz Radę Miejską w Krzeszowicach 
– mówi  Wacław Gregorczyk. 

W trosce o zachowanie ciągłości połączeń na 
trasach prowadzących z Krzeszowic do prawie 
wszystkich miejscowości gminy, a także sytuację 
finansową firm, otrzymały one dofinansowanie 
do części kursów wykonywanych w ramach  
4 linii przewozowych: Krzeszowice – Ostrężnica, 
Krzeszowice – Filipowice, Krzeszowice – Czerna 
– Paczółtowice, Krzeszowice – Sanka – Zalas. 
Już od kilku lat nasz samorząd dopłaca także, 
ze względów społecznych, do trasy Żary – Krze-
szowice – Stara Wola.  Łączne wydatki gminy 
w tym zakresie w pierwszym półroczu 2020 roku 
zamknęły się kwotą 46 578,00  zł. 

W rozstrzygniętym 9 czerwca przez Wojewódz-
two Małopolskie naborze wniosków o dopłaty 
z Funduszu przewozów autobusowych w II 
półroczu 2020 roku Gmina Krzeszowice otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 58 406,40 zł 
do funkcjonowania dwóch deficytowych linii 
busowych: Krzeszowice – Tenczynek – Rudno 
i Krzeszowice – Nawojowa Góra – Frywałd.  
W przypadku pierwszej z nich  przerwa  w usłu-
dze przewozowej trwała kilka miesięcy, a druga 
wciąż nie jest ciągle obsługiwana od marca br. 
Podpisanie umowy miało miejsce w Urzędzie 
Wojewódzkim w Krakowie 26 czerwca, a gminę 
reprezentował bezpośrednio kierujący od kilku 
miesięcy Referatem Przedsiębiorczości w Urzę-
dzie Miejskim w Krzeszowicach zastępca bur-
mistrza Adam Godyń. Obecnie trwa procedura 
wyłaniania wykonawców tej usługi, w dalszej 

kolejności nastąpi podpisanie z nimi umów, 
ustalenie rozkładów jazdy i dokonanie wszyst-
kich innych formalności niezbędnych do ich 
uruchomienia na podstawie ustawy o rozwoju 
przewozów autobusowych.

Wsparcie Gminy Krzeszowice dla lokalnych  
przewoźników 
Trudny czas pandemii i gwałtowny spadek ilości pasażerów szczególnie mocno odczuli przedsiębiorcy przewozowi, w tym 
operatorzy naszych linii wewnątrzgminnych. 

- Wszystkimi tymi rozwiązaniami istotnie wspar-
liśmy lokalnych przewoźników, a realizacja final-
nego z wymienionych działań pomoże usunąć 
ostatnie „białe plamy” na transportowej mapie 
gminy – podsumowuje Adam Godyń. 
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W krótkiej uroczystości wziął także udział staro-
sta krakowski Wojciech Pałka. 

Minister Andrzej Adamczyk przekazał, że podział 
środków został dokonany został według algo-
rytmu, uwzględniającego planowane wydatki 
majątkowe samorządów, ich zamożność, a także 
ilość inwestycji realizowanych przez gminy. 
Fundusz, nazywany tarczą inwestycyjną dla 
samorządów, ma zrekompensować im ubytki 
wpływów z podatków powstałe w wyniku epide-
mii koronawirusa.

- Pochodząca z rządowego programu kwota  
3 194 123 zł to duży zastrzyk dla budżetu naszej 
gminy. Przeznaczymy ją w pierwszej kolejności na  
wsparcie zaplanowanych do realizacji inwestycji, 
głównie drogowych – mówi burmistrz Wacław 
Gregorczyk.

Ponad 3 mln zł na wsparcie inwestycji realizowanych 
przez gminę
29 czerwca minister Andrzej Adamczyk oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczyli burmistrzowi Wacławowi Gregorczykowi symboliczny 
czek na dofinansowanie inwestycji gminnych z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Z inicjatywy burmistrza Wacława Gregorczyka 
został opracowany projekt dla tego zadania wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Koszt 
projektu został pokryty w części ze środków so-
łectwa Tenczynek. Następnie pracownicy Urzędu 
Miejskiego przygotowali wniosek aplikacyjny 
o dofinansowanie środkami unijnymi przebudo-
wy i termomodernizacji  budynku,  który został 
złożony przez gminę w styczniu 2020 roku. Po 
ocenie formalnej i merytorycznej, 23 czerwca 
2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego 
wybrał ten projekt do realizacji w ramach naboru 
dla 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka ener-
getyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i miesz-
kaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka moder-
nizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej – SPR.

Jest dotacja na termomodernizację budynku LKS Tęcza
Gmina Krzeszowice otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku klubu sportowego LKS 
Tęcza Tenczynek wraz z wewnętrznymi instalacjami”.  Wartość projektu wynosi 1 548 945,91 zł, koszty kwalifikowalne - 960 698,61 zł, w tym 
kwota dofinansowania środkami unijnymi - 576 419,15 zł.

Po pr zer wie sp owo dowanej  pandemią  
w trasę ruszyły mammobusy. Panie mogą 
znów korzystać z finansowanego przez NFZ 
bezpłatnego badania piersi w mobilnych 
pracowniach mammograficznych. Badanie 
można wykonać również w działających sta-
cjonarnych pracowniach.
Z bezpłatnego badania w ramach finansowane-
go przez NFZ populacyjnego programu wcze-
snego wykrywania raka piersi mogą skorzystać 
kobiety w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno 
z poniższych kryteriów:

- nie miały wykonywanej mammografii w ciągu 
ostatnich dwóch lat;

- otrzymały w ramach programu profilaktyki 

raka piersi pisemne wskazanie do wykonania 
ponownej mammografii po 12 miesiącach  
z powodu obciążenia następującymi czynnika-
mi ryzyka:

• rak piersi wśród członków rodziny (matka, 
siostra, córka),

• mutacja w obrębie genów BRCA1 lub 
BRCA2;

- nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany 
nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Aby wykonać bezpłatnie mammografię w ra-
mach programu, wystarczy zgłosić się do jednej 
z placówek, które realizują program. Informacje 
o placówkach realizujących program dostępne 

Mammobusy wznowiły funkcjonowanie
na stronach OW NFZ. Badanie można również 
wykonać w mobilnych mammobusach.

Więcej informacji i harmonogram postoju 
mammobusów:  

www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta

Zadanie ma być zakończone początkiem 2022 roku.

teKst: rPs umK
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 Będzie możliwość 
rozbudowy  
Doliny Pstrąga
Gmina Krzeszowice kupiła od Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę w Du-
biu. Teren o powierzchni 1,10 ha przylega do 
otwartego w 2019 roku kompleksu rekreacyj-
nego Dolina Pstrąga. 

W planie zagospodarowania przestrzennego 
działka ta jest przeznaczona pod lasy oraz tereny 
sportu i turystyki. Akt notarialny  podpisany zo-
stał 9 lipca 2020 roku. 

- Zakupiona działka pozwoli w przyszłości na 
poszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców 
i turystów. W planach jest utworzenie tarasu wido-
kowego oraz parku linowego dla dzieci i młodzieży 
– mówi Wacław Gregorczyk.

Koszt zakupu wyniósł 69 000,00 zł.

Wcześniej został otwarty wiadukt w ciągu ulicy 
Daszyńskiego, który znacznie poprawił bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym. 
W uroczystości, która odbyła się 8 lipca 2020 
roku, wzięli udział m.in. minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej Marlena Maląg; minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk; sekretarz stanu 
w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej 
Grzegorz Puda; wojewoda małopolski Piotr Ćwik;  
wicemarszałek województwa małopolskiego Łu-
kasz Smółka; starosta krakowski Wojciech Pałka; 
prezes PKP PLK Ireneusz Merchel i gospodarz 
gminy – burmistrz Wacław Gregorczyk. Obecny 
był także ksiądz dziekan Andrzej Szczotka.

TeksT: MałGorzaTa BojkoWska,  
seKretarz Gminy Krzeszowice

zdjęcia: joanna kaczoroWska, rPW UMk

Dworzec kolejowy otwarty po modernizacji
Dworzec PKP w Krzeszowicach zyskał nowy blask dzięki modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Kraków-Katowice. Na krzeszowickiej sta-
cji zbudowane zostały nowoczesne perony, przejścia podziemne oraz windy. Wymienione zostały tory, sieć trakcyjna i urządzenia sterowania 
ruchem kolejowym. 

Przypominamy, że:
15 lipca 2020
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za lipiec  - dotyczy 

osób prawnych,  jednostek organizacyjnych i spółek  nieposiadających 
osobowości prawnej,  

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

31 lipca 2020
• Upływa termin złożenia informacji o wysokości  opłaty eksploatacyjnej 

i termin zapłaty tej należności za okres rozliczeniowy od 1 stycznia do  
30 czerwca 2020.

15 sierpnia 2020
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za sierpień  - dotyczy 

osób prawnych,  jednostek organizacyjnych i spółek  nieposiadających 
osobowości prawnej,  

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

31 sierpnia 2020
• Upływa termin złożenia  przez producentów rolnych wniosku 

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

Kalendarz podatkowy
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• przebudowa parkingu przy ul. Długiej. Termin 
wykonania do dnia 14 sierpnia 2020 roku.  
Wy n a gro d ze n i e  n i e  p r ze k ro c z y  k wo t y 
40 353,20 zł brutto.

• przebudowa układu komunikacyjnego przy  
ul. Targowej. Termin wykonania do dnia 10 listo-
pada 2020 roku. Wynagrodzenie - 430 842,99 zł  
brutto. Zadanie realizowane z dofinansowa-
niem ze środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych.

Wykonawcą w obu przypadkach jest Przedsię-
biorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe 
WIKOS FRESH Michał Strzelec z siedzibą w Wy-
giełzowie. 

Umowy na roboty drogowe w Krzeszowicach
26 czerwca burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał dwie umowy na wykonanie zadań drogowych na terenie miasta Krzeszowice:

Będzie remont 
kapliczki  
w Czernej
1 lipca 2020 roku Gmina Krzeszowice otrzy-
mała dotację na remont kapliczki z 1890 roku 
w Czernej w wysokości 19 000,00 zł, przy cał-
kowitej wartości zadania 50 235,05 zł. 

Obiekt wymaga uzupełnienia i odnowienia 
elementów kamiennych oraz wykonania prac 
renowacyjnych ze względu na postępującą de-
strukcję. Jak co roku Samorząd Województwa 
Małopolskiego, doceniając wartość zabytko-
wych kapliczek, wspiera małopolskie gminy 
i powiaty w działaniach zmierzających do popra-
wy stanu zachowania dzieł małej architektury 
sakralnej, przyznając dotacje w konkursie pod 
nazwą „Kapliczki Małopolski”.

teKst: rsP umK

Program skierowany jest do osób fizycznych 
będących właścicielami lub współwłaścicielami 
nieruchomości, na której znajduje się budynek 
mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem 
domów nowo budowanych z kompletnym syste-
mem orynnowania dachu.

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę 
i uruchomienie instalacji, pozwalających na zago-
spodarowanie wód opadowych i roztopowych na 
terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Ruszył nabór wniosków  
do programu „Moja woda”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór 
wniosków do programu priorytetowego „Moja woda”.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości 
do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej 
niż 5 000 zł.

Więcej informacji o programie na stronie Woje-
wódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.
pl/program-priorytetowy-moja-woda/

ros umK
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W  spotkaniu uczestniczyli również minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz starosta 
krakowski Wojciech Pałka.

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE  
- 12 747 609,72 zł, dofinansowanie z budżetu Wo-
jewództwa Małopolskiego - 15 064 032 zł,  środki 
własne ośrodka - 2 186 902 zł.

Blisko 30 mln złotych na rozbudowę 
krzeszowickiej Balneologii
6 lipca minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz wicemar-
szałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka przekazali na ręce przewodniczącego 
Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” Wacława Gregorczyka 
promesę o wartości 12 747 609,72 złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa 
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” - zwiększenie dostępności i jakości usług 
medycznych”.

W miejsce wyburzanych budynków szpitalnych 
z lat 60. i 70. XX w. powstanie zupełnie nowy 
budynek o powierzchni użytkowej ok. 3 700 m2, 
który zostanie  połączony z pozostałymi obiekta-
mi ośrodka.

fot. rPw umK

Zakończony  
remont drogi  
w Ostrężnicy
3 czerwca odebrane zostały prace na drodze 
gminnej w Ostrężnicy.  Zgodnie z umową 
wykonane zostało profilowanie podbudowy, 
regulacja urządzeń uzbrojenia drogi, włazy kana-
łowe, zasuwy wodne i zawory gazowe, nakładka 
asfaltowa i wzmocnienie nawierzchni poboczy. 
Wartość - 118 904,11 zł. Wykonawcą robót była 
firma BOLTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bukownie. 

wit umK

Kto może otrzymać pomoc?
• K ażda osoba w trudnej  sytuacj i  ż ycio -

wej w każdej życiowej sprawie, w tym między 
innymi w sprawach majątkowych, socjalnych
, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnyc
h, czy pracowniczych;

• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzą-
ce jednoosobową działalność gospodarczą 
(niezatrudniające pracowników przez mini-
mum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc 
również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbo-
wego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

• P r o f e s j o n a l n ą  p o m o c  p r a w n i k a  
wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

• I n f o r m a c j ę  o   t w o i c h  p r a w a c h  
i obowiązkach w danej sytuacji;

• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego 
problemu prawnego;

• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy 
prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym 
z 1500 punktów w całej Polsce.

Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

• Przez telefon: numer telefonu najbliższego 
p u n k t u  p o m o c y  z n a j d z i e s z  n a  s t r o n i e 
internetowej twojej gminy lub starostwa 
powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, 
które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy 
odpłatnej.

Apel Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Krakowie
Zwracamy się z apelem  do Honorowych Daw-
ców Krwi  oraz kandydatów na Honorowych 
Dawców Krwi o zgłaszanie się do centrum 
na ul. Rzeźniczej 11 lub wybranego Tereno-
wego Oddziału RCKiK w celu oddania krwi.

Mimo trwającej pandemii  i wprowadzenia 
obostrzeń, nieustannie ratujecie Państwo życie 
pacjentom po krwotokach w wyniku urazów 
komunikacyjnych, pacjentom po przeszczepach, 
przewlekle chorym onkologicznie. Szpitale 
wróciły  do planowych  zabiegów operacyjnych, 
wymagających zabezpieczenia w krew i jej 
składniki, co znacznie zwiększa składane za-
potrzebowania. Składniki krwi mają określony 
termin przydatności do użycia - koncentrat 
krwinek czerwonych 42 dni, a koncentrat krwi-
nek płytkowych 5 dni, dlatego tak ważne  jest 
uzupełnianie ich zapasów dzięki ofiarności osób  
regularnie oddających krew. Przypominamy, 
że krew może oddać osoba w wieku 18 - 65 lat, 
o dobrym stanie zdrowia, która w ostatnim cza-
sie nie podróżowała do innych krajów, nie jest 
objęta kwarantanną lub nadzorem epidemiolo-
gicznym, wypoczęta, po lekkostrawnym posiłku 
oraz dbająca  o spożycie  ok. 2 l płynów w dniu 
poprzedzającym oddanie krwi, legitymująca się 
dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Szczególnie apelujemy o zgłaszanie  się  
krwiodawców Rh-.
Zapewniamy, że wprowadzony przez nas 
w okresie pandemii system prekwalifikacji  za-
pewnia bezpieczeństwo wszystkim zdrowym 
osobom, chcącym oddać krew.

Źródło: rckik.krakoW.Pl
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Jest to 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka w wieku szkolnym (od  
7 roku życia do 20 roku życia, w przypadku niepełnosprawności do 24 
roku życia), które uczy  się w szkole (podstawowej, ponadpodstawowej, 
szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, 
a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-
-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalida-
cyjno-wychowawczym). Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane 
w siedzibie GOPS od 1 sierpnia br. Druki będą dostępne w siedzibie GOPS 
po 20 lipca br.

DOBRY START  
- nabór wniosków
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że 
od 1 lipca 2020 roku można składać drogą elektroniczną wnioski na 
DOBRY START.

Konkurs plastyczno -  
- literacki rozstrzygnięty
Miło nam poinformować, że konkurs, organizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Dnia Dziecka, został rozstrzy-
gnięty.
Komisja  jednogłośnie  postanowiła przyznać 1. miejsce Karolinie Pytlik za 
szczególną kreatywność i staranność wykonanej pracy. Ponieważ wszystkie 
pozostałe prace były również ciekawe i  pomysłowe, komisja uznała, że 
wszyscy uczestnicy otrzymają wyróżnienia i nagrody.

Nagrodzoną pracę, za zgodą Autorki, przekazano na licytację na rzecz cho-
rej na neuroblastomę Hani z Ostrężnicy.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!
GoPs Krzeszowice

Skorzystaj z opieki  
wytchnieniowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pozyskał dofi-
nansowanie w ramach Funduszu Solidarnościowego w kwocie 18 480 zł 
na realizację programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”. 
Adresatami programu są członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wy-
magają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu 
bezpośredniej opieki nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności (bądź równoważnym). 

Osoby zainteresowane mogą skorzystać ze wsparcia w wybranej przez 
siebie formie, spośród dwóch dostępnych: 7-dniowy całodobowy pobyt  
osoby niepełnosprawnej we wskazanym przez osobę/rodzinę  ośrodku 
(limit osób mogących zostać objętych wsparciem - 3) lub usługa opieki 
nad osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania przez 7 kolejnych 
dni tygodnia, w wymiarze 8 godzin dziennie (limit osób mogących zostać 
objętych wsparciem - 5). 

Osoby zainteresowane opieką świadczoną w miejscu zamieszkania mogą 
wskazać wybranego przez siebie opiekuna (posiadającego odpowiednie, 
wyszczególnione w programie kwalifikacje), z którym ośrodek podpisze 
umowę o świadczenie usług. Osoby zainteresowane 7 – dniowym pobytem 
całodobowym mogą wskazać wybrany przez siebie ośrodek (np.  Dom Se-
niora lub inny, o ile ośrodek ten figuruje w rejestrze wojewody). Uczestnicy 
programu nie ponoszą żadnej odpłatności za świadczoną pomoc.

Wnioski można składać najpóźniej do 31 sierpnia br., a przyznanie 
wsparcia uzależnione jest od ilości wniosków. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w  pod numerem telefonu 12 258 30 80.

Pomoc dla szpitala 
w Chrzanowie
Gmina Krzeszowice przekazała dotację celową w wysokości 30 000,00 zł 
dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie na zakup bronchofiberoskopu, 
który posłuży do rozpoznawania chorób układu oddechowego i ustalenia 
sposobu leczenia. Umowa podpisana została 9 czerwca.

Dodatek solidarnościowy
W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które 
wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą  
z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie 
COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarno-
ściowy w wysokości 1 400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie 
przez 3 miesiące.
O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 
2020 roku pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem 
lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Wa-
runkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie 
ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres 
co najmniej 60 dni w 2020 roku.

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 
2020 roku.  Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal 
Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufa-
nym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

szczeGółoWe inforMacje na sTronie WWW.zUs.Pl
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Japonka jak nowa
W sobotę, 4 lipca, odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej 
Willi Japonka.
Rodzina Potockich wybudowała budynek w 1920 (lub 1923) roku i była 
jego właścicielem do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie, przejęty 
przez Liceum Ogólnokształcące, pełnił przez lata funkcję domu miesz-
kalnego dla nauczycieli. Na przełomie wieków zaczął popadać w ruinę. 
W 2014 roku Powiat Krakowski wykupił go od Potockich wraz z zabudowa-
niami Liceum. Przez dwa lata pojawiały się różne pomysły, jak zagospoda-
rować obiekt – na szczęście zwyciężyła koncepcja, by budynek zachować 
i wyremontować. Za tym pomysłem szczęśliwie przyszły dofinansowania 
na remont – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dzięki temu, 
w sobotnie popołudnie, mogła się odbyć uroczystość, na której, poza 
przedstawicielami Powiatu w osobach starosty krakowskiego Wojciecha 
Pałki, przewodniczącego Rady Powiatu Piotra Goraja, wicestarosty Arka-
diusza Wrzoszczyka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Marka Piekary, 
powiatowych radnych oraz dyrektorów wydziałów pojawił się również 
minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek województwa 
małopolskiego Łukasz Smółka oraz przedstawiciele gminy Krzeszowice 
wraz z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem.

Po części oficjalnej odbył się dzień otwarty Liceum, podczas którego wszy-
scy chętni mogli zwiedzić budynek. Willa Japonka będzie służyć celom 
edukacyjnym, ale także kulturalno-społecznym. W budynku powstały: sala 
językowa, pracownia komputerowa, sala teatralna oraz gabinet psycholo-
giczno-pedagogiczny.

Warto przypomnieć, że w ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany” 
„Japonka” została wyróżniona za przeprowadzone na wysokim poziomie 
prace remontowe, konserwatorskie i adaptacyjne (…), które uratowały 
zabytek przed degradacją, wydobyły i podkreśliły jego wartości zabytkowe 
oraz pozwoliły na prawidłowe użytkowanie obiektu w celach dydaktycznych 
i społecznych.

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja 
opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konser-
wacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. W 2020 r. w konkursie 
wzięły udział 63 zabytki z całej Polski. Jury wskazało 6 laureatów i 11 wyróż-
nionych w pięciu kategoriach.

TeksT, zdjęcia: Marian leWicki
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CO BENEFICJENT POWINIEN PRZYGOTOWAĆ PRZED 
ZŁOŻENIEM WNIOSKU? 
• Adres e-mail w celu założenia konta na Portalu Beneficjenta.

• Dane osobowe, PESEL współmałżonka.

• Numer rachunku bankowego.

• Informacje o budynku: adres, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzch-
nia całkowita budynku, powierzchnia prowadzonej działalności gospo-
darczej, (jeśli dotyczy), rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia 
budowy budynku.

• Informacje o powierzchni przegród, stropu, dachu do ocieplenia, wyra-
żoną w m2 oraz informacje o powierzchni okien i drzwi do wymiany w m2.

• Kwotę dochodu rocznego stanowiącego podstawę obliczenia podatku 
z rozliczenia PIT.

• Dokument potwierdzający własność (w przypadku, gdy nie została zało-
żona księga wieczysta).

RODZAJE WSPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ  WRAZ Z MAKSYMALNYMI KWOTAMI DOFINANSOWANIA

Beneficjentem Programu o podstawowym stopniu dofinansowania jest 
osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocz-
nym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio zło-
żonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 
od osób fizycznych; 

2) ustalonym:

• zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia mini-
stra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany 
rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku oraz 

• na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego 
dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce 
podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku 
wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra; 

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha 
przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogła-
szanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego 
na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

4) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodza-
ju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku 
o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. 

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych po-
wyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może 
przekroczyć kwoty 100 000 zł.
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Istnieje wiele nieuczciwych firm 
specjalizujących się w nielegal-
nym przewożeniu, składowaniu 
i pozbywaniu się odpadów po-
produkcyjnych i niebezpiecznych. 
Często takie firmy wynajmują hale, 
magazyny lub inne nieruchomości, 
w których gromadzone są odpady 
podlegające obowiązkowej utyliza-
cji, w tym w szczególności odpady 
niebezpieczne. Wynajmujący nie-
ruchomość informuje, że zamierza 
prowadzić tam legalną działalność 
i oferuje atrakcyjne wynagrodzenie 
za wynajem. W praktyce umowę 
podpisuje powołana doraźnie fir-
ma, współpracująca nieoficjalnie z nieuczciwym podmiotem, zajmującym 
się gospodarką odpadami. W krótkim czasie na teren nieświadomego wła-
ściciela posesji przywożone bywa często kilkaset ton niebezpiecznych odpa-
dów. Po zapełnieniu odpadami obiektu wynajmujący znika, pozostawiając 
uciążliwy ładunek. Jeśli właścicielowi posesji nie uda się znaleźć wynajmu-
jącego, to na niego spada koszt utylizacji niebezpiecznego ładunku. Znale-
zienie osób stojących za firmą wynajmującą często okazuje się niemożliwe. 
W rezultacie właściciel nieruchomości jest obciążany obowiązkiem kosz-
townej utylizacji odpadów. Może to być wydatek rzędu setek tysięcy 
złotych lub nawet miliona złotych. Należy zwracać szczególną uwagę na 
umowy zawierane z przedsiębiorcami. Ograniczone zaufanie i rzetelna 
analiza mogą zaoszczędzić sporych wydatków finansowych.

 Pamiętajmy, że przyjmując na swój teren odpady, bierzemy na siebie 
koszt ich utylizacji.
Właściciele firm transportowych i kierowcy pojazdów dostawczych powin-
ni być świadomi poważnych konsekwencji nielegalnego transportowania 
odpadów niebezpiecznych. Należy zawsze zwracać uwagę, komu wynaj-
mujemy środek transportu, ponieważ przez nieuczciwych zleceniodawców 
pojazdy mogą zostać zatrzymane i w tym czasie nie przynoszą one zysku.

Warto obserwować nasze najbliższe otoczenie. Porzucenie odpadów nie-
bezpiecznych może mieć wpływ na nasze zdrowie i otaczające środowisko. 
Szczególną czujność powinny wzbudzić pojazdy ciężarowe, które zaczęły 
przyjeżdżać w miejsca odosobnione lub odbywający się rozładunek beczek 
czy palet pojemników. 

Odpad niebezpieczny to odpad, który ze 
względu na swoje właściwości, pochodze-
nie lub skład może zagrażać zdrowiu i ży-
ciu ludzi oraz środowisku naturalnemu. 
Może on mieć właściwości trujące, pal-
ne, żrące, zakaźne i szkodliwe. Powstaje  
w gospodarstwach domowych, przemyśle 
i innych gałęziach gospodarki. Uniesz-
kodliwianie  odbywa się w specjalnie do 
tego przystosowanych zakładach oraz 
pod restrykcyjną kontrolą. Poniższa lista 
przedstawia najczęściej spotykane od-
pady niebezpieczne, z którymi mamy do 
czynienia w życiu codziennym, a ich wy-
rzucanie razem z odpadami komunalnymi 
jest niedozwolone:

• farby, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, lepiszcze i żywice zawierające sub-
stancje niebezpieczne, środki do ochrony i konserwacji drewna,

• tusze, tonery, kartridże, farby drukarskie,

• rozpuszczalniki, środki czyszczące, detergenty zawierające substancje 
niebezpieczne, środki do wywabiania plam,

• środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksycz-
ne np. herbicydy, insektycydy),

• niektóre urządzenia elektryczne i elektroniczne,

• aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i de-
zynsekcji,

• odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie 
są odpadem niebezpiecznym), termometry,

• baterie i akumulatory,

• przepracowane oleje,

• przeterminowane leki.

ros umK
zdjęcie ilUsTracyjne: PixaBay.coM

Uwaga na podrzucone śmieci!
Zgodnie z informacją przekazaną Burmistrzowi Gminy Krzeszowice przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na terenie kraju 
w ostatnim czasie zaobserwowano wzrost liczby nielegalnych transportów odpadów, których miejscem przeznaczenia są nielegalne miejsca 
magazynowania. Nasila się również zjawisko porzucania odpadów w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. Mając to na uwadze, 
właściciele gruntów oraz magazynów i hal powinni zwrócić szczególną uwagę na to, co jest gromadzone na ich nieruchomościach. 

Mobilne Biuro Programu Czyste 
Powietrze w Krzeszowicach 
9 lipca na Rynku w Krzeszowicach mieszkańcy gminy mogli odwiedzić 
punkt obsługi Programu Czyste Powietrze i skorzystać z doradztwa 
i konsultacji,  a także kompleksowej pomocy w wypełnianiu wniosku 
oraz rozliczeniu inwestycji. 
Pracownicy punktu informowali o  możliwych rozwiązaniach termomoder-
nizacyjnych i pomagali dobrać optymalne dla budynku możliwości. 

Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, mobilne biura będą działać do końca sierpnia. Spo-
tkania będą bezpieczne dla mieszkańców, zachowane zostaną wszystkie 
rekomendacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego, takie jak zakładanie 
maseczek oraz utrzymywanie dystansu społecznego. 

Harmonogram spotkań na terenie Małopolski dostępny jest na stronie 
www.wfos.krakow.pl

Przypominamy, że stały punkt obsługi wniosków prowadzi Urząd 
Miejski w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pokój nr 2B,  
tel. 12 252 08 05.

TeksT i zdjęcie: janina WalkoWicz
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Zakres XI etapu obejmuje roboty budowlano - 
konserwatorskie i zabezpieczające Basztę Nawo-
ja i Basztę Małgorzata oraz fragment muru połu-
dniowo – zachodniego. Wartość - 1 732 000,00 zł 
brutto. Środki pochodzą z dotacji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Planowane zakończenie prac do października 
2020 roku.

wit umK

Rozpoczyna się kolejny etap prac 
 na zamku Tenczyn w Rudnie
7 lipca przekazano wykonawcy - Firmie Handlowej „Lipiński” s. c. z Krakowa - plac budowy  
na zamku w Rudnie.

Z gminy Krzeszowice promesę otrzymały jed-
nostki OSP w Krzeszowicach w kwocie 210 
000,00 zł (dofinansowanie do zakupu lekkiego 
samochodu do ratownictwa technicznego 
z funkcją gaśniczą) oraz w Nowej Górze w kwocie 
350 000,00 zł  (dofinansowanie do zakupu śred-
niego samochodu ratowniczo-gaśniczego).

W uroczystości wzięli udział m.in. : sekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-
-Żelazko, poseł Edward Siarka, wojewoda mało-

Jest dofinansowanie do zakupu  
samochodów ratowniczo-gaśniczych
26 czerwca na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie od-
było się uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie do zakupu wozów strażackich 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego. Zakupione 
zostaną 52 samochody ratowniczo-gaśnicze. Wartość jednego samochodu to około 760 tys. zł.

polski Piotr Ćwik, wicemarszałek województwa 
małopolskiego Łukasz Smółka, prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Ko-
prowski, małopolski komendant  wojewódzki st. 
bryg. Piotr Filipek oraz zastępca burmistrza gmi-
ny Krzeszowice Adam Godyń wraz ze strażakami 
z Krzeszowic i Nowej Góry.

zdjęcie: osP noWa Góra

Gmina Krzeszowice wystąpiła o  blisko 60 tysięcy 
dofinansowania. Uchwałą Nr XXIII/326/20 z dnia 
1 lipca 2020 roku samorząd województwa prze-
znaczył środki na zapewnienie gotowości bojo-
wej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 
w 2020 roku. Pomoc finansowa, w wysokości   

Remont w remizie w Żbiku
15 czerwca 2020 roku złożony został wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa  
Małopolskiego zadania pn. Prace budowlano – remontowe w OSP Żbik. 

29 723,00 zł, trafi także do naszej gminy i pozwo-
li na wykonanie instalacji co i remontu kuchni 
w budynku OSP Żbik. Prace muszą być wykona-
ne do końca tego roku. 

rsP umK

Dotacja na roboty  
budowlane przy 
boisku w Czernej
22 czerwca 2020 roku, uchwałą Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego, Gmina Krzeszo-
wice otrzymała dotację na prace przy boisku 
w Czernej w kwocie 152 320,00 zł.
Całkowita wartość zadania została oszacowana 
na kwotę 692 868,89 zł. Dotacja została przyzna-
na w ramach konkursu  „Małopolska infrastruk-
tura rekreacyjno – sportowa – MIRS” i obejmuje 
roboty budowlane na boisku przy Szkole Podsta-
wowej  wraz z ułożeniem nawierzchni sportowej 
poliuretanowej, montażem piłkochwytów oraz 
montażem wyposażenia sportowego.

Teren rekreacyjny 
we Frywałdzie
Dobiegają końca roboty budowlane w ra-
mach II etapu zadania pn. Zagospodarowanie 
centrum w miejscowości Frywałd.

Zakres obejmuje wyrównanie podbudowy 
i wykonanie nawierzchni asfaltowej istniejącego 
placu o wym. 25 x 15 m, wyrównanie podbudo-
wy i wykonanie nawierzchni asfaltowej ścieżki 
pieszej, wykonanie 4 szt. ławek przy palenisku 
z kamienia lokalnego oraz dostawę i montaż  
3 szt. ławek parkowych, stojaka na rowery  
i 3 szt. koszy na śmieci. Wykonawcą jest firma 
P.U.H. Trasa-PL Robert Dudek z siedzibą w Filipo-
wicach. Wartość robót wynosi ok. 96 tys. brutto.

wit umK
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CZYM JEST KARTA EKUZ?
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo osób 
ubezpieczonych do korzystania z opieki zdrowotnej, w sytuacjach nie-
zbędnych z medycznego punktu widzenia, w państwach Unii Europejskiej 
i EFTA, na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego 
kraju. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne, decyduje 
lekarz w państwie pobytu.

WAŻNE!
Karta EKUZ uprawnia również do skorzystania z niezbędnych świad-
czeń zdrowotnych w przypadku zakażenia COVID19!
Jak złożyć wniosek o kartę EKUZ?
Wniosek o EKUZ możesz złożyć osobiście w dowolnym oddziale woje-
wódzkim NFZ, a także za pośrednictwem IKP, ePUAP lub wysłać mejlem 
bądź pocztą do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, oddziału 
wojewódzkiego Funduszu.

Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie, oddzielnie dla każdego członka 
rodziny.

Wniosek o EKUZ możesz złożyć przez IKP
Od 11 lipca, każdy kto posiada Internetowe Konto Pacjenta, może za jego pośrednictwem, złożyć wniosek online o wydanie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Wypełniając wniosek przez IKP otrzymasz informacje o przewidywanym okresie ważności nowej karty EKUZ. Na podstawie wniosku złożonego online, 
karta zostanie wygenerowana w Centrum Usług Wspólnych i wysłana na wskazany we wniosku adres.

Kiedy dostaniesz kartę EKUZ?
Jeśli złożysz wniosek osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ, kartę 
otrzymasz na miejscu „od ręki”. Gdy złożysz wniosek przez IKP, ePUAP lub 
wysłałeś mejlem bądź pocztą - rozpatrzymy go w ciągu 3 - 5 dni roboczych, 
licząc od dnia jego wpływu.

Źródło: WWW.nfz.Gov.Pl

9 lipca 2020 roku podpisano umowę z firmą WIBA, która wygrała prze-
targ na adaptację wnętrz budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Krakowskiej 11, z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
Całkowita wartość umowy to 654 000,00 zł.

W budynku znajdą się : sale warsztatowe, Klub Integracji Społecznej, Sekcja 
Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Środowiskowej, kasa, punkt przyjmowa-
nia stron i część administracyjna. 

Przeniesione  tu także zostanie biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciw-
działania Uzależnieniom. 

Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Krzeszowicach 
będzie miał nową siedzibę 

Od 2 lipca w Policji obowiązują wyłącznie nowe numery telefonów
Od 2 lipca 2020 roku zmienił się sposób wybierania numerów telefonów do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie oraz jednostek podległych.
Zamiast numeru kierunkowego „12” trzeba wybrać wyróżnik MSWiA „47”. Kolejnymi cyframi jest „83”.

Nazwa jednostki

Obecny numer telefonu służb 
dyżurnych jednostki Policji 

osiągalny 
z sieci publicznych krajowych

Docelowy numer telefonu 
służb dyżurnych jednostki 

Policji osiągalny 
z sieci publicznych krajowych

Obecny numer telefonu służb 
dyżurnych jednostki Policji 
osiągalny przez abonentów 

z sieci publicznych międzyna-
rodowych

Docelowy numer telefonu 
służb dyżurnych jednostki 

Policji osiągalny przez abo-
nentów 

z sieci publicznych międzyna-
rodowych

 KPP w Krakowie 12 615 76 00 47  835 76 00 48 12 615 76 00 48 47  835 76 00

  KP Krzeszowice  12 257 91 11 47  834 51 11 48 12 257 91 11 48 47  834 51 11

Zmiany numerów telefonów dotyczą jednostek Policji w całym kraju. Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania 
oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych, w tym Policji przez obywateli, jak również policjantów i pracowników Policji.
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Miasto Krzeszowice znane jest z leczniczych wód 
mineralnych siarczanowo-wapniowo-magne-
zowo-siarkowych, które są wykorzystywane już 
od XVIII w. do leczenia schorzeń reumatycznych, 
pourazowych i narządu ruchu. Dla realizacji 
przyjętego kierunku działań Burmistrz Gminy 
Krzeszowice zlecił wykonanie opracowania „PO-
WRÓT DO ŹRÓDEŁ. Założenia reaktywacji Uzdro-
wiska Krzeszowice (Analiza szans i zagrożeń dla 
Krzeszowic jako miejscowości o charakterze 
uzdrowiskowym oraz niezbędnych działań for-
malnych i społeczno - ekonomicznych na drodze 
do odzyskania przez miasto statusu uzdrowiska),  
B. Łączna, G. Godziek, listopad 2019 r.” Przedsta-
wia ono, jak krok po kroku  odzyskać status uzdro-
wiska, wskazuje przesłanki przemawiające za 
takim działaniem, jak również określa w sposób 
szczegółowy ograniczenia i trudności z tym zwią-
zane. Ze względu na konieczność podjęcia przez 
burmistrza długofalowych, przewidzianych prze-
pisami prawa działań, które pozwolą na realizację 
tego projektu, Rada Miejska w Krzeszowicach 30 
kwietnia oraz 25 czerwca 2020 roku wsparła je 
poprzez uchwalenie stosownych deklaracji. Reak-
tywacja uzdrowiska w Krzeszowicach będzie wią-
zała się z budową infrastruktury, która przyczyni 
się do wzmocnienia potencjału i oferty dla przy-
szłych kuracjuszy i gości. Powinna być również 
spójna z oczekiwaniami mieszkańców oraz przy-
czyniać się do wykorzystania zasobów wód lecz-
niczych, występujących na terenie gminy. Taką 
inwestycją jest budowa kompleksu rekreacyjne-
go, złożonego z kąpieliska otwartego, pływalni 
krytej,  basenu z wodami leczniczymi oraz 
infrastrukturą towarzyszącą. Całość powinna 
być wkomponowana w zielony obszar, będący 
uzupełnieniem obecnych terenów parkowych 
(zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad 
organizacji stref uzdrowiskowych, zawartymi 
w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowisko-

Reaktywacja uzdrowiska w Krzeszowicach
Zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Krzeszowicach uchwałą nr X/99/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 
Gminy Krzeszowice na lata 2014 – 2022, jednym z kierunków rozwoju Gminy Krzeszowice jest możliwość przywrócenia miejscowości statusu 
uzdrowiska. 

wej oraz o gminach uzdrowiskowych). Kompleks 
powinien być zlokalizowany w strefie ochrony 
uzdrowiskowej „A” reaktywowanego uzdrowiska 
i być bardzo dobrze skomunikowany z pozo-
stałymi głównymi obiektami uzdrowiskowymi. 
Strefa „A” ma za zadanie chronić cenne surowce 
lecznicze i zapewnić optymalne warunki śro-
dowiskowe do prowadzenia leczenia. Obecnie 
optymalnym terenem w planowanej strefie „A”, 
zlokalizowanej w centrum Krzeszowic, jest dział-
ka gminna położona pomiędzy Al. Solidarności, 
placem targowym i obiektami Krzeszowickiego 
Centrum Zdrowia przy ul. Legionów Polskich.  
Przyjęcie 25 czerwca przez Radę Miejską dekla-
racji i poparcie propozycji budowy kompleksu 
rekreacyjnego na działce nr 958 pozwala na roz-
poczęcie formalnych rozmów z działkowcami na 
temat przeniesienia ogródków w inne miejsce. 
Jednocześnie 12 maja 2020 roku burmistrz zwró-
cił się do Marszałka Województwa Małopolskie-
go z wnioskiem o zatwierdzenie „Projektu robót 

geologicznych na wykonanie otworu poszuki-
wawczo-rozpoznawczego Krzeszowice Zdrój I za 
wodą leczniczą w Krzeszowicach, powiat kra-
kowski, dla potrzeb projektowanego kompleksu 
basenowego”. Przewiduje się, że projektowany 
otwór wykonany zostanie w granicach działek 
958 i 959/2, w sąsiedztwie budynku KCZ, który 
w przyszłości może pełnić funkcję uzdrowisko-
wego zakładu przyrodoleczniczego. Projektowa-
na głębokość otworu Krzeszowice Zdrój I wynosi 
200 m (±10%). Decyzją z dnia 16 czerwca 2020 
roku Marszałek Województwa Małopolskiego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 roku – Prawo geologicz-
ne i górnicze, zatwierdził przedłożony projekt. 
Umożliwi to wykonanie odwiertu oraz sporzą-
dzenie, w zależności od uzyskanego wyniku, 
stosownej dokumentacji hydrogeologicznej.

TeksT i zdjęcie: MaGdalena zdechlik,  
wGP umK   

Przebudowa drogi  
w Zalasiu
Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej - ulicy Potokowej w Za-
lasiu, na odcinku o długości 335 mb. 7 lipca przekazano plac bu-
dowy wykonawcy, firmie Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. 
z o.o. z siedzibą w Alwerni. 
Z a k r e s  p r a c  o b e j m u j e 
profilowanie i wyrównanie 
istniejącej  podbudowy, 
regulację skarp przy drodze, 
regulację pionową studni 
kanalizacyjnych, wykonanie 
nakładki asfaltowej oraz 
utwardzonych pobocz y. 
Wartość - 59 845,76 zł brut-
to. Termin wykonania robót 
- 31.07.2020 roku.

wit umK

Tablice informacyjne  
w Zalasiu
Na terenie sołectwa stanęły dwie 
tablice z planem i nazwami ulic. 
Jedna przy rondzie, a druga na 
skrzyżowaniu ulic Porfirowej i Ko-
palnianej. 
Koszt wyniósł 3 000,00 zł i został 
w całości pokryty z budżetu sołec-
twa. 

- Tablice zamontowali mieszkańcy, 
którym dziękuję za pomoc. Nasza 
wieś jest bardzo rozległa,  więc ta-
kie oznakowanie ułatwi orientację 
w terenie przyjezdnym - mówi sołtys 
i radny Zalasu, Henryk Woszczyna.
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Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rol-
nego:
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodar-

stwach rolnych i związanych z nimi gospo-
darstw domowych, koniecznej dla realizacji 
krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej 
i społecznej na wsi;

• dostarczenie informacji niezbędnych do 
planowania polityki żywnościowej, trendów 
hodowli zwierząt gospodarskich, struktury 
zasiewów upraw rolnych;

• analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na prze-
strzeni ostatnich 10 lat;

• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie do-
starczenia informacji na potrzeby organizacji 
międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

• aktualizacja statystycznego rejestru gospo-
darstw rolnych i przygotowanie operatów do 
pogłębionych badań reprezentacyjnych z za-
kresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 
2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy 
z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).
W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące 
m.in.:
• osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
• położenia gospodarstwa na obszarach o ogra-

niczeniach naturalnych,
• osobowości prawnej,
• typu własności użytków rolnych,
• produkcji ekologicznej,
• rodzaju użytkowanych gruntów,
• powierzchni zasiewów według upraw,
• powierzchni nawadnianej,
• zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
• pogłowia zwierząt gospodarskich według 

grup wiekowo-użytkowych,
• rodzaju budynków gospodarskich,
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie 

rolnym,
• wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkow-

nika i członków jego gospodarstwa domowe-
go oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach 
indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych 
osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości prawnej. W przy-
padku gospodarstw rolnych osób fizycznych 
(gospodarstw indywidualnych) spisem rolnym 
zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne 
o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, 
a także gospodarstwa o powierzchni poniżej  
1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjal-
ne produkcji rolnej lub produkcję rolną o nastę-
pującej skali:
0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
0,5 ha – dla krzewów owocowych,

POWSZECHNY SPIS ROLNY  
#LICZYSIĘROLNICTWO

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku, na terenie całego kraju odbędzie się Powszech-
ny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis jest jedynym badaniem statystycznym, dostarczającym szerokiego za-
kresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny 
zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. 

0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
0,5 ha – dla chmielu,
0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
0,1 ha – dla tytoniu,
5 sztuk – dla bydła ogółem,
20 sztuk– dla świń ogółem,
5 sztuk – dla loch,
20 sztuk – dla owiec ogółem,
20 sztuk – dla kóz ogółem,
100 sztuk – dla drobiu ogółem,
10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych 
w warunkach fermowych,
20 pni – dla pszczół.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych 
kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony 
spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu powszech-
nego będzie samospis internetowy – każdy 
rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym 
domu,  na własnym ur ządzeniu mając ym 
połączenie z Internetem, za pośrednictwem 
interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 
Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie 
wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez 
rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bez-
pośredni (przeprowadzany przez rachmistrza 
terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne 
pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epi-
demiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający 
w domu dostępu do Internetu będą mieli zapew-
niony dostęp do pomieszczeń wyposażonych 
w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu 
w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS 
badania statystyczne, realizowane są w opar-
ciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. 
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpie-
czeństwa stosowane przez statystykę publiczną 
spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa 

i zapewniają pełną ochronę gromadzonych in-
formacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiąza-
ne do przestrzegania tajemnicy statystycznej. 
Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie 
są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej 
i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na 
ręce właściwego komisarza spisowego składają 
pisemne przyrzeczenie następującej treści: 
„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace 
na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, 
zgodnie z etyką zawodową statystyka, a pozna-
ne w czasie ich wykonywania dane jednostkowe 
zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.” 

Dane pozyskane podczas spisów mogą być 
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych oraz do aktu-
alizacji operatów do badań statystycznych pro-
wadzonych przez służby statystyki publicznej. 
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych 
uzyskanych w spisach dla innych niż podane 
celów jest zabronione, pod rygorem odpowie-
dzialności karnej. 

Kontakt:
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są 
na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Staty-
stycznym w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków
Tel.:  +48 12 42 04 050
e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl 

Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Miejskim 
w Krzeszowicach
Pl. Franciszka Kulczyckiego 1
32-065 Krzeszowice
Tel.: 12 252 08 13

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie 
informacji o spisie rolnym. 

Spiszmy się, jak na rolników przystało!
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Zwierząt domowych  nie należy puszczać luzem, bez możliwości ich 
kontroli, i należy pamiętać, by posprzątać po swoim zwierzęciu. Wła-
ściciel, w przypadku niedochowania należytego utrzymania zwierząt 
i innych zaniedbań, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności kar-
nej, a także do tej wynikającej z przepisów prawa cywilnego, dotyczącej 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę.
Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie prawne związane 
z ochroną zwierząt, jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt. Wedle jej zapisów zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczu-
wania cierpienia, nie jest rzeczą. Kto  utrzymuje  zwierzę  domowe,  ma  
obowiązek  zapewnić  mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, 
upałami i opadami atmosferycznymi,  z dostępem  do  światła  dzienne-
go, umożliwiające  swobodną  zmianę  pozycji  ciała, odpowiednią kar-
mę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych 
na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powo-
dujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający 
możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza 
niż 3 m.
Właściciele psów muszą również pamiętać, by nie rzadziej niż co  
12 miesięcy poddać swojego pupila obowiązkowemu ochronnemu 
szczepieniu przeciw wściekliźnie. Zgodnie z kodeksem wykroczeń, kto 
uchyla się od tego obowiązku, podlega karze grzywny.
GMINA WSPIERA WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT DOMOWYCH
Bezpłatne czipowanie psów
Mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie zaczipować swoje psy we 
wszystkich gabinetach weterynaryjnych w Krzeszowicach. Gmina Krze-
szowice od 2009 roku prowadzi program identyfikacji psów z terenu 
gminy, w ramach którego dotychczas zaczipowano ponad 1200 psów.
Dofinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich
Na terenie gminy od 2018 roku działa program dofinansowania steryli-
zacji i kastracji psów właścicielskich, a od 2020 roku także kotów, które 
mają właściciela. Zabiegi te są w 70% finansowane z budżetu gminy 
Krzeszowice. O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy gminy 
Krzeszowice, którzy złożą wniosek o wydanie skierowania na zabieg 
sterylizacji/kastracji, a w przypadku psa okażą książeczkę zdrowia  psa,  
rodowód  lub  inny  dokument  potwierdzający prawa do zwierzęcia, 
dołączą kserokopię aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciw 
wściekliźnie zgłoszonego do zabiegu psa oraz trwale oznakują psa, 
poprzez wszczepienie mu czipa (zabieg można wykonać w gabinecie 
weterynaryjnym przed zabiegiem sterylizacji/kastracji). Działania te 
są najlepszą formą ograniczania bezdomności zwierząt domowych.  
Aby skorzystać z programu, należy skontaktować się z Referatem Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
W gminie Krzeszowice działają wolontariusze, którzy opiekują się 
wolnożyjącymi kotami. Osoby te, przy wsparciu gminy Krzeszowice, 
dokarmiają żyjące na wolności koty, dostarczają je do gabinetu wete-
rynaryjnego na finansowany z budżetu Gminy zabieg sterylizacji lub 
kastracji, a w przypadku, gdy któryś z podopiecznych zachoruje dbają, 
by kot wolnożyjący trafił do lecznicy na leczenie. Działalność wolonta-
riuszy jest bardzo ważna, gdyż zapewnia kotom urodzonym na wolności 
odpowiednią opiekę oraz pomaga opanować nieograniczony rozród 
tych zwierząt. Osoby, które chciałyby zostać opiekunem tych zwierząt, 
mogą zgłaszać się do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach.
ZWIERZĘTA BEZDOMNE
Apelujemy do mieszkańców o zwrócenie uwagi na problem bezdom-
ności zwierząt. Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków 
mają swoich właścicieli, a pojawiające się bezdomne psy to głównie 
zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela lub faktycz-
nie porzucone przez bezdusznych opiekunów. Z informacji uzyskanych 
ze schroniska dla zwierząt wynika, że większość zwierząt tam trafiają-

Zwierzęta mają swoje prawa
Posiadanie zwierzęcia niesie ze sobą wiele przyjemności, ale również szereg obowiązków, o których nie można zapominać.

cych ma swoich opiekunów. Przeważnie są to psy, które oddaliły się od 
domu przez nieostrożność swoich właścicieli. Czynnikiem wskazującym 
na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwie-
rzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie 
przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. W sytuacji, 
kiedy mamy faktyczne podejrzenie, że zwierzę jest bezpańskie, zgłosze-
nia należy kierować do Straży Miejskiej w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyc-
kiego 1. W dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Straży Miejskiej, 
zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmuje Komisariat Policji 
w Krzeszowicach, ul. Szarych Szeregów 2.
Bezdomne zwierzęta z terenu gminy trafiają do schroniska w Racławi-
cach:
Schronisko dla bezdomnych zwierząt „PSIE POLE”
Racławice 91, Racławice 32-222
tel. 506 144 045
tel. 793 993 779
www.schroniskopsiepole.wordpress.com
schroniskopsiepole@interia.pl

Osoby zainteresowane przygarnięciem zwierzęcia, prosimy o kontakt 
ze schroniskiem „PSIE POLE”. Najlepszą formą pomocy dla naszych pod-
opiecznych jest ich adopcja.
Dla bezdomnych zwierząt jest ona jedyną szansą na lepsze życie, 
gdyż nawet najlepsze schronisko nie zastąpi im domu.

ros umK
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Na wstępie radni zatwierdzili zmiany w uchwale 
budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej. Jedna istotniejszych zmian dotyczyła 
zabezpieczenia kwoty 1 400 000,00 zł, która 
w całości zostanie przeznaczona na wydatek 
związany z dopłatami do taryfy za odprowadza-
nie ścieków.

Następnie radni podjęli uchwałę dotyczącą 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kra-
kowskiemu. Jak poinformował przewodniczący 
Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara, w wyniku 
uzyskanych oszczędności na trzech zadaniach, 
wykonywanych wspólnie z Zarządem Dróg 
Powiatu Krakowskiego, zaistniała możliwość 
realizacji robót uzupełniających przy budowie 
chodnika w miejscowości Zalas oraz nowego 
zadania, tj. „Remontu drogi powiatowej nr 2121K 
relacji Tenczynek, Frywałd, Chrosna w miejsco-
wości Frywałd.”

Kolejna uchwała dotyczyła likwidacji Filii w Za-
lasiu Przedszkola Samorządowego w Tenczynku 
w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych 
przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościusz-
ki w Zalasiu. Przewodniczący Komisji Edukacji 
(…) Robert Chochół, informując o pozytywnej 
opinii komisji, przekazał, że przedmiotowe 
działania są następstwem uchwały intencyjnej, 
podjętej w tym kierunku kilka miesięcy temu 
oraz uzyskania pozytywnej opinii Małopolskiego 

Zdalne sesje Rady Miejskiej
28 maja odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Krzeszowicach. 

Kuratora Oświaty w tej kwestii. Kontynuując 
obrady, rada podjęła uchwałę zmieniającą „Lo-
kalny program wspierania uzdolnionych dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Krzeszowice”. Z infor-
macji przedstawionych przez przewodniczącego 
Roberta Chochoła wynika, że wskazane w pro-
jekcie uchwały zmiany są następstwem Rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które 
zobligowało samorządy do tego, aby lokalne 
programy dostosować do nowych okoliczności, 
związanych z epidemią. 

W dalszej kolejności radni podjęli między in-
nymi uchwałę przekazującą 30 000,00 zł w for-
mie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego 
w Chrzanowie z przeznaczeniem na zakup bron-
chofiberoskopu. Urządzenie to jest niezbędne 
do przeprowadzania zabiegów toalety płuc, 
m.in. u pacjentów z podejrzeniem zakażenia 
drobnoustrojem, wywołującym chorobę CO-
VID-19. Kolejnym tematem było rozpatrzenie 
petycji dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz 
przedłużenia terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości. Autorem petycji była Spółka 
TAURON Dystrybucja S.A., która zawnioskowała 
o podjęcie ww. uchwał w stosunku do wskaza-
nych grup przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu z powodu epide-
mii COVID-19. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

która zajmowała się tym tematem, poparła 
stanowisko burmistrza, że gmina ma możliwość 
umorzenia, bądź rozłożenia na raty podatków, je-
żeli konkretny przedsiębiorca złoży taki wniosek. 
Ostatecznie, mając na uwadze obowiązek dbania 
o płynność finansową gminy, rada uznała petycję 
za nieuzasadnioną. 

Następnie, dla upamiętnienia trzydziestej rocz-
nicy pierwszych wyborów do rad gmin oraz wej-
ścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, 
uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
8 marca 1990 roku, radni podjęli okolicznościo-
wą deklarację. Przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz burmistrz złożyli z tej okazji życzenia samo-
rządowcom . 

Podczas sesji rada przyjęła również sprawozda-
nie z działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja 
Krzeszowice” sp. z o.o. W odpowiedzi na pytanie 
przewodniczącego Kazimierza Stryczka prezes 
spółki Henryk Skotniczny poinformował, że 
efektem prowadzonych przez spółkę od 4 lat 
działań jest zmniejszenie wskaźnika strat wody 
z 36% na 27%. Zdaniem prezesa,  jest to duży 
postęp w działalności spółki, a wynik ten jest 
znaczący, gdyż przekłada się na konkretne ilości 
wody. 

Kontynuując obrady, rada zapoznała się z wyni-
kami kontroli działalności Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszo-
wicach za 2019 rok, przeprowadzonej przez 
Komisję Rewizyjną oraz przyjęła sprawozdanie 
z działalności Zakładu Administracji Budynków 
Komunalnych w Krzeszowicach, w tym z go-
spodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Krzeszowice. Przewodniczący Komisji Rozwoju 
(…) Leszek Słota zwrócił uwagę na zmniejszenie 
kwoty zaległości z tytułu opłat za wynajem lokali 
o około 46 000,00 zł. Następnie poinformował 
o remoncie przeprowadzonym w budynku 
przy ul. Krystyny w Tenczynku, którego koszt 
wyniósł 192 000,00 zł oraz o remoncie lokalu 
o powierzchni 49 m2 przy ul. Szpitalnej za kwotę 
ponad 65 000,00 zł. Podsumowując, stwierdził, 
że koszty remontów są bardzo duże, ponieważ 
budynki są w bardzo złym stanie. 

Podczas obrad rada wskazała Wojciecha Sty-
rylskiego, jako swojego przedstawiciela do 
pracy w komisji rozpatrującej wnioski o nagrody 
i wyróżnienia gminy Krzeszowice za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności 
sportowej. Po wyczerpaniu porządku, przewod-
niczący Kazimierz Stryczek zamknął obrady XXII 
sesji.  

25 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku, z uwagi na to, że radni decydowali o udzieleniu burmistrzowi absolutorium 
oraz wotum zaufania za działalność w roku poprzednim. 

Po jednogłośnym zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Krzeszowice za rok 2019, radni 
przeszli do rozpatrzenia raportu o stanie gmi-
ny. W tym punkcie porządku obrad głos mogli 
zabierać mieszkańcy gminy. Z uwagi na brak 
chętnych do zabrania głosu, po przedstawieniu 
pozytywnych opinii komisji problemowych, 
przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 
uchwały, w wyniku czego rada jednogłośnie 
udzieliła burmistrzowi wotum zaufania za rok 

2019, natomiast w kolejnym punkcie również 
jednogłośnie udzieliła absolutorium.

Kontynuując obrady, rada podjęła m. in. uchwałę 
udzielającą dotacji celowej dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Krzeszowicach. Jak poinformował 
przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz 
Kaczara, intencją uchwały jest przekazanie kwo-
ty 65 000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu 
lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 
z funkcją gaśniczą. Całkowity koszt samochodu 
to ok. 300 000,00 zł, z czego 210 000,00 zł to do-

finansowanie z Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie. Pozostałą kwotę 
w wysokości 25 000,00 zł planuje się uzupełnić 
ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Krze-
szowicach.

W kolejnym punkcie porządku obrad rada wyra-
ziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków dla jednostek pomocniczych, w formie 
funduszu drogowego i wiejskiego, a następnie 
dokonała zmiany w Statucie Gminy Krzeszowice. 
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Jak wyjaśnił burmistrz Wacław Gregorczyk, zmia-
na w statucie ma na celu nadanie uprawnień Ra-
dzie Miejskiej do określania wysokości środków 
przeznaczonych dla sołectw i osiedli. W jego oce-
nie stosowanie algorytmu obliczania środków 
dla sołectw nie jest do końca adekwatne, ponie-
waż rada nie ma wpływu na wysokość tej kwoty. 
Zdaniem burmistrza, szczególnie teraz, w czasie 
epidemii, kiedy dochody gminy są uszczuplone, 
Rada Miejska powinna mieć wpływ na wysokość 
tych środków. 

Następnie radni podjęli uchwałę udzielającą 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Krakowskiemu w latach 2020 – 2022, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
pn. „Przebudowa powiatowego układu komu-
nikacyjnego, prowadzącego do terenów Strefy 
Aktywności Gospodarczej w Miękini”. Burmistrz 
Wacław Gregorczyk wyjaśnił, że przedmiotowa 
inwestycja związana jest z przebudową ulicy 
Miękińskiej oraz drogi powiatowej na odcinku 
w Miękini do laboratorium AGH o długości 
prawie 3 km. Przewodniczący Komisji Rozwo-
ju (…) Leszek Słota dodał, że chodzi o kwotę 
1 500 000,00 zł, podzieloną na trzy lata: w roku 
2020 - 250 000,00 zł, w roku 2021 - 650 000,00 zł, 
w roku 2022 - 600 000,00 zł. 

Kolejne dwie uchwały związane były ze spo-
sobem prowadzenia i  formą wykonywania  
gospodarki komunalnej oraz świadczeniem 
usług w zakresie publicznego transportu zbio-
rowego. Jak wyjaśnił przewodniczący Komisji 
Rozwoju (…) Leszek Słota, uchwały związane są 
z tym, że gmina złożyła wniosek do Małopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie 
dwóch linii autobusowych na trasie Krzeszowice 
– Nawojowa Góra – Frywałd oraz Krzeszowice – 
Tenczynek – Rudno. Wniosek został pozytywnie 
rozpatrzony. Przyznana łączna dopłata wyniesie 
58 406,00 zł. 

Podczas XXIII sesji rada przyjęła m.in. oświad-
czenie w sprawie zaproponowanych przez 
burmistrza kierunków działań osłonowych na 
lata 2020-2022 w związku z pandemią koro-
nawirusa i jej negatywnym wpływem na życie 
gospodarcze i stan finansów gminnych. W treści 
wspomnianego oświadczenia znalazł się pakiet 
działań osłonowych, składający się z 9 punk-
tów, który będzie podstawą do przygotowania 
niezbędnych dokumentów i wprowadzenie 
ich w życie przez burmistrza oraz Radę Miejską 
w najbliższych dwóch latach.  

Kolejnym, równie istotnym punktem, było przy-
jęcie przez radę deklaracji w sprawie przystąpie-
nia do prac związanych z budową kompleksu 
rekreacyjnego w Krzeszowicach. Burmistrz 
Wacław Gregorczyk proponuje podjęcie działań 
mających na celu budowę obiektu, będącego 
jednym z elementów przyszłego uzdrowiska. 
Mowa jest o budowie kompleksu rekreacyjnego 
złożonego m. in. z kąpieliska otwartego, pływalni 
krytej, basenu z wodami leczniczymi oraz infra-
struktury towarzyszącej. Wskazana pod tę inwe-
stycję działka, będąca własnością gminy, znajdu-
je się między Al. Solidarności, a Krzeszowickim 
Centrum Zdrowia. Jest ona obecnie użytkowana 
przez Ogrody Działkowe Kolejarz, ma ponad 2 ha 
powierzchni. W ocenie burmistrza jest idealnie 
położona, ponieważ znajduje się w centrum mia-
sta oraz w strefie „A” planowanego uzdrowiska. 
Za lokalizacją basenu w tym miejscu przemawia 
również fakt znajdującego się w tej okolicy za-
plecza parkingowego na placu targowym oraz 
przy Al. Solidarności. Zdaniem burmistrza teren 
ten to bardzo ważna przestrzeń miejska, w której 
mogłyby się mieścić domy sanatoryjne, czy inne 
elementy przyszłego uzdrowiska, takie jak parki 
zdrojowe, które byłyby uzupełnieniem obec-
nych. Podczas swojej wypowiedzi poinformował 
również o możliwości przeniesienia Ogrodów 

Działkowych Kolejarz w inne miejsce, za ul. 
Batalionów Chłopskich w kierunku Czatkowic. 
Odpowiadając na pytania, wspomniał również 
o możliwości powstania w okolicach ul. Bandur-
skiego drugiego obiektu basenowego, opartego 
o wody termalne, pod warunkiem znalezienia 
gorących źródeł w odwiercie geotermalnym 
w Miękini. W trakcie przeprowadzonej dyskusji 
głos zabrała również przedstawicielka Zarządu 
Ogrodu Działkowego Kolejarz, która wyraziła 
dezaprobatę związaną z budową wspomniane-
go obiektu na działce, którą użytkują działkowcy. 
Ostatecznie radni przyjęli treść deklaracji 18 
głosami „za”. Po wyczerpaniu porządku prze-
wodniczący Kazimierz Stryczek zamknął obrady 
XXIII 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.gminakrzeszowice.
pl/ według następującej ścieżki dostępu Rada 
Miejska/ Sesje/Nagrania obrad. Transmisje sesji 
Rady Miejskiej w Krzeszowicach odbywają się 
na kanale Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach 
w serwisie YouTube. Ponadto pełna treść proto-
kołów z sesji dostępna jest w Biuletynie Informa-
cji Publicznej w zakładce: Rada/Sesje/Protokoły 
z sesji Rady.  

PrzeWodniczący rady Miejskiej
Kazimierz stryczeK

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Tak głosowaliśmy w Gminie Krzeszowice

Andrzej Duda wygrał w 16 obwodach: nr 4 i 8 w SP Nr 2 w Krzeszowicach,  
nr 9 w Czernej,  nr 10 w  Paczółtowicach, nr 11 w Siedlcu, nr 13 w Filipowi-
cach, nr 14 w Woli Filipowskiej, nr 16 w Rudnie, nr 17 i 24 w Zalasiu, nr 18  
w Sance, nr 21 w Nowej Górze, nr 22 w Ostrężnicy, nr 23 w Miękini, nr 25  
w DPS Czerna i nr 26 w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszowicach.

 oPracoWano na PodsTaWie danych:  WWW.WyBory.Gov.Pl

WYNIKI W II TURZE 
Frekwencja – 70,41%
Kandydat                                             Liczba głosów    Procent głosów
DUDA Andrzej Sebastian                  9 766                              55,25%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz              7 910                              44,75%

WYNIKI W I TURZE 
Frekwencja – 67,09%
Kandydat                                     Liczba głosów  Procent głosów
DUDA Andrzej Sebastian         8 005                     46,86%

TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz            4 629                                 27,10%

HOŁOWNIA Szymon Franciszek        2 242                                 13,12%

BOSAK Krzysztof                                    1 190                                   6,97%

KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin         515                                   3,01%

BIEDROŃ Robert           338                                   1,98%

JAKUBIAK Marek            48                                   0,28%

ŻÓŁTEK Stanisław Józef           46                                   0,27%

WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz          27     0,16%

TANAJNO Paweł Jan           25  0,15%

PIOTROWSKI Mirosław Mariusz         17                                 0,10%
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Maciej Liburski: 27 maja 1990 roku odbyły 
się wybory do samorządu terytorialnego, 
które obok wcześniejszych wyborów do Sej-
mu i Senatu miały być gwarantem pluralizmu 
politycznego, społecznego, związkowego, 
dopuszczenia ludzi kompetentnych do stero-
wania sprawami państwowymi. Obowiązkiem 
rządzących stało się rzeczywiste uczestnictwo 
społeczeństwa w systemie sprawowania wła-
dzy. Jak wobec tych postulatów ocenia Pan do-
robek samorządu terytorialnego na przestrze-

ni minionych 30 lat?
Wiesław Jagiełło: Z per-
spektywy historii okres 
ostatnich 30 lat oceniam 
j a k o  j e d e n  z  n a j l e p -
s z yc h  o k re s ów  w  h i -
storii Rzeczypospolitej. 
W 1990 roku skończył 
się czas zredukowania 
w ł a d z  l o k a l n y c h  d o 
wykonawców instrukcji 
i  wytycznych „z góry”. 

Doszło do szybkich i bardzo korzystnych zmian, 
widocznych gołym okiem. Gmina, powiat, czy 
województwo są rządzone przez własne organy, 
mają własne dochody, same decydują o prze-
znaczeniu wydatków, nie są podporządkowane 
żadnym innym organom władzy, korzystają 
z ochrony sądowej, są właścicielami majątku, 
same sprawują władzę na danym terytorium. 
Odbywa się to z woli Państwa, wyrażonej 
w ustawach oraz w granicach wyznaczonych 
przez ustawy. Jest to bardzo istotna uwaga, gdyż 
mieszkańcy często nie zauważają tych granic 
ustawowych – wówczas formułują nadmierne 
oczekiwania wobec władz samorządowych. 
W trudnych uwarunkowaniach społecznych 
i ekonomicznych lat dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku samorządy lokalne rozpoczęły 
realizację zadań, które dotąd były domeną 
administracji rządowej. Niezależność w zakresie 
realizacji tych zadań oraz samodzielność budże-
towa okazały się szansą na upragnione zmiany.

M.L.: W ciągu pięciu kadencji pełnił Pan funkcję 
radnego w Radzie Miejskiej w Krzeszowicach. 

Co sprawiało radnym najwięcej trudności po-
czynając od pierwszej kadencji?
W.J.: Odrodzenie samorządu, po dziesiątkach 
lat ich ubezwłasnowolnienia, było dla nas 
wszystkich bardzo trudne. To było nowe do-
świadczenie. Na początku działaliśmy w okresie 
przeprowadzania reformy politycznej i gospo-
darczej państwa, bez podstawowych aktów 
prawnych – przepisów wykonawczych do ustaw, 
dokumentów regulujących zakres kompetencji 
między organami samorządowymi i rządowymi, 
bez statutów, regulaminów. Powodowało to 
wiele niejasności między tym, co należało do 
obowiązków Gminy, a co leżało w gestii orga-
nów rządowych. Często też zbieraliśmy cięgi za 
nie swoje grzechy.

M.L.: Jakie najważniejsze kwestie zostały 
podjęte przez Pana jako burmistrza gminy 
Krzeszowice?
W.J.: Gmina była niedoinwestowana od lat, 
szczególnie w zakresie infrastruktury komunal-
nej. Potrzebne były znaczne nakłady finansowe, 
aby te inwestycje poprowadzić. Dochody Gminy 
nie wystarczały na takie działania. Duże przed-
siębiorstwa w naszej gminie były przeważnie 
państwowe (np. KW „Czatkowice”, Kopalnia 
Odkrywkowa Surowców Skalnych Krzeszowice). 
Przedsiębiorstwa te bardzo silnie dotknął kryzys 
początku lat 90. ubiegłego wieku. Spowodowa-
ło to znaczące zmniejszenie wpływów do kasy 
Gminy, zachwiana została płynność finansowa 
gminnego budżetu. Musieliśmy podjąć bardzo 
elastyczne działania wobec tych upadających 
przedsiębiorstw, ważąc interes Gminy i zatrud-
nionych tam naszych mieszkańców. Nie mo-
gliśmy być bezdusznym „księgowym”. Podjęte 
działania przyniosły efekt, przedsiębiorstwa te 
są dzisiaj czołowymi zakładami pracy w gminie 
i gwarantują znaczące wpływy do budżetu 
Gminy.

M.L.: W roku 2019 został Pan odznaczony 
medalem honorowym „Zasłużony dla Gminy 
Krzeszowice”. To podziękowanie za pracę na 
rzecz społeczeństwa. A co można powiedzieć 
o relacjach między mieszkańcami gminy a sa-
morządem?

FUNDAMENTALNA ZMIANA
Z Wiesławem Jagiełło – burmistrzem gminy Krzeszowice w latach 1994-2006, radnym I, II, III, VI i VIII kadencji rozmawia Maciej Liburski.

W.J.: Muszę przyznać, że pierwsza dekada ist-
nienia odrodzonego samorządu była dla mnie 
niezwykłym przeżyciem wspólnego działania 
mieszkańców, wspólnych emocji i doświadcza-
niem niezwykłej więzi, która dla ludzi, którzy 
chcieli zrobić coś ważnego, znosiła podziały, 
prywatne interesy, a nawet bariery społeczne. 
Powstały społeczne komitety: budowy wodo-
ciągów, gazyfikacji, telefonizacji, kanalizacji, 
budowy ośrodka zdrowia,  budowy domu 
ludowego. W tym zakresie zrobiono bardzo 
dużo. Samorząd był blisko obywateli. Gmina 
prowadziła sprawy związane z komunikacją (re-
jestracja, prawa jazdy), pełną obsługę w zakresie 
geodezji, budownictwa (wydawanie pozwoleń 
itd.) Wszystko można było załatwić na miejscu. 
Te czasy już nie wrócą.

M.L.: Jak z pozycji doświadczonego samorzą-
dowca, działacza społecznego, ocenia Pan 
dotychczasowe funkcjonowanie samorządu 
terytorialnego?
W.J.: Niestety, muszę wskazać na mankamenty 
funkcjonowania samorządności w Polsce. Za-
kres zadań przekazanych gminom jest znaczny. 
To stan pożądany, gdyż z założenia wszystkie 
zadania o znaczeniu lokalnym powinny wykony-
wać gminy. Ustawodawca dokonuje nieustan-
nego transferu zadań z administracji rządowej 
na samorządową, w tym – głównie – gminną. 
Praktyka ta ma jednak bardzo poważne wady. 
Najczęściej przekazywanie zadań odbywa się 
bez zapewnienia wystarczających środków 
finansowych na ich realizację. Bywa też i tak, że 
uchwalane są zbędne ustawy, które są bliźniacze 
w stosunku do już obowiązujących. Powoduje to 
zamęt, wzrost biurokracji i kosztów.

Natomiast komfortową sytuację stwarza duża 
możliwość pozyskiwania, po spełnieniu stosow-
nych warunków, różnego rodzaju, bardzo znacz-
nych, środków finansowych. Dawniej było to 
możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie.

M.L.: Dziękuję za analizę problematyki sa-
morządności terytorialnej. Życzę, aby Pana 
postulaty zostały zrealizowane w najbliższej 
przyszłości. 

Maciej Liburski: Minęło 30 lat od przywrócenia 
samorządu terytorialnego. Fakt ten skłania do 
refleksji nad działalnością samorządowców na 

szczeblu podstawowym. 
Kiedy rozpoczęła Pani 
swoją działalność w sa-
morządzie?
Małgorzata Fryt: Mój 
pierwszy czynny kontakt 
z  s a m o r z ą d e m  b y ł 
w 1995 roku, kiedy we-
szłam do Zarządu Osie-
dla nr 3. Nie oznacza to, 
że sprawy samorządowe 
były mi wcześniej obce. 

SPRAWY SAMORZĄDOWE ZAWSZE MNIE INTERESOWAŁY
Z Małgorzatą Fryt – przewodniczącą Zarządu Osiedla Jurajskiego w Krzeszowicach rozmawia Maciej Liburski.

Dokładnie śledziłam, jak po 1989 roku rozwija 
się samorządność i umiejętność współdziałania 
Polaków w ramach lokalnych społeczności. Jak 
wiemy, początki przemian ustrojowych były 
bardzo trudne i nie każdy sobie radził. Część 
społeczeństwa była zagubiona. Nie mam znaczą-
cej przeszłości w działalności  i przynależności 
związkowej czy partyjnej. Należałam do „Solidar-
ności” 80, brałam udział w strajkach zakładowych 
i to wszystko.

M.L.: Jak zdobywała Pani doświadczenie jako 
działacz społeczny?
M.F.: W latach 1977-2007, zgodnie z wykształce-
niem, pracowałam w największej firmie ogrodni-
czej w Krzeszowicach – w Stacji Hodowli Roślin 

Ogrodniczych, potem PHRO, w dziale hodowli 
pomidora szklarniowego. Była to praca dająca 
wiele satysfakcji z jej efektów, to jest nowych 
polskich odmian pomidorów pod osłony. Jestem 
współtwórcą kilkunastu odmian. Nowe odmiany 
pomidorów testowane były zarówno w innych 
kombinatach szklarniowych, jak i u prywatnych 
ogrodników. Należało je sprawdzać, wizytując 
miejsca wysadzeń. Kontakty międzyludzkie, 
umiejętność rozmów z ogrodnikami stanowiły 
kluczowy element tego procesu, co nie zawsze 
było łatwe. Ludzie często byli nieufni i przeko-
nanie ich do współpracy należało do trudnych 
zadań. Trudnych, jednak ciekawych. W tamtym 
okresie rodzina i praca stanowiły dla mnie 
priorytet. Na nic innego nie było czasu. Kiedy 
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przeszłam na emeryturę postanowiłam zaan-
gażować się w pracę społeczną, samorządową. 
Interesował mnie ten rodzaj działalności, lubię 
obserwować, jak zmienia się środowisko i ludzie. 
Miałam dużo energii i pomysłów, co do rozwoju 
mojego osiedla i rodzinnego miasta. W 2007 
roku zostałam wybrana na przewodniczącą Za-
rządu Osiedla nr 3 w Krzeszowicach.

M.L.: Osiedle nr 3 to obecnie Osiedle Jurajskie. 
Przypomnijmy, jaka jest jego lokalizacja i hi-
storia.
M.F.: Osiedle Jurajskie jest dużym i bardzo 
zróżnicowanym miejscem pod względem infra-
struktury i przekroju społecznego. Znajdują się 
tu bloki mieszkalne (ul. Długa, Szarych Szeregów, 
Stopki, Żbicka) i domki jednorodzinne (ul. Leśna, 
Czycza, Reymonta, Zimna Woda, Krakowska).
Potrzeb jest bardzo dużo. Funkcjonują tu także 2 
Spółdzielnie Mieszkaniowe „Przyjaźń” i „Nowość”, 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, 
Policja, Witaminka i wiele innych firm. W roku 
2008, w drodze głosowania mieszkańców, zo-
stała wybrana nazwa osiedla, zatwierdzona 
uchwałą Rady Miejskiej nr XX/140/2008 w dniu 
24.04.2008 r. Od tego czasu jesteśmy Osiedlem 
Jurajskim – brzmi to zdecydowanie lepiej, niż 
Osiedle nr 3.

M.L.: Jaki był styl Pani pracy?
M.F.: Jako przewodnicząca Zarządu Osiedla 
zebrania członków Zarządu organizowałam 
początkowo w terenie, aby sprawdzić, co i gdzie 
jest do zrobienia – wszystko skrzętnie było za-
pisywane. Na zebraniach wprowadziłam nowy 
sposób prezentacji proponowanych i wykona-
nych zadań, poprzez pokaz multimedialny. Aby 
ułatwić mieszkańcom identyfikację z osiedlem, 
wprowadzone zostało jego logo. W 2012 roku 
logo zostało wybrane na zebraniu i zatwierdzone 
przez radnych RM.

M.L.: Jak wyglądało finansowanie prac podej-
mowanych przez Zarząd Osiedla?
M.F.: Na początku przyznawane fundusze były 
skromne – był to jedynie tzw. fundusz wiejski, 
który na niewiele wystarczał, np. w 2007 roku 

było to 39 285 zł. Jedną małą inwestycję robiło 
się czasami przez 2 lata. Sytuacja zaczęła się 
wyraźnie poprawiać od 2008 roku, kiedy to osie-
dlom został przyznany tzw. fundusz drogowy, 
który stanowił w naszym przypadku, tj. w 2008 r., 
20 000 zł dodatkowych środków. Z roku na rok 
fundusze rosły. Obecnie osiedle liczy około 2800 
osób i łączna kwota, którą dostajemy to około 
160 000 zł. Władze samorządowe gminy dawały 
coraz większą swobodę i okazywały zaufanie do 
decyzji podejmowanych przez mieszkańców, 
w kwestii tego, co w pierwszej kolejności należa-
łoby na osiedlu zrobić. Pozostaje mieć nadzieję, 
że ten trend nie ulegnie zmianie w przyszłości. 
Jest to fundament sprawnie działającego samo-
rządu.

M.L.: Jakie najważniejsze inwestycje zostały 
zrealizowane?
M . F. :  N a  n a s z y m  o s i e d l u ,  r ó w n o l e g l e 
z działaniami marketingowymi, realizowane 
były prace inwestycyjne, finansowane zarówno 
ze środków osiedla, jak i z budżetu Gminy oraz 
uzyskanego dofinansowania z Powiat, tzw. IS. 
Środki finansowe rozdzielaliśmy tak, aby żadna 
część osiedla nie była zapomniana. W kadencji 
2007-2011 zrobiliśmy chodnik na ul. Leśnej, 
pierwszy etap, nakładkę na ul. Czycza (bocznej), 
chodnik na ul. Długiej, a w ramach IS – chodnik 
na ul. Żbickiej. W kadencji 2011-2015 remont ul. 
Długiej – jej poszerzenie; parkingi (2011), ciąg 
dalszy budowy chodnika na ul. Leśnej. W roku 
2013 wyremontowana została ulica Stopki, na 
której od 70 lat nie było robione nic – wymie-
niono tam rury kanalizacyjne, nowe oświetlenie 
i nawierzchnię wraz z parkingami. Nie ukrywam, 
że sprawiło mi to dużo radości. Z roku na rok 
osiedle piękniało. W 2014 roku na osiedlu wybu-
dowaliśmy plac zabaw dla dzieci wraz z siłownią 
plenerową –to było novum w tamtym czasie. 
Projekt został dofinansowany przez LGD. W kolej-
nej kadencji 2015-2018 sztandarową inwestycją 
był remont ul. Krakowskiej, w której nasze osie-
dle partycypowało w kosztach – przeznaczyli-
śmy 100 000 zł. W następnym roku prowadzono 
remont ul. Żbickiej. Staramy się zadbać o różne 

Maciej Liburski: Rozmowę o tradycji lokalnej 
samorządności chciałbym poświęcić jej pod-
stawowej strukturze jaką jest Osiedle. Zanim 
przejdziemy do tego tematu proszę powiedzieć 
od kiedy zainteresowała się Pani sprawami 
społecznymi?
Krystyna Drewnowska: Sprawy społeczne 
zawsze były mi bliskie. Działałam w komitetach 
rodzicielskich w szkołach, do których chodziły 

moje dzieci. Pierwszym 
ważnym przedsięwzię-
ciem była zainicjowana 
z dobrowolnych składek 
mieszkańców tzw. bu-
dowa prowizorycznych 
p r ze j ś ć  d l a  p i e s z yc h 
z płyt  rozbiórkowych 
w centrum miasta.  Te 
„chodniki” funkcjonują 
już ćwierć wieku, do dziś. 

Impulsem, który spowodował, że podjęłam funk-
cję społeczną w 1996 roku była próba obrony 
przed podzieleniem gruntu, przeznaczonego 
na plac zabaw dla dzieci, na działki budowlane. 
Zostałam przewodniczącą osiedla Ćmany, którą 
to funkcję pełnię do chwili obecnej.

M.L:  To długi okres. Osiedle zmieniło się, 
a nawet zdążyło w tym czasie zmienić nazwę 
na Nowy Świat. Wracając do połowy lat 90., 
przypomnijmy, że była Pani także radną Rady 
Miejskiej w Krzeszowicach.
K.D: Tak, w latach 1998-2002 byłam radną III ka-
dencji. Był to czas modernizacji oczyszczalni ście-
ków oraz kanalizacji gminy, a dla mnie – zdoby-
wania nowych doświadczeń w pracy społecznej.

M.L: Wróćmy jednak do Osiedla i związanych 
z nim najważniejszych problemów.
K.D: Część Osiedla położona „za torami” powsta-
ła w ubiegłym wieku, w latach 60., na gruncie 
bagnistym, w szczerym polu. Nasyp kolejowy 

aspekty życia mieszkańców, w tym też o bez-
pieczeństwo. Osiedle sfinansowało oświetlenie 
przejścia dla pieszych na drodze krajowej 79 oraz 
dofinansowało sygnalizację świetlną na skrzyżo-
waniu ulic Żbickiej i Legionów Polskich. Trudno 
mi wymieniać wszystkie inwestycje – przecież to 
jest 13 lat pracy.

M.L.: A perspektywy rozwoju Osiedla Jurajskie-
go na przyszłość?
M.F.: Obecnie osiedle rozbudowuje się bardzo 
dynamicznie – powstały już 3 nowe bloki miesz-
kalne – dwa na ul. Szarych Szeregów i jeden 
na ul. Reymonta, buduje się dużo domów jed-
norodzinnych, a w perspektywie czasowej ma 
powstać duże osiedle mieszkaniowe z funduszy 
„mieszkanie+” (za Bricomarché). Powstaje też 
nowa droga w tamtej okolicy. Wkrótce będziemy 
największym osiedlem w Krzeszowicach, z nowy-
mi wyzwaniami i problemami.

M.L.: Jakie organizowane na Osiedlu programy 
społeczne, rekreacyjne najbardziej integrowa-
ły mieszkańców?
M.F.: W ramach wspólnoty mieszkańców or-
ganizowaliśmy imprezy letnie: „Spotkajmy się 
i poznajmy”, sprzątanie osiedla, a od 2016 r. wraz 
ze Szkolnym Klubem Sportowym „Jedynka” orga-
nizujemy Dzień Dziecka.

M.L.: Czym jest dla Pani z perspektywy tych lat 
praca społeczna w samorządzie?
M.F.: Praca dla lokalnej społeczności daje mi 
poczucie dużej satysfakcji i spełnienia. Od 2012 
jestem powoływana przez kolejnych Burmi-
strzów do kapituły Nagrody Burmistrza Gminy 
„Źródło Sukcesu”. W kadencji 2008-2011 byłam 
przewodniczącą Gminnego Koła Sołtysów. Przez 
koleżanki i kolegów byłam też wytypowana na 
najlepszego sołtysa roku. O mojej działalności 
mogłabym opowiadać jeszcze bardzo długo 
– ten rodzaj pracy jest moją pasją. Lubię ludzi 
i lubię im pomagać.

M.L.: To wyjaśnia wszystko. Dziękuję za rozmo-
wę. Życzę dalszych sukcesów.

SAMORZĄDOWIEC Z ĆMAN
Z Krystyną Drewnowską – przewodniczącą osiedla Nowy Świat, radną III kadencji rozmawia Maciej Liburski.

odgradza osiedle od centrum miasta, co wiąże 
się z poważnymi niedogodnościami i skutkuje 
rozciągniętymi w czasie koniecznymi wysokimi 
nakładami. Czasem się słyszy, że nasze osiedle to 
osiedle bogaczy. Ja uważam, że ludzie budujący 
swoje domy to pracowici i odważni wizjonerzy, 
którzy w ówczesnych, zupełnie odmiennych 
realiach, mieli odwagę podjąć takie wyzwanie 
i po latach wyrzeczeń osiągnęli widoczny sukces.  

M.L: Jak Pani, jako przewodnicząca Osiedla, 
z perspektywy 24 lat ocenia zachodzące zmia-
ny?
K.D: W tak długim czasie wiele się zmieniło na 
naszym osiedlu. Wybudowane zostały chodniki, 
jezdnie remontowane były cyklicznie, powstał 
pierwszy w gminie plac zabaw dla dzieci, inwe-
stycja, która nadal wymaga dofinansowania. 
Wyrosły posadzone wokół placu drzewa, tworząc 
dobry klimat dla relaksu. Według mnie dużym 
sukcesem było przyznanie osiedlom miejskim 
w 2007 roku  środków, tak zwanych „drogowych”. 



www.ckiskrzeszowice.pl [ 23 ]

NOWY DYREKTOR
Od 1 czerwca dyrektorem Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach jest Paweł Czyż. Z nowym szefem CKiS rozmawia Marian Lewicki.

Spowodowało to de facto coroczną podwyżkę 
o 100% przyznawanych środków, którymi dys-
ponują osiedla i umożliwiło współdziałanie z Po-
wiatem w ramach IS-ów. Wszystkie nasze środki 
finansowe przez lata kierowane były na budowę 
chodnika wzdłuż ulicy Żbickiej – łączącego osie-
dle z centrum miasta. W roku 2012 wybudowano 
kładkę dla pieszych nad torami bocznicy kole-
jowej i podjęto remont wiaduktu. Przed nami 
budowa drogi między ulicą Żbicką a Legionów 
Polskich. Pierwszy etap został już wykonamy. 
Jest to oddana do użytku droga przy kościele pw. 
św. Jana Pawła II. Całkowity projekt został przyję-

ty i zatwierdzony w grudniu 2019 roku. Obejmu-
je on budowę traktu pieszo-rowerowego łącznie 
z przejściem przez tory i odwodnieniem całego 
terenu. Warunkiem koniecznym do realizacji jest 
budowa ulicy Batalionów Chłopskich. Inwestycja 
ta umożliwia spływ wód opadowych z Osiedla 
do rzeki. Mam nadzieję, że w roku 2021 zostanie 
zakończona realizacja tego projektu.

M.L: Co z perspektywy czasu uznaje Pani za 
swój największy sukces?
K.D: Wyróżnienie w konkursie na najlepszego 
Sołtysa Małopolski w roku1999 oraz gminne 

wyróżnienie w 2013, a także nominację do 
„Źródła Sukcesu”. To miłe wydarzenia, motywu-
jące do dalszej pracy. Jednak bez grupy ludzi 
pracujących w Zarządzie Osiedla niemożliwa jest 
efektywna praca. Praca w samorządzie wymaga 
cierpliwości i dyscypliny. Na konkretne efekty 
trzeba długo czekać – mają w nich duży udział 
koleni burmistrzowie, radni Rady Miejskiej i Rady 
Powiatu. Miło mi, że samorząd dał mi szansę po-
zostawienia śladu na ziemi.

M.L: I niech to będzie puentą naszej rozmowy. 
Serdecznie dziękuję. Życzę dalszych, motywu-
jących sukcesów. 

Marian Lewicki: Gratuluję wygranej w konkur-
sie. Miał Pan dwóch konkurentów, więc domy-
ślam się, że jakieś emocje i niepewność były. 
Paweł Czyż: Raczej mobilizacja, bo przecież kon-
kurs jest pewną formą rywalizacji. Przed rozmo-
wą z komisją byłem trochę zestresowany; myślę 
jednak, że nie miało to wpływu na moje odpo-
wiedzi. Po werdykcie poczułem radość i ulgę, bo 
proces rekrutacji trwał dość długo.

M.L.: Podstawą do rozstrzygnięć w konkursie 
jest zawsze program kandydata. Pańskie pro-
pozycje musiały być, w ocenie komisji, najlep-
sze. Nie będziemy cytować całego programu, 
ale proszę powiedzieć o najważniejszych ob-
szarach i pomysłach. Jak będzie funkcjonować 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
kierowane przez Pawła Czyża?
P.Cz.: Najważniejsza rzecz, która znalazła się 
w moim programie to duża koncentracja na ko-
munikacji poprzez media społecznościowe. Cen-
trum będzie zmieniać model komunikacji na taki, 
który pozwoli nam na dotarcie do jak największej 
grupy odbiorców. To jest priorytet na najbliższy 
czas. Będziemy obserwować skuteczność na-
szych działań i na bieżąco je korygować. Mamy 
wśród pracowników grupę osób, które świetnie 
rozumieją te narzędzia. Będziemy tworzyć sieć 
wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy 
osobami i instytucjami z gminy Krzeszowice, ale 
też spoza niej. Jeśli zaś chodzi o ofertę, to nie 
przewiduję rewolucji. Wszystkie realizowane do-
tąd projekty, które nadal są i będą atrakcyjne dla 
odbiorców, chcemy kontynuować. Oczywiście 
poszukiwać będziemy takich rozwiązań, które 
wpłyną na atrakcyjność oferty. Pozostawiamy 
sobie także pole na wdrażanie nowości.

M.L.: Do tej pory był Pan utożsamiany z dzia-
łalnością w obszarze sportu. Co powie Pan 
osobom, które chciałyby podważać pana kom-
petencje w sferze kultury?
P.Cz.: Centrum Kultury i Sportu to nie jest tylko 
dyrektor, ale przede wszystkim pracownicy tej 
instytucji i osoby z nami współpracujące. Mamy 
tu grupę świetnych specjalistów w dziedzinach 
związanych z kulturą. Ma mnie kto wspierać 
i ma kto przygotowywać tego rodzaju ofertę dla 
mieszkańców. Posiadamy określoną strukturę or-
ganizacyjną, są działy odpowiedzialne za kulturę, 
są też osoby odpowiedzialne za sport, a moją 
rolą jest odpowiednia koordynacja i zarządzanie 
wszystkimi procesami i pilnowanie, aby oferta 
była jak najlepsza. 

M.L.: To co jest najbardziej widoczne w działal-
ności centrów kultury, to duże imprezy plenero-
we. Pewnie w tej chwili trudno jest podać jakieś 
terminy, ale czy w planach nowego dyrektora 
jest realizacja jakichś imprez masowych? Nie 
było Majówki, raczej nie będzie imprezy na ko-
niec lata, ale jak może wyglądać przyszły rok?
P.Cz.: Na pewno przygotujemy tego rodzaju 
ofertę rozrywkową na przyszły rok. Dzisiaj 
trudno jest mówić o szczegółach. Z pewnością 
będziemy zastanawiać się nad formułą Poże-
gnania Lata czy Majówki. Te imprezy powinny 
się różnić charakterem i oczywiście treścią. 
Szczególnie warto zmienić charakter Majówki. 
Nadać jej bardziej kameralny nastrój. Może zre-
zygnujemy z jednej dużej sceny na rzecz kilku 
mniejszych, usytuowanych w kilku miejscach. 
Byłoby znakomicie, gdyby udało nam się wrócić 
z częścią wydarzeń do Parku Bogackiego. Okazję 
do realizacji większych przedsięwzięć widzę 
w dwóch wielkich imprezach sportowych, które 
odbywać się będą w przyszłym roku – mam tu na 
myśli Igrzyska Olimpijskie oraz piłkarskie Euro. 
Mieliśmy już w 2018 Strefę Kibica i dzięki temu 
projektowi mamy sporo doświadczeń i wnio-
sków. Wiemy, co było dobre, a co ewentualnie 
trzeba poprawić. Zdaję sobie sprawę, że tak duże 
wydarzenie nie odbędzie się bez odpowiednie-
go zabezpieczenia finansowego, więc może nie 
w takiej skali jak w 2018, ale postaramy się zorga-
nizować dla mieszkańców wspólne przeżywanie 
sportowych emocji.

M.L.: Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Centrum 
Kultury i Sportu to nie tylko pałac Vauxhall, 
ale też świetlice w Tenczynku i Nowej Gó-
rze, Kopalnia Talentów, hala sportowa przy  
ul. Długiej i Orlik w Krzeszowicach. W każdej 
z tych lokalizacji realizowane są zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Czy z początkiem nowego 
roku szkolnego możemy spodziewać się jakichś 
nowych, ciekawych propozycji?
P.Cz.: Na temat konkretnych zajęć w tych lo-
kalizacjach porozmawiamy w połowie wakacji, 
tak, aby na koniec sierpnia dysponować gotową 
ofertą na pozostałą część bieżącego roku. Chcie-
libyśmy kontynuować dotychczasowe przedsię-
wzięcia, a co do nowych propozycji, to liczymy 
na sugestie i inspiracje, dotyczy to zarówno 
Krzeszowic, jak i naszych filii. Jako samorządowa 
instytucja mamy świadomość swojej misji, a jed-
nym z jej głównych celów jest tworzenie odpo-
wiednich, dobrych postaw i zachowań. Ważne 
jest, aby działalność edukacyjną realizować już 
wśród najmłodszych, stąd nasze programy, które 
realizujemy w Galerii w Pałacu Vauxhall czy Ko-
palni Talentów, muzyczne audycje szkolne, ale 
też dodatkowe lekcje wychowania fizycznego, 
realizowane w klasach 1-3. Te działania muszą 
być prowadzone konsekwentnie i długofalowo. 
Efekty w postaci świadomych odbiorców sztuki 
czy osób rozumiejących, jak ważna dla życia 
i zdrowia jest aktywność fizyczna, z pewnością 
zobaczymy za kilka lat. 

M.L.: Dziękuję za rozmowę.
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28 czerwca 2020 roku w Galerii w Pałacu 
Vauxhall została udostępniona wystawa fo-
tografii Wojciecha Plewińskiego – jednego 
z najbardziej znanych, cenionych i wszech-
stronnych fotografów polskich.
Wojciech Plewiński urodził się w 1928 roku 
w Warszawie. Ukończył architekturę na Poli-
technice Krakowskiej. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Fotografików, uhonorowany 
tytułem EFIAP Międzynarodowej Federacji Sztuki 
Fotograficznej oraz wieloma odznaczeniami pań-
stwowymi. Od 1957 roku pracował dla tygodnika 
„Przekrój” jako fotograf, który stworzył unikatowy 
styl kobiecego portretu.

Plewiński jest autorem fotografii do blisko 500 
okładek „Przekroju”. Zdjęcia te odznaczają się 
dbałością kompozycyjną, czystością kadru oraz 
niekonwencjonalnym spojrzeniem. Używane 
przez niego skróty perspektywy uwypuklają 
najbardziej interesujące fragmenty zdjęć – często 
nienaturalnie podkreślone części kobiecego cia-
ła. Zdjęcie dla Artysty ma stanowić „dzieło skoń-
czone”, które zaistnieje w oku fotografa, a dzięki 
stosowaniu rygorystycznych zasad kompozycji, 
zmaterializuje się w trwałej formie fotografii. Wy-
uczony architekt odruchowo i mimowolnie kon-
centrował się na aspektach formalnych, co zna-
cząco wpłynęło na rozpoznawalność jego stylu.

Czasy PRL, w których przyszło pracować Ple-
wińskiemu nie ułatwiały kreowania własnego 
sposobu widzenia. W dużej mierze inspirował 
się twórczością światowych fotografów, takich 
jak Robert Doisneau, Édouard Boubat oraz 
Henri Cartier-Bresson. Słynne „kociaki” z okładek 
„Przekroju” – często zmysłowe i tajemnicze – były 
autorskim pomysłem, który ówcześnie spopu-
laryzował ściśle określony typ urody. W myśl 
redaktora naczelnego „Przekroju” Mariana Eilego 
okładki czasopisma miały być wzorowane na 
zachodnich magazynach, ukazujących twarze 
pięknych kobiet. Wojciech Plewiński zdołał nie 
tylko wyszukać odpowiednie dziewczyny, ale 
ukazać ich dotąd nieodkryty urok.

Niejednokrotnie sam charakteryzował swoje mo-
delki, dając im wskazówki jak mają być ubrane, 
uczesane i umalowane. Poprzez kompleksowe 
podejście do fotografii chciał wydobyć wnętrze 
człowieka, jego charakter, osobowość i sposób 
bycia. Sam decydował kogo i w jakiej stylizacji 
chce sfotografować. Denerwował się kiedy zna-
jomi podsyłali mu dziewczyny, mówiąc: Musisz ją 
zobaczyć i sfotografować. Na co sam odpowiadał: 
Jeśli widzisz albo znasz dziewczynę, to mi ją tylko 
pokaż i nic więcej. Zrób tak, żebym ja ją na cztery 
sekundy mógł zobaczyć. 

W ten sposób wylansował setki młodych dziew-
cząt. „Przekrój” stał się kopalnią nowych twarzy, 
poszukiwanych często przez ówczesny rynek 
filmowy. Wśród znanych kobiet sportretowanych 
przez Plewińskiego były m.in.: Beata Tyszkiewicz, 
Anna Dymna, Teresa Tuszyńska, Barbara Kwiat-
kowska oraz Ewa Krzyżewska.

Poszukiwania okładkowych twarzy nieraz przy-
pominały typowe polowania. Jak wspomina 
Artysta, niełatwo było odszukać odpowiednią 
dziewczynę. Trafne wydaje się zatem porównanie 

DZIEWCZYNY „PRZEKROJU” OKIEM WOJCIECHA  
PLEWIŃSKIEGO

fotografa do myśliwego. Sam Plewiński, pracując 
w Instytucie Zootechniki UJ, zaczął polować za 
namową Włodzimierza Puchalskiego – pioniera 
fotografii zootechnicznej w Polsce. Tradycje my-
śliwskie Plewiński wyniósł już z domu, w którym 
ojciec uprawiał sztukę łowiecką. W tym kontek-
ście fotografia ukazuje swą pierwotną funkcję 
jako medium umożliwiające ciągłe poszukiwanie 
upragnionego trofeum.

Co takiego sprawia, że podobają nam się dziew-
czyny „Przekroju”? Kiedy zauważymy pewną 
spójność całego cyklu okładkowych zdjęć, na-
szym oczom ukazuje się obraz ówczesnej mody 
oraz stylu życia. Plewiński z niezwykłą lekkością 
potrafi scalić sylwetki portretowanych kobiet 
z otoczeniem. Wielokrotnie fotografował swoje 
modelki w scenerii pejzażu. Na jego fotografiach 
kobiety przeważnie spoglądają w stronę obiekty-
wu, tym samym nawiązując kontakt z oglądają-
cym zdjęcie. Rodzi to swego rodzaju więź i chęć 
spędzenia dłuższego czasu z portretem. Wówczas 
odkrywamy zarys kształtnej figury, pełen wdzię-
ku wyraz twarzy, a także wyróżniający się układ 
dłoni. Szczególnie wyeksponowane ręce budzą 
skojarzenia z gestami aktorów, odgrywających 
teatralne role. Jednak fotografowane „kociaki” 
to często zwyczajne dziewczyny, bez nazwiska 
i aktorskiej przeszłości. Ich naturalne pozy świad-
czą o zaufaniu do fotografa. Plewiński przyznaje, 
że do fotografii podchodzi od strony formalnej, 
dbając bardziej o jej kompozycję niż treść. Jednak 
ostatecznie potrafi ukazać najistotniejsze cechy 

portretowanych osób. Stąd ta śmiałość bijąca 
z twarzy fotografowanych kobiet. Każda chciała 
być dziewczyną okładki „Przekroju”. Każda chciała 
pozować Plewińskiemu.

Na wystawie możemy oglądać również teatralne 
kompozycje Wojciecha Plewińskiego. Współpra-
cował on z najbardziej znanymi teatrami oraz 
reżyserami w Polsce. Doświadczenia w pracy 
z aktorami na scenie dały mu inspiracje kadrów, 
które wykorzystywał w fotografii portretowej. 
Przed wykonaniem sesji teatralnej skrupulatnie 
przygotowywał się do zdjęć, oglądając spektakle 
na próbach generalnych. Wybierał najbardziej 
emocjonujące fragmenty sztuk, a także foto-
grafował zakulisową pracę reżyserów, aktorów, 
scenografów i całego zespołu. Teatr najpełniej 
ukazuje aspekty warsztatu Fotografa. Pozowane 
sceny Artysta interpretował jako autentyczny 
reportaż. Obca mu była inscenizowana fotografia 
studyjna. 

Poprzez swoje kadry Plewiński starał się – jak 
mówi – przekazać teatr, zachować charakter sztuki.

kaMil kłeczek
 Kurator wystawy

Wystawa „Wojciech Plewińskie. Fotografie” 
będzie czynna do 30 września 2020 roku.

Godziny otwarcia Galerii:
wtorek-piątek: 9.00-16.00

niedziela: 10.00-14.00
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Galeria pod 1edynką  w Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zaprasza 
na wystawę malarstwa i rysunku Ingi Gasek  
– „Principium – Początek”.
Inga Gasek – dziewczyna, która kocha konie.
Od wczesnego dzieciństwa lubiła zwierzęta. Gdy 
miała 8 lat rodzice dostrzegli jej pasję i zapisali ją 
na naukę jazdy konnej. Jak czas pokazał, nie cho-
dziło tylko o jazdę – Inga kocha konie i wie o nich 
bardzo dużo. Opowiedziała mi o swoim pierw-
szym spotkaniu z tymi majestatycznymi zwierzę-
tami. Było to zimą, kiedy to warunki pogodowe 
wyjątkowo nie sprzyjały jeździe. Nie zraziło jej to 
jednak, a wręcz przeciwnie – spowodowało, że 
chciała nie tylko uczyć się jazdy, ale też poświęcić 
swój wolny czas na opiekę nad tymi zwierzętami. 
I tak jest od siedmiu lat. Kiedy pojawiło się u niej 
zainteresowanie sztuką, postanowiła przelać na 
papier i płótno swą miłość do tych zwierząt. I tak 
zaczęły powstawać portrety końskie. 

Inga jest osobą ambitną i nie lubiącą stać w miej-
scu. Pojawiła się w mojej pracowni, żeby nieco 
doszlifować swoje umiejętności. Ciężko pracowa-
ła przez rok, słuchała wszelkich moich uwag i jej 
talent rozkwitł. Inga ma otwarty umysł, chętnie 
się uczy i eksperymentuje, co jest bardzo ważne 
w twórczej pracy. Droga jeszcze przed nią długa, 
ale już dzisiaj widać, że pasja, zamiłowanie do 
sztuki, miłość do zwierząt, ogromna wrażliwość, 
tworzą z niej osobę niezwykłą i utalentowaną, 
która idzie do przodu i z pewnością zajdzie dale-
ko. Tego z całego serca jej życzę.

BarBara Dec

Wystawę można zobaczyć  
do 30 września 2020. 

1EDYNKA  
ZAPRASZA

NIECH ŻYJE KOLOR!
Konkurs plastyczny – organizowany online przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
– rozstrzygnięty!
Konkurs, skierowany do dzieci w wieku od 5 do 9 lat, miał zasięg lokalny. Wpłynęły piękne koloro-
we prace, dlatego nie był to łatwy wybór i trudno było nagrodzić tylko 4 prace. Pierwszą nagrodę, 
którą jest publikacja pracy plastycznej na okładce lipcowego „Magazynu Krzeszowickiego”, komisja 
konkursowa przyznała Weronice Piechowicz. Trzy wyróżnienia – nagrodzone miesięcznym karnetem 
na wybrane zajęcia organizowane w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach – otrzymują: Maria 
Szybowska, Oliwia Buczak i Zofia Szybowska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Moc gratulacji dla zwycięzców.
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Czy w dobie pandemii potrzebna jest sztuka: wielka powieść, w któ-
rej można się zatopić i zapomnieć o świecie, wiersz do zamyślenia 
i zachwytu, koncert, piosenka…? Przekonaliśmy się, że tak! Tęskni-
liśmy oczywiście bardzo za spotkaniami z przyjaciółmi i oddaloną 
z konieczności rodziną, za spojrzeniem z bliska w oczy innego 
człowieka, dalekimi spacerami, imprezami, premierami filmowymi. 
W chwilach takiej tęsknoty kruche piękno zapisane w słowach, 
dźwiękach i kolorach na pewno mogło nam pomóc, wyciszyć, przy-
nieść radość.
Dlatego bardzo się cieszę, że mimo trudności odbywa się ten jubileuszo-
wy 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Oczywiście wszystko na razie 
jest inaczej: przesunięte terminy, inna forma. Uczestnicy miejsko-gmin-
nych eliminacji, które odbyły się 8 czerwca, przesłali do Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach filmiki (obowiązkowo nagrane telefonem 
komórkowym) ze swoimi prezentacjami, a my – jurorzy: Marta Smutek, 
Stanisław Czesław Kurdziel i pisząca te słowa – oglądaliśmy, słuchaliśmy 
i podejmowaliśmy decyzje o nagrodach, wyróżnieniach i udziale w dal-
szych konkursowych zmaganiach. Wzruszające i budujące jest to, że aż 
30 osób zdecydowało się wziąć udział w tych przesłuchaniach. Nie było 
to przecież łatwe w sytuacji zamkniętych szkół, domów kultury, biblio-
tek itd. Tym bardziej więc jesteśmy wdzięczni rodzicom, instruktorom, 
nauczycielom, którzy pomogli uczniom w przygotowaniu się do wystę-
pu i w realizacji filmowej prezentacji. 

W eliminacjach były reprezentowane wyłącznie szkoły podstawowe 
(czekamy w przyszłości na starszych uczniów), wystąpiła też jedna oso-
ba dorosła. Słuchaliśmy więc uczniów z Paczółtowic (8), Nowej Góry (7), 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach (6), z Czernej (4), Tenczyn-
ka (2), z Woli Filipowskiej (1). 

Zgodnie z zaleceniem (sugestią) Komitetu Organizacyjnego OKR na rok 
2020 uczestnicy zaprezentowali przynajmniej jeden utwór wybranego 
polskiego Noblisty. Jak zwykle ocenialiśmy dobór repertuaru, jego zwią-
zek z wiekiem, temperamentem, osobowością recytatora, zrozumienie, 
i interpretację mówionych tekstów, dykcję, kulturę słowa i ogólny wyraz 
artystyczny. Jestem przekonana, że czasem niedoskonałość nagrania 
(pośrednikiem była niestety w tym roku technika) obniżała wartość pre-
zentacji i nie dawała pełnego obrazu umiejętności i talentów wykonaw-
ców. Najciekawsze były te filmiki, które pozwalały obserwować twarz 
i oczy (owe zwierciadła duszy) mówiącego. Wtedy też lepiej można się 
było wsłuchać w wypowiadany tekst. Dlatego podobała nam się Emilka 
Godyń (II miejsce w kat. I-III) z niebieskimi oczami i w niebieskiej blu-
zeczce, filmowana bardzo ciekawie i dynamicznie, a także Zuzia Czech 
(III miejsce w kat. I-III), która mówiła wybrane teksty siedząc po turecku 
w kąciku udekorowanym serduszkami i zapisanym nad głową imieniem. 
Podobał nam się również Piotr Rabijasz (III miejsce, kl. IV), który swobod-
nie i z aktorskim talentem wcielał się w rolę wędrowca i zabawnie głosił 
„Odę do starości”. Miłe wrażenie zrobiła także na jurorach pełna wdzięku 
i delikatności Maja Wasiak z klasy II (III nagroda), wyrazista i obdarzona 
talentem Łucja Kot (III miejsce w kat. I-III). Zachwycił nas jeden z naj-
młodszych uczestników konkursu Oliwier Koźbiał z Tenczynka, który 

brawurowo wykonał „Lokomotywę” Juliana Tuwima (I miejsce w kat. 
I-III). W kategorii uczniów IV-VIII najdojrzalej zaprezentował się Szymon 
Żak ze Szkoły Podstawowej w Paczółtowicach, który bardzo ciekawie po-
wiedział wiersz „Nienawiść” Wisławy Szymborskiej, znakomicie operując 
ironią i ciszą (I miejsce). Interesujący, wyrazisty i zróżnicowany był także 
repertuar zaprezentowany z talentem przez Bartosza Godynia z Czernej, 
który również uzyskał I miejsce w kat. IV – VIII.

W Turnieju Poezji Śpiewanej wystąpiła z powodzeniem, choć bez akom-
paniamentu (z powodu domowego zamknięcia), Katarzyna Dudek z No-
wej Góry, wykazując się muzykalnością, głębokim zrozumieniem nieła-
twych tekstów poetyckich i pieśni. Duże wrażenie zrobił na nas występ 
pani Emilii Owoc, która w turnieju „Wywiedzione ze Słowa” przedstawiła 
przejmujący collage złożony z wielu wierszy, prozy artystycznej i pieśni 
o miłości, śmierci, Zagładzie, wojnie, powrotach, ludzkim losie. To była 
bardzo wzruszająca i piękna prezentacja. 

Oczywiście brakowało nam w tym roku „żywej” obecności recytato-
rów i publiczności, emocji konkursowych, prawdziwych uśmiechów, 
a czasem łez. Cieszymy się jednak, że chociaż w taki sposób mogliśmy 
się spotkać w tym trudnym czasie. Mamy nadzieję, że dla uczestników 
konkursu była to także przygoda i radość. 

Dziękujemy wszystkim za pracę włożoną w przygotowanie każdego 
występu. Wierzymy, że spotkamy się w normalnych warunkach za rok. 
Zachęcamy do poszukiwania oryginalnych, ważnych i pięknych tekstów, 
które będą wyrażały Wasze emocje, pragnienia, poczucie humoru, lęki, 
radości i pozwolą zaprezentować artystyczne talenty. Życzymy wspania-
łych wrażeń w tych wakacyjnych, ale też literackich wędrówkach.  

teresa nowaK

JAK SPOJRZENIE W OCZY, JAK PODANIE RĘKI 
MIEJSKO-GMINNE ELIMINACJE 65. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
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„ANOMALISA” 
w reż. Charliego Kaufmana

17 lipca, piątek, godz. 18.00 
Wszystkich klubowiczów oraz sympatyków kina zapraszamy 
do Kopalni Talentów w Krzeszowicach, przy ul. św. Floriana 3. 

Dyskusję po filmie poprowadzi Urszula Honek.
Prosimy o przyniesienie maseczek.

Wstęp wolny.

ZAPRASZA PO PRZERWIE!

SUKCES RECYTATORÓW  
Z GMINY KRZESZOWICE
Przesłuchania online eliminacji powiatu krakowskiego 65. Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego miały miejsce w dniach 1-3 lipca 2020 r. Jury 
w składzie: Robert Kasprzycki – muzyk, poeta, pisarz, Grażyna Skotnicka – 
aktorka, Maria Knapik – polonistka, po wysłuchaniu 70 uczestników z gmin 
powiatu krakowskiego, wyłoniło zwycięzców. 

Laureaci z gminy Krzeszowice:
W kategorii Szkoły Podstawowe klasy I-III:
II miejsce – Maja Wasiak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza 
w Krzeszowicach

Wyróżnienie – Łucja Kot – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Nowej 
Górze 
W kategorii Szkoły Podstawowe klasy IV-VI:
I miejsce – Bartosz Godyń – Szkoła Podstawowa  im. mjra J. Ryłko w Czernej

W kategorii Szkoły Podstawowe klasy VII – VIII:
Wyróżnienie – Szymon Żak – Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Paczół-
towicach

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

reD.

OPUS VITAE.  
RZEŹBA JANA SIEKA
Taki właśnie tytuł nosi piękne, bibliofilskie wydawnictwo, towarzyszą-
ce wystawie zrealizowanej w Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mie-
czysława Mazarakich. Wydawcą jest samo Muzeum. Przygotowane 
zostało przez córkę wybitnego artysty rzeźbiarza, Zofię Siek-Mlicką 
i Marka Szymaszkiewicza, przy współpracy Rodziny Jana Sieka oraz 
Magdaleny Kowalskiej.
Piękna publikacja stanowi niezwykłą pamiątkę po wernisażu wystawy prac 
Mistrza, zorganizowanym 11 grudnia 2019 roku w „Domu Urbańczyka”, filii 
chrzanowskiego Muzeum. Kamil K. Bogusz – dyrektor Muzeum tak wspo-
mina to wydarzenie artystyczne: Był to niezwykły wieczór, pełen wspomnień, 
uczty muzycznej i niezapomnianej rodzinnej atmosfery, gdyż w tych domo-
wych murach spotkały się Osoby nie tylko uwrażliwione na sztukę, lecz również 
liczni Przyjaciele oraz Rodzina Artysty Jana Sieka – najważniejsze Opus Vitae.
(…) Kuratorem wystawy była pani Zofia Siek-Mlicka, która wyśmienicie uka-
zała portret artystyczny swego Ojca. Kunszt poszczególnych dzieł, ukazany 
w różnym materiale, pozwala na nowo odkrywać śmiałość, rozmach i bardzo 
mocny ładunek emocjonalny, bijący nawet w najmniejszym dziele. 

Szczególną rolę spełniły wspomnienia o Mistrzu. Zaprezentowane w spo-
sób mistrzowski przez aktora Jacka Lecznara, wywołały 
wiele wzruszeń. Przyjaciele Jana Sieka, głównie artyści, 
zaprzyjaźnieni często od lat szkolnych, studenckich, 
czasu wspólnego odkrywania tajemnic trudnej sztuki 
rzeźby, zapisali w nich cenne okruchy artystycznej 
i całkiem zwyczajnej przeszłości, z ogromną sympatią, 
podziwem, zachwytem dla wybitnego kunsztu, talentu 
i uroku osobistego Kolegi.

Publikacja utrwala „Dzieło życia” Artysty. Doskonale 
skomponowana, zawiera bogatą biografię Mistrza 
autorstwa Jego żony, Teresy Siek, artystki rzeźbiarki. Wy-
dawnictwo jest opatrzone pięknym wstępem Ich córki, 
Zofii Siek-Mlickiej oraz unikalnymi zdjęciami pochodzą-
cymi z prywatnych zbiorów rodzinnych. Szkice koncep-
cyjne, towarzyszące publikacji, pochodzą z dzienników 
Jana Sieka z lat 60-80. XX wieku. Szczególne wzruszenie 
wywołuje zamieszczona na stronie 3 modlitwa artysty 
do Boga, zakończona słowami: Boże, dopomóż, niech się 
spełni Twoje dzieło.

Publikacja zawiera bogaty wykaz nagród i wyróżnień Jana Sieka, waż-
niejsze realizacje prac Mistrza, obejmujące okres od 1973 do 2006 roku. 
Wyodrębnia realizacje o tematyce sakralnej, powstałe w latach 1963-1999, 
zwieńczone monumentalnym pomnikiem św. Barbary, królującym nad 
gmachem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Klimat „Dzieła życia” Jana Sieka potęgują zdjęcia. Wyłącznie monochro-
matyczne, czarno-białe, co jest jednym z rozlicznych walorów znakomitej 
oprawy plastycznej Katalogu. Dominują w publikacji, przywołują, z ogrom-
ną siłą wyrazu, wszystkie etapy twórczości Artysty, który urodził się, by być 
rzeźbiarzem. Jest na nich obecny przy pracy, którą wykonuje z pasją, ale i, co 
ważne, emocjonalnym związkiem z materiałem, z którego rodzi się dzieło 
sztuki. Był upartym i niezwykłym tytanem pracy – pisze prof. Irenusz Pluska. 
Uwielbiał rzeźbić w kamieniu, mawiał, że kamień pińczowski drży przed nim, 
jakkolwiek dużą byłby bryłą, rzucał się na kamień całą siłą swej wielkiej indywi-
dualności i zmieniał go na drgające życiem, elastyczne, czujące ciało ludzkie.

Godna najwyższego podziwu jest różnorodność tematyczna prac Artysty. 
Są w nich echa historii, dalekiej i bliskiej, związanej z dramatem polskich 
dziejów, pełne uniwersalnych refleksji o losach świata.

W niezwykle bogatym wątku sakralnym dominuje postać Chrystusa. „Chry-
stus z dziećmi”, „Ecce homo” z I Stacji Drogi Krzyżowej to dzieła do głębi 
przejmujące, do których się powraca. 

Pani Teresa Siek tak kończy swój esej o Artyście, zamieszczony w katalogu: 
Dziełem życia Jana Sieka był również dom i życie rodzinne, które wraz z żoną 

stworzył i pielęgnował. Z biegiem lat swoją działalność 
artystyczną rozpoczęły dzieci państwa Sieków: Jacek 
– malarz, Andrzej – rzeźbiarz, Wojciech – konserwator 
i rzeźbiarz, Anna – grafik warsztatowy, Zofia – konser-
wator malarstwa oraz Marysia – malarka.

Jan Siek był człowiekiem absolutnie zafascynowa-
nym rzeźbą. Całe życie, podporządkowane zgłębia-
niu rzeźby i wiele lat pracy przy niej, pozwalało mu 
z trafnością i lekkością podążać za swoimi pomysła-
mi. Artysta żył 82 lata, był spełnionym człowiekiem, 
do ostatnich chwil podążał obraną przez siebie 
drogą, kierowany miłością i szacunkiem do fenome-
nu twórczości. Jan Siek został pochowany na cmen-
tarzu parafialnym w Rudawie w 2018 roku, gdzie 
przedstawienie Chrystusa – Odkupiciela, autorstwa 
rzeźbiarza, dumnie ogłasza zwycięstwo nad śmiercią.

reD.
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W przestronnej dolinie Rudawy, ciągnącej się od 
Wisły w kierunku północno-zachodnim, pomiędzy 
wzgórzami urodzajnemi i lesistemi, leży o trzy mile 
od Krakowa tuż przy kolei żelaznej, w cudnej dolinie 
okazała wieś Krzeszowice, słynna z wzorowego 
gospodarstwa, bujnych łąk, z rozkosznego gaju, 
z cienistych […] drzew rosnących kępami, z wielu 
wspaniałych budowl, pomiędzy któremi odznacza-
ją się dwa pałace letnie dziedzica; piękny, w now-
szym smaku wystawiony kościół; szpital, przytuli-
sko dla kalek i ludzi przyciśniętych wiekiem; wielka 
gospoda, łazienki, lodownia; dom w którym mieści 
się urząd powiatowy, i wiele innych mniejszych 
i większych zabudowań, częścią mieszkalnych, czę-
ścią mających różne przeznaczenie gospodarskie. 
Dodawszy do tego bażantarnię znajdującą się na 
pochyłości wzgórza lesistego, leżącego na połu-
dnie względem kolei żelaznej, wreszcie poważne 
szczątki zamku Terczyńskiego, na szczycie góry po-
rosłej gęstym lasem; to rozwinie się przed naszemi 
oczyma obraz pełen powabu sielskiego, a jednak 
tak ożywiony i urozmaicony, jak może żaden inny 
w naszem kraju. Pomiędzy tylu darami Niebios, ja-
kie spłynęły na tę śliczną dolinę, wrzkomo dopełnia-
ją miary dobrodziejstw dwa źródła wody lekarskiej. 
Zdaje się iż szczodrobliwa Opatrzność niczego nie 
szczędziła dla tych prawdziwie błogosławionych 
Krzeszowic. Albowiem nie tylko obdarzyła je ży-
znemi niwami, kwiecistemi łąkami, ogromnemi 
lasami, zyskownemi kopalniami, nie tylko że tam 
w ostatnich czasach powstały olbrzymie zakłady 
przemysłowe, na jakie dopiero teraźniejszość się 
zdobyła; ale trzeba było nad to wszystko jeszcze 
i wód uzdrawiających ludzi, dotkniętych ciężkiemi 
niemocami. Tak w latach pięćdziesiątych XIX w., 
w książce „Źródła lekarskie w Krzeszowicach”, 
opisywał miejscowość prof. Józef Dietl, rektor UJ 
i prezydent Krakowa. Oficjalnie pierwszym sezo-
nem funkcjonowania uzdrowiska i przybywania 
kuracjuszy do Krzeszowic był 1780 r. Wśród wy-
bitych gości, którzy w końcu XVIII w. zaszczycili 
Krzeszowice swą obecnością, był w pierwszym 
rzędzie król Stanisław August Poniatowski. 

W tym czasie, na polecenie księżnej Izabeli Lu-
bomirskiej uporządkowano drogi, urządzono 
promenady dla kuracjuszy, ulice, wzdłuż których 
posadzono rozłożyste drzewa, cieniste labirynty. 
Środkiem terenów spacerowych płynęła rzeczka 
Krzeszówka. Największy podziw gości zdrojo-
wych budziła altana z okrągłym, krytym gontem 
dachem. Równolegle z urządzeniem malowni-
czego parku krajobrazowego, rozbudowywano 

urządzenia kąpielowe, domy i domki dla wczaso-
wiczów. Księżna popierała stawianie we wsi przez 
chłopów murowanych domów, które mogłyby 
w przyszłości służyć jako kwatery. Jej największą 
inwestycją był dom zdrojowy, czyli Vauxhall, 
projektowany przez architekta Szczepana Hum-
berta. Vauxhall, zwany też „Salonem”, budowano 
z myślą o rozrywkach dla kuracjuszy, pełnić miał 
funkcję domu zdrojowego. Największą ozdobą 
jego salonów była galeria portretów, rozwieszo-
nych w górnych i dolnych salonach. W miejscu 
publicznie odwiedzanym utworzono galerię, glo-
ryfikującą chwalebną, wojenną przeszłość Polski 
oraz wielkość i wspaniałość rodu Lubomirskich. 
W dwóch wielkich salonach, na parterze i na 
piętrze, często grała muzyka do tańca. W pobocz-
nych pokojach można było dostać kawę, herbatę, 
czekoladę, różne gatunki win, owoce, lemoniadę 
i poncz. Był także bilard.

Do Vauxhallu mieli wstęp wszyscy kuracjusze 
bez względu na stan i pochodzenie. Dzięki tym 
inwestycjom około 1790 r. rozpoczął się duży 
napływ do Krzeszowic – z jednej strony ludzi 
istotnie chorych, a z drugiej – zdrowych, szu-
kających wrażeń i miłego wypoczynku na łonie 
wspaniałej przyrody. Największą popularnością 
Krzeszowice cieszyły się w pierwszej połowie 
XIX w. W krakowskiej prasie publikowane były 
ogłoszenia o kąpielach siarczanych i ich lecz-
niczym znaczeniu. Czynny był wtedy pawilon 
łazienkowy, pięć domków kąpielowych i łazienki 
zwane zielonymi. Krzeszowice były w tym czasie 
wytwornym polskim uzdrowiskiem, do którego 
ściągali goście nie tylko z Krakowa i Galicji, ale 
i z Królestwa. Do jego popularności przyczyniło 
się malownicze położenie samych Krzeszowic, 
a także piękno dalszych okolic, zachęcających 
do robienia wycieczek. Ambroży Grabowski, Ju-
lian Ursyn Niemcewicz, Kazimierz Girtler i wielu 
innych pisało z zachwytem o pobliskich górach 
uwieńczonych lasem, nagich skałach i bujnych 
łąkach w dolinie. Bliskość ruin zamku tęczyńskie-
go, tradycja jego dawnych potężnych właścicieli 
stwarzały nastrój romantyczny. 

Obok kąpieli leczniczych, rozrywek w Vauxhallu, 
dużą atrakcją były wycieczki w dalszą okolicę. 
Najczęściej jechano na chłopskich wozach, czte-
rokonnych, tak długich, że mieściły się na nich 
siedzenia dla trzech rzędów gości. Siedzenia były 
przykryte dywanikami, wozy i konie umajone 
zielonymi gałązkami. Jechano zwykle jeden za 
drugim, w wesołym nastroju, co przypominało 

wiejskie wesele. Modne uzdrowisko cieszyło się 
powodzeniem i przynosiło właścicielom dochód: 
płaciło się za kąpiele i za wynajmowane pokoje 
w dworkach łazienkowych. Najdroższe mieszka-
nie, 4 pokoje, wraz z dwiema kąpielami dziennie 
kosztowało 10 zł. Cena pojedynczego pokoju 
wraz z kąpielą była poniżej czterech złotych. 
W tym czasie bawiło w Krzeszowicach wiele wy-
bitnych osób, niejednokrotnie z grona twórców 
kultury narodowej. Zaliczyć można do nich po-
etów Cypriana Kamila Norwida, Brunona Kiciń-
skiego, Franciszka Wężyka i wielu innych. Grono 
stałych gości rekrutowało się jednak z miesz-
czańskich i arystokratycznych rodzin z Krakowa 
i okolic, w tym również członków Senatu oraz 
Zgromadzenia Reprezentantów (potocznie zwa-
nego sejmem) Rzeczypospolitej Krakowskiej.

Rozporządzeniem Wojewody Krakowskiego z 20 
marca 1925 r. oraz rozporządzeniem prezyden-
ta RP Krzeszowice uzyskały status uzdrowiska. 
Miejscowość posiadała dwa źródła wody siar-
czanej – tzw. zdrój główny i źródło Zofii. Pijalnie 
wód mieściły się w korytarzu budynku Zakładu 
Kąpielowego i przy „Kapliczce pod Matką Boską”. 
Jednak wody głównie stosowane były do kąpieli. 
Sezon kąpielowy trwał od 1 maja do 30 września. 
W tym okresie w Zakładzie ordynował lekarz. Tak-
sa nie była ustalona. Zwolnieni z niej byli: lekarze 
i dziennikarze wraz z żonami i dziećmi, niższe 
duchowieństwo, członkowie zakonów, wojskowi 
i ich żony, nauczyciele, dzieci poniżej trzeciego 
roku życia, a także ubodzy. W 1926 r. cena kąpieli 
wynosiła 2 zł. Zniżka 25% przysługiwała wojsko-
wym, urzędnikom państwowym, profesorom 
wyższych uczelni i nauczycielom, natomiast 50% 
ulgi otrzymali pracownicy kas chorych, rodziny 
lekarzy i dziennikarzy. Z bezpłatnych kąpieli 
korzystali lekarze i dziennikarze. Koszt całodzien-
nego utrzymania wynosił około 5 zł. Przeciętną 
ceną pokoju jednoosobowego było 2 zł, a dwu-
osobowego 3 zł. 

Nakładem Zakładu kąpielowego w Krakowie 
wydana została książeczka, której celem była 
popularyzacja uzdrowiska. Znajdujemy tam na-
stępujący opis tego miejsca: Położenie Zakładu 
jest piękne, a przy tym bardzo dogodne. Stary park, 
wśród którego znajduje się Zakład kąpielowy, jest 
oddalony od dworca kolejowego zaledwie o kil-
kaset kroków, co dla gości przyjezdnych stanowi 
wielką zaletę. Z jednej strony ogrody hr. Potockich, 
w tyle plantacje [planty] wraz z pięknym kościołem 
tworzą malownicze ramy dla samego budynku 
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kąpielowego […]. Ilość kabin podwojono i wyposa-
żono w urządzenia i sprzęty odpowiadające dzisiej-
szym wymogom i komfortowi tak, że pod względem 
urządzenia wewnętrznego Krzeszowice mogą 
rywalizować z najpiękniejszymi uzdrowiskami. […] 
Dla rozrywki kuracjuszów urządzono plac tenisowy 
przed Zakładem kąpielowym. Miejscowe kasyno od-
daje do usługi P.T. gości swą bibljotekę, a piękna sala 
kasynowa może służyć do zebrań towarzyskich, […] 
i przedstawień amatorskich. […] Najpiękniejszą 
jednak z rozrywek, jakie Krzeszowice swym gościom 
ofiarować mogą, są wycieczki. Śliczna okolica Krze-
szowic dostarcza ich pod dostatkiem. Dla ludzi osła-
bionych pobliskie lasy z mnóstwem jagód i grzybów 
stanowią miły cel przechadzki, a rzeczka płynąca 
za miastem daje sposobność kąpieli rzecznych. 
Z dalszych wycieczek godną wzmianki jest Czerna, 

Dubie, Zamek tenczyński, Racławice, Ojców, Pie-
skowa Skała, Grodzisko oraz długi sznur ciekawych 
miejscowości znanych w historii lub głośnych dla 
pięknego krajobrazu. Nadmienić należy, że Krzeszo-
wice posiadają pocztę, telegraf, telefon, aptekę oraz 
oświetlenie elektryczne. 

W okresie wakacji w budynku szkoły powszech-
nej organizowano kolonie letnie dla młodzieży 
szkolnej, co nie wzbudzało zachwytu dyrek-
tora Polaczka: Od pierwszej chwili przybycia do 
Krzeszowic zachowują się jak „żołnierze w kraju 
nieprzyjacielskim”. […] I już teraz nie mam chwili 
spokoju od wczesnego ranka do późnej nocy: 
trzaskają drzwiami, wybijają okna, psują instalację 
elektryczną, zanieczyszczają nie tylko sale szkolne, 
ale schody, korytarze i podwórzec, i to nierzadko 
tuż pod oknami mojego mieszkania; kradną jaja 

kur ze stajni, jabłka niedojrzałe z jednej jabłonki, 
nieustannie psują studnię […]. Dozoru i wycho-
wawstwa żadnego. Każdy robi, co mu się podoba. 
Rygoru za grosz nie ma! Całe prześliczne dnie 
spędzają chłopcy na „nieprzystojnych zabawach 
z dziewczątkami” w domu, zamiast w lesie. Słowem 
jest w tym roku nie kolonia letnia dzieci potrzebu-
jących świeżego powietrza, odżywienia i odpo-
czynku, ale jedna o 150 głowach banda andrusów 
i ordynusów, z małymi wyjątkami. […] Dlatego: od 
powietrza, głodu, wojny i kolonii letnich zachowaj 
mnie Panie! 

Ku wielkiemu niezadowoleniu dyrektora kolonie 
letnie w Krzeszowicach odbywały się również 
w następnych latach. 

łUkasz skalny

Szóstego lipca ruszyła coroczna półkolonia 
dla dzieci w wieku 7-12 lat, organizowana 
przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowi-
cach, a właściwie pierwszy jej turnus. 
W tym roku bowiem, w związku z sytuacją epide-
miczną w kraju i na świecie, oprócz wytycznych 
związanych z organizacją letniego wypoczynku, 
obowiązują przepisy Głównego Inspektora Sa-
nitarnego i Rozporządzenia dotyczące ograni-
czenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. 
W związku z tym dzieci, które zostały zgłoszone 
na półkolonię, podzielone zostały na cztery 
jednotygodniowe turnusy, w ramach których 
zorganizowano tylko dwie grupy z podziałem 
na wiek uczestników. Każda grupa ma swojego 
wychowawcę, a nad całością czuwa kierownik 
półkolonii. Dzieci zostały wyposażone w masecz-
ki z logo CKiS, mają codziennie mierzoną tempe-
raturę przy wejściu i często myją ręce.

Większość zajęć odbywa się na świeżym po-
wietrzu. W programie są liczne atrakcje zwią-
zane z poznawaniem życia na wsi – uczestnicy 
półkolonii poznają życie pszczół, koni, kóz, kur 
i kogucików… Sprawia to ogromną radość dzie-
ciom, które na co dzień mieszkają w mieście. 
Uśmiech na twarzach pierwszych uczestników 
półkolonii potwierdza, że program jest ciekawie 
przygotowany, a wakacyjny wypoczynek od 
dawna był wyczekiwany.

Tych, którzy są zainteresowani letnią półkolonią, 
zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod 
numerem 571 401 057 – jest jeszcze k ilka 
wolnych miejsc na turnus w terminie 20-24 lipca 
i 3-7 sierpnia. Zapraszamy!

reD.
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TALENTY GMINY  
KRZESZOWICE
Jak pokazała trzecia edycja Festiwalu Talenty Gminy Krzeszowice osób 
uzdolnionych u nas nie brakuje. 27 czerwca, na deskach sceny w Kopalni 
Talentów, zaprezentowało się 26 młodych wykonawców: 19 wokalistów,  
4 aktorów, 4 tancerzy, 1 duet i 1 instrumentalista. Część z młodych artystów 
miała już doświadczenie estradowe, dla innych był to debiut. Dla wszyst-
kich było to ważne doświadczenie i spora dawka emocji. Tym większych, 
że prezentacje były oceniane przez profesjonalne jury w składzie: Anna 
Dijuk-Bujok, Małgorzata Snopczyńska-Anouar i Jerzy Suruło.

Jak to bywa w takich przypadkach występy były na zróżnicowanym po-
ziomie, jednak jurorzy uznali, że wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni 
do udziału w warsztatach artystycznych, które odbywać się będą w kilku 
cyklach, przez całe wakacje.

Marian leWicki

UROCZYSTOŚCI BOŻEGO 
CIAŁA W KRZESZOWICACH
W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże 
Ciało – wypadła 11 czerwca.
Po mszy św. o godz. 9.00 ulicą Parkową, do Rynku, wyruszyła procesja 
z Najświętszym Sakramentem – tradycyjnie do 3 ołtarzy, a potem ulicami: 
Danka, Szkolną i Żbicką – do czwartego ołtarza przy nowym kościele. Jest 
pięknym zwyczajem, że okna domów na szlaku procesji Bożego Ciała 
przyozdobione były kwiatami, obrazami i lampkami. W tym dniu obcho-
dzony był jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Roberta Michałka, wikariusza 
Parafii św. Jana Pawła II i ks. Andrzeja Gieronia, misjonarza z Nowej Wsi.

TeksT i zdjęcia: Marian leWicki

BOŻE CIAŁO  
W NAWOJOWEJ GÓRZE

 Mimo epidemii miesz-
kańcy Nawojowej Góry 
uczestniczyli w Procesji 
Eucharystycznej Boże -
go Ciała. Po uroczystej 
mszy świętej, na której 
proboszcz parafi i  pw. 
Po dw yższenia Kr z yża 
Świętego, Włodzimierz 
Szumiec, skierował do ze-
branych słowo na temat 
roli Eucharystii. 

Wierni wyszli w procesji do czterech ołtarzy. Najdalszy znajdował się 
przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Wszystkie ołtarze przybrane 
kwiatami i zielenią, przemawiały swoją symboliką i prostotą. Obok służby 
liturgicznej w procesji uczestniczyli: druhny i druhowie OSP w Nawojowej 
Górze z figurą świętego Floriana oraz strażacy niosący baldachim. Uroczy-
stość uświetniła obecność Honorowej Straży Górników. Jak co roku w pro-
cesji wzięły udział członkinie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, niektóre w strojach regionalnych, niosące feretrony. Radość budzili 
najmłodsi: ministranci oraz dzieci sypiące kwiaty w strojach ludowych. 
Wśród uczestników było wiele rodzin z małymi dziećmi. Wierni w skupie-
niu adorowali Najświętsze Ciało i Krew Pańską. Modląc się we wspólnocie 
parafialnej, odkrywali nową przestrzeń wiary. Odświętnie ubrani potrafili 
autentycznie i z radością świętować to wydarzenie.

TeksT: Maciej liBUrski
zdjęcie: Parafianie 
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ROCZNICA MATURY, CZYLI 
NASZ #HOT48CHALLENGE 
To miało wyglądać inaczej. Kiedy przed trzema laty organizowaliśmy 
spotkanie koleżeńskie z okazji 45. rocznicy matury w krzeszowickim 
Liceum Ogólnokształcącym wydawało się, że kolejne jubileusze to 
tylko kwestia sprawnych działań organizacyjnych. O zainteresowanie 
i chęć uczestnictwa nie należało się martwić. Dość powszechne były 
deklaracje ponownego spotkania, bez konieczności czekania na okrą-
głą rocznicę. Jednak nie w tym roku!
Pojawiła się pandemia, a wraz z nią wyizolowanie od społecznych relacji, lęk 
i poczucie zagrożenia przed nieznanym, znużenie i pesymistyczne nastroje. 
Ale w społeczeństwie nasiliła się potrzeba poszukiwania namiastek blisko-
ści, sposobów odreagowania po zawieszonych kontaktach, uwolnienia się 
od złych emocji. W te sposoby oswajania nowej rzeczywistości wpisała się 
inicjatywa #Hot16challenge, zrodzona w środowisku polskich raperów. Ini-
cjator pomysłu przygotował tekst hiphopowy, w którym bardzo osobiście 
odnosił się do sytuacji człowieka zamotanego w rzeczywistość, która go 
zaskoczyła i zburzyła jego dotychczasowy świat. Kolejne wciągane do akcji 
osoby okazywały podobne emocje, wyrażające niepewność, samotność, 
żal za utraconymi szansami, ale też i takie, które służyły tonowaniu napięcia 
i ujawnianiu choćby cienia optymizmu.

Pomyśleliśmy, że wykorzystamy ten pomysł do odnowienia kontaktów ko-
leżeńskich w związku ze zbliżającą się 48. rocznicą naszej matury. I tak oto 
pojawiła się nasza inicjatywa #Hot48Challenge, do której zaprosiliśmy nasze 
Panie Profesorki oraz wszystkie koleżanki i kolegów. W apelu zachęcaliśmy, 
aby napisać tekst krótszy lub dłuższy (rap/hip-hop) o tym, co cieszy, kręci, 
smuci, złości, nudzi, męczy etc. 

Autor pierwszego nadesłanego tekstu okazał empatię wszystkim, którym 
pandemiczna sytuacja unieważniła dotychczasową codzienność i społecz-
ne funkcjonowanie.

No co, mój druhu, no co Ty. Kłopoty? Wiem, że kłopoty.

A przecież miało być pięknie. Kto wiedział, że pęknie?

Nie mogę zobaczyć Twej twarzy. Maseczka na straży.

Dziś nie przytulisz, nie podasz dłoni. Policja goni.

Mój druhu, nie chodzisz do pracy. Jest dziwnie inaczej.

Nie wiesz, czy pełne będą na obiad talerze. Przyznaj to szczerze.

Twe dzieci chciałyby do szkoły. Choć żadne z nich przecież anioły.

Więc przyjdzie siąść z nimi do zadania. Tylko nie poganiaj.

(…)

Poruszający tekst przysłał kolega ze Stanów Zjednoczonych, profesor me-
dycyny. Tekst niejako z linii frontu, pełen emocji związanych z codzienną 
walką z pandemią, prowadzoną przez amerykańskie służby medyczne.

(…)

Pennsylvania i South Jersey, wielu chorych ludzi,

Rodziny tracą bliskich, miasta tysiącami,

Dzień w dzień do ciężkiej pracy i człowiek się budzi.

Jak przyjemnie się jedzie pustymi drogami,

Między i w dwóch sąsiednich Stanach, czterema mymi szpitalami,

Pracując z niezliczonymi służb bohaterami.

(…)

Dzień w dzień w trudnej pracy długie godziny,

W bezpośrednim kontakcie z zakażonymi,

Próbując niesprawdzonych leków na prośby rodziny.

(…)

Okazało się też, że drzemią w nas spore pokłady optymizmu i wiary w ry-
chłe wyjście z trudnej sytuacji. Pojawiło się nawet lekceważenie panoszą-
cego się wirusa i wróżenie mu krótkiego żywota. Żart i śmiech stały się 
sposobem na złapanie psychicznej równowagi. Kilka świadczących o tym 
fragmentów tekstów:

Ale wierzysz, że pięknie jeszcze będzie. Nie tylko u nas – wszędzie.

I padniemy sobie szczęśliwi w ramiona. Tej wiary nic nie pokona.

(…)

Choć ten wirus niebezpieczny, masz być dzielny i waleczny.

Wirus zniknie lub zmutuje, rozsądek nas uratuje!

(…)

Myślę zatem: nasza rola zwalczyć znanego potwora.

Gdy nadejdą lepsze czasy. Bądźmy zdrowi i…na wczasy!

Ale hitem naszego wyzwania były reakcje naszych Pań Profesorek. Przygo-
towały swoje teksty hiphopowe, ale przede wszystkim wyraziły swoją ra-
dość z możliwości podzielenia się swoimi odczuciami i emocjami zrodzony-
mi przez ten trudny czas. Dowodzą tego poniższe fragmenty wypowiedzi :
(…)
Ach! Mój Druhu, wielkie dzięki za ten wierszyk uśmiechnięty.
A są przecież takie chwile, kiedy boję się, ot, tyle,
Bo w kąciku coś z koroną i ma oczy wytrzeszczone.

(…)
Trzeba przerwać tę opresję i na nowo zacząć żyć!
Może teraz ciszej, wolniej, ale za to patrząc wkoło
Uśmiechając się wesoło
Przecież lepiej musi być !

(…) żeby kontynuować świetną zabawę, bo zawdzięczam jej dobry humor już 
drugi miesiąc. W koronawirusowym marazmie już miałam popadać w depre-
sję, gdy wymyśliliście ten klasowy challenge i oprzytomniałam (...)

Było też przesłanie w języku rosyjskim. Pani Profesorka podsunęła nam 
ten tekst jako próbę matury, a jego zrozumienie gwarantowało uzyskanie 
oceny: 5. Pani Profesorko, bez obaw. Daliśmy radę.

А всё думаю о том,как приятно мне быть с Вами,

Хотя б время от времени-чаще уж не смогу.

Хотя вирус с короной оптимизм не внушает,

то земля ещё вертится , в нас огонь не погас,

Мы легко не сдаёмся. Надежда подсказывает:

Pomyśleliśmy również, że musi się też pojawić wyzwanie związane z „kró-
lową nauk” i zamieściliśmy trzy zadania: o kremówkach Karola Wojtyły, 
uroczy tekst z XVIII wieku oraz arytmetyczne z interesująco podrasowanym 
tekstem. I… bezbłędne rozwiązania nadesłali humaniści (sic!). 

Całość, czyli wiersze, fragmenty korespondencji, zadania oraz ich rozwiąza-
nia są dostępne na stronie zbeniekblogwordpress.com. Dzięki Internetowi 
dotarły poza Polskę i to nie tylko do osób związanych z naszą klasą. Jest 
tam nawet nostalgiczny wiersz Ukraińca o Krakowie, z którym rozłąkę 
wymusiła pandemia. Wzruszająco podsumowała naszą inicjatywę jedna 
z Pań Profesorek: Kochani, i skończyły się nasze wspaniałe mailowe spotkania, 
jaka szkoda… Dobrze było pobyć razem w tych niełatwych dniach, ba, nawet 
miesiącach.

Podzielamy tę myśl i te emocje, które staraliśmy się uruchomić w te dni 
bardzo niezwyczajnego maja. Ale dla nas każdy maj rodzi wspomnienia. 
Bo przecież...

Kiedy przychodzi wyczekiwany maj, to tak się często zdarza,

Że choć tyle czasu minęło, myślami wracasz do tamtych lat.

I znowu widzisz uśmiechy na naszych młodych twarzach.

I wówczas łagodnieje i jakby młodszy staje się wokół świat.

zByszek dUrczok, Włodek kUrdziel
matura 1972 r.
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Tegoroczne matury w Krzeszowicach, podobnie jak w całej Polsce, 
różnią się od wcześniejszych. A wszystko to z powodu pandemii. 
Wejście do szkół, podział na większą ilość klas, dezynfekcja, maseczki 
ochronne to coś, czego nigdy wcześniej nie było. Egzaminy odbywały 
się wyłącznie w formie pisemnej.
W Zespole Szkół Ponadpodstawowych do matur przystąpiło blisko 60 
uczniów, w tym kilku absolwentów z lat wcześniejszych, którzy poprawiają 
wcześniejsze wyniki. Przedmioty obowiązkowe to: język polski, matematyka 
i język angielski. W ZSP najczęściej wybierane przedmioty, zdawane w trybie 
rozszerzonym, to: język angielski, geografia, matematyka i fizyka. 

Do matur przystąpili wszyscy tegoroczni absolwenci, co w przypadku tech-
ników nie jest oczywiste. Przygotowanie do egzaminów maturalnych było 
utrudnione, ale nikt nie pozostał bez pomocy i wsparcia ze strony szkoły. 
W ostatnich tygodniach młodzież miała regularny kontakt z nauczycielami. 
Uczniowie pisali próbne matury, rozwiązywali arkusze z ubiegłych lat. Były 
też konsultacje indywidualne – wszystko online. Tuż przed maturą matu-
rzyści z ZSP mogli uczestniczyć w zajęciach online organizowanych przez 
Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej, powtarzano wiadomości z języka 
polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Od 22 czerwca do połowy lipca w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 
będą realizowane egzaminy zawodowe dla absolwentów szkoły branżowej 
i absolwentów klas 2 i 3 technikum. 

W krzeszowickim Liceum Ogólnokształcącym do matur przystąpiło  
60 uczniów. Dodatkowo 8 osób, absolwentów z lat ubiegłych, zdawało eg-
zaminy z różnych przedmiotów, aby podnieść oceny uzyskane wcześniej. 
Najpopularniejsze przedmioty wybrane jako rozszerzone w LO to: język 
polski, język angielski, geografia, matematyka i biologia.

Przed maturą prowadzone były różnego rodzaju konsultacje, zarówno 
osobiste, jak i online. Najczęściej uczniowie korzystali z konsultacji 
z matematyki.

Już po napisanym egzaminie z języka polskiego spotkaliśmy maturzystów 
z klasy III b, której wychowawczynią była Barbara Banach: Marcelinę Poręb-
ską, Julię Gałosz i Mikołaja Likusa. Cała trójka była zadowolona i przekona-
na, że egzamin poszedł dobrze. 

Jak zauważyli maturzyści, podczas egzaminów czuli się bezpiecznie, a szko-
ła prowadzona przez dyrektor Alicją Milczarek przygotowana była, pod 
względem procedur sanitarnych, znakomicie.

Marian leWicki, Maciej liBUrski

MATURA 2020 W KRZESZOWICACH 

Jesteśmy jedyną placówką na terenie gminy Krzeszowice, realizującą 
kształcenie zawodowe. Posiadamy: 

•	nowy, powstały w 2020 r., budynek warsztatów oraz internat dla  
60 uczniów, nowoczesne pracownie, zarówno ogólnokształcące, jak i za-
wodowe,

•	 23 sale lekcyjne (w tym dwie pracownie komputerowe oraz dwie sale 
multimedialne do nauczania języków obcych) – wszystkie sale lekcyjne 
posiadają dostęp do wewnętrznej sieci oraz szybkiego Internetu i wy-
posażone są w stanowiska komputerowe do obsługi dziennika elektro-
nicznego,

•	bibliotekę, pełnowymiarową salę gimnastyczną z zapleczem techniczno-
-sanitarnym, siłownię, świetlicę z bufetem, obszerną szatnię.

Nauka w szkole pozwala na zdobycie wykształcenia na poziomie umożli-
wiającym zarówno kontynuację nauki na studiach wyższych, jak i w szko-
łach policealnych. Przede wszystkim jednak szkoła oferuje stabilny zawód, 
otwierający szerokie perspektywy na rynku pracy. Całkowicie bezpłatne 
kształcenie zawodowe oraz zajęcia praktyczne umożliwiają korzystne połą-
czenie teorii z praktycznym zgłębianiem tajników zawodu i pogłębianiem 
wiedzy. Od lat odnotowujemy wysoką zdawalność egzaminów zawodo-
wych. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, wśród której znaj-
duje się wielu egzaminatorów, zarówno egzaminów maturalnych, jak i za-
wodowych, gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Uczniowie uczestniczą 
w licznych projektach edukacyjnych – m.in. Erasmus+ i Małopolska Chmura 
Edukacyjna. Współpracujemy również z uczelniami wyższymi.

Zapewniamy: 
•	 różnorodne formy prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych: 

wycieczki przedmiotowe, warsztaty, projekty multimedialne, spotkania 
z ludźmi nauki i kultury, międzynarodowe wymiany młodzieży, współ-
pracę z uczelniami, 

•	 indywidualne podejście do każdego ucznia – tego zdolnego, i tego 
z trudnościami w nauce, 

•	wsparcie pedagogiczne,

ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ  
PONADPODSTAWOWYCH W KRZESZOWICACH

•	 skuteczną realizację programu wychowawczego, zmierzającego do 
stworzenia optymalnych warunków do rozwoju uczniów.

Nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych kursach:
•	 kurs prawa jazdy kat. B, 
•	 kurs na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych 

(SEP) do 1KV, 
•	operator urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne 

wolnobieżne,
•	 kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widło-

wego),
•	 kurs wychowawców kolonii,
•	 kurs operatora koparko-ładowarki,
•	 kurs operatora drona,
•	 kurs barmański I stopnia,
•	 kurs AUTOCAD,
•	przewożenie materiałów niebezpiecznych,
•	 logistyka w magazynie,
•	obsługa biura podróży i udzielanie informacji turystycznej,
•	dodatkowe zajęcie przygotowujące do matury.

MaTeriały: zsP
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Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach 
jest szkołą o 75-letniej tradycji w dziedzinie edukacji i wychowania. 
Tadeusz Kościuszko, patron szkoły, jest symbolem patriotyzmu, wal-
ki o wolność i demokrację, a zarazem człowiekiem pełnym ciepłych, 
ludzkich cech przejawianych w relacjach z innymi, profesjonalistą 
w dziedzinie zdobytego wykształcenia, obywatelem świata. Również 
dziś pozostaje wzorcem, który przyświeca procesowi wychowania.
W opinii uczniów, rodziców i nauczycieli jesteśmy szkołą bezpieczną, 
o miłej atmosferze pracy i nauki. Na przyjazny klimat wpływa także kame-
ralność budynku szkoły oraz jego wysoki poziom estetyczny. Zajęcia pro-
wadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, 
dobrze przygotowującą uczniów do egzaminu maturalnego, którego zda-
walność waha się od 98% do 100%. Wyniki egzaminu maturalnego, uzyski-
wane przez naszych absolwentów, plasują się powyza studiach wyższych 
dziennych i zaocznych, zgodnie z indywidualnymi wyborami. Niektórzy 
absolwenci wybrali studia w krajach Unii Europejskiej.

Efekty pracy dydaktycznej znajdują także odzwierciedlenie w uzyskiwanej 
przez szkołę Edukacyjnej Wartości Dodanej, świadczącej o dobrze wyko-
rzystywanym i rozwijanym potencjale każdego ucznia. Za osiągane wyniki 
w nauce uczniowie otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Ministra 
Edukacji Narodowej, Starosty Krakowskiego, Przewodniczącego Rady 
Powiatu, stypendium Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz 
Małopolskiej Fundacji Stypendialnej „SapereAuso”. Młodzież liceum bierze 
udział w olimpiadach i konkursach, zajmując wysokie noty na szczeblu mię-
dzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym.

Szkoła dysponuje dobrą bazą dydaktyczną, którą stanowią pracownie: 
językowe, komputerowa, biologiczna, chemiczno-fizyczna, historyczna, 
polonistyczna oraz geograficzna oraz biblioteka szkolna z dostępnym dla 
uczniów zapleczem multimedialnym. W salach lekcyjnych zainstalowane 
są projektory stacjonarne, monitory interaktywne oraz komputery ze sta-
łym łączem internetowym. Ponadto na terenie całej szkoły jest dostęp do 
Wi-Fi. Baza ta umożliwia szeroki zakres wykorzystania narzędzi TIK w dydak-
tyce przez nauczycieli i uczniów. W nauczaniu matematyki i informatyki od 
wielu lat z powodzeniem stosowana jest platforma e-learningowa. Szkoła 
korzysta także z platformy edukacyjnej Moodle, do prowadzenia zdalnej 
edukacji z wszystkich przedmiotów dla każdej grupy uczniów w szerokim 
zakresie form i metod nauczania.

Baza szkoły została wzbogacona o nowe pomieszczenia odnowionego, 
zabytkowego obiektu Willi „Japonka”. Do obiektu zostaną przeniesione: 
biblioteka z czytelnią multimedialną (stanowiska wyposażone w kompu-
tery, dostęp do Wi-Fi), świetlica z przeznaczeniem na działalność kulturalną 
Szkolnego Teatru Poezji i zespołu muzycznego, gabinet pedagoga oraz 
międzypokoleniowa sala kawiarniana, służąca także społeczności lokalnej.

W celu wsparcia i wzbogacenia procesu dydaktycznego szkoła pozyskała 
partnerów ze środowiska akademickiego: UJ, AGH, UP, UR, UEK, WSZiB. Zo-
stała utworzona klasa patronacka Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytutu 
Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Dla zainteresowanych 
uczniów jest możliwość realizowania programu „Rok Zerowy” AGH. Ponad-
to organizowane są zajęcia w ramach grantów edukacyjnych rozwijających 
zainteresowania przedmiotowe. 

Od wielu lat uczestniczymy w edukacyjnych projektach międzynarodo-
wych, obecnie jest to projekt „ERAZMUS+”. Celem tego projektu jest po-
prawa znajomości języków obcych wśród nauczycieli, podwyższenie atrak-
cyjności oferty edukacyjnej i jakości nauczania języków obcych, poprawa 
warunków rozwoju ucznia – wzmocnienie postaw opartych na wiedzy 
o kulturze, znajomości języków i współpracy międzynarodowej. 

Wdrożyliśmy innowacje pedagogiczne w zakresie wychowania fizycznego: 
Szkolna Akademia Golfa (zajęcia realizowane na Polu Golfowym w Paczół-
towicach; innowacja ta zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
MENiS), „Igrzyska olimpijskie – tradycja i współczesność” (popularyzacja 
atletyki starożytnej), ,,Geocaching – ruch, zdrowie, wiedza”. Uczniowie mają 
możliwość rozwijania różnych zainteresowań i uzdolnień, doświadczania 
nowych form aktywności w ramach zajęć pozalekcyjnych: Szkolnego Te-
atru Poezji, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fairway”, Szkolnego Klubu 
Filmowego (nocne maratony filmowe), NordicWalking, „Matematyki sto-
sowanej”, warsztatów muzycznych, psychologiczno-pedagogicznych oraz 
językowych. 

Więcej na temat szkoły i jej historii można się dowiedzieć na stronie 
http://www.lokrzeszowice.net.pl
Aktualnie rekrutujemy uczniów klas ósmych na rok szkolny 2020/21 
do czteroletniego liceum, do klas:
• Humanistycznej (grupa artystyczna, grupa psychologiczna), w której 

przedmiotami rozszerzonymi są: język polski, historia oraz jeden do wy-
boru spośród: język angielski, wos*;

• Językowej z elementami dziennikarstwa/prawa, w której przedmiotami 
rozszerzonymi są: język angielski, język hiszpański oraz jeden do wyboru: 
geografia lub historia*; 

• Matematyczno-technicznej, w której przedmiotem rozszerzonym jest 
matematyka oraz po jednym do wyboru: geografia lub fizyka* i informa-
tyka lub angielski*; 

• Biologiczno-chemicznej, w której przedmiotami rozszerzonymi są 
biologia, chemia oraz jeden do wyboru spośród: fizyka, język angielski*

*trzecim lub drugim i trzecim przedmiotem nauczanym w klasie w zakresie rozszerzonym będzie 
przedmiot wybrany przez większą liczbę uczniów.

MaTeriały: lo

ZAPRASZAMY DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
W KRZESZOWICACH

BYLE DALEJ, BYLE SZŁO...  
1. I znowu wycinanie drzew. Rozwieszono ogłoszenia o planowanym usu-
nięciu drzew przy ulicy Armii Krajowej. Wszystko w aurze spokoju, dbałości 
o estetykę i ochronę środowiska, przestrzeganie prawa. Ba! Z prośbą o wy-
rażenie opinii w tej sprawie przez mieszkańców poszczególnych bloków. 
Podano daty wraz z lokalizacją feralnych drzew. Część osób, a może i znacz-
na, twierdzi, że tak trzeba czynić, ponieważ zacieniają mieszkania, mogą się 
wywrócić na blok, wręcz zagrażają życiu i zdrowiu przechodniów. Piosenka 
znana od lat. Władza ma zawsze rację.

2. Maj 2020 roku był ostatnim miesiącem pracy dyrektor Centrum Kultury 
i Sportu – Anny Migi. W takich wypadkach mawia się o przejściu na zasłu-
żoną emeryturę. W trwającej pandemii ten ruch umknął, jakoś wtopił się 

w rytm życia naszego powszedniego. Od dziesiątków lat obserwowałem 
pracę tej nietuzinkowej postaci krzeszowickiego życia kulturalnego. Co 
najważniejsze osoby, która chciała i umiała być postacią kontrowersyjną. 
A to w sztuce – nie tylko życia – jest istotne. I za to warto napisać – dziękuję!

3.  Koronawirus jakby się uspokoił. Wiele osób poczuło wolność, ale to nie 
oznacza, że odpowiedzialność z rozsądkiem idzie w parze. Maseczki dla 
wielu są dolegliwością, dla starszych koniecznością. Czy chcemy, czy nie 
ten pozorny koniec epidemii stał się ostrzeżeniem. Nie wszyscy usłyszeli 
dzwony i dzwonki, a to nie jest kwestią wybornego słuchu, lecz rozwagi. 
Jesień nadchodzi...

kolczasTy
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Gdy na przełomie lutego i marca coraz głośniejsze i wyraźniejsze sta-
wały się głosy w sprawie globalnego zagrożenia pandemią COVID-19, 
nikt z nas nie spodziewał się, jak duże spustoszenie wywoła ona 
w branży turystycznej i kulturalnej. Okres „lockdownu” przypomniał 
o starej prawidłowości, w myśl której dopiero wtedy zaczynamy do-
ceniać otaczające nas inicjatywy, kiedy zaczyna ich brakować, bądź 
kiedy ktoś zabrania nam w nich uczestniczyć. 

Gdy pierwszego kwietnia ogłoszono ograniczenia w funkcjonowaniu insty-
tucji kultury, stało się jasne, że nie uda nam się planowo uruchomić trasy tu-
rystycznej na Zamku Tenczyn w Rudnie. Choć z gronem osób zaangażowa-
nych w funkcjonowanie obiektu żartowaliśmy, że 700-letnie mury twierdzy 
Tęczyńskich niejedną epidemię już przetrwały, w praktyce wiedzieliśmy, że 
ten sezon będzie na swój sposób wyjątkowy. Zamilkł huk armat, który co 
roku towarzyszył kwietniowej inauguracji sezonu, a zamiast wrzawy tury-
stów, którzy od 2016 roku tłumnie oblegali zamek w „majówkę”, usłyszeć 
można było wiatr, bez przeszkód hulający po pustym dziedzińcu. Ciszę 
i spokój doceniła natura. Pracownikom Fundacji, wykorzystującym czas 
zamknięcia na przeprowadzenie prac konserwacyjnych, dane było zaznajo-
mić się z najmłodszym pokoleniem mieszkańców Tenczyna – puszczykiem, 
pustułką. 

Cisza nie opanowała jednak terenu wokół zamku. Po drugiej stronie suchej 
fosy, na terenach historycznej winnicy, gromadzili się ludzie w poszukiwa-
niu miejsca pełnego zieleni i… świętego spokoju. Przypuszczaliśmy, że gdy 
tylko bramy zamku staną otworem, to spragnieni rozrywki turyści tłumnie 
będą przekraczać jego progi, więc zawczasu przygotowaliśmy i wprowa-
dziliśmy reżimy sanitarne, które umożliwiły dbanie o bezpieczeństwo – za-
równo turystów, jak i naszych pracowników.

Tenczyn, który od lat przyciąga turystów ciekawymi wydarzeniami towa-
rzyszącymi zwiedzaniu, i tym razem nie zawiódł. W przedostatni weekend 
czerwca – choć z ograniczeniami i obostrzeniami – kontynuowaliśmy pięk-
ną, rozpoczętą w ubiegłym roku tradycję wspólnego świętowania letniego 
przesilenia „połączonymi siłami” dwóch fundacji: Fundacji New Era Art 
i Fundacji Kobieta w Regionie .

Na tych, którzy zdecydowali się spędzić ten magiczny czas na Zamku Ten-
czyn, czekały ciekawe opowieści naszej Pani Przewodnik. Gdy zamkowy 

KULTURA W CZASACH ZARAZY
dziedziniec opanował półmrok, zapłonęły pochodnie i żeliwne kaganki. 
Z mroku wydarł zgromadzonych głos Moniki Dudek, która przy akom-
paniamencie akordeonu Jerzego Suruło zaśpiewała „Jedzie Jasio, jedzie”. 
Z romantycznego zamyślenia wyrwał zebranych szczęk oręża Drużyny 
Najemnej Rujewit. Średniowieczni wojowie zaprezentowali walkę zarówno 
na miecze, jak i – jeszcze bardziej widowiskowe – płonące pochodnie! Na-
stępnie Drużyna zebrała się wokół ogniska, by dokonać rytualnego ożenku 
ognia i wody. Ofiara złożona wspólnie ze zgromadzoną widownią pozwala 
nam spać spokojnie i nie martwić się o urodzaj i pogodę do końca sezonu 
turystycznego.

Następnie w zmysłowym tańcu z pochodniami zobaczyliśmy tancerki 
z Zespołu Tańców Świata „Zdrojanie”, działającym przy Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach. Na najwytrwalszych czekał jeszcze pokaz fire-
show w wykonaniu Teatru Ognia Seidr, oraz cudowny występ Zosi i Kacpra 
z Zespołu Łada.

Magiczna atmosfera, która w tym wyjątkowym dniu opanowała dziedziniec 
Zamku Tenczyn sprawiła, że zgromadzeni niechętnie opuszczali mury zam-
ku, pomimo wybijającej północy, a przecież następnego dnia nad Stawem 
Wrońskim trzeba było poszukać Kwiatu Paproci.

Dwa tygodnie później nieco zmieniliśmy „klimat” – zamiast muzyki sło-
wiańskiej i folkowej usłyszeliśmy przeboje operowe i operetkowe. W antu-
rażu zamkowych murów, w luźnej, piknikowej atmosferze wysłuchać moż-
na było dzieł Verdiego, Bizeta, Pucciniego, Belliniego, Lehara, Straussa, 
Griega, Offenbacha, Moniuszki czy Gjeilo. Koncert odbył się w ramach  
4. Warsztatów Wokalnych „Śpiewanie bez Granic”.

Wiemy już, że w kalendarzu zamkowych wydarzeń nie zabraknie słynnej 
Obrony Zamku Tenczyn przed Szwedem. Choć może w nieco skromniejszej 
formule, niż w roku ubiegłym, zaprosimy Państwa do wspólnej zabawy już 
w pierwszy weekend sierpnia. Nim jednak rekonstruktorzy opanują zamko-
we mury, broniąc Tenczyna przed Szwedami, czeka nas jeszcze jedna atrak-
cja dla melomanów – na dziedziniec „Małego Wawelu” zawita gościnnie 
krakowski Summer Jazz Festival – jeden z największych festiwali jazzowych 
w Europie! W piątek, 17 lipca, o godzinie 20 na zamkowej scenie usłyszeć 
będzie można kultową kapelę Old Metropolitan Band. Wszystkich, którzy 
mają ochotę na spędzenie miłego wieczoru przy dźwiękach nastrojowej 
muzyki serdecznie zapraszamy!

Szczegóły na profilach w mediach społecznościowych Zamku.

roBert szczuKa
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IX Noc Świętojańska w Tenczynku była bardzo 
nietypowa, tak jak ostatnie miesiące tego 
przestępnego roku. Zamiast dużej imprezy 
i warsztatów z naręczem kwiatów i ziół – kon-
kurs na tradycyjny wianek online. Zamiast 
kilkuset osób w korowodzie – kameralny 
koncert pieśni słowiańskich i bałkańskich na 
mostku nad Stawem Wrońskim. 
Nad stawem, przy blasku pochodni, wystąpiły 
w tym roku zespoły: Łada (pieśni ukraińskie, 
serbskie, bułgarskie) i Iglika (pieśni bułgarskie 
i serbskie) oraz Monika Dudek z Jerzym Suruło 
(pieśni polskie). Tego dnia na mostku zatańczyły 
także kobiety z Zespołu Tańców Świata Zdroja-
nie, które wystąpiły również dzień wcześniej na 
Zamku Tenczyn w Rudnie. Koncert, który odbył 
się dokładnie w noc przesilenia letniego, można 
było obejrzeć na portalu Facebook oraz kanale 
YouTube.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu udało się 
przygotować 20-minutowy film promocyjny, 
dokumentujący Noc Świętojańską w Tenczynku, 
zainicjowaną w 2012 roku przez Fundację Ko-
bieta w Regionie. Na wielu ujęciach mieszkańcy 
Tenczynka, gminy Krzeszowice i całego powiatu 
krakowskiego mogą odnaleźć siebie w korowo-
dach, z pochodniami w ręku, podczas warszta-
tów rękodzieła.

W ten sposób tenczyńska Fundacja świętowała 
dziewiątą edycję wydarzenia, ale pomimo ko-
nieczności przeprowadzenia pewnych działań 
w formule online, udało się wręczyć dużo nagród 
w konkursie na wianek (książki, ręcznie robione 
lalki i kapelusze), a koncert nad Stawem Wroń-
skim, retransmitowany na portalu Facebook, 
obejrzało już ponad 6000 tysięcy osób.

ŚPIEWAJĄCO PODCZAS PRZESILENIA!

W i ę c e j  i n f o r m a c j i  m o ż n a  z n a l e ź ć  n a  s t r o n i e  w w w . k o b i e t a w r e g i o n i e . p l ,  
w w w.facebook .com/kobietawregionie,  w w w.youtube.com/user/kobietawregionie . 
Realizacja tegorocznych wydarzeń była możliwa dzięki wsparciu finansowemu projektu przez Powiat 
Krakowski i Gminę Krzeszowice, za co organizatorzy serdecznie dziękują!

orGanizatorzy

Muzyczny szturm na Zamek Tenczyn i Opera di 
sacra, czyli efekt 4. Międzynarodowych Warsz-
tatów Wokalnych „Śpiewanie bez Granic”.
Sakralnie, operowo, operetkowo… Po raz kolej-
ny już zespół Śpiewanie bez Granic zaprezen-
tował najpiękniejsze dzieła muzyki klasycznej 
na zamku Tenczyn oraz w klasztorze w Alwerni. 
Niesamowite koncerty są rezultatem czwartych 
już warsztatów wokalnych, odbywających się 
na terenie gminy Krzeszowice – tym razem przy 
życzliwości Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły 
Muzycznej w Krzeszowicach, gospodarzy zamku 
Tenczyn w Rudnie, klasztoru w Alwerni oraz Sa-
morządowego Ośrodka Kultury w Alwerni.

Tegoroczne warsztaty, ze względu na specyficz-
ną sytuację związaną z pandemią, przyjęły nieco 
krótszą formę, jednakże udało nam się wyko-
nać dwa, zwieńczone artystycznym sukcesem, 
koncerty. Pierwszy – Opera di Sacra – odbył się  
3 lipca w Klasztorze w Alwerni, w podziękowa-
niu medykom i wszystkim niosącym pomoc 
podczas trudnej sytuacji epidemiologicznej. 
Drugim ważnym wydarzeniem był Muzyczny 
Szturm na Zamek Tenczyn, który okazał się przy-
wołać tłumnie spragnioną muzyki publiczność. 
Wydarzenia odbyły się przy wsparciu Marszałka 
Małopolski, Starostwa Powiatowego w Krako-
wie, Burmistrza Gminy Krzeszowice, a także 
Burmistrz Gminy Alwernia, pod patronatem 

honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

W repertuarze znalazły się najpiękniejsze dzieła 
sakralne, operowe, operetkowe, a także perły 
muzyki filmowej, jak „Nella Fantasia” autorstwa 
Ennio Moricone czy „Miłość ci wszystko wy-

SAKRALNIE, OPEROWO, OPERETKOWO…

baczy” z filmu „Szpieg w masce”. Nie zabrakło 
dzieł Moniuszki, Donizettiego, Lehara, Verdiego, 
Straussa, Pucciniego, Belliniego, Webbera czy 
Mozarta, w wykonaniu zespołu oraz solistów. Do 
grona naszych artystów dołączyli: Dorota Do-
brolińska-Struck, Joanna Petryka-Wawrowska, 
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S T R O N A   D L A   S E N I O R A

Wanda Woźniak mieszka w Krzeszowicach od lat. Od 
zawsze miała wiele zainteresowań, ale od przejścia na 
emeryturę ma więcej czasu na ich realizację. Jedną z pa-
sji Pani Wandy jest pieczenie tortów. Najbardziej cieszą 
się z tego rodzina i bliscy znajomi, którzy są najlepszymi 
smakoszami i recenzentami wypieków.
Za namową Moniki Dudek, Wanda Woźniak zdecydowała 
się na wysłanie zdjęcia zrobionego przez siebie tortu na 
konkurs Radia Pogoda. Po blisko miesiącu przestałam liczyć 
na jakąś informację, a tu nagle listonosz przynosi mi przesyłkę, 
a w niej jubileuszowy torcik i pamiątkowy kubek od Radia Po-
goda. Tym samym okazało się, że mój tort był jednym z trzech 
nagrodzonych – mówi Pani Wanda.

Marian leWicki

SŁONECZNY TORT

B o g u m i ł a  i  J e r z y  T r a c c y  m i e s z k a j ą 
w Krzeszowicach w blokach przy ulicy Dłu-
giej.  W czerwcu pan Jerzy obchodził 80 
urodziny. W przyszłym roku pani Bogumiła 
i pan Jerzy obchodzić będą jubileusz 60-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego. 
Państwo Traccy są szczęśliwymi rodzicami dwóch 
córek, dziadkami wnuczka i wnuczki; mają też 
prawnuczkę i prawnuczka. Mieszkanie przy ulicy 
Długiej to miejsce, gdzie mijają ich szczęśliwe 
lata, ale nie jedyne. Ich drugi dom to wzorcowo 
zagospodarowana działka własnościowa z dom-
kiem mieszkalnym, mini szklarnią i piecem gril-
lowym. Tu spędzają każdą wolną chwilę, nawet 
zimą. Sześć godzin dziennie na działce to norma, 
bo działka to najlepsze lekarstwo na wszelkie 
dolegliwości – z przekonaniem i zadowoleniem 
potwierdzają małżonkowie. Jako działkowcy są 
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ogródków Własno-
ściowych Witaminka. Domena pani Bogumiły to 
kwiaty i krzewy ozdobne, a wśród nich róże, aza-
lie, rododendrony, magnolie, piwonie drzewia-
ste, bzy. Szkoda, że nie przyszedł pan na początku 
czerwca. Wiele już przekwitło – wyjaśnia Bogumiła 
Tracka. Pan Jerzy natomiast pielęgnuje drzewka 
i krzewy owocowe: jabłonie, śliwy, brzoskwinie, 
winogrona, borówki. Dba o warzywniak i rośliny 

DOSTOJNI JUBILACI

w szklarni – głównie pomidory. Pomieszczenia 
mieszkalno-gospodarcze to też jego działka. Tu 
wszystko musi być sprawne. Piec grillowy często 
dymi, bo Państwa Trackich odwiedzają najbliżsi, 
a także znajomi, na których czekają smaczne 
udka z kurczaka, kiełbaski lub kiszka. Dla wtajem-

niczonych – nalewki własnej roboty. Na działce 
mają schronienie również koty i ptaki. I tak pra-
wie od 40 lat płynie działkowe życie Bogumiły 
i Jerzego Trackich.

zdjęcie, TeksT: Maciej liBUrski 

Milena Sołtys-Walosik, Joanna Święszek, Miran-
da Exner, Katarzyna Haras, Iwona Siwiec, Anna 
Konik, Krzysztof Aureliusz Łuczyński oraz Rafał 
Majzner. Zaakompaniowali Olena Spivak-Slonyt-
ska oraz Mateusz Lasatowicz z towarzyszeniem 
instrumentów: Agnieszki Michalik, Anny Śliwy, 
Michała Bajorka (skrzypce), Teresy Wawszczak 
(altówka), Kariny Krychun (wiolonczela) oraz 
Izabelli Kasprolewicz (flet poprzeczny). Dyrygo-
wali: Joanna Grandys, Magdalena Białecka oraz 
Maksymilian Żelazny.

Mimo, że w tym roku nic nie zapowiadało tego, 
że wydarzenie uda się zorganizować – cie-
szymy się, że doszło ono do skutku. Pomimo 
pandemii zespół cały czas pracował i rozwijał 
się, np. poprzez wirtualny projekt „Nabucco”, 
który zintegrował ludzi z niemal 30 krajów 

świata. Śpiewanie bez Granic wzięło również 
udział w tegorocznej edycji Festival delle Art V 
Edizione 2020 sul Web, organizowanym przez 
Associazione Noi per Napoli w Neapolu, co za-
owocowało sukcesem w postaci przyznania ze-
społowi nagrody specjalnej Noi per Napoli oraz 
1 miejsca w kategorii śpiew od jury prasowych 
za nagranie „O sole mio”, w wykonaniu Krzysz-
tofa Łuczyńskiego, Luca Tamani oraz zespołu 
wokalnego. 

Warsztaty i koncerty powstały przy współpracy 
dwóch niezależnych stowarzyszeń: Polsk-Norsk 
Kulturforening SAMHOLD z siedzibą w Oslo 
oraz Stowarzyszenia Scena Kultury Wokalnej 
Śpiewanie bez Granic z Tenczynka. Inicjatorem 
i pomysłodawcą wydarzenia jest Krzysztof 
Aureliusz Łuczyński – tenor Den Norske Opera 

w Oslo, pochodzący z Tenczynka, któremu to 
zawdzięczamy to, że od 2017 roku na terenie 
naszej gminy sztuka operowa rozkwita pod 
postacią koncertów, warsztatów i różnych mię-
dzynarodowych muzycznych inicjatyw.

Śpiewasz? Podoba Ci się nasza inicjatywa? Już 
planujemy kolejne koncerty, dlatego serdecznie 
zapraszamy do kontaktu mailowego: spiewanie-
bezgranic@gmail.com. 

TeksT: jUsTyna skoWronek
zdjęcie: aleksandra kasProleWicz
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Zapraszamy do udziału w programie edu-
kacyjnym „Jak dbać o serce? Warsztaty dla 
Seniorów”, które odbędą się w Klubie przy 
Rynku w Nowej Górze w pierwszej połowie 
sierpnia. Jest to cykl czterech zajęć z zakre-
su profilaktyki chorób sercowo-naczynio-
wych, realizowany przez Fundację Aktywnej 
Edukacji, przy wsparciu finansowym Powiatu 
Krakowskiego. Warsztaty prowadzi doktor 
nauk biologicznych Andrzej Fiertak. 

Moduły tematyczne poszczególnych warsz-
tatów:

1. Kiedy serce zawodzi? Mechanizmy po-
wstawania chorób układu krążenia, objawy 
i najczęściej występujące choroby. Jak badać 
serce, sposoby diagnozowania chorób układu 
krążenia.

2. Dieta dla serca. Podstawy prawidłowego 
żywienia dla osób znajdujących się w grupach 
wysokiego ryzyka zachorowań na choroby 
układu krążenia.

3. Ruch – warunek zdrowego serca. Rola ak-
tywności fizycznej w profilaktyce chorób ukła-
du krążenia, przykłady ćwiczeń odpowiednich 
dla osób starszych, analiza składu ciała. 
4. Śmiech to zdrowie – zwalczanie stresu. 
Metody radzenia sobie ze stresem, sytuacjami 
problemowymi,  techniki relaksacyjne Jakob-
sena.

Każdy z zaplanowanych warsztatów obejmuje 
część teoretyczną, w przystępny sposób wpro-
wadzającą podstawowe zagadnienia związane 
z chorobami układu krążenia i ich profilaktyką 

Dzień Matki i Dzień Ojca u siedleckich seniorów zorganizowało Stowarzyszenie Społeczno-
-Kulturalne „Razem” oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Nad kwestiami organizacyjnymi spotka-
nia czuwały Anna Wróbel – prezes Stowarzyszenia i Anna Szlachta – przewodnicząca Koła.
Obsługą kulinarną zajął się Marian Chmura. Program artystyczny zapewniło KGW i zespół Senior 
Band w składzie Józef Grabowski, Jan Kulka, Ryszard Pieczyrak. I tak bardzo dobrze przygotowana 
biesiada, nie tylko dla seniorów, trwała do godziny 21.00, bo Matki i Ojcowie bawili się znakomicie. 
A udka z kurczaka w panierce, kanapki i domowe ciasta wszystkim bardzo smakowały. Impreza od-
była się w sobotę, 4 lipca. A mogła się odbyć dzięki Organizatorom i Sponsorom. Imprezę wsparli: 
burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk oraz niezawodni przyjaciele – Alina Molik, Maria Strączek, 
Stanisław Pasternak. Za kolejną realizację wydarzenia kulturalnego na terenie sołectwa Siedlec 
Stowarzyszenie „Razem” i KGW otrzymały podziękowania od dyrektora Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach Pawła Czyża.

TeksT, zdjęcia: Maciej liBUrski

U SIEDLECKICH SENIORÓW

SERCE JAK DZWON!
oraz część praktyczną, wyposażającą uczestni-
ków w praktyczne umiejętności (m. in. pomiar 
ciśnienia, obliczanie BMI, wykonywanie właści-
wych ćwiczeń fizycznych, techniki relaksacyjne, 
pomiar tętna spoczynkowego) i instrumenty 
pomagające zastosować zdobytą wiedzę w co-
dziennym życiu.

Zapisy pod numerem tel. 571-401-050.
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To, że skromniej, wcale nie znaczy, że mniej uroczyście – tak w skrócie tegoroczne Gminne 
Święto Ludowe oceniła przewodnicząca Zarządu Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa 
Ludowego – Stanisława Maciejowska. 
Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Marcina w Krzeszowicach. Ciepłe słowa do 
ludowców skierował proboszcz parafii ks. dr Andrzej Szczotka. Kościelnej uroczystości towarzyszył 
poczet sztandarowy w składzie: Karol Piechota, Zbigniew Wójcik, Marian Chmura. Część druga 
uroczystości odbyła się na terenie obiektów sportowych „Świt”. Była dyskusja, rozmowy na różne 
tematy i tradycyjny domowy poczęstunek. W ostatnim czasie, oprócz organizacji Święta Ludowego, 
przewodnicząca Stanisława Maciejowska i jej koledzy ze Stronnictwa aktywnie uczestniczyli w wyda-
rzeniach związanych z kampanią prezydencką.

TeksT: Maciej liBUrski

GMINNE ŚWIĘTO LUDOWE

Pożegnaliśmy Kolegę – starszego sierżanta 
Mieczysława Wójcika, urodzonego 2 lipca 
1935 r. w Więcławicach, w gminie Michałowi-
ce. Zmarł 8 maja 2020 r. w Krzeszowicach. Po-
grzeb odbył się 11 maja 2020 r. na cmentarzu 
w Więcławicach.

Kolega Miecz ysław 
pragnął być pochowa-
ny na cmentarzu w ro-
dzinnej miejscowości, 
gdyż z miejscem tym 
w i ą z a ł  s z c z e g ó l n e 
u c z u c i a .  W  l a t a c h 
Powstania Stycznio-
wego, po bitwie pod 
Michałowicami od-
działu powstańczego 
L a n g i e w i c z a ,  p r a -
d z i a d e k  i  d z i a d e k 

kolegi Mietka uprosili proboszcza, by przy grobie 
rodzinnym pochować pod nazwiskiem Wójci-
ków trzech poległych powstańców: dowódcę 
jednego z pododdziałów i dwóch powstańców. 
Tak, aby zaborca ich nie odkrył. W latach dwu-
dziestych jedna rodzina dokonała ekshumacji 
jednego ciała, dwóch pozostało nadal w grobie.

Kolega Mietek w Wojsku Polskim był podofi-
cerem w służbie poborowej. Potem pracował 
jako kierowca w PKS w Krakowie, uzyskał nawet 
tytuł wzorowego kierowcy PKS. Związał się 
z Ligą Obrony Kraju, gdzie szkolono kierowców 

dla wojska; była też sekcja strzelecka. W ramach 
pracy w LOK w Krakowie współuczestniczył 
w organizacji i budowie pomnika lądowania 
spadochroniarzy Polskich Sił Zbrojnych – „Cicho-
ciemnych” w Krakowie – Zabłociu. W Krzeszowi-
cach był członkiem wspierającym Koła Związku 
Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych, 
był członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskie-
go i członkiem Koła Stowarzyszenia Tradycji LWP  
im. gen. Zygmunta Berlinga. Jeszcze kilka lat 
temu uczestniczył we wszystkich uroczysto-

ściach patriotycznych i rocznicowych. On zawsze 
pamiętał o przeszłości. Teraz to my będziemy 
wspominali kolegę Mietka.

Na cmentarzu Mieczysława Wójcika pożegnały 
poczty sztandarowe Koła Związku Kombatantów 
z Krzeszowic i Koła Stowarzyszenia Tradycji LWP 
im. gen. Zygmunta Berlinga w Krakowie.

Kolego Mieczysławie – cześć Twojej pamięci.

Mjr. W sT. sPocz. krzyszTof Pachla

POŻEGNANIE KOLEGI 

6 pomieszczeń, ponad 1000 eksponatów w kilkudziesięciu gablotach.  
Te eksponaty to agaty, zbierane od lat przez Witolda Kopruchę w okolicach 
Rudna. Wszystko to można zobaczyć w nowo otwartym muzeum kamieni 
w Rudnie. 
Turyści mogą podziwiać piękną kolekcję agatów i innych kamieni w muzeum 
Skarby Tej Ziemi. Jego stworzenie zajęło właścicielowi rok. Stary dom nieopo-
dal zamku Tenczyn w Rudnie został gruntownie przebudowany. Na parterze 
znalazło się muzeum, gdzie oprócz kolekcji ponad tysiąca różnych skamielin, 
można obejrzeć film i posłuchać o ich historii. Chętni mogą też odwiedzić sklepik  
z pamiątkami. Witold Koprucha jest pasjonatem skamielin. Samodzielnie je 
zbiera, a potem szlifuje. Mieniące się kamienie po obróbce są piękne. Aż trudno 
uwierzyć, że to skarby najbliższej okolicy. W przedsięwzięciu pana Witolda bar-
dzo mocno wspiera żona Maria. To muzeum, położone obok zamku Tenczyn, jest 
kolejną istotną atrakcją turystyczną naszej gminy. 

Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.

Marian leWicki

KOLEJNA ATRAKCJA TURYSTYCZNA W RUDNIE
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MAJOWE  
SPOTKANIE
Majowe, ważne rocznice to Uchwalenie Konstytucji, 
Dzień Zwycięstwa. Przy takich okazjach chętnie spo-
tykają się członkowie Polskich Drużyn Strzeleckich. 
Jedno z takich spotkań odbyło się w maju w Tenczynku 
i zostało zorganizowane przez II Batalion I Brygady Połu-
dniowej Polskich Drużyn Strzeleckich w Krzeszowicach. 
Była to okazja do odznaczeń i żołnierskiego posiłku. Ko-
lejne zaplanowano w sierpniu w Paczółtowicach z okazji 
rocznicy Bitwy Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego. 
Koordynatorem takich spotkań jest zazwyczaj szef 
sztabu II Batalionu, ppłk. Drużyn Strzeleckich, Stanisław 
Miszuta.

reD.



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@�����.���






