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Szybko minął czas wiosny, szkolnych wakacji, urlopowych wyjazdów. Życie toczy się dalej, chociaż podskórny lęk o przyszłość nie opuszcza 
wielu osób, także z naszej gminy. Wrzesień kojarzy się nam nie tylko z historią, barwami złocistej i brązowej jesieni, pięknymi astrami i zbiorami 
chociażby ziemniaków. Także z przygotowaniami do przetrwania zimy. Ten czas ma zawsze swój rytm...
W roku 1882 Namiestnik Hrabia Andrzej Potocki, po powrocie z Wiednia, ma przepędzić dzień dzisiejszy w Krzeszowicach (sobota), a wieczorem 
udać się do Lwowa. Tak informował „Czas”, 16 września 1882 roku, w numerze 211. Nie zachowało się wiele dokładnych opisów wyglądu 
ówczesnego dworca w Krzeszowicach, w którym zatrzymywały się tak zwane pociągi specjalne, dalekobieżne, z Wiednia i nawet do Lwowa. 
Fakt, że w tej miejscowości mieszkał ród Potockich, miał swoje znaczenie. Ciekaw jestem, jak odebraliby Potoccy dzisiejszą, oddaną do użytku 
nową stację kolejową. Z przejściem podziemnym, czynnymi windami, trzema peronami, oświetleniem, skróceniem czasu przejazdu do Krakowa. 
Jak to drzewiej bywało. Jednak pojawia się problem: jak długo przetrwa w takiej formie dworzec? Wandale dają wciąż o sobie znać.
Do odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918 pozostało kilka tygodni. „Czas” z 28 września (nr 430) – tegoż roku – publikuje 
tekst „Hiszpanka w Krakowie”. Krakowski Magistrat komunikuje: W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Sanitarnej, 
poświęcone wyłącznie sprawie panującej w mieście epidemii influenzy (choroby hiszpańskiej). Stwierdzono, że panująca w mieście epidemiczna 
choroba jest rzeczywiście influenzą, o podobnym przebiegu, jak epidemia tej choroby w latach 1889/91. Szerzy się ona gwałtownie. Ulegają jej 
przeważnie ludzie w wieku do 35 lat. Przypadków śmiertelnych było w ostatnim tygodniu, wliczając zapalenie płuc, 41. Liczba ta znaczna, ale 
wobec ogromnej ilości zachorowań, śmiertelność na ogół niska, bo nie przekracza 1/2 do 1 proc. Śmiertelnie kończą się przypadki, w których 
do zakażenia ifluencyjnego dołącza się zakażenie wtórne drobnoustrojami ropnymi. Podnoszono sprawę zgłaszania wypadków influenzy, badań 
bakteriologicznych, izolowania w szpitalach w wyjątkowych przypadkach i dezynfekcji. Postanowiono – na razie – nie zamykać szkół. W końcu 
zwrócono uwagę na fatalne warunki higieniczne w mieście i podniesiono konieczność energicznej walki z nieporządkiem i brudem.
Przypominam komunikat, opublikowany w okresie letnim roku 1992, który brzmi dzisiaj niczym bajeczka, nie tylko zoologiczna czy ekologiczna. 
Polski Związek Wędkarski – Koło Krzeszowice zawiadamia wszystkich mieszkańców, że znacznym wysiłkiem finansowym Zarządu Okręgu 
i członków naszego Koła dokonano zarybienia rzeki Krzeszówki. Dlatego też APELUJEMY do wszystkich, a zwłaszcza rodziców, nauczycieli 
i wychowawców: propagujcie ochronę ryb w naszych rzekach. Zdarzają się często przypadki niszczenia ryb petardami, łowienia bez karty 
wędkarskiej, niedozwolonym sprzętem i na niedozwoloną przynętę. Najczęściej – niestety – kłusują dzieci. Informujemy, że za połów ryb, niezgodny 
w regulaminem PZW oraz za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony wód, będą sporządzane wnioski do kolegium d/s wykroczeń lub 
sądu dla nieletnich. Łza się w oku kręci po lekturze publikacji w „Magazynie Krzeszowickim” (nr 18 z 1992 r.). Dzisiaj jest – być może – więcej 
zarejestrowanych wędkarzy, niż ryb w tejże rzece. 
Straż Miejska w Krzeszowicach wpisała się na stałe w krajobraz gminnego życia. Jedni uważają ją za niewidzialną, tylko urzędniczą, a inni za 
konieczną, wręcz uzupełniającą działania policji. Aktualnie funkcjonuje. Ma własne pomieszczenia, mundury, wóz patrolowy, wiele nowych 
uprawnień oraz obowiązków. W sondzie telefonicznej, jaką przeprowadziłem wśród mieszkańców, znalazła ta formacja – akceptację. Sięgnijmy 
zatem do źródeł powstania. Anna Ostachowska-Kajder pisała w numerze 17 (1992) „Magazynu Krzeszowickiego”, w artykule „Kwartał za 
Strażą”: Od lutego do połowy maja kandydaci na strażników miejskich odbywali kurs szkoleniowy, a od połowy czerwca rozpoczęli samodzielną 
pracę (już bez „opieki” policji krzeszowickiej). Krzeszowice czekały na straż miejską jak na zbawienie, licząc że wraz z pojawieniem się 
umundurowanych młodych ludzi, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znikną z ławek mężczyźni pijący alkohol, znikną dzikie wysypiska 
śmieci, a zawartość szamba nie będzie odprowadzana do rzeki lub przydrożnych rowów. W tej chwili Krzeszowice mają czterech strażników, 
którzy pracują w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30). Najczęściej służą pomocą i autorytetem przy pobieraniu opłat targowych – zdarza się, 
że opór stawiają obywatele dawnego Związku Radzieckiego. Z przyczyn technicznych (brak samochodu i radiotelefonów) strażnicy patrolują tylko 
Krzeszowice. Interweniują wtedy, kiedy stan sanitarny posesji, dróg czy wystrój placówek handlowych bulwersuje mieszkańców miasta.(...) Straż 
Miejska ma prawo nakładania mandatów, jak do tej pory karze się nimi średnio 6 osób tygodniowo. Ciągle nierozwiązany pozostaje problem ludzi 
pijących alkohol w miejscach publicznych. (…) Od tamtych czasów mija 28 lat. Urosły nowe pokolenia, rynek zamienił się w betonową patelnię, 
odważna rzeźba Gladiatora wzywa do czynu, fontanna wszystko przypomina, tylko nie oryginalną fontannę. Życie dalej się toczy...
Ćwierć wieku temu „Magazyn Krzeszowicki” był dwutygodnikiem i numer kosztował 6.000 złotych, czyli na tzw. nowe – 60 groszy. Wśród 
poważnych tematów – jak zawsze – zainteresowanie budziła Kronika Policyjna. 3 września mieszkanka Sanki zgłosiła Policji nietypową kradzież. 
Z kojca usytuowanego przed domem złodzieje skradli dwie białe trzymiesięczne świnie rasy polskiej oraz sześć kur niosek o upierzeniu czerwonym. 
Poszkodowana oszacowała straty na około 5 milionów złotych. Natomiast dwa dni później nieznany sprawca włamał się do sklepu spożywczego 
w Filipowicach (koło kościoła), skąd skradł alkohol i papierosy o wartości około 35 milionów starych złotych. W połowie września około 
godz.20.20 – w Nowej Górze – od uderzenia pioruna zajęła się więźba dachowa budynku, w którym mieści się sklep i biblioteka. Dzięki szybkiej 
interwencji straży pożarnej oraz potokom deszczu, pożar udało się ugasić i straty nie są duże. W trzy dni później doszło do kolejnej – w gminie 
– kradzieży kieszonkowej. Tym razem poszkodowanym jest mieszkaniec Filipowic, któremu podczas wsiadania do minibusu, złodziejaszek wyjął 
portfel z kieszeni spodni. Straty: moralne, żywa gotówka w wysokości 220 złotych i portfel. Rzadko w tego typu komunikatach pisze się o stratach 
moralnych poszkodowanych osób. Ten fakt został zauważony. Niestety nie podano miejsca, gdzie dokonano owego czynu.
A na koniec tradycyjny smaczek o wycinaniu drzew („Magazyn Krzeszowicki” nr 89 z 1995 r.). Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” 
o wycięcie 16 drzew przy placu zabaw zostanie zaakceptowany po uzupełnieniu przez wnioskodawców planu nasadzeń i ich rozpoczęciu. Stara 
śpiewka... 
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Szanowni Państwo, 
Drodzy Rolnicy!
Koniec lata to czas, w którym po zakończonych zbiorach dziękujemy naszym rolnikom za ich ciężką pracę na roli. W tym roku, z powodu pan-
demii koronawirusa, dożynki gminne będą miały wymiar symboliczny. Wyrazem naszej wdzięczności za dary, które na co dzień otrzymujemy 
i spożywamy, jest dziękczynna msza w niedzielę 30 sierpnia w kościele parafialnym pw. św. Jana Pawła II w Krzeszowicach. Chleb i wieniec 
dożynkowy, przyniesione do świątyni, symbolizujące płody naszej ziemi, zostały poświęcone podczas uroczystej Eucharystii. 

Warto przypomnieć, że dożynki to nie tylko święto wsi i rolników, ale także piękny, staropolski zwyczaj, który na przestrzeni wieków stał się 
częścią naszej kultury i narodowej tożsamości. W Gminie Krzeszowice kultywujemy go od lat, rokrocznie organizując święto plonów w róż-
nych miejscowościach. Dożynki to także okazja do spotkania w gronie rolników, hodowców, rzemieślników i przedsiębiorców, pracujących 
na rzecz sektora rolnego i przetwórstwa spożywczego. Mam nadzieję, że do tego zwyczaju w następnym roku powrócimy. 

Tegoroczne dożynki to także czas szczególnej refleksji i odpowiedzi na pytanie, co jest dziś najlepszym wsparciem dla polskiego rolnictwa 
i całej gospodarki? Wybierajmy i kupujmy codziennie artykuły wytwarzane w naszym regionie i kraju. To najskuteczniejsza pomoc, korzystna 
dla nas wszystkich, bo nasz region znany jest z gamy tradycyjnych produktów, słynących z jakości i walorów zdrowotnych oraz smakowych.

Pamiętajmy o tym przez wszystkie dni roku, zasiadając do stołu w gronie rodziny i bliskich. To ręce rolników są niezbędne, aby ziarno 
zostało zasiane, a zebrane plony stały się zaczynem chleba. Dziękując za tę pracę, życzę zdrowia i obfitych zbiorów w roku przyszłym.  
Szczęść Wam Boże przez cały rok!

WacłaW GreGorczyk
Burmistrz Gminy krzeszoWice

I tak od 3 sierpnia  w tym trybie wspomagana jest linia Krzeszowice – Rud-
no, którą obsługuje firma „Magoma”, zaś od 17 sierpnia na trasie Krzeszowi-
ce – Nawojowa Góra – Frywałd wznowiła przewóz osób firma „Codi”. Tym 
samym została w 100% odtworzona istniejąca przed okresem COVID-u sieć 
połączeń busowych, komunikujących siedzibę naszej gminy z sołectwami. 
Ostatnie pół roku jest czasem niezmiernie trudnym dla firm przewozowych, 
które zanotowały gwałtowny spadek liczby przewożonych pasażerów. Stąd 
też działania naszego samorządu, który w trosce o zachowanie ciągłości 
połączeń na trasach prowadzących z Krzeszowic do niemal wszystkich 
miejscowości gminy, a także sytuację ekonomiczną przewoźników, dofi-
nansował w okresie od kwietnia do sierpnia część kursów wykonywanych 
w ramach 4 linii przewozowych: Krzeszowice – Ostrężnica, Krzeszowice 
– Filipowice, Krzeszowice – Czerna – Paczółtowice, Krzeszowice – Sanka – 
Zalas. Już od kilku lat dotowana jest także, ze względów społecznych, trasa 
Żary – Krzeszowice – Stara Wola. Łączne wydatki budżetu gminy, poniesio-
ne w ciągu 8 miesięcy bieżącego roku na te zadania, osiągnęły już  70 tys. zł.  

Dofinansowanie, uzyskane w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Auto-
busowych na drugie półrocze tego roku, jest oparte na bardzo korzystnych 
dla gminy zasadach: dopłatą w wysokości do 3 zł/1 wozokilometr mogą 
zostać objęte połączenia deficytowe, a wkład własny gminy wynieść ma 
10% dopłaty (max. 30 groszy do 1 wozokilometra). To oznacza, że jeżeli te 
dwie linie będą przynosiły straty, operatorzy je obsługujący mogą liczyć do 
końca roku na rekompensatę ze środków Województwa Małopolskiego do 

Dzięki pozyskanym dopłatom znikają „białe plamy”  
z gminnej mapy przewozów pasażerskich
W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem przez Urząd Wojewódzki w Krakowie wniosku Gminy  Krzeszowice o objęcie dwóch deficytowych 
tras wewnątrzgminnych dotacją z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zawarte zostały umowy z przewoźnikami. 

wys.  52 tys. zł, a budżet gminny wyłoży na ten cel około 5 tys. zł . Gdyby te 
proporcje miały zostać utrzymane w kolejnych naborach, nasz samorząd 
zamierza aplikować o dopłaty z „ustawy PKS-owej”, gdyż pasażerów ciągle 
ubywa i obsługa także innych tras wewnątrzgminnych na czystych zasa-
dach rynkowych może być nieopłacalna.     

TeksT: AdAm Godyń
Zdjęcie: jAninA WAlkoWicZ
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Pałac mieścił sale balowe, pokoje bilardowe i bufetowe oraz 
galerie portretów rodzin Lubomirskich i Tęczyńskich. Działal-
ność ta prowadzona tu była do końca XIX wieku, potem bu-
dynek pełnił funkcje administracyjne. Od roku 2006 w pałacu 
mieści się siedziba Centrum Kultury i Sportu wraz z galerią 
wystawienniczą. Po zakończeniu postępowań sądowych jest 
własnością spadkobierców hr. Adama Potockiego.

Z uwagi na znaczenie, jakie ma Pałac Vauxhall dla działalności 
kulturalnej na terenie miasta, burmistrz Wacław Gregorczyk 
prowadzi rozmowy z właścicielami na temat jego zakupu na 
rzecz mieszkańców gminy Krzeszowice. Z początkiem 2020 
roku wystąpił również do wojewody małopolskiego z prośbą 
o dofinansowanie zakupu zabytku środkami rządowymi, tak, 
jak to miało miejsce w przypadku kupna budynku liceum 
przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Niestety, z uwagi 
na konieczność walki z koronawirusem, w budżecie państwa 
brak jest środków na udzielenie wsparcia finansowego gmi-
nie na zakup pałacu w tym roku. 

- Pałac Vauxhall to prawdziwa „perełka” w samym centrum 
miasta. Z uwagi na znaczenie obiektu dla rozwoju życia kultu-
ralnego, jego właścicielem powinna być  Gmina Krzeszowice.  
Dlatego podjąłem rozmowy ze spadkobiercami hr. Adama Po-
tockiego dotyczące sprzedaży pałacu. Przebiegają one w bardzo 
dobrej atmosferze. Jest wola sprzedaży obiektu gminie. Niestety, 
epidemia spowodowała znaczny spadek gminnych dochodów, 
stąd w pierwszej kolejności musimy regulować wydatki bieżące 
oraz kontynuować rozpoczęte inwestycje. Do tego dochodzi 
brak wsparcia zakupu z budżetu państwa. To sprawia, że dzisiaj 
brak jest środków w budżecie gminnym na zakup Vauxhallu.  
Sytuacja gospodarcza w kraju również nie daje gwarancji na 
znalezienie środków w następnym roku. Szkoda, ponieważ wła-
ścicielom zależy na sprzedaży obiektu gminie. Może należałoby 
poprosić mieszkańców o wsparcie zakupu? Wystarczyłoby, żeby 
każdy osiągający dochód mieszkaniec gminy wpłacił jednorazo-
wo 200 zł na ten cel. Dawniej tylko właścicieli dużych majątków 
ziemskich było stać na fundowanie tak cennych zabytków.  
Dzisiaj taką rolę mogliby pełnić obywatele, mieszkańcy dzia-
łający razem jako Wspólnota Fundatorów. Przecież jeszcze nie 
tak dawno razem budowaliśmy szkoły, wodociągi, kanalizację, 
sieć gazową i telefoniczną, remizy i obiekty sportowe  – mówi 
burmistrz Wacław Gregorczyk.

CO DALEJ Z VAUXHALLEM?
Pałac Vauxhall,  wybudowany w latach 1783-1786 wg projektu Szczepana Humberta na polecenie Izabeli Lubomirskiej, jest częścią uzdrowisko-
wego układu urbanistycznego Krzeszowic. Klasycystyczny pałac – obecnie jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków miasta - stanowił 
centrum życia towarzyskiego dla kuracjuszy krzeszowickiego uzdrowiska. 

Widok Krzeszowic, Zygmunt Vogel, grafika z 1806 roku  
(źródło: Biblioteka Narodowa)

Vauxhall, Krzysztof Kuzia, 1994 rok

Vauxhall, Andrzej BuliczGaleria w Pałacu Vauxhall, Marian Lewicki
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Na sesji czerwcowej radni jednogłośnie zmienili 
formułę naliczania wysokości środków wydzie-
lonych z budżetu gminy dla sołectw i osiedli. 
W miejsce algorytmu,  będącego pozostałością 
po funduszu wiejskim, wprowadzono sposób 
naliczania środków zarówno drogowych,  jak i na 
wydatki bieżące w zależności od liczby miesz-
kańców zamieszkujących dane sołectwo czy 
osiedle. Takie rozwiązanie, które funkcjonowało 
dobrze przez wiele lat, będzie też motywacją 
dla mieszkańców do zameldowania się w naszej 
gminie. Na sesji lipcowej uchwalono stawkę 
w wysokości 20 zł/mieszkańca. To daje łączną 
kwotę w wysokości prawie 1, 3 mln zł. Do tego 
dochodzą środki ze sprzedaży mienia na tere-
nie danej jednostki pomocniczej. To sprawia, 
że kwoty będące w dyspozycji sołectw i osiedli 
w naszej gminie są zdecydowanie wyższe w po-
równaniu z gminami ościennymi. Również dużo 
niższe kwoty otrzymują sołectwa w gminach, 
gdzie wprowadzono fundusz sołecki. O wpro-
wadzenie w gminie Krzeszowice funduszu sołec-
kiego wnioskował z początkiem 2020 roku sołtys 
Siedlca. Gdyby radni uwzględnili jego wniosek, 
to wszystkie sołectwa otrzymałyby do podziału 
niecałe 0,5 mln zł na 2021 rok, czyli prawie dwa 
razy mniej niż przyznali radni, natomiast osiedla 
nie otrzymałyby w ogóle funduszy do podziału 
przez mieszkańców. 

Prawie 1,3 mln zł dla sołectw i osiedli na 2021 rok
Pomimo trudnej sytuacji finansowej gminy, spowodowanej spadkiem dochodów,  wywołanym epidemią koronawirusa, radni  Rady Miejskiej 
zdecydowali, że również w roku 2021 sołectwa i osiedla otrzymają do swojej dyspozycji środki finansowe. 

Pamiętać należy, że podstawą rozwoju gminy są 
inwestycje. Środki sołeckie i osiedlowe stanowią 
niewielki procent przy prowadzeniu dużych za-
dań inwestycyjnych. I to budżet gminy finansuje 
ich wykonanie. Przy ustalaniu kolejności zadań 
do realizacji pierwszeństwo mają inwestycje, na 
które mogą zostać pozyskane środki zewnętrzne 
oraz te, które mają istotny wpływ na życie miesz-
kańców naszej gminy.

Duże rozdrobnienie budżetu gminy na wykona-
nie niewielkich zadań  wpływa również nieko-
rzystnie na możliwość uzyskania dofinansowań 
zewnętrznych. Dlatego należy rozpocząć dysku-
sję nad nowym modelem podziału środków oraz 
zadań pomiędzy budżetem gminy, a budżetami 
sołectw i osiedli. Od 2015 roku małe sołectwa są 
pod „specjalną opieką” burmistrza. Dzięki bardzo 
dobrej współpracy z gospodarzami tych sołectw, 
pomimo skromnych budżetów w wysokości 
rocznej rzędu 10 000 -  20 000 zł, zrealizowano 
w nich szereg prac ze wsparciem środkami 
unijnymi, czy też rządowymi. Na przykład we 
Frywałdzie wykonano kanalizację, położono 
nakładki asfaltowe na drogach powiatowych 
oraz zagospodarowano centrum wsi za łączną 
kwotę ponad 2,5 mln zł, w tym środki unijne 
1mln zł. W Żarach przebudowano centrum wsi 
za kwotę prawie 100 000 zł. W Dębniku zmoder-
nizowano remizę, zagospodarowano centrum 

wsi oraz położono nową nakładkę asfaltową na 
drodze głównej za łączną kwotę około 440 000 
zł, w tym środki zewnętrzne ponad 170 000 zł. 
W Dubiu powstała Dolina Pstrąga z ogródkiem 
edukacyjnym oraz położono nową nakładkę na 
drodze głównej, łączny koszt 1,7 mln zł, przy 
dofinansowaniu unijnym w wysokości 674 000 
zł oraz środkami z kopalni „Lafarge” w wysoko-
ści prawie 300 000 zł. Być może to jest droga 
na przyśpieszenie rozwoju sołectw średnich, 
szczególnie tych, gdzie ich gospodarze mają 
problemy z przygotowaniem zadań istotnych dla 
społeczności lokalnych.    

Priorytetem w działalności inwestycyjnej na 
2021 rok będzie zakończenie budowy biblioteki, 
strefy aktywności gospodarczej oraz parkingu 
przy dworcu PKP w Krzeszowicach. Łączny 
koszt tych zadań wyniesie około 20 mln zł. 
Pomimo dofinansowań zewnętrznych, gmina 
musi zabezpieczyć środki finansowe na wkład 
własny, dlatego tak ważny jest ciągły monitoring 
wydatków bieżących oraz optymalizacja zadań 
inwestycyjnych. 

WAcłAW GreGorcZyk
BurmisTrZ Gminy krZesZoWice

27 lipca minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaakceptował aneks nr 1, przygotowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Krakowie dla zadania pn. „Rozbudowa DK 79 na odcinku Rudawa – Młoszowa”.  Dzięki aneksowi pierwotny zakres inwestycji został 
poszerzony o dodatkowe obiekty inżynieryjne. 
Na odcinku biegnącym przez gminę Krzeszowice powstanie rondo przy skrzyżowaniu ulic św. Floriana i 3 Maja oraz będą przebudowane 3 obiekty mo-
stowe w ciągu drogi krajowej 79. W spotkaniu z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach uczestniczyli także wice-
marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka i starosta krakowski Wojciech Pałka.

rPW umk

Będzie kolejne rondo w Krzeszowicach
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Konsultanci, obsługujący infolinię, udzielają informacji o programie oraz 
wyjaśniają jego szczegóły.

Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00  
do 16:00.

Z infolinii możesz skorzystać zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po 
jego złożeniu, jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, dotyczące progra-
mu „Czyste Powietrze”.

Jeżeli chcesz uzyskać informację o statusie swojego wniosku lub umowy,  
skontaktuj się z nami pod numerem tel. 12 422 94 90 wew. 2 lub za pomocą 
e-mail’a: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl.

WWW.Wfos.krAkoW.Pl

Ruszyła ogólnopolska  
infolinia Czystego Powietrza
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej in-
formuje, że 3 sierpnia 2020 roku pod numerem telefonu 22 340 40 
80 rozpoczęła działanie ogólnopolska infolinia programu „Czyste 
Powietrze”.

KALKULATOR – CO POMAGA WYLICZYĆ?
Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izolacji ter-
micznej domu przy ociepleniu wybranych przegród 
budowlanych: ścian, stropodachu, podłóg – oddziela-
jących pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. 
Parametry zostały dobrane tak, aby użytkownik mógł 
wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izola-
cyjnego. Dzięki czemu, po przeprowadzeniu termo-
modernizacji wybranych przegród, będą one spełniać 
obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne (WT 
2021). Przepisy wejdą w życie od 31.12.2020 r. zgod-
nie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Nowe narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. 
Można z niego skorzystać na stronie czystepowietrze.
gov.pl (zakładka „Warto wiedzieć”). Jest też dostępny 
na portalu beneficjenta wojewódzkiego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Krakowie.

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora: https://kal-
kulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator grubości izolacji  
– nowe narzędzie dla wnioskodawców „Czystego Powietrza”
Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków to kolejne ułatwienie dla osób starających się o dotacje na termomodernizację domu 
jednorodzinnego. Pomoc dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przygotowali eksperci Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
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Produkujemy coraz więcej śmieci
Znaczny wzrost ilości odpadów oddawanych w naszej gminie w ostatnim czasie  sprawił, że opłata miesięczna wnoszona przez mieszkańców 
musiała wzrosnąć od 1 października  br. do kwoty 32 zł od osoby oraz 30 zł od osoby w przypadku kompostowania odpadów. 
W dzisiejszych uwarunkowaniach prawnych wpływ gmin  na cenę wywozu odpadów jest znikomy. 

Do głównych czynników, podnoszących stawkę, należą m.in.:
• wzrost cen za tonę oddawanych odpadów: w roku 2015 średnia cena za tonę odpadów wynosiła 310 zł, obecnie płacimy od 1 077 zł do 1 728 zł za tonę,

• skokowy wzrost opłaty „marszałkowskiej”, płaconej od każdej tony odpadów oddawanych na składowiska: z 90 zł za tonę w 2018 roku do 270 zł za tonę 
w 2020 roku,

• znaczny wzrost ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych: w roku 2017 mieszkańcy oddawali niecałe 680 ton na miesiąc, obecnie 
jest to prawie 780 ton na miesiąc.

Z firmą odbierającą odpady rozliczamy się, płacąc od tony oddanych śmieci. W trosce o środowisko oraz nasze finanse powinniśmy zacząć wy-
twarzać zdecydowanie mniej śmieci!

Ilości odpadów komunalnych  
zebranych z terenu gminy Krzeszowice

Wykres 1. Ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komu-
nalnych odebranych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, położonych na terenie gminy Krzeszowice, w okresie sty-
czeń – lipiec 2019 oraz styczeń – lipiec 2020.

Powyższe dane ilustrują wzrost ilości odpadów w tożsamym okresie (sty-
czeń – lipiec) w roku 2019 oraz 2020. W 2019 roku ilość odpadów zmiesza-
nych, przypadająca na 1 mieszkańca w ciągu wskazanych siedmiu miesięcy 
wyniosła 51 kg, natomiast w roku 2020 już 75 kg.

Wykres 2. Ilości segregowanych odpadów komunalnych (tworzywa 
sztuczne wraz z metalem, papier i tektura, szkło) odebranych z terenu 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na 
terenie gminy Krzeszowice, w okresie styczeń – lipiec 2019 oraz sty-
czeń – lipiec 2020.

W 2019 roku ilość odpadów biodegradowalnych, przypadająca na 1 miesz-
kańca, w ciągu analizowanego okresu wyniosła 3 kg, natomiast w roku 
2020 już 11 kg.

Wykres 5. Ilości odpadów wielkogabarytowych odebranych z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w okresie styczeń – li-
piec 2019 oraz styczeń – lipiec 2020.

W 2019 roku ilość odpadów segregowanych, przypadająca na 1 mieszkań-
ca w ciągu w/w miesięcy, wyniosła 18 kg, natomiast w roku 2020 już 24 kg.

Wykres 3. Ilości odpadów biodegradowalnych odebranych z terenu 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na 
terenie gminy Krzeszowice, w okresie styczeń – lipiec 2019 oraz sty-
czeń – lipiec 2020.



www.krzeszowice.pl [ 9 ]

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Porównanie stawek za śmieci                                                                                           
w wybranych małopolskich gminach
Miesięczna  

STAWKA  
opłaty za odpady  
SEGREGOWANE

Metoda stawki

Zwolnienie  
z części opłaty 

przy kompostowa-
niu bioodpadów

Forma zwolnienia

Przykład  
wysokości opłaty 

miesięcznej dla 
4 osób, przy 

kompostowaniu

Termin  
zmiany stawki

KRZESZOWICE 25,00 zł  od osoby/zabudo-
wa jednorodzinna 2,00 zł od osoby 92,00 zł od 1.01.2020

KRZESZOWICE * 32,00 zł  od osoby/zabudo-
wa jednorodzinna 2,00 zł od osoby 120,00 zł *od 1.10.2020

TRZEBINIA/ 
CHRZANÓW/ 

LIBIĄŻ
23,00 zł  od osoby/zabudo-

wa jednorodzinna 2,00 zł od osoby 84,00 zł od 1.01.2020

TRZEBINIA/ 
CHRZANÓW/ 

LIBIĄŻ*
34,00 zł  od osoby/zabudo-

wa jednorodzinna 4,00 zł od osoby 120,00 zł *od 1.09.2020

LISZKI 30,00 zł  od osoby/zabudo-
wa jednorodzinna 1,00 zł od osoby 116,00 zł od 1.01.2020

CZERNICHÓW 35,00 zł  od osoby/zabudo-
wa jednorodzinna 2,00 zł od osoby 132,00 zł od 1.07.2020

SKAWINA 25,00 zł  od osoby/zabudo-
wa jednorodzinna 1,00 zł od osoby 96,00 zł od 1.01.2020

ALWERNIA 23,00 zł  od osoby/zabudo-
wa jednorodzinna 2,00 zł od osoby 84,00 zł od 1.01.2020

Gmina Krzeszowice  
w aplikacji  
EcoHarmonogram
Aplikacja EcoHarmonogram jest nieocenionym narzędziem, wspoma-
gającym domowe, codzienne gospodarowanie odpadami. Przypomni 
o terminie wywozu odpadów oraz poinformuje o zmianie harmono-
gramu.
W aplikacji znajdziesz:

• harmonogram wywozu odpadów:

 - wyszukiwanie harmonogramu (podając adres posesji),

 - powiadomienia o terminach odbioru odpadów oraz płatnościach;

• wyszukiwarkę odpadów:

 - szybkie podpowiedzi, gdzie wyrzucić odpad,

 - bardzo dużą bazę odpadów.

Eko-edukacja i informacja to:

• szczegółowy opis systemu segregacji odpadów,

• informacje o PSZOK,

• dodatkowe informacje o aptekach odbierających przeterminowane leki, 
o planowanych zbiórkach odpadów, itp.,

• ekologiczne gry dla dzieci.

EcoHarmonogram jest darmową aplikacją do ściągnięcia na wszystkie 3 
systemy operacyjne. Aplikację można pobrać bezpośrednio ze sklepu: App 
Store, Google Play, Windows Store.

Film poglądowy zawierający instrukcję, jak zainstalować i korzystać z apli-
kacji, znajdziecie Państwo pod adresem: https://youtu.be/QBLNjM7aei0
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Zakończony remont  
parkingu
20 lipca zakończył się remont istniejących miejsc postojowych przy 
ulicy Długiej w Krzeszowicach.
Wymieniona została stara nawierzchnia betonowa na nawierzchnię z kostki 
brukowej (150 m2), wykonano nową podbudowę i częściową wymianę kra-
wężników. Wartość prac: 38 918,28 zł. 

Wykonawca: WIKOS FRESH Michał Strzelec z siedzibą w Wygiełzowie.

WiT umk

Remont drogi powiatowej 
we Frywałdzie
9 lipca 2020 roku przeprowadzono odbiór końcowy zadania, polegają-
cego na remoncie drogi powiatowej nr 2189K w miejscowości Frywałd. 
Zakres inwestycji obejmował wymianę nawierzchni poprzez sfrezowanie 
starej i położenie w miejsce istniejącej nowej nakładki bitumicznej wraz 
z remontem pobocza. Inwestycja została zrealizowana w ramach inicjatyw 
Samorządowych, ze środków Powiatu Krakowskiego i Gminy Krzeszowice. 
Prace wykonało Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka 
z o.o. z Krakowa.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 152 916,55 zł.

info: ZArZąd dróG PoWiATu krAkoWskieGo
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Policja w Krzeszowicach apeluje 
o rozwagę i przestrzeganie obostrzeń! 
Pandemia koronawirusa wciąż trwa!
W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad, które dotyczą każdego z nas 
w związku z COVID-19, dlatego zwracamy się do Państwa o zachowanie 
wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Przypominamy, że nadal są ograniczenia dotyczące przemieszczania 
się. Musimy zachować minimum 1,5 metra odległości miedzy sobą. 

Wyłączeni z tego obowiązku są:
• rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

• osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

• osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,

• osoby, które zasłaniają usta i nos.

Musimy pamiętać, że mamy obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy  
w sytuacji, gdy nie możemy zachować minimalnej, 1,5 metrowej, odległości 
od drugiej osoby. Dotyczy to zarówno przestrzeni otwartej, jak i przestrzeni 
zamkniętej, np. sklepu.

Maseczkę lub przyłbicę muszą Państwo nosić:
• w autobusie, tramwaju i pociągu,

• w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz  
na co dzień,

• w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

• w kinie i teatrze,

• u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

• w kościele i szkole, na uczelni,

• w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach  
użyteczności publicznej.

Pamiętajmy, że osoby starsze podczas pandemii powinny ograniczyć wy-
chodzenie z domu, a wykonywanie codziennych zakupów i obowiązków, 
wymagających przemieszczania się, powierzyć młodszym członkom rodzi-
ny lub sąsiadom.

APELUJEMY o rozsądek! Jeśli tylko możesz, ogranicz kontakt z innymi, 
zasłaniaj usta i nos! Pamiętaj, że pandemia jeszcze się nie skończyła, wciąż 
walczymy, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa! Pogoda 
sprzyja spacerom i, jak się okazuje,  spotkaniom towarzyskim, w dodatku 
bez stosowania masek ochronnych, ale należy pamiętać, że wciąż żyjemy 
w zagrożonym świecie pandemii i tylko stosując się do obowiązujących 
obostrzeń wygramy tę walkę i wrócimy do normalności. Policjanci cały 
czas kontrolują stosowanie się do obowiązujących nakazów oraz zakazów. 
Każdorazowo wobec osób ich nieprzestrzegających będą wyciągać konse-
kwencje prawne, bo dla nas najważniejsze jest Wasze zdrowie.

PAMIĘTAJ: CHROŃ SIEBIE I SWOICH NAJBLIŻSZYCH!

Nowy sprzęt dla OSP
Gmina Krzeszowice otrzymała 
od Województwa Małopol-
s k i e g o  p o m o c  f i n a n s ow ą  
w kwocie 9 480,00 zł na za-
pewnienie gotowości bojowej 
jednostkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
województwa małopolskiego, 
dotkniętym skutkami powo-
dzi w maju 2019 roku. 
Wsparcie trafiło do  jednostek 
z Czernej, Krzeszowic, Woli Fili-
powskiej i Tenczynka. Za otrzy-
mane środki zakupiono sprzęt 
przeciwpożarowy oraz środki 
ochrony osobistej, które począt-
kiem lipca zostały przekazane 
strażakom.

Weo red umk

Kolejne przetargi na projekty 
drogowe rozstrzygnięte
W piątek 7 sierpnia zostało zakończone postępowanie przetargowe 
na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg w Rudnie 
oraz na osiedlu Czatkowice w Krzeszowicach.

Burmistrz Wacław Gregorczyk zawarł umowy z firmą projektową Michał 
Swatek Firma Drogowa VIA. Opracowana zostanie dokumentacja na prze-
budowę ulic Majowej, Działkowej wraz z odwodnieniem części ulicy Polnej 
na osiedlu Czatkowice. Termin realizacji - do 30.11.2022 roku, wartość 
umowy - 163 781,88 zł. W Rudnie zadanie obejmuje zaprojektowanie drogi 
dojazdowej do kaplicy, muzeum agatów oraz zamku „Tenczyn”. Termin re-
alizacji - 30.11.2022 roku, wartość umowy - 198 959,88 zł.

- W Rudnie zostanie wykonany projekt drogi o parametrach umożliwiających 
dojazd do muzeum oraz zamku busom i autobusom. Nowa droga, która 
będzie poprowadzona w znacznej części po obecnym szlaku drogowym, po-
prawi dojazd do atrakcji turystycznych oraz usprawni dojazd mieszkańcom 
do posesji. Uspokajam kierowców i mieszkańców, że nie będzie wykorzystana 
nieuzasadniona merytorycznie propozycja Radnego Kamila Kłosowskiego, 
żeby wprowadzić ruch jednokierunkowy na obecnej drodze, która tak napraw-
dę jest drogą ślepą dla samochodów osobowych. W Czatkowicach zadanie 
będzie polegało na przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego w 
celu otwarcia nowych terenów budowlanych w tej części miasta Krzeszowice - 
mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

rPW umk
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Z rąk burmistrza Wacława Gregorczyka odebrali je: Bożena Bednarczyk 
– nauczycielka wychowania przedszkolnego, zatrudniona w Przedszkolu 
Samorządowym w Tenczynku; Paulina Pilarz – nauczycielka edukacji wcze-
snoszkolnej, zatrudniona w Szkole Podstawowej w Zalasiu; Barbara Śliwa – 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniona w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Krzeszowicach; ksiądz Zbigniew Kryjomski – nauczyciel religii, zatrud-
niony w Szkole Podstawowej w Nowej Górze i Maciej Miśkowicz – nauczyciel 
wychowania fizycznego, zatrudniony w Szkole Podstawowej w Tenczynku. 
Podczas uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie według następującej 
roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy 
i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, 

Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego
20 sierpnia odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego.

kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczy-
zny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej”, potwierdzając podpisem na akcie ślubowania jego złożenie. 
Po wręczeniu aktów Wacław Gregorczyk pogratulował nauczycielom 
uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego, życząc wszystkim 
sukcesów zawodowych w pracy dydaktyczno - wychowawczej, po-
gody ducha, ludzkiej życzliwości, ciepła i spokoju w życiu osobistym. 
W tym roku uroczystość ta odbyła się  w obowiązującym reżimie sanitar-
nym.

Weo red umk

Termin składania wniosków: 

od 1 do 15 września 2020 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pra-
cowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2020 
roku

Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 113.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytu-
acji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę 
nie może przekraczać kwoty: 528,00 zł.

Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprze-
dzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. z sierpnia 2020 roku, a w przypadku 
utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Stypen-
dium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, 
w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków 
i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele 
edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej 
decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod wa-
runkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach 
tych dokumentów. 

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy do-
konane w okresie od lipca br. do końca okresu, na jaki świadczenie 
przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia 
stypendium już od lipca 2020 roku Wyjątkiem jest przypadek przyznania 
stypendium na okres krótszy niż rok szkolny - uwzględnia się wtedy ra-
chunki za okres przyznania świadczenia. 

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021
Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także 
gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o formę pieniężną, prosimy 
o opinię dyrektora szkoły, co do zasadności przyznania tej formy.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy: 

• od września do grudnia 2020 roku - rozliczenie pomocy materialnej za 
ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2020 roku, a wypłata do  
15 grudnia 2020 roku, 

• od stycznia do czerwca 2021 roku - rozliczenie pomocy materialnej za 
ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2021 roku, a wypłata do  
30 czerwca 2021 roku.

Wszelkich informacji, dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub 
zasiłku szkolnego, udziela Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pokój nr 113,  
nr tel. 12 252 08 37. 

Formularz wniosku dostępny jest:

• w Wydziale Edukacji i  Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego  
w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 113,

• na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach,  
ul. Grunwaldzka 4, parter,

• do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
pod adresem: www.malopolska.pl/bip/krzeszowice w zakładce menu 
przedmiotowe/edukacja 

OSP Czerna ma specjalistyczny namiot
W ramach projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Czernej otrzymała 24 sierpnia 2020 roku zestaw namiotowy, w skład którego wchodzi m.in. 
przyczepa transportowa, agregat prądotwórczy, nagrzewnica olejowa, a także 10 łóżek polo-
wych, 10 foteli składanych, stolik polowy i śpiwory.
Namiot posłuży strażakom do prowadzenia działań związanych z walką z COVID-19. Po epidemii będzie 
wykorzystywany jako zaplecze medyczne dla poszkodowanych podczas wypadków, a także do przecho-
wywania sprzętu czy żywności.

Namiot został odebrany z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Krakowie. Przekazania namiotów dla jednostek OSP z terenu województwa małopol-
skiego dokonał wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.

Zdjęcie: mArcin mosur



www.krzeszowice.pl [ 13 ]

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Aktywny senior w domu 
Zestaw kilkunastu bezpiecznych ćwiczeń, które seniorzy mogą wykonać w domu - to 
element programu profilaktycznego „Aktywny senior w domu”, przygotowanego przez 
Krajową Izbę Fizjoterapeutów oraz resort zdrowia w związku z zaleceniami, aby senio-
rzy unikali wychodzenia z domu. 

Jak podkreślają fizjote-
rapeuci, już kilka dni bez 
ruchu może spowodować 
trudne do odwrócenia 
konsekwencje dla całego 
organizmu, stąd propozy-
cja ćwiczeń.

Fizjoterapeuci rekomen-
dują, aby, pomimo prze-
bywania w warunk ach 
d o m o w yc h ,  u t r z y m a ć 
stałą aktywność fizyczną 
i podkreślają, że codzien-
ny regularny ruch pozwala 
zachować większą spraw-

ność oraz przyczynia się do poprawy funkcjonowania układu immunologicznego. Ponadto 
ćwiczenia fizyczne zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych, wpływają na 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia upadków oraz poprawiają funkcjonowanie poznawcze.

Więcej informacji i propozycje ćwiczeń dostępne na stronie  www.fizjoterapiaporusza.pl/
aktywny-senior
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13 lipca 2020 Łukasz Wróblewski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego podpisał 
umowę z Michałem Kozłowskim - Prezesem Zarządu firmy Tranzit Sp. z o.o. na przebudowę 
drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini. 
Efektem realizacji inwestycji będzie blisko 3,2 km rozbudowanej drogi z „cichą nawierzchnią”, ścieżka 
rowerowa wraz miejscem obsługi rowerzysty i chodnik oraz szereg innych elementów drogowych, 
które powstaną na tym ważnym dla społeczności powiatu krakowskiego szlaku komunikacyjnym. 
Wartość kontraktu wynosi 8,8 mln zł. Realizacji projektu powinna zakończyć się w 2022 roku. Rozpo-
częcie I etapu robót budowlanych ma nastąpić w III kwartale 2020 roku.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 7. 
Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregio-
nalne – SPR.  Wartość pozyskanej dotacji wynosi blisko 6 mln zł. Wkład własny został zabezpieczony 
w ramach umowy partnerskiej przez Gminę Krzeszowice i Powiat Krakowski (po ok. 1,5 mln zł). In-
westorem oraz zlecającym prace projektowe i budowlane jest Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.

TeksT: ZdPk
Zdjęcie: umk

Umowa na przebudowę drogi do Strefy Aktywności  
Gospodarczej w Miękini podpisana

W lipcu zakończył się drugi etap budowy chodnika przy drodze po-
wiatowej w Zalasiu. Łącznie w 2020 roku miejscowość wzbogaciła się 
o 350 metrów chodnika z kostki brukowej. 
Zakres inwestycji obejmował budowę chodnika, kanalizacji deszczo-
wej, przebudowę zjazdów indywidualnych wzdłuż ciągu pieszego wraz  
z uzupełnieniem nawierzchni. Prace wykonała Firma Produkcyjno Han-
dlowo Transportowa TRANSFIG Wiesław Figa z Przegini Duchownej. 
Zadanie było współfinansowane, w ramach Inicjatyw Samorządowych,  
z Gminą Krzeszowice, która zabezpieczyła 133 800,00 zł. 

- Wykonany chodnik bardzo poprawił bezpieczeństwo przy tej ruchliwej 
drodze. Środki finansowe w dużej części pochodziły z funduszu drogowego, 
przydzielonego na rok 2020 dla sołectwa. Prace zostały odebrane bez uwag. 
Mieszkańcy Zalasu są  zadowoleni i liczą, że w przyszłym roku chodnik będzie  
kontynuowany – mówi Henryk Woszczyna, radny i sołtys Zalasu.

Realizatorem zadania i zamawiającym był Zarząd Dróg Powiatu Krakow-
skiego.

Powstał kolejny odcinek chodnika w Zalasiu
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Prace wykonywała firma budowlana Q-BUD 
Janusz Kułach.  War tość zadania wyniosła 
155 182,58 zł. 

- Inwestycja była konieczna ze względu na zły stan 
techniczny przepustu, który został uszkodzony 
wiosną ubiegłego roku podczas ulewnych desz-
czów.  Sołectwo Filipowice przeznaczyło na ten cel 
50 tys. złotych, pozostała kwota pochodziła z bu-
dżetu gminy. Na terenie naszego sołectwa, w ciągu 
drogi powiatowej i dróg gminnych, jest kilkanaście 
przepustów, z których część wybudowano w latach 
50 – tych ubiegłego wieku, najczęściej „gospodar-
skim” sposobem przez mieszkańców  – mówi Beata 
Głąb, radna Rady Miejskiej.

Gmina Krzeszowice  
wyremontowała  
mostek w Filipowicach
18 sierpnia 2020 roku został przeprowadzony 
odbiór końcowy robót budowlanych związa-
nych z remontem mostku w Filipowicach. 

Nowe wiaty  
przystankowe
Wiaty stanęły: w Zalasiu na przystanku przy 
ul. ks. P.P. Gawlikowskiego i w Tenczynku przy 
ul. Mieczysława Mądrzyka. Dodatkowo zosta-
ły wykonane perony z kostki brukowej. 

Wiaty dostarczyła i zamontowała firma Zakład 
Wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sobczyk 
z siedzibą w Lipnikach, a perony wykonała firma 
Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o.o. Koszt 
wyniósł ok. 10 000,00 zł.

WiT umk

 

Przypominamy, że:
15 września:
• Upływa termin zapłaty III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, 

podatku leśnego – dotyczy osób fizycznych,
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za wrzesień - dotyczy 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających 
osobowości prawnej,  

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

• Upływa termin zapłaty III raty podatku rolnego - dotyczy osób prawnych, 
jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej,  

• Upływa termin zapłaty II raty podatku od środków transportowych. 
20 września:
• Upływa termin zapłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za III kwartał 2020 roku.

Kalendarz podatkowy



[ 16 ] – Magazyn Krzeszowicki 7/2020

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Człowiek zatroskany o swoje życie, czy to docze-
sne, czy też wieczne, jest w stanie zrobić dosłow-
nie wszystko, by zyskać choć trochę nadziei na 
ocalenie. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę 
niejaki Sanderus, wędrowny szarlatan z sienkie-
wiczowskich „Krzyżaków”, który za sowitą opłatą 
oferował… pióra z anielskich skrzydeł tudzież 
inne rzekome relikwie, mające według jego za-
pewnień chronić przed wiecznym potępieniem. 
Choć od czasów zwycięstwa pod Grunwaldem 
minęło przeszło sześć wieków, metody działania 
oszustów nie zmieniły się ani trochę. Złowrogie 
wiadomości o postępach koronawirusa i alar-
mistyczne doniesienia o kolejnych ofiarach po-
wodują u nas wszystkich lęk i niepewność jutra.  
Bardzo pewnie czują się natomiast przestępcy, 
którzy już od pierwszych dni stanu zagrożenia 
epidemicznego prześcigają się w pomysłach, 
jak tu od naiwnych bądź przestraszonych lu-
dzi wyłudzić jak najwięcej pieniędzy. Musimy 
o tym pamiętać, kiedy pewnego dnia do naszych 
drzwi zapuka obwoźny handlarz, oferujący „nie-
zwykle skuteczne” środki medycyny ludowej, 
podejrzane mikstury czy wręcz amulety, ponoć 
odpędzające infekcje niczym siły nieczyste. De-
cydując się na zakup takich produktów, czy to 
od domokrążcy czy też w Internecie, ryzykujemy 
w najlepszym razie stratę pieniędzy, jako że sub-
stancje te są całkowicie nieskuteczne. W tym gor-
szym scenariuszu użycie rzekomych leków może 
dodatkowo spowodować poważne problemy 
zdrowotne, które bynajmniej nie będą efektem 
słynnego już koronawirusa. Pamiętajmy o jed-
nym: dla przestępcy liczy się tylko i wyłącznie 
zysk. Cyniczny oszust nie będzie mieć żadnych 
skrupułów, by wprowadzić na rynek substancje 
niebezpieczne lub skażone, jeśli tylko skutecznie 
przekonać ludzi, że kupują życiodajne lekarstwo. 

Najskuteczniejszym sposobem na pokonanie 
wirusa jest opracowanie dobrej szczepionki, nad 

czym pracują największe laboratoria medyczne 
świata. Firmy te dysponują wielomiliardowymi 
budżetami na badania, a postęp prac sponsoro-
wany jest przez rządy wielu państw i najbogat-
szych ludzi świata. Tymczasem w Internecie nie 
brakuje zachęt, byśmy i my, zwykli zjadacze chle-
ba, dołożyli swój grosz do walki ze złowieszczym 
mikrobem. Takie ogłoszenia w istocie mają tylko 
i wyłącznie jeden cel: wyłudzenie pieniędzy. 
Dokonując przelewu na wskazane konto może-
my być pewni, że nie przyspieszamy prac nad 
nową szczepionką nawet o sekundę, pomagamy 
natomiast bezwzględnemu oszustowi pozyskać 
środki, które przeznaczy na zakup luksusowego 
auta czy inne kosztowne zachcianki. Co gorsza, 
utrata pieniędzy przesłanych na złodziejskie 
konto nie musi oznaczać końca naszych proble-
mów. Większość podejrzanych stron, również 
tych z pseudozbiórkami pieniędzy na prace nad 
szczepionkami, zawiera złośliwe oprogramowa-
nie, które aktywuje się po kliknięciu we wskazany 
link. Konsekwencje zainfekowania laptopa bądź 
telefonu takim wirusem mogą być poważne, 
jego celem jest bowiem albo uzyskanie kontroli 
nad naszym rachunkiem bankowym, albo też 
przechwycenie naszych danych osobowych. 
W pierwszym przypadku można się spodziewać 
nawet wyczyszczenia całego rachunku i utraty 
oszczędności życia, z kolei skradzione dane 
osobowe przestępcy chętnie wykorzystają, by 
wyłudzić kredyt lub pożyczkę. A my będziemy 
przez długi czas udowadniać, że nie jesteśmy 
przysłowiowym wielbłądem. Podobnie fatalne 
konsekwencje może mieć niewinne z pozoru 
kliknięcie w SMS-a lub maila, informującego 
o zmianach zasad świadczenia usług bankowych 
czy telekomunikacyjnych w związku z epidemią. 
Przestępcy potrafią również „poinformować” 
nas o możliwości bezpłatnego zamówienia 
maseczki czy subskrypcji informacji na temat 
zagrożenia epidemiologicznego, regularnie 

Nie daj się wirusom i oszustom
W dobie epidemii koronawirusa ostrożność nie powinna się ograniczać jedynie do częstego mycia rąk czy unikania zgromadzeń. Poważnym 
zagrożeniem dla każdego z nas jest nie tylko groźna infekcja, ale i przestępcy, którzy wykorzystują panikę towarzyszącą epidemii jako szansę 
dla oszukańczych działań.

przychodzących na nasz telefon. Wszystkie takie 
wiadomości należy niezwłocznie kasować! Chwi-
la nieuwagi może sprawić, że do końca epidemii 
dotrwamy wprawdzie w dobrym zdrowiu, ale 
za to z pustym kontem lub co gorsza z długami, 
wygenerowanymi przez nieznanych sprawców. 
A przecież – jak to śpiewała kiedyś Halina Kunic-
ka  – „lepiej bogatym i zdrowym, niż biednym 
i chorym być…”

Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” to 
jeden z największych programów edukacji finan-
sowej w Europie. Jest on realizowany od 2016 
r. z inicjatywy Związku Banków Polskich przez 
Warszawski Instytut Bankowości. Jego celem 
jest edukowanie uczniów, studentów i seniorów  
w zakresie podstaw praktycznej wiedzy doty-
czącej ekonomii, finansów, bankowości, przed-
siębiorczości, cyberbezpieczeństwa i obrotu 
bezgotówkowego.

Zapraszamy na stronę www.bde.wib.org.pl

23 lipca odbyła się kolejna, zdalna sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad, 
oprócz zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej, znalazła się uchwała dotycząca określenia stawki wymaganej do 
obliczenia środków, w formie funduszu drogowego i wiejskiego, celem 
przekazania jednostkom pomocniczym gminy. Jak wyjaśnił przewodniczą-
cy Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara, fundusz wiejski i fundusz drogowy 
będzie utworzony w wysokości obliczonej jako iloczyn liczby mieszkańców 
danej jednostki pomocniczej i stawki określonej uchwałą rady. - Zapropo-
nowana stawka w wysokości 20 zł odzwierciedla możliwości finansowe gminy 
w chwili obecnej i jest związana z przyjęciem przez radę kierunków działań 
osłonowych na lata 2020 - 2022 – przekazał radny. W odpowiedzi na pytania 
burmistrz Wacław Gregorczyk poinformował, że zmiana sposobu naliczania 
spowoduje obniżenie środków będących w dyspozycji sołectw i osiedli 
o ok.1/3. Następnie zadeklarował wsparcie z strony budżetu gminy dla 
sołectw, które będą miały najmniejsze budżety. 

W dalszej części sesji radni podjęli uchwałę, dotyczącą udzielenia dota-
cji celowej w kwocie 59 723,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żbik. 
Otrzymane środki finansowe pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych 
prac w zakresie wykonania instalacji c.o. i remontu pomieszczenia w bu-
dynku remizy. Następnie radni przegłosowali udzielenie dotacji dla jed-
nostek ochotniczych straży pożarnych, tj. Krzeszowice, Nawojowa Góra, 

Sesja Rady Miejskiej
Tenczynek, Wola Filipowska oraz Żbik w kwocie po 4 200,00 zł w ramach 
ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Pozwoli to 
jednostkom na uzupełnienie brakującego sprzętu, wyposażenia oraz środ-
ków ochrony indywidualnej, służących do prowadzenia akcji ratowniczych. 
Kolejny procedowany projekt uchwały dotyczył udzielenia dotacji celowej 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach. Jak poinformował prze-
wodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara, dotacja celowa wyniesie 
21 234,00 zł. Środki pochodzą ze sprzedaży samochodu pożarniczego 
Star 266 i zostaną przeznaczone jako dofinansowanie do zakupu zestawu 
tnąco-rozpierającego, który będzie na wyposażeniu lekkiego samochodu 
ratownictwa technicznego. 

Podczas sesji rada rozpatrzyła skargę na działalność burmistrza, złożoną 
w imieniu mieszkańców Ostrężnicy. Jak wyjaśnił przewodniczący Komisji 
Skarg (…) Jan Węgrzyn, skarga dotyczyła przewlekłego i biurokratycz-
nego prowadzenia sprawy, dotyczącej odwodnienia drogi gminnej nr 
865 w Ostrężnicy. Po zapoznaniu się ze sprawą, komisja stwierdziła, że 
przedmiotowe zadanie zaplanowano do realizacji w 2020 roku, zlecenie 
wykonania realizacji zadania nastąpiło przed datą złożenia skargi, ale 
podjęte czynności z uwagi na stan trwającej epidemii zostały faktycznie 
nieco opóźnione. Po przeprowadzeniu głosowania rada uznała skargę na 
bezzasadną. 
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W porządku obrad sesji znalazła się także zmiana „Programu współpracy 
Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 
Jak wyjaśniła przewodnicząca Komisji Kultury (…) Anna Łukasik, podjęcie 
uchwały wiąże się z przyznaniem przez Małopolski Urząd Wojewódzki 
w Krakowie dotacji na dodatkowe 3 miejsca w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Woli Filipowskiej. Kolejna zmiana w uchwale dotyczyła 
wprowadzenia nowego zadania, polegającego na dowozie mieszkańców 
gminy Krzeszowice do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwano-
wicach. Dotychczas dowóz organizowany był przez Gminę Zabierzów, ale 
z uwagi na wysoką kwotę, o jaką zawnioskowała Gmina Zabierzów tytułem 
zwrotu kosztów obsługi, zaszła konieczność samodzielnej realizacji przed-
miotowego zadania, w trybie zlecenia realizacji. 

W dalszej kolejności radni dyskutowali, czy zasadne jest obniżenie wyna-
grodzenia burmistrza gminy, o które sam zawnioskował. Przewodniczący 
Komisji Budżetu (…) poinformował, że zgodnie z treścią projektu uchwały, 
burmistrz zawnioskował o obniżenie dodatku specjalnego z 38 % na 23% 
swojego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w związku 
z przyjętymi działaniami osłonowymi na lata 2020 - 2022. Komisja Budżetu 
(…) stwierdziła, że brak jest przesłanek przemawiających za obniżeniem 
uposażenia burmistrzowi. Kwota uzyskana z obniżenia pensji (ok. 12 000 
zł rocznie) w minimalny sposób rzutowałaby na budżet gminy. Podobnego 
zdania byli pozostali radni Rady Miejskiej, w związku z czym projekt uchwa-
ły w wyniku głosowania został odrzucony. 

Tematem, który wywołał najbardziej burzliwą dyskusję podczas sesji, była 
kwestia podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. W dyskusji wzięła udział większość radnych, wymieniając przede 
wszystkim przyczyny podwyżki. Jak wyjaśnił na wstępie przewodniczący 
Komisji Budżetu (…), zgodnie z projektem uchwały ustala się stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 32,00 zł oraz stawkę 
opłaty podwyższonej w kwocie 64,00 zł w przypadku braku wypełniania 
obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Jednocześnie propo-
nuje się pozostawienie zwolnienia w części z opłaty właścicieli nierucho-
mości kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym na 
dotychczasowym poziomie, tj. 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 
Uchwała będzie obowiązywać od 1 października 2020 roku. W trakcie prze-
prowadzonej dyskusji wskazano, że główną przyczyną tak drastycznego 
wzrostu kosztów są bardzo wysokie ceny jednostkowe za każdą odebraną 
tonę odpadów oraz duży wzrost ilości odbieranych od mieszkańców od-
padów, spowodowany wzrostem konsumpcji, także słabnącą jakością ku-
powanych środków trwałych. W 2015 roku za tonę odebranych odpadów 
niezależenie od rodzaju odpadu, gmina płaciła 309,90 zł. Obecnie ceny za 
poszczególne rodzaje odpadów są następujące: 1 077,84 zł za tonę odpa-
dów zmieszanych, 1 296,00 zł za tonę odpadów frakcji tworzyw, papieru, 
szkła, 1 296,00 zł za tonę odpadów biodegradowalnych oraz 1 728,00 zł za 
tonę odpadów wielkogabarytowych. W trakcie dyskusji radni wskazywali 
również na:

• wzrost obciążeń nakładanych na przedsiębiorców branży komunalnej ze 
względu na restrykcyjne kryteria dot. magazynowania odpadów,

• wzrost kosztów osobowych (kosztów pracy), m.in. wzrost płacy minimal-
nej w ciągu 3 lat. Ponadto brak chętnych do pracy ładowaczy, kierowców 
śmieciarek, co powoduje konieczność podwyżek wynagrodzeń,

• wzrost opłat marszałkowskich za składowanie odpadów na 
składowiskach,

• narzuconą przez ustawodawcę konieczność odbierania odpa-
dów komunalnych ze zwiększoną częstotliwością,

• brak rynku zbytu na surowce wtórne,

• zbyt małą ilość spalarni odpadów jaka powstała w przeciągu 
ostatnich lat, brak wystarczającej ilości kompostowni i fermen-
towni, co uniemożliwia zagospodarowanie rosnących lawino-
wo ilości odpadów zielonych,

• zanik konkurencji wśród firm zajmujących się odbiorem odpa-
dów,

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, mniej śmieci 
spalanych w piecach c.o. i wyrzucanych do lasów, tym samym 
rosnąca ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodaro-
wania.

W dyskusji wziął udział również burmistrz Wacław Gregorczyk, 
który przyznał, że zaproponowana stawka jest rzeczywiście 
wysoka, jednak zarówno jego obowiązkiem, jak i radnych, jest 

zapewnienie odbioru odpadów od mieszkańców, a system ma się samo-
finansować. Cena za usługę, którą gmina płaci firmie odbierającej śmieci, 
wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Problem 
związany z wysokością opłat za wywóz śmieci dotyczy całego kraju, dlate-
go konieczne są rozwiązania centralne, o wprowadzenie których zwrócił 
się do Ministerstwa Klimatu. Najprawdopodobniej jesienią pojawią się 
regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami. W trakcie swojej wy-
powiedzi burmistrz podkreślił, że po zmianach personalnych w spółce 
Usługi Komunalne Krzeszowice będzie możliwe przejęcie przez ten pod-
miot odbioru odpadów z terenu całej gminy od 1 kwietnia 2021 roku, co 
powinno skutkować ustabilizowaniem ceny za wywóz odpadów. Podczas 
przeprowadzonej dyskusji radni zwracali szczególną uwagę na koniecz-
ność edukacji mieszkańców w kwestii tego, jak produkować mniej śmieci. 
Burmistrz przypomniał również o możliwości składania wniosków o umo-
rzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami przez osoby 
będące w trudnej sytuacji finansowej. Ostatecznie, po trwającej blisko  
2 godziny dyskusji, projekt uchwały, poddany pod głosowanie, został przy-
jęty przez radnych 14 głosami „za”, 4 „przeciw”, 1 „wstrzymuję się”.

W trakcie sesji rada podjęła również uchwały dotyczące zmiany sieci 
publicznych szkół podstawowych, a także sieci publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przed-
szkolnych, mających siedzibę na terenie gminy Krzeszowice. Konieczność 
podjęcia uchwał wynikała ze zmiany adresu szkoły w Ostrężnicy, w związku 
z nadaniem nazw ulic w tej miejscowości, zaprzestaniem prowadzenia za-
jęć przez Szkołę Podstawową nr 2 w Krzeszowicach w budynku przy ul. Kra-
kowskiej 11, włączenia do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowi-
cach wsi Paczółtowice, obniżenia stopnia organizacji Szkoły Podstawowej 
w Paczółtowicach, likwidacji filii w Zalasiu Przedszkola Samorządowego 
w Tenczynku oraz utworzenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Pod-
stawowej w Zalasiu.

W dalszej części sesji rada omówiła również sprawozdanie z działalności 
Spółki Usługi Komunalne Krzeszowice w roku 2019, przyjęła informację 
o stanie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krzeszowice 
na lata 2016 - 2023 oraz dyskutowała na temat problematyki szkód łowiec-
kich. 

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął 
obrady XXIV sesji.  Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach 
dostępne są:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzeszowice według następują-
cej ścieżki dostępu: Rada/Sesje/Nagrania obrad

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach http://www.
gminakrzeszowice.pl/ według następującej ścieżki dostępu Rada Miejska/ 
Sesje/Nagrania obrad. 

Transmisje sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach odbywają się na kanale 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach w serwisie YouTube. Ponadto pełna 
treść protokołów z sesji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce: Rada/Sesje/Protokoły z sesji Rady.  

PrZeWodnicZący rAdy miejskiej
kAZimierZ sTrycZek
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Wyróżnienie dla najlepszego sołtysa w gminie Krzeszowice za rok 
2019 otrzymali: sołtys Dębnika Helena Cekiera i sołtys Dubia Zbigniew 
Wąsik. Z tej okazji mieliśmy przyjemność porozmawiać z obojgiem 
laureatów.
Marian Lewicki: W Dębniku mieszka Pani na stałe od 1993 roku. Można 
więc powiedzieć, że już na tyle długo, żeby poczuć się dębniczanką. 

Helena Cekiera: Na sołtysa wsi Dębnik zosta-
łam wybrana w 2015 r. Tę funkcję, dzięki po-
parciu mieszkańców, pełnię już drugą kadencję 
i nie ukrywam, że daje mi to coraz większą 
satysfakcję. Jest mi o tyle łatwiej, że Dębnik 
jest miejscowością małą – najmniejszą ze 
względu na liczbę mieszkańców – wszyscy się 
dobrze znają, w miarę potrzeby służą pomocą 
i wzajemnie się wspierają. Do roku 2015 raczej 
nie udzielałam się społecznie, skupiając się na 
pracy, wychowywaniu dzieci i doprowadzeniu 
ich do samodzielności, ale zawsze z tyłu głowy 
miałam słowa mojego nieżyjącego już męża, 
który był lokalnym patriotą i twierdził, że Dębnik 

jest najpiękniejszym miejscem do życia na ziemi. Prowadząc firmę kamie-
niarską (pokoleniową) włączał się w działalność na rzecz wioski – był m.in. 
przewodniczącym Społecznego Komitetu Gazyfikacyjnego i już w latach 
90-tych mieszkańcy mieli możliwość podłączenia się do sieci gazowej. Dziś 
z całą stanowczością potwierdzam jego słowa. A tak na marginesie, wspo-
minając moje młodzieńcze lata i słuchając wspomnień seniorów, wydaje 
mi się, że ludzie dawniej mieli większą świadomość, iż na jakość swojego 
życia bardzo duży wpływ mogą mieć sławne czyny społeczne: w Dębniku 
wszystkie rowy pod rury wodociągowe zostały wykopane przez miesz-
kańców (lata 1959-60). W latach 1955-1956, w czynie społecznym pod 
przewodnictwem wielkiego społecznika Wojciecha Tumidalskiego, wy-
budowana została remiza OSP, która służy do dziś, oczywiście po licznych 
remontach. Ale świat idzie do przodu i priorytety się zmieniają.

M.L.: Przyznane wyróżnienie nigdy nie jest przypadkowe, jest efektem 
konkretnych działań i aktywności.
H.C.: W ciągu ostatnich 5 lat w Dębniku wykonano bardzo dużo potrzeb-
nych i od wielu lat oczekiwanych inwestycji. Najważniejszą, wykonaną już 
w 2016 r., był remont centrum wsi z ławeczkami, przystankiem i lampami 
oświetleniowymi. Dopełnieniem było postawienie repliki zegara sło-
necznego z 1788 r. (eksponowanego obecnie w muzeum w Chrzanowie) 
i tablicy informacyjnej – zrobiono to w ramach projektu Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dębnika, założonego również w 2016 r. i do dziś bardzo skutecz-
nie działającego. Stowarzyszenie pisze projekty dofinansowywane m.in. 
przez Gminę i skutecznie stara się o darowizny od firm i osób prywatnych. 
Dzięki temu doposażyliśmy plac zabaw dla dzieci, mamy swój sprzęt audio-
wizualny (laptop, projektor, głośnik bezprzewodowy). Corocznie organizo-
waliśmy wiele imprez dla dzieci i dorosłych. W ramach integracji gościliśmy 
członków innych stowarzyszeń.

Drugą, bardzo ważną dla nas inwestycją był generalny remont remizy, 
w której mamy służące mieszkańcom pomieszczenie z zapleczem ku-
chennym. Trzecią był remont drogi gminnej, wykonany w zeszłym roku, 
a finansowany z programu rządowego i budżetu gminnego. Inwestycje 
te były bardzo kosztowne i bez istotnego wsparcia Gminy niemożliwe do 
zrealizowania. Ponadto w ramach funduszu drogowego remontowaliśmy 
drogi gminne wewnętrzne, studnię wiejską (z 1935 r.); zamontowaliśmy taż 
barierę ochronną. Z funduszu wiejskiego zakupiliśmy doposażenie zaple-
cza kuchennego: kuchenkę gazową, lodówkę i drobny sprzęt. Oczywiście 
dbamy o czystość, organizując „Sprzątanie Świata”, sadzimy kwiaty.

Muszę też wspomnieć o naszej ponad 100-letniej kaplicy pw. Matki Bożej 
Różańcowej, z zadbanym i pięknie ukwieconym otoczeniem dzięki wysił-
kom mieszkańców, a szczególnie p. Stasi Majcherczyk. W Dębniku mamy 
też dwa ładne stawy, ostatnio rewitalizowane przez Zespół Parków Krajo-
brazowych. Działa, chyba już szeroko znane, gospodarstwo ekologiczne 
produkujące pyszne produkty spożywcze. 

Zauważyłam, że ostatnio coraz częściej nasza wioska staje się dobrym 
miejscem do życia dla ludzi lubiących spokój, ciszę i piękną przyrodę, 
przybywa więc nowych domów. Mi, jako sołtysowi, i mieszkańcom zależy 
na zachowaniu kameralnego charakteru naszej miejscowości, więc poziom 

Marian Lewicki: Otrzymał Pan wyróżnienie dla najlepszego sołtysa 
w gminie Krzeszowice. Gratuluję nagrody i proszę powiedzieć, co takie-
go szczególnego wydarzyło się w Dubiu w roku 2019.

Zbigniew Wąsik: Przede wszystkim oddano 
do użytku Dolinę Pstrąga. Jest to duże przed-
sięwzięcie nie tylko w skali naszej niewielkiej 
miejscowości, ale też całej gminy Krzeszowice. 
Tę przestrzeń staraliśmy się zagospodarowy-
wać w ramach naszych skromnych możliwości 
sołeckich od kilku ładnych lat. Dbaliśmy tam 
o czystość i porządek, odsłoniliśmy skałki, 
zbudowaliśmy boisko do siatkówki i małe 
boisko do piłki nożnej, jednak dopiero projekt 
zrealizowany przez Burmistrza nadał temu 
terenowi rozmachu. Przypomnę, że mamy 
teraz fantastyczne miejsce do rekreacji i wy-
poczynku. Powstał tam amfiteatr, jest miejsce 

do zabaw tanecznych, miejsce do grillowania. Zbudowano też dwa place 
zabaw, jeden tradycyjny, z huśtawkami i ścianką wspinaczkową, a drugi 
edukacyjny, z miejscem do zabawy, ale też z planszami informacyjnymi 
opisującymi otaczającą nas przyrodę i charakterystyczne dla naszego 
terenu elementy geologiczne. Widzę, że dzięki tej inwestycji uwalnia 
się kreatywność naszych mieszkańców. W samym Dubiu otwarto nową 
smażalnię ryb, druga funkcjonuje po sąsiedzku. Stowarzyszenie Trawers 
prowadzi szkółkę wspinaczkową. Słyszę też o chęci otwierania usług agro-
turystycznych. Nie ma wątpliwości, że wszystko to ma sens, bo w każdy 
weekend przyjeżdża do Dubia coraz więcej osób, turystów z naszej gmi-
ny, ale też z Krakowa i innych miejscowości. 

M.L.: Mieszkańcem Dubia, z dość długą przerwą na mieszkanie i pracę 
w Krakowie, jest Pan od urodzenia. Jak bardzo Dubie zmieniło się przez 
te wszystkie lata?
Z.W.: Z dzieciństwa pamiętam Dubie jako małą, słabo skomunikowaną 
wioskę. Momentem przełomowym było powstanie, 50 lat temu, kopal-
ni. Przy wszystkich jej minusach i niedogodnościach związanych z jej 
funkcjonowaniem, to właśnie kopalnia dała miejsca pracy i dzięki niej 
poprawiła się komunikacja. Jestem sołtysem już czwartą kadencję i w tym 
czasie, dzięki wsparciu finansowemu z kopalni, zrealizowaliśmy wiele 
inwestycji dotyczących infrastruktury i innych sfer życia. Jako przykład 
mogę podać remonty dróg czy budowę 1,5 kilometra chodnika. Podli-
czając te prace od strony finansowej, to wsparcie różnych przedsięwzięć 
wyniosło przeszło milion złotych. Chcę podkreślić też bardzo dobrą 
współpracę z władzami gminy Krzeszowice. Dzięki temu możemy cieszyć 
się z wielu już zrealizowanych inwestycji i z optymizmem patrzeć w przy-
szłość.

M.L.: A jak powinno wyglądać Dubie w perspektywie kilku, kilkunastu lat?
Z.W.: Jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Marzy mi się zagospodarowa-
nie terenów na prawym brzegu Racławki. Obszar na lewym brzegu jest 
pięknie zrobiony. Wielkim zmartwieniem jest dla mnie sprawa starego 
młyna. Ten obiekt ma potencjał, ale aktualnie jest w coraz gorszym stanie. 
Z tego co wiem, pojawiają się potencjalni inwestorzy, ale na razie konkre-
tów brak. Jeśli chodzi o inne kwestie, to mogę powiedzieć, że sprawę dróg 
mamy opanowaną. Pozostały jeszcze do zrobienia małe odcinki, ale to są 
dojazdy do pól i w samych polach. Planowana jest też budowa chodnika 
od wjazdu na teren kopalni do wjazdu na parking przy wejściu do Doliny 
Racławki. Ponadto planujemy zagospodarowanie skałek poprzez wybu-
dowanie parku linowego oraz platformy widokowej. 

realizowanych inwestycji jest wystarczająco wysoki. To czego nam brakuje, 
to remont drogi biegnącej od Czatkowic do krzyżówki w Dębniku. Potrzeb-
na też jest lepsza komunikacja i przystanek w naszej miejscowości. Liczę, że 
niebawem i to zostanie zrealizowane.

Wszystko, co dzieje się dobrego w naszej wiosce, zawdzięczam zaangażo-
waniu i pracy Rady Sołeckiej, strażaków i wszystkich mieszkańców, a przede 
wszystkim dzięki dobrej współpracy i dużemu wsparciu ze strony Gminy, za 
co bardzo dziękuję. Dziękuję również moim koleżankom i kolegom, prze-
wodniczącym osiedli i sołtysom za wsparcie i docenienie mojej pracy.

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

WYRÓŻNIENIA DLA SOŁTYSÓW



www.ckiskrzeszowice.pl [ 19 ]

M.L.: Muszę dopytać o Pstrągarnię „Rózin”, która przez wiele lat była 
dumą i ozdobą Dubia.
Z.W.: Z przyjemnością obserwuję, że sporo się tam dzieje. Jest nowy wła-
ściciel, który prowadzi tam już konkretne działania. Aktualnie kończy się 
budowa wylęgarni ryb. W planach jest budowa centrum gastronomiczne-
go z salą do imprez, a przy tym powstanie 10-12 drewnianych domków 
dla turystów czy gości. W tej chwili przygotowywany jest już grunt pod 
tę część inwestycji. Zmienia się również teren samej hodowli. Małe stawy 
zostały połączone i tworzą obecnie jeden duży staw z wyspą. To zapewne 
będzie łowisko dla turystów. Są tam jeszcze inne elementy do wykorzy-
stania. Na przykład źródło, grota z wywierzyskiem. Myślę, że najpierw 
uruchomiona zostanie hodowla i łowisko, a w następnej kolejności część 
gastronomiczno-noclegowa.

ML.: Wszystkie te inwestycje robi się dla wygody ludzi, dla podniesienia 
standardu życia mieszkańców. Jak mieszka się w Dubiu?
Z.W.: W mojej ocenie dobrze. To jest dobry czas dla naszej miejscowości 
i sądzę, że mieszkańcy to doceniają. Za duży sukces uznaję powołanie do 
życia Stowarzyszenia „Doliny Pstrąga”. Zrzesza ono spora grupę mieszkań-
ców, część z nich jest mocno zaangażowana. Są to 40 i 50-latkowie oraz 
młodsi, mają wiele pomysłów, które są realizowane. Tak, że przyszłość 
Dubia wygląda bardzo optymistycznie. 

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

KRZESZOWICE PAMIĘTAJĄ 
Powstanie Warszawskie to największy zryw ruchu oporu w okupo-
wanej Europie, zorganizowane przez Armię Krajową przeciwko oku-
pującym Warszawę wojskom niemieckim. Trwało od 1 sierpnia do  
3 października 1944. 
Swoim zasięgiem objęło lewobrzeżne dzielnice miasta i część prawobrzeż-
nej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek. 
Dowództwo AK planowało samodzielne wyzwolenie stolicy jeszcze przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić 
międzynarodową pozycję Rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać re-
alizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. W trakcie dwumiesięcz-
nych walk straty Powstańców wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 
20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Według szacunków zginęło 
200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Ze względu na tragiczne skutki 
powstania kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu powstańczego zrywu 
pozostaje wciąż przedmiotem debat i polemik. Nie zważając na to, naszym 
obowiązkiem jest zachować pamięć o bohaterach walczącej Warszawy. 
Krzeszowice pamiętają.

1 sierpnia, w 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Parku Bogackiego hołd bohaterom walczącej 
Warszawy oddali: w imieniu Władz Samorządowych – z-ca burmistrza 
Witold Kulczycki, członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych: prezes Jan Knapik, Stanisław Łuczkoś, Kazimierz Cekiera, 
Józef Skotniczny, Stanisław Kurdziel, delegacja Koła Konfederacji w Krze-
szowicach: Tomasz Zieliński, Krzysztof Ślusarczyk, Jakub Góralczyk, Filip 
Kurdziel oraz mieszkańcy. Kiedy umilkły syreny odśpiewano hymn narodo-
wy, zapalono znicze, złożono kwiaty.

Również 15 sierpnia, w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, złożono kwiaty 
pod Pomnikiem Niepodległości Polski w Nawojowej Górze, Grobie Niezna-
nego Żołnierza w Krzeszowicach i kamieniu z tablicą poświęconą pamięci 
ppłk. pilota Stanisława Chałupy w Zalasiu. W uroczystościach uczestniczyli 
m.in. burmistrz Wacław Gregorczyk i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w 
Krzeszowicach Henryk Woszczyna. 

 mAciej liBurski
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Rozstrzygnięto III edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad”, które-
go organizatorem jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, należąca do 
Grupy TAURON. Każdy z sześciu pomysłów zostanie wsparty dotacją 
w wysokości 5 000 zł. 

Zwycięskie inicjatywy odpowiadają na realne potrzeby lokalnych społecz-
ności i pomagają w integracji osób niepełnosprawnych. Uwrażliwią dzieci 
i młodzież na problematykę ekologiczną, przyczynią się również do krze-
wienia aktywności sportowej oraz rozwoju kulturalnego mieszkańców 
gminy, jak również poprawią bezpieczeństwo na jej terenie. 

- Trudna i niecodzienna sytuacja, w jakiej wszyscy znaleźliśmy się z powodu 
pandemii COVID-19, spowodowała, że byliśmy zmuszeni przesunąć termin 
składania wniosków do III edycji Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad” – mówi 
Paweł Danek, wiceprezes Kopalni Wapienia „Czatkowice”. - Koronawirus nie 
daje za wygraną, wychodzimy więc naprzeciw trudnościom dostosowując się 
do sytuacji, by i w tym roku akcja „Dobry Sąsiad” dostarczyła wartościowych 
wydarzeń dla społeczności gminy Krzeszowice – dodaje.

LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW:

• OSP Wola Filipowska – Najlepszy Sąsiad – Defibrylator AE 
Defibrylator zostanie zamontowany na budynku remizy 
w Woli Filipowskiej, znajdującym się w sąsiedztwie przystanku 
autobusowego. Instalacja urządzenia w ogólnodostępnej lokalizacji 
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych.

• ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowice – 10-lecie 4. 
Szczepu Harcerskiego „Żywioły” w Krzeszowicach  
Z okazji 10-lecia 4. Szczepu Harcerskiego „Żywioły”, harcerze 
zorganizują wielką grę dla mieszkańców gminy Krzeszowice, która 
będzie rozgrywała się w różnych lokalizacjach na terenie miasta. 
Planowany termin realizacji to: 03.10.2020 r.

• Stowarzyszenie „Otwórzmy Przed Nimi Życie”  
– Nasz Integracyjny Piknik Wakacyjny w Dolinie Pstrąga w Dubiu  
Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do 
podopiecznych stowarzyszenia i ich opiekunów. Piknik będzie 
okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw plenerowych, 
wykorzystania siłowni plenerowej oraz geo-ogródka. Planowany 
termin realizacji to: sierpień lub wrzesień 2020 r. 

• Gminny Klub Sportowy ŚWIT w Krzeszowicach – Turniej piłkarski 
na rozruszanie sezonu po „korona-feriach”  
Organizacja turnieju pozwoli zintegrować najmłodszych 
mieszkańców gminy po trudnym pandemicznym okresie. Turniej 
piłki nożnej skierowany jest do najmłodszych zawodników Klubu 
GKS Świt Krzeszowice oraz innych klubów sportowych i stowarzyszeń 
działających na terenie gminy Krzeszowice. Planowany termin 
realizacji to: 29.08.2020 r.

PROJEKT GRANTOWY „DOBRY SĄSIAD”  
ROZSTRZYGNIĘTY

• Stowarzyszenie Miłośników Zalasu Amonit – Święto języków 
i kultur świata Zalas 2020  
Wydarzenie edukacyjno-turystyczno-kulturalne, nawiązujące do 
Europejskiego Dnia Języków Obcych, obchodzonego 29 września, 
odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Zalasiu. Plan 
wydarzenia przewiduje m.in.: turniej wiedzy o krajach świata dla 
dzieci i dorosłych, degustację potraw z różnych stron świata oraz 
wykład popularnonaukowy o kulturze, sztuce i zwyczajach krajów 
azjatyckich. Planowany termin realizacji to: 03.10.2020 r.

• Koło Gospodyń Wiejskich w Czernej – Czernianki – Cykl 
warsztatowych spotkań ekologicznych: „Chroń naturę  
– nic wielkiego, zrób dla Ziemi – coś dobrego”.  
Projekt ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród 
najmłodszych mieszkańców gminy Krzeszowice. Mali uczestnicy 
warsztatów odwiedzą: gliwicką Palmiarnię, Centrum Edukacji 
Ekologicznej SYMBIOZA w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy 
i Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA w Klęczy Górnej. 
Zaplanowano również: tworzenie lasu w słoiku, czerpanie papieru 
oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.  
Termin spotkań: 27-31.07.2020 r. 

Przypomnijmy, że w konkursie mogły wziąć udział podmioty takie jak: 
stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne posiadające osobowość 
prawną. Złożenie wypełnionego formularza z opisem pomysłu i prowadze-
nie swojej działalności na terenie gminy Krzeszowice – tylko tyle wystarczy-
ło, aby móc ubiegać się o grant w wysokości nawet 5 000 zł. Projekt zorga-
nizowany był w formie konkursu, aby wszyscy jego uczestnicy mieli równe 
szanse w staraniu się o grant.

Obszary działania, w ramach których mogły być zgłaszane pomysły 
obejmowały w szczególności: 

• rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

• programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz 
wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne 
uzdolnienia dzieci i młodzieży,

• imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub 
kulturalne,

• wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich 
oraz sport osób niepełnosprawnych,

• działania proekologiczne i akcje społeczne,

• zagospodarowanie terenu,

• wszelkie inne działania na terenie gminy Krzeszowice, które są 
społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia 
społeczności lokalnych.
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NOWE CYKLE ZAJĘĆ DLA DZIECI 
w wieku 7-12 lat

1 raz w miesiącu

ZIELONO MI. 
EKO-spotkania 

w terenie

• eksplorujemy
• poszukujemy
• brudzimy się

   ilość dzieci 
w grupie - 12 

Krzeszowice | Tenczynek

AL (E) CHEMIK!           
• doświadczamy
• eksperymentujemy
• rozumiemy            

ilość dzieci 
w grupie - 12 

Krzeszowice

ZAJĘCIA STAŁE 
w Centrum Kultury i Sportu

w Krzeszowicach

Co proponujemy?

PLASTYKA | TANIEC  TOWARZYSKI

TANIEC LUDOWY | BALET  | ŚPIEW

TEATR | ROBOTYKA

FOTOGRAFIA | RYTMIKA

PLASTYKA | SZACHY

RĘKODZIEŁO 

Gdzie nas znajdziesz? 

KOŁO 
TRADYCJI
• poznajemy
• tworzymy
• pielęgnujemy

ilość dzieci 
w grupie - 12 

ZAPISY TYLKO 
PRZEZ FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji 
na naszej stronie 

internetowej 

www.ckiskrzeszowice.pl 
oraz 

na Facebooku

Krzeszowice | Tenczynek
Nowa Góra
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Pandemia od marca wywraca nasz świat do 
góry nogami. W wielu aspektach naszego 
życia przyszło nam się zmierzyć z nową rze-
czywistością – dotyczy to również działalno-
ści naszego Centrum. Część zajęć i wydarzeń 
została odwołana, niektóre przeniosły się do 
Internetu. W podejmowanych działaniach 
stawiamy przede wszystkim na bezpieczeń-
stwo uczestników.
WAKACJE Z PRZYGODĄ – jedna ze sztandaro-
wych i najbardziej wyczekiwanych akcji naszego 
Centrum. Długo zastanawialiśmy się, jak podejść 
do tego tematu w dobie rosnącej liczby zachoro-
wań, obostrzeń, zakazów i nakazów. Organizacja 
nie mogła przebiegać jak w latach poprzednich. 
Podjęliśmy jednak wyzwanie i po wielu konsulta-
cjach zorganizowaliśmy cztery jednotygodniowe 
turnusy półkolonii, w której łącznie wzięło udział 
prawie 100 dzieci, w wieku od 7 do 12 lat.

Naszym głównym założeniem było zadbanie 
o bezpieczeństwo, dlatego pierwszego dnia 
turnusu każde dziecko otrzymało od nas upo-
minki – maseczkę ochronną oraz wygodne 
plecaki. Grupy wchodziły do Centrum osobnymi 
wejściami, przy których każdy miał mierzoną 
temperaturę. Wszystkie pomieszczenia, klam-
ki, powierzchnie były dokładnie dezynfeko-
wane i przygotowywane do przyjęcia dzieci 
w kolejnym dniu. Cała kadra wychowawcza 
oraz pracownicy, przed rozpoczęciem WAKACJI 
Z PRZYGODĄ, przeszli specjalne szkolenie BHP, 
dotyczące zasad bezpieczeństwa związanych 
z występowaniem COVID19 – takich scenariuszy 
podczas półkolonii jeszcze nie przerabialiśmy!

Układając program postawiliśmy na zabawę na 
świeżym powietrzu, ekologię, kontakt z naturą 
i zwierzętami. W każdym tygodniu uczestnicy 
półkolonii odwiedzali gospodarstwo Dębnik 
52, gdzie kosztowali świeżego mleka i ekolo-
gicznych serów, doglądali kur, krów i kóz oraz 
zapoznawali się z pracą w gospodarstwie pana 
Stanisława. Nie zabrakło również czasu na sesje 
zdjęciowe na traktorze. Kolejnym punktem 
programu była wizyta w zagrodzie edukacyjnej 
Pasieka u Tytusa, gdzie poza lekcją na temat 
pszczół i miodu dzieci miały okazję spróbować 
swoich sił we wspinaczce. Była też wycieczka 
do stadniny koni Radosny Tenczynek – a w niej 
nauka oporządzania, siodłania koni i w końcu 
przejażdżka na kucyku.

Wyjątkowo ciekawe warsztaty „Jak redukować 
odpady?” przygotowała dla nas Fundacja Aktyw-
nej Edukacji, która zapoznała słuchaczy z tema-
tyką recyclingu, pokazując przy okazji, jak uszyć 
ekoworeczki z firanek. W programie półkolonii 
znalazły się również zajęcia z robotyki, prowa-
dzone przez współpracującą z naszym Centrum 
firmą Edukreacja. Każdy tydzień spotkań koń-
czyliśmy w Dubiu. Przy ognisku, piekąc chleb 
i kiełbaski, dzieci korzystały z atrakcji zrewitali-
zowanej w 2019 roku Doliny Pstrąga. Codzien-
nie koloniści otrzymywali od nas świeżą bułkę 
przygotowaną w Red Bowling Club oraz butelkę 
wody. O bezpieczny transport zadbała firma Arti.

Mamy to szczęście, że od lat przy organizacji 
półkolonii współpracujemy z wykwalifikowaną 
kadrą, która wykonuje swoją pracę z ogromnym 
zaangażowaniem i pasją. W tym roku rolę kie-
rowników półkolonii pełniły zamiennie Agniesz-

PÓŁKOLONIA INNA NIŻ WSZYSTKIE
ka Wołodko i Agnieszka Kmiecik, natomiast wy-
chowawcami grup w kolejnych tygodniach były: 
Karolina Bonarska, Klaudia Kopta i Barbara Śliwa.

I choć bez wątpienia pod wieloma względami ta 
półkolonia była inna, to jak zawsze nie zabrakło 
na niej wspaniałej atmosfery, radości i wielu 

atrakcji. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom 
za zaufanie, jakim obdarzyli nas zapisując swoje 
dzieci na tegoroczne WAKACJE Z PRZYGODĄ. 
Widok uśmiechniętych buzi każdego dnia półko-
lonii pozwala nam sądzić, że daliśmy radę!

AGniesZkA sZcZukA-ciAPAłA
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W miesiącach wakacyjnych, po raz pierwszy w Nowej Górze, odbyły się 
zajęcia warsztatowe pod nazwą „Lato w Klubie przy Rynku”. 
Po kilkumiesięcznej przerwie dzieci z Nowej Góry i okolic mogły wziąć 
udział w 11 spotkaniach, zorganizowanych przez Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach. Oprócz znanych i cieszących się największą popularno-
ścią zajęć, jak robotyka, plastyka i szachy, dzieci mogły zaangażować się 

SŁONECZNE WAKACJE W NOWEJ GÓRZE
w całkiem nowe projekty. Teatr Kamishibai ruszył dzięki współpracy z Miej-
ską Biblioteką w Krzeszowicach. Makramy, czyli sztuka wiązania sznurków, 
tak mocno spodobała się dzieciom, że od września ruszają zapisy na zajęcia 
cykliczne – podczas 6 spotkań będzie można stworzyć własną makramę, 
która ozdobi pokój dziecka. 

kATArZynA niedoBA

PIĘĆ PEJZAŻY 
Od 7 do 8 sierpnia i od 10 do 12 sierpnia w Krzeszowicach odbywał się 
plener malarski „Pięć pejzaży w pięciu technikach”. W plenerze wzięło 
udział 15 osób, w wieku od 12 do 73 lat. Uczestnikami pleneru byli 
mieszkańcy z całej gminy Krzeszowice, a także z Krakowa, Chrzanowa 
i gmin ościennych. Pomimo różnic w wieku, uczestnicy świetnie się 
dogadywali i wspierali w swojej artystycznej pracy. W większości były 
to osoby, które rozpoczynają swoją przygodę ze sztuką. 
Przez pięć dni grupa tworzyła swoje dzieła w różnych technikach, zarów-
no malarskich, jak i rysunkowych. Po wprowadzeniu w tajniki techniki 
i objaśnieniu tematu dnia, uczestnicy przechodzili na wyznaczone miejsca 
i przez około 4-5 godzin pracowali nad swymi pejzażami. Były to: obraz 
malowany farbami akrylowymi na panelu malarskim z płótnem – pejzaż 
w parku Potockich, szkic rysowany węglami i proszkiem węglowym na róż-
nych podłożach – fragmenty architektury w parku Potockich, akwarela ma-
lowana kredkami akwarelowymi i pędzlami – architektura – Willa Japonka, 
szkice ołówkami i pyłem grafitowym na kartonach – studium drzew – arbo-
retum – planty w Krzeszowicach, oraz kolorystyczna interpretacja architek-
tury suchymi pastelami – architektura w krajobrazie – kapliczki, kościół, itd. 

Przez cały plener wspierałam twórcze działania uczestników, udzielałam im 
wskazówek lub podpowiadałam, jak można rozwiązać plastyczny problem. 
Cały plener został udokumentowany fotograficznie i sfilmowany. Powstało 
kilkadziesiąt prac, z których uczestnicy wybrali około 30, najlepszych ich 

zdaniem. Na zakończenie wszyscy zebrali się na plantach w Krzeszowicach, 
gdzie wspólnie obejrzeli swoje prace i podsumowali plener. Uczestnicy 
wyrazili nadzieję, że takie działania artystyczne będą miały kontynuację 
w przyszłości i dziękowali za możliwość wzięcia udziału w tym przedsię-
wzięciu. Plener spotkał się z dużym zainteresowaniem – zabrakło miejsc 
dla wszystkich chętnych. 

Plener był współorganizowany i finansowany przez Starostwo Powiatowe 
w Krakowie

BArBArA dec
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W KRĘGU KRZESZOWICKIEJ KULTURY

Szanowni Goście, Przyjaciele, Sympatycy Galerii w Pałacu Vauxhall  
i naszego Centrum,
kiedy 31 grudnia 1987 roku rozpoczęłam pracę w Krzeszowickim Ośrodku 
Kultury, gdzie powierzono mi zadanie zorganizowania galerii sztuki, bo 
takiej do tej pory w mieście nie było – bardzo szybko zdałam sobie sprawę, 
że to jest właśnie moje miejsce na ziemi i tu chcę zostać. Nie chodziło o to, 
że moja rodzina z Krzeszowicami jest związana od czasów II wojny świato-
wej, ani że tu się urodziłam, tu chodziłam do szkoły. Chodziło bardziej o to, 
że w roli animatora kultury poczułam się po prostu świetnie. I choć różnie 
się potem moje zawodowe życie układało, różne miałam propozycje, to 
w 2001 roku dokonałam bardzo świadomego wyboru pozostania, już do 
końca mojej pracy zawodowej, w Krzeszowicach, aby w moim mieście i dla 
jego mieszkańców propagować i rozwijać kulturę i sztukę. 
Lecz wszystko ma swój początek i koniec. Z pewnością, powitania łatwiej-
sze są od pożegnań. Mają w sobie ciekawość i dozę optymizm: każdy po-
czątek niesie wszak obietnicę, jest szansą. Z pożegnaniami gorzej, nikt ich 
nie lubi, bo mogą być smutkiem, że to koniec, ale i rozczarowaniem, a cza-
sem ulgą, uf! jak dobrze, że sobie poszła… No i właśnie po tych wszystkich 
latach mojej pracy dla kultury w Krzeszowicach nadszedł czas, że muszę się 
z Państwem pożegnać, mając nadzieję, że jakoś się przysłużyłam rodzimej 
kulturze i sztuce. 

Mogę spokojnie powiedzieć, że wszystkie swoje siły i możliwości poświę-
ciłam dla rozwoju instytucji kultury, jaką jest nasza krzeszowicka galeria 
– obecnie znane i liczące się miejsce w artystycznym świecie, ale też całe 
nasze Centrum. Głęboko bowiem wierzę w konieczność wychowywania 
człowieka poprzez sztukę, która rozwija naszą wrażliwość, uczy patrzeć 
i widzieć piękno, wyrabia potrzebę estetyki, otaczania się pięknymi 
przedmiotami, ale też łagodzi obyczaje, czyni nas ludźmi na co dzień 
kulturalnymi. 

I chociaż pełniłam funkcję zastępcy Dyrektora, to moja praca przez długie 
lata była przede wszystkim związana z Galerią KOK (przy ul. Krakowskiej 30, 
w budynku Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej), a później 
w Pałacu Vauxhall. 

Kiedy w roku 2018 obchodziliśmy jubileusz 30-lecia krzeszowickiej Galerii, 
przygotowaliśmy listę sławnych osób – ludzi kultury i sztuki, którzy u nas 
byli, mieli wystawę, koncert, spotkanie. Wtedy zdałam sobie sprawę, że 
zrobiliśmy kawał dobrej roboty w tym mieście. Piszę „zrobiliśmy”, bo chcę 
bardzo mocno podkreślić, że gdybym nie miała przy sobie wspaniałych 
ludzi, pracowników naszej instytucji, którym się chciało, których wręcz cza-
sem trzeba było „stopować”, bo tak się w swoich pomysłach rozpędzali – to 
oczywiście sama nie zdziałałabym nic. To szczęście pracować w dobrym 
zespole. 

A kto u nas bywał? Przecież pamiętacie Państwo całą plejadę wokalistów: 
Marek Grechuta z zespołem Anawa w roku 2003, w jednym z ostatnich, 
niestety, swoich koncertów, Sława Przybylska z Januszem Tylmanem, Anna 
Szałapak z Konradem Mastyłło, Grzegorz Turnau z zespołem, Andrzej Siko-
rowski, Jacek Wójcicki, Beata Rybotycka, Halina Kunicka, Leszek Długosz, 
Michał Bajor, kilkukrotnie Marta Bizoń, Edyta Geppert, wielki śpiewak 
operowy Wiesław Ochman, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem (to 
jemu pękła w fortepianie struna, ale na szczęście dograł do końca), nieod-
żałowany Zbigniew Wodecki. 

Był Andrzej Wajda z Krystyną Zachwatowicz na spotkaniu z publicznością 
w roku 2005. Był Andrzej Bujak na spotkaniu podczas wystawy swoich 
słynnych fotografii „Jajecznica z Janem Pawłem II” (Jego niezapomnia-
nym wspomnieniem było śniadanie z Ojcem Świętym, stąd taki tytuł 
wystawy), profesor dr Wiktor Zin, bardzo zaprzyjaźniony z Galerią, wielki 
pianista Andrzej Jasiński, Jan Oberbek – czarodziej gitary. W spotkaniach 
z publicznością udział brali: prawdziwy przyjaciel galerii Anna Lutosław-
ska (wielokrotnie, i zawsze wspaniale!), Anna Dymna, Andrzej Grabowski, 
Emilia Krakowska (fantastyczna rola w monodramie „Wakacjuszka”), Marek 
Koterski i Magda Bogdańska, założyciel i dyrektor legendarnego teatru 
zakopiańskiego Andrzej Dziuk, pisarki Bogna Wernichowska oraz Barbara 
Wachowicz, z którą zrobiliśmy trzy wystawy. I tak się „rozkręciliśmy”, że 
przez wiele lat, co roku w jesieni, nasza publiczność mogła zobaczyć przed-
stawienie teatralne ze „Sceny pod Ratuszem” (niezapomniane „Wszystko 
o kobietach”!). 

Zwróćcie, proszę, uwagę, że nie piszę o naszej podstawowej działalności, 
czyli o wystawach. Było ich tyle, że nie sposób wymienić ich wszystkich  
w tym krótkim artykule. Przeszło trzydzieści lat, 10 wystaw rocznie… Ale 
wszystko mamy, wszystko zapisane i udokumentowane, bo bardzo przez 
cały ten czas dbaliśmy o nasze księgi pamiątkowe, aby pozostawić ślad z lat 
naszej pracy. Tutaj też najserdeczniej dziękuję niezmordowanej kronikarce, 
Marii Ostrowskiej, która w „Magazynie Krzeszowickim” recenzowała każde 
wydarzenie w Galerii, podobnie jak jej stały bywalec, Stanisław Czesław 
Kurdziel. 

Niewątpliwie wielkimi projektami były wystawy ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie: Jacek Malczewski oraz malarze Młodej Polski. 
Tłumy widzów zgromadziły wystawy „Picasso, Matisse, Miro”, Marca Cha-
galla ilustracje do Biblii oraz Salvadora Dali ilustracje do Boskiej Komedii, 
a w ostatnim czasie wystawy fotografii Zofii Rydet czy Witkacego oraz te-
atralna wystawa o Helenie Modrzejewskiej. Nie sposób tu nie pochwalić się, 
że trzy znaczące, duże wystawy prof. Czesława Dźwigaja miały prapremierę 
w naszej Galerii (w tym „Continuum”, wystawa na Światowe Dni Młodzieży, 
którą potem dopiero otwieraliśmy w Barbakanie). 

W roku 2016 prawdziwe tłumy zgromadził wernisaż etiopskiego małżeń-
stwa malarzy Worku Goshu i jego żony Barbary, prywatnie Mamy „naszego” 
artysty Marcina Kołpanowicza. I tutaj dochodzę do sprawy, która była dla 
mnie przez cały ten czas najważniejsza: do odkrywania, pokazywania i pro-
mowania artystów naszej krzeszowickiej ziemi. A jest to miejsce niezwykłe, 
miejsce urodzajne, pełne przeciekawych ludzi: Marian Konarski, przyjaciel 
galerii, któremu już po śmierci zorganizowaliśmy dużą, biograficzną wy-
stawę, podobnie jak Stanisław Czycz, pisarz i poeta, po którym pamiątki 
dosłownie uratowaliśmy. Były liczne wystawy współczesnych artystów: 
całej Rodziny Sieków, Marcina Kołpanowicza, Dagmary Kwiatek, zbiorowe 
wystawy, jak np. „Artyści Krzeszowic dla swojego miasta”, „Artyści Krzeszo-
wic Janowi Pawłowi II”. Liczne wystawy naszej Grupy Plastycznej Zdrój. No, 
i wielka wystawa o Potockich, którą otwieraliśmy Galerię w Pałacu Vauxhall, 
to dopiero było! Gościliśmy córkę prof. Kazimierza Wyki, prof. Martę Wykę, 
wielkiego polskiego dyrygenta Kazimierza Korda, aktora Ferdynanda 
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Matysika, Wojtka Skibińskiego (w niezapomnianym spektaklu „Emigranci” 
z Piotrem Cyrwusem), Jacka Dybka (swojego „Konika na biegunach” musiał 
śpiewać trzykrotnie na bis…). Wybaczcie wszyscy, których pominęłam, ale 
to 30 lat!, prawie każdy piątek! Można by napisać pokaźną książkę!

Warto było, naprawdę warto było robić to wszystko, załatwiać, jeździć, szu-
kać, prosić, organizować, walczyć o finanse – bo nawet nie wiecie Państwo, 
ile dla mnie znaczyła Wasza liczna obecność oraz słowa podziękowania po 
każdym wydarzeniu. Dziękuję Mojej Publiczności, dziękuję za wszystkie 
słowa, dziękuję za to, że byliście w naszej Galerii, bo to przez cały czas bar-
dzo motywowało mnie do pracy, bo to znaczyło, że warto. 

W roku 2013, przez wiele miesięcy stała na krzeszowickim Rynku prze-
piękna wystawa prof. Czesława Dźwigaja „Via sancta” – zbiór kilkunastu 
pomników – symboli, ukazujących życie św. Jana Pawła II. Ludzie dosłownie 
„zaczepiali” mnie wtedy na ulicy, dziękując, ale… nigdy nie zapomnę wyra-
zu rozczarowania, kiedy mówiłam, że to niestety wystawa czasowa (chociaż 
tak wcale nie musiało być…). 

Szanowni Państwo, obecny czas covidu nie jest łaskawy dla kultury.  
Co będzie dalej? Nie wiem, ale mam nadzieję, że zły okres przejdzie, świat 
wróci do normalności, a Centrum i Galeria w Pałacu Vauxhall nadal będą 
służyły publiczności. Mój dyrektorski kontrakt się zakończył, a dalszej pracy 
w Galerii nie zaproponowano mi. Dlatego się żegnam. Marian Konarski 
siedzi na swojej ławeczce przed Vauxhallem i pilnuje, aby przypadkiem 

komuś nie wpadło do głowy, że galeria potrzebna nie jest. Chciałabym, 
aby nie zniszczono naszej, mojej, wieloletniej pracy dla rozwoju kultury 
w Krzeszowicach.

Z pozdrowieniami 
Anna Miga

Biblioteka w Krzeszowicach przypomina, że już od 12 maja jest 
otwarta dla czytelników. Prosimy zatem wszystkich, którzy od 
dawna nas nie odwiedzali o zwrot zaległych książek. Niestety 
w związku z pandemią nadal obowiązują pewne ograniczenia 
w funkcjonowaniu biblioteki:
• wchodzimy w maseczkach,

• obowiązuje dezynfekcja dłoni,

• nie ma wolnego dostępu do półek (wszystkie książki podaje  
bibliotekarz),

• oddane książki są wyłączone z wypożyczania na okres 7 dni,

• nieczynna jest czytelnia i kafejka internetowa.

Dziękujemy wszystkim za cierpliwość i wyrozumiałość w tych trudnych 
czasach. Informujemy, że książki można zamawiać drogą mailową lub 
telefonicznie, sprawdzając dostępność pozycji w katalogu online, na 
naszej stronie internetowej: https://bibliotekakrzeszowice.pl/ 

OD WRZEŚNIA ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI  
W GODZINACH: 

wtorek 8:00 – 18:00

środa 8:00 – 18:00

czwartek 8:00 – 18:00

piątek 8:00 – 18:00

sobota 8:00 – 14:00

Wznawiamy również pracę punktu ksero. Serdecznie zapraszamy do 
korzystania z naszych usług.

LEGIMI – WYPOŻYCZAJ I CZYTAJ EBOOKI BEZ LIMITU

Od niedawna biblioteka w Krzeszowicach oferuje swoim czytelnikom 
bezpłatny dostęp do ponad 20 tysięcy tytułów nowości i bestsellerów 
(kryminały, romanse, thrillery, powieści obyczajowe, fantastyka, litera-
tura faktu, biografie, reportaże, publikacje popularnonaukowe, porad-
niki) w aplikacji Legimi. Aby bezpłatnie korzystać, z aplikacji wystarczy  
być aktywnym czytelnikiem Biblioteki w Krzeszowicach (zapisanym 
do biblioteki w bieżącym roku) – odebrać w bibliotece kod dostępu 
i aktywować go w miesiącu, w którym został pobrany (w przeciwnym 
wypadku kod wygasa).

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE

Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom wszystkich czytelników, 
kupując nowe pozycje książkowe, tak, aby oferta biblioteki była atrak-
cyjna dla każdego z szerokiego kręgu naszych odbiorców. Zestawienie 
nowości można znaleźć w katalogu bibliotecznym, w zakładce „zesta-
wienia”. Na koniec mamy dobrą wiadomość, która zapewne ucieszy 
czytelników – na zakup nowości właśnie otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 35 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 

PODZIĘKOWANIA

Biblioteka pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które 
przekazały dary książkowe do naszej biblioteki. Dzięki Państwa życzli-
wości możemy wzbogacać i odnawiać nasz księgozbiór. 

BIBLIOTEKA W CZASACH PANDEMII
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dla Ewy

Oczy twe jak piękne świece, 

a w sercu źródło promienia, 

więc ja chciałbym twoje serce 

ocalić od zapomnienia 

K. I. Gałczyński 

Byłaś jednym z najważniejszych 
nauczycieli w moim życiu, moją 
– i naszą – ukochaną Panią Profe-
sor. Miałam wielkie szczęście zna-
leźć się w gronie Twoich uczniów 
w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Tadeusza Kościuszki w Krze-
szowicach i spędzić z Tobą cztery 
niezwykłe lata.

Wystarczy tylko chwila, a powraca wszystko to, czym mnie i nas, jako Two-
ich uczniów, obdarowywałaś. Zaraz po wejściu do klasy zwracała uwagę 
Twoja elegancja – promienna – i przez to nawet trochę onieśmielająca, 
łagodny uśmiech i jasne spojrzenie spod burzy czarnych loków. A później 
Twój spokojny głos, pewny, przyciągający uwagę. Twój powściągliwy 
humor – dyskretny, ale trafny. Twoja wiedza przekazywana z pasją, tak, 
by zaciekawić każdego, niezależnie od zainteresowań. Twoje nieustanne 
pragnienie dzielenia się tym, co uważałaś za piękne. 

Łączyła mnie z Tobą przede wszystkich miłość do przyrody. Dzięki Tobie 
rozbudziła się we mnie pasja przyrodnicza i chęć dzielenia się nią z inny-
mi. Zainspirowałaś mnie do tego, aby pójść na biologię, ale w końcu nie 
zostałam nauczycielem, tylko naukowcem. Chyba mi to przepowiedziałaś, 
kiedy byłaś moją opiekunką w jednym z ekologicznych konkursów orga-
nizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Krzeszowicach. Cytując wiersz 
Bolesława Leśmiana, śpiewany przez Twojego ulubionego Marka Grechutę, 
można powiedzieć, że z Twojej przyczyny przyszły do mnie motyle, utru-
dzone lotem,/ Przyszły pszczoły z kadzidłem i mirrą i złotem,/ Przyszła sama  

WSPOMNIENIE O EWIE BOGUSZ
Nieskończoność,/ By popatrzeć w mą zieloność, –/ Popatrzyła i odejść nie 
chciała z powrotem... 

Do pracy podchodziłaś z niezwykłym zaangażowaniem i życzliwością. 
Byłaś wymagająca, ale sprawiedliwa. Dawałaś wiele tym, którzy mieli 
szczęście Cię znać: jako nauczycielkę, mentorkę, wychowawczynię i do-
brego ducha tych, którzy zwracali się do Ciebie po pomoc. Wiem, że to 
zaangażowanie przynosiło Ci satysfakcję, ale z czasem także i zmęczenie. 
Od czasów liceum byłaś dla mnie autorytetem i osobą godną całkowitego 
zaufania. Kiedyś nawet odważyłam się napisać wiersz dedykowany właśnie 
Tobie. Napisałam go, kiedy byłam na studiach i nasze kontakty nie były już 
takie częste. Zacytuję jego fragment: Jesteś tak daleko… - Po drugiej stronie 
utkanego tęsknotą lustra, w sennym marzeniu wieczornego poranka... Dzisiaj 
te słowa nabierają zupełnie innego wymiaru.

Któregoś dnia poprosiłaś mnie, abyśmy przeszły na „ty”. To była niezapo-
mniana chwila. Dlatego kiedy mówię dzisiaj o Tobie, zwracam się również 
do Ciebie. Przechowuję z czułością wszystkie wspomnienia i nasze wspólne 
zdjęcia – wtedy, gdy opuszczałam już mury liceum i te przy ognisku, kiedy 
przyjeżdżałaś z młodzieżą na rajdy „Ojcowskiej Złotej Jesieni”, a ja już praco-
wałam w Ojcowskim Parku Narodowym. 

Na koniec chciałabym specjalnie dla Ciebie przytoczyć słowa Twojego ulu-
bionego piosenkarza-poety:

Gdziekolwiek będziesz

Cokolwiek się stanie

Będą miejsca w książkach i miejsca przy stole

Kasztan kiedy kwitnie lub owoc otwiera

Będą drzewa, ulice, ktoś nagle zawoła

Ktoś do drzwi zapuka, pamięć przyniesie

Z kwiatem, z godziną, z kolorem

Gdziekolwiek będziesz

Cokolwiek się stanie

Nie mam wątpliwości, że jesteś i pozostaniesz w pamięci i w sercach wielu 
ludzi, tych bliskich, jak i tych dalekich.

dokTor nAuk BioloGicZnych AnnA sołTys-lelek

Na przełomie lat 70. i 80. XIX w. pracę krzeszowickiej szkoły zakłócały 
epidemie: w roku szkolnym 1877/1878, w listopadzie i grudniu, szkoła 
była nieczynna z powodu epidemii odry, a w maju – ospy; w 1881 r. 
szkołę zamknięto od 24 lutego do 15 marca – z powodu epidemia odry, 
od 8 października do 12 listopada 1883 r. z powodu grasującej epidemii 
płonicy i dyfteryi. Z tych samych powodów szkoła była zamknięta od 13 
maja do 4 czerwca 1884 r. W 1885 r. z powodu odry zamknięto szkołę 
na czas od 5 do 27 listopada, ale po dwóch dniach nauki zamknięto ją 
ponownie do 17 grudnia. Również rok szkolny 1880/1881 rozpoczął 
się dopiero 4 września, tym razem z powodu przybycia najjaśniejszego 
Pana cesarza Franciszka Józefa I do Galicyi. 
Na funkcjonowanie szkoły niekorzystny wpływ wywierały wydarzenia 
I wojny światowej, jak i konflikt z Sowiecką Rosją. Już w pierwszych dniach 
wojny dwaj nauczyciele: Karol Szurmiak oraz syn miejscowego kierownika 
szkoły, Zygmunt Polaczek, wstąpili w szeregi wojskowe. Ich odejście w spo-
sób znaczący utrudniło możliwość wypełniania swoich funkcji przez szkołę. 
Walory budynku szkoły bardzo szybko zostały docenione przez dowódz-
two armii. Na początku sierpnia do Krzeszowic nadjechały oddziały wojska, 
2 sierpnia 1914 r. przywieziono broń i amunicję, składowaną następnie 
w salach szkolnych. Kilka dni później przybył do Krzeszowic spory oddział 
żołnierzy, który został zakwaterowany w budynku szkolnym. Natomiast 
boisko należące do szkoły spełniało w tym czasie funkcje parkingu dla 
samochodów wojskowych oraz kuchni i piekarni polowej. Budynek szkoły 
wielokrotnie zajmowany był przez maszerujące przez Krzeszowice odziały 
wojska. 6 sierpnia stacjonował tutaj dwustuosobowy oddział cyklistów, 
a następnie oddział Strzelców. Po ich wymarszu, 8 sierpnia, przybył tu 

oddział wojska z Opawy, który następnie udał się w kierunku Alwerni. W ko-
lejnych dniach jeszcze kilkakrotnie przemaszerowały przez Krzeszowice 
oddziały Strzelców. Wszystko to spowodowało, że rok szkolny 1914/1915 
został rozpoczęty dopiero 5 września. W tym dniu, z okazji rozpoczęcia 
nauki, odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele parafialnym. Jednak 
pomimo podjętych starań już następnego dnia nauczanie musiało zostać 
przerwane, na skutek powrotu wojska do Krzeszowic.

Wśród krzeszowiczan panowały w tym czasie niepewne nastroje, dodat-
kowo pogorszyła je porażka armii austriackiej z wojskami rosyjskimi pod 
Warszawą, która wywołała panikę wśród tutejszych mieszkańców. Obawiali 
się oni – zupełnie słusznie – możliwości przeniesienia walk na zamieszkany 
przez nich obszar. W takich warunkach bardzo ciężko było myśleć o pro-
wadzeniu nauczania. Dodatkowo utrudniało to wciąż powtarzające się 
zajmowanie budynku szkolnego dla potrzeb armii. W czasie pierwszych 
miesięcy trwania wojny szkoła nie mogła spełniać swoich funkcji, ale wy-
korzystywana była nie tylko jako koszary, ale również jako szpital polowy. 
Z dachu szkoły powiewała flaga Czerwonego Krzyża, a poszczególne sale 
lekcyjne zostały przerobione na sale szpitalne. Sala lekcyjna klasy pierwszej 
spełniała rolę sali operacyjnej, kancelaria – apteki, piwnice – domu po-
grzebowego, natomiast mieszkanie kierownika służyło za kwaterę lekarzy 
polowych. Nie wiadomo, jak wyglądało zaopatrzenie dzieci w artykuły 
szkolne i czy rodziców było stać na zakup wszystkich pomocy dla swoich 
pociech. Wiadomo tylko, że w czasie trwania wojny nakazano racjonalne 
ich wykorzystywanie z obawy o domowe budżety rodzin uczniów. Rada 
Szkolna Krajowa poleciła zwrócić szczególną uwagę na to, żeby: prowadzić 
naukę tak, aby z tego powodu wynikały możliwie jak najmniejsze wydatki. 

POCZĄTKI KRZESZOWICKIEJ OŚWIATY
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Często zauważona rozrzutność w szafowaniu zeszytami winna ustać. Każdy 
zeszyt powinien być zapisany do ostatniej stronicy. Nie należy przeto w dru-
giem półroczu sprawiać nowych zeszytów, jeżeli zeszyty z pierwszego półrocza 
nie będą całkowicie zapisane. […] Nauka na I-szym stopniu może być ze skut-
kiem prowadzona bez elementarza przy pomocy tablicy szkolnej i abecadła 
ruchomego, które nauczyciel sam może sporządzić. Zauważa się przytem, że 
poszczególne głoski winny być 6 do 7 cm wysokie i stosownie do tego grube. 
Podobnie może dziatwa obejść się bez książek rachunkowych i w ten sposób 
zaoszczędzić wydatków rodzicom w tych ciężkich czasach. 

Pomimo bardzo ciężkich warunków lokalowych i bliskości frontu nie za-
przestano podejmowania kolejnych prób kontynuowania nauki. 27 paź-
dziernika 1914 r. rozpoczęto nauczanie w salach wynajętych w budynku 
gminnym, jednak ze względu na niewystarczającą ilość miejsca musiano 
podzielić pobierające naukę dzieci na dwie grupy. Przed południem, w go-
dzinach od 8.00 do 12.00, sale zajmowali chłopcy. Dziewczęta natomiast 
uczyły się w tych samych pomieszczeniach popołudniu, od 13.00 do 19.00. 
Jednak po raz kolejny starania kierownictwa szkoły, aby zapewnić dzieciom 
dostęp do edukacji, zostały zniweczone przez wydarzenia mające miejsce 
na froncie. Od 7 listopada 1914 r. przez Krzeszowice zaczęli przemieszczać 
się pokonani żołnierze armii gen. Dankla. Z tego powodu zaledwie po 
niecałych dwóch tygodniach pracy znów musiano zaprzestać nauczania. 
Wydarzenia następnych tygodni, w czasie których szkoła ponownie służyła 
za koszary wojskowe oraz szpital polowy, uniemożliwiły prace oświatowe. 
Od 17 listopada w budynku 
szkoły stali na straży żołnie-
rze, którzy pilnowali, aby 
żaden z mieszkańców nie 
opuścił miasta. Do końca 
tego roku już nie podjęto 
starań o przywrócenie nauki. 

9 lutego 1915 r. po raz kolej-
ny spróbowano rozpocząć 
nauczanie we wszystkich 
klasach, ale z mocno ograni-
czonym planem lekcji. Pod-
czas jego trwania szczególny 
nacisk nie był kładziony na 
kształcenie dzieci i na prze-
kazywanie im nowej wiedzy, 
tylko na uświadomienie 
ich jak mają się zachować 
w  t r u d n y m ,  w o j e n n y m 
okresie, w którym wszyst-
kim brakowało żywności. 
W tym celu wydano specjalną odezwę, która miała nauczyć gospodarnego 
i oszczędnego życia najmłodszych: Waszym świętym obowiązkiem jest nie 
marnować żadnego pożywienia, lecz obchodzić się z żywnością, jak również 
z drzewem i węglem z największą oszczędnością. Takiem postępowaniem 
dacie nie tylko dowód miłości Ojczyzny, ale także ulżycie Waszem Rodzicom 
w tych ciężkich czasach. Obchodźcie się zatem oszczędnie z chlebem, którym 
nas niebo darzy! Jeżeli będziecie dary Boże należycie szanowali, nie braknie 
Wam nigdy chleba powszedniego i nie zaznacie głodu. Nie odrzucajcie kawał-
ka chleba, chociaż jest czerstwy! Nie krajcie lekkomyślnie więcej chleba, jak go 
zjeść możecie! Wspomnijcie o żołnierzach w polu, którzy często byliby szczęśli-
wi, gdyby mieli ten chleb, który Wy nieraz poniewieracie! Oszczędzajcie także 
ziemniaki, należy [je] gotować w łupinie, a dopiero po ugotowaniu obierać! 
Kto je obiera przed ugotowaniem, jest marnotrawcą. Odpadków kuchennych 
nie należy wyrzucać! Resztkami mięsa, jarzyn i ziemniaków należy karmić 
drób, lub też oddawać je gospodarzom dla nierogacizny. 

W roku szkolnym 1914/1915 nie udało się wykonać zaplanowanego do 
zrealizowania materiału nauczania. Nie zaradziło temu nawet specjalne 
rozporządzenie władz szkolnych, w którym przesunięto zakończenie roku 
szkolnego na 31 lipca. Zredukowano również materiał, ograniczając go do 
nauki czytania, pisania, rachunków, wiadomości z dziejów i przyrody, języ-
ka niemieckiego, religii i (dla dziewcząt) robót ręcznych. Pomimo podjętych 
starań nawet tak radykalnie okrojonego materiału, przy wydłużonym cza-
sie nauki, nie udało się w pełni zrealizować. Rok szkolny 1914/1915 zakoń-
czył się 15 lipca, trwająca wojna uniemożliwiła radosne celebrowanie tego 
wydarzenia, jak to miało miejsce zazwyczaj przed jej wybuchem. 

Koniec wojny nie oznaczał końca problemów organizacyjnych w szkole. 
Już termin rozpoczęcia pierwszego roku szkolnego w wolnej Polsce musiał 
zostać opóźniony ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, któ-

re uniemożliwiły mieszkańcom wcześniejsze zakończenie prac polowych. 
Z tego względu wystosowali oni pismo do Rady Szkolnej Krajowej z prośbą 
o wydłużenie ferii letnich dla dzieci, które były im potrzebne do pomocy 
w czasie trwających prac. Spowodowało to przesunięcia rozpoczęcia nauki 
na 15 września. Rok szkolny zakończono wcześniej, niż było to planowane 
– sytuację taką wymusiło kolejne zajęcie budynku szkoły, 30 czerwca, przez 
Czerwony Krzyż, który używał go jako szpitala polowego. Również następ-
ny rok szkolny – 1919/1920 – został wcześniej zakończony z tego samego 
powodu; szpital zajmował budynek aż do połowy września, przez co unie-
możliwił planowe rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Nie był to łatwy 
rok dla szkoły, która najpierw, we wrześniu, musiała sobie poradzić z groźbą 
epidemii szkarlatyny, a później, w czasie zimy, z brakiem opału. Problemy 
z ogrzewaniem wymusiły zredukowanie czasu trwania zajęć lekcyjnych 
z sześćdziesięciu minut do czterdziestu pięciu. 

Również w kolejnym roku szkolnym szkoła borykała się z podobnym pro-
blemem, który wymusił zamknięcie placówki w dniach od 2 do 10 grudnia 
1922 r., kiedy to trwały tzw. wakacje węglowe. Sytuację szkoły w 1919 r. 
oceniano następująco: Praca nauczycielska w tutejszej szkole – jak na ca-
łym obszarze Polski – odbywa się w warunkach bardzo trudnych z powodu 
wojny. Stosunki dla szkoły ułożyły się niekorzystnie: frekwencja nieregularna, 
drożyzna książek i przyborów pisemnych, brak podręczników! Pewne rozluź-
nienie obyczajów u ludzi zaczyna objawiać się i u młodzieży. Wreszcie ciągła 
walka o byt u nauczycielstwa niemało wpłynęła na niedokładność i nieścisłość 

w wykonywaniu obowiązków 
służbowych. Uwzględniając 
to wszystko jako okoliczności 
łagodzące – konstatuję, że 
stan nauki w ogóle w tutejszej 
szkole jest zadowalający; 
w niektórych klasach są uster-
ki większe, w innych mniejsze, 
a l e  o n e  n i e  w p ł y wa j ą  n a 
rezultaty pracy w całej szkole. 
Budynek główny o 5-ciu sa-
lach – zupełnie odpowiedni, 
natomiast klasy w budynku 
gminnym mniej odpowied-
nie. Inwentarz szkoły upo-
rządkowany i  kompletny, 
ka r n o ś ć  d o b ra ,  w s zę d z i e 
ład i porządek. Uderzająca 
i wiele mówiąca jest troska 
o wychowanie religijne dzieci; 
świadczą o tym owe ołtarzyki 

na cześć Matki Boskiej – ustawione we wszystkich klasach – z wyjątkiem jed-
nej. Szkoła męska zaopatrzona jest w środki naukowe, żeńska uboga pod tym 
względem, dlatego nauczycielki mało posługują się nimi.

W Krzeszowicach do 1 września 1939 r. funkcjonowały dwie szkoły po-
wszechne. Z chwilą zajęcia miasta przez okupanta, budynek szkoły męskiej 
oraz sale szkoły żeńskiej, znajdujące się w siedzibie Zarządu Miejskiego, 
zostały przejęte na jego wojenne potrzeby. Nauka została uniemożliwio-
na. W pierwszych dniach po zajęciu miasta, Niemcy zorganizowali w bu-
dynku szkolnym przejściowy areszt dla dywersantów i szpiegów. Naukę 
podjęto dopiero w grudniu 1939 r., jednak była często przerywana, gdyż 
w budynku często kwaterowało wojsko lub policja. Został zniszczony 
sprzęt szkolny oraz archiwum, zrabowano aparat radiowy oraz maszynę do 
pisania. Podczas niszczenia mienia szkolnego po raz kolejny złą sławą okrył 
się Bruno Kochański – przy gruntownej rewizji i robieniu porządków kazał 
wszystko zniszczyć. Szczególną pasją zniszczenia darzył obrazy ilustrujące 
Polskę, a zwłaszcza godło Państwa Polskiego. Nauka w szkołach odbywała się 
według planu narzuconego przez Niemców. Usunięto z niego nauczanie 
historii Polski oraz geografii, do minimum zredukowano naukę języka pol-
skiego, natomiast zwiększono liczbę godzin wychowania fizycznego i zajęć 
praktycznych. Wyeliminowano także podręczniki przedwojenne. Jeden 
z nauczycieli zapisał: przyszedł rozkaz niemieckich władz wprowadzający 
nowy program szkolny, usuwający historię, geografię, a redukując godziny 
języka polskiego. Rozszerzono i zwiększono liczbę godzin wychowania fizycz-
nego oraz zajęć praktycznych przyszłych niewolników Wielkiej Rzeszy niemiec-
kiej. Szybko jednak porozumieliśmy się z kierownictwem i kolegami, by dokąd 
to będzie możliwe prowadzić lekcje usuniętych przedmiotów, przemycając je 
na godzinach zajęć praktycznych i wychowania fizycznego.

łukAsZ skAlny
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Minęło właśnie sto lat od Bitwy Warszawskiej, bitwy uznawanej za 
jedną z ważniejszych w dziejach ludzkości, która zatrzymała pochód 
bolszewików na Europę i plany rozpętania międzynarodowej rewo-
lucji. O wojnie polsko-bolszewickiej materiałów jest bardzo dużo. Nie 
tylko historycy spierają się o to, kto był autorem tego militarnego 
sukcesu – Józef Piłsudski czy może Tadeusz Rozwadowski? Pewne jest, 
że bez determinacji, odwagi i poświęcenia żołnierzy i społeczeństwa 
oraz pracy kryptologów, matematyków oraz radiowców zwycięstwa 
by nie było. I tekst poniższy jest właśnie o tych, o których przez lata 
mało było wiadomo. 
Żaden cel nie jest lepszy niż ten, który zdołasz ukryć przed nieprzyjacielem 
do czasu jego wdrożenia – twierdził Machiavelli. Informacja to potężna 
broń, dezinformacja jeszcze potężniejsza, a razem stanowią spory procent 
sukcesu. Obydwa te elementy skutecznie wykorzystali Polacy. Mogłoby 
się wydawać, że młode państwo, po latach zaborów i długiej wojnie, 
nie będzie w stanie zorganizować służb informacyjnych i wywiadow-
czych. Nic bardziej mylnego. Już w grudniu 1918 r. utworzono Oddział 
Informacyjny (polski wywiad tzw. „dwójkę”), na czele którego stanął  
ppłk J. Rybak. Tworzące się Wojsko Polskie zasilili wybitni fachowcy od wy-
wiadu ze wszystkich zaborczych armii, tacy jak mjr Bołdeskuł, czy znający 
biegle sześć języków por. Jakub Plezia. Żołnierze i cywile służący w Sekcji 
Szyfrów wcześniej też w większości służyli w wojskach Austro-Węgier, Nie-
miec czy Rosji. Znajomość sposobu myślenia i działania wroga oraz jego 
języka, to w takiej pracy rzecz bezcenna. 

W maju 1919 r. w „dwójce” powstaje Sekcja Szyfrów (późniejsze Biuro Szy-
frów – BS), do której trafił por. Jan Kowalewski, bardzo inteligentny oficer 
dawnej armii rosyjskiej, szef wywiadu generałów Żeligowskiego i Hallera, 
znający rosyjski, francuski i niemiecki, zdolny oraz energiczny organizator, 
a ponadto znający podstawy kombinatoryki. Kowalewski miał zająć się 
zorganizowaniem komórki łamiącej obce szyfry. Od kandydatów na jej 
pracowników wymagano wszechstronnego wykształcenia, znajomości 
języków, zdolności deszyfratorskich, pilności i systematyczności. 

Czasem przypadek decyduje o czymś ważnym i o przyszłości. Tak było 
i teraz. W sierpniu 1919 r. Kowalewski zastąpił na dyżurze kolegę por. Srokę, 
który udał się na ślub siostry. Segregował spisane z nasłuchu szyfrowane 
depesze sowieckie. Będąc miłośnikiem Sherlocka Holmesa i zainspirowany 
książką E. A. Poe „Złoty żuk”, próbował rozszyfrować tekst, który tworzył 
ciąg cyfr. Użył rozkładu statystycznego oraz grzebienia – metody stoso-
wanej przez bohatera książki do znalezienia 
skarbu piratów. Założył, że w meldunku 
musi się pojawić rosyjskie słowo дивизия – 
diwizija – dywizja. Zatem muszą wystąpić 
trzy litery „i” w równych odstępach. Z grze-
bienia z wyłamanymi zębami zrobił szablon 
i przesuwał go po tekście szyfrogramu. Sło-
wo diwizija zostało znalezione. Dodatkowe 
informacje o kodowaniu uzyskał wiedząc, 
że depeszę wysłano z Odessy – dwa razy 
„ss” oraz znając podpis jawny i szyfrowany 
dowódcy – autora depeszy. Do rana szyfr był 
złamany. W taki oto sposób, dzięki weselu, 
grzebieniowi i zamiłowaniu do zagadek 
narodziła się polska kryptoanaliza. Porucz-
nik zyskał sławę błyskotliwego kryptologa 
i został szefem biura. 

Kowalewski zdawał sobie sprawę jak ważna 
dla kryptologii jest matematyka, a zwłaszcza 
kombinatoryka i logika. Zaprosił do współ-
pracy trzech wybitnych matematyków, 
przedstawicieli warszawskiej szkoły mate-
matycznej: Wacława Sierpińskiego, Stefana 
Mazurkiewicza oraz Stanisława Leśniewskie-
go. Ich pomoc okazała się bezcenna. Nota-
bene Sierpiński był twórcą jednego z pierw-
szych, tak modnych i popularnych dzisiaj 
fraktali – trójkąta Sierpińskiego. Oprócz wy-
mienionych matematyków w pracach sekcji 
brali udział Kazimierz Drewnowski (później-
szy rektor Politechniki Warszawskiej) oraz 

MATEMATYKA A BITWA WARSZAWSKA
Tadeusz Malarski (późniejszy wykładowca Politechniki Lwowskiej i AGH). 
Dzięki perfekcyjnej znajomości języka oraz wiedzy matematycznej szyfry 
mogły być szturmowane z dwóch stron – matematycznie i lingwistycznie. 
Tego nikt wtedy nie robił! Efektem pracy takiego zespołu było złamanie 
ponad 100 kluczy szyfrowych i rozkodowanie kilku tysięcy szyfrogramów 
Armii Czerwonej w latach 1919-1920. Oto jeden z przykładów skuteczności 

– 12 sierpnia bolszewicy byli pod Warszawą. Do jej obrony szykował się kto 
mógł. Kryptolodzy starali się złamać nowy kod o kryptonimie „Rewolucja”. 
Potrzeba było kilku godzin, aby Kowalewski i Mazurkiewicz stwierdzili, że 
kod złamano. Rosjanom do dzisiaj ciężko uwierzyć w skuteczność naszych 
kryptologów.

Oprócz ludzi potrzebny był też sprzęt. Do tego, który został po zaborcach 
dodano nowoczesne urządzenia przywiezione przez armię Hallera z Fran-
cji. Kolejnym ważnym krokiem była decyzja Kowalewskiego o utworzeniu 
sieci stacji nasłuchowych, które połączono z samopiszącymi telegrafami 
Hughesa. Polacy, dzięki posiadanym 33 radiostacjom, przechwytywali ko-
respondencję między bolszewickimi sztabami, a dzięki sekcji szyfrów znali 
jej treść, która trafiała na biurka najwyższego polskiego dowództwa jeszcze 

tego samego dnia, ewentualnie następnego. 
Były to m.in. rozkazy: Tuchaczewskiego, Trockie-
go, Budionnego i Gaj-Chana.

Piłsudski zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. 
W grze z bolszewikami miał ukryte asy. Był to 
bardzo skuteczny wywiad radiowy i wyjątkowi 
kryptolodzy. Dzięki nim uzyskiwał informacje 
z pierwszej ręki, od przeciwnika, bez pośred-
nictwa szpiegów i agentów. Praca wywiadu 
radiowego oraz kryptologów dawała wiedzę 
o planach, sile i lokalizacji przeciwnika, jego 
morale i zaopatrzeniu, a w ważnym momencie 
umożliwiła też odciągnięcie części sił wroga od 
stolicy. Wiedza o dużej luce między Frontem Za-
chodnim Michaiła Tuchaczewskiego, a Frontem 
Południowo-Zachodnim Aleksandra Jegorowa 
z 1 Armią Konną Budionnego umożliwiła zapla-
nowanie kontruderzenia znad Wieprza, które 
okazało się kluczowe i przesądziło o wyniku 
bitwy, a nawet wojny. 

Dodatkowo pomógł inny epizod związany z ra-
diem. Kiedy pod Warszawą trwały już pierwsze 
zacięte walki, kilkuset ułanów 203. pułku prze-
toczyło się przez Ciechanów zdobywając sztab 
całej 4. Armii i jedną z jej dwóch radiostacji, 
służącą do łączności z dowództwem w Mińsku. 
Łączność 4. Armii z Tuchaczewskim została od-
cięta i jej dowództwo, nie otrzymawszy rozkazu 
uderzenia na polskie wojska w rejonie Modlina, 
nakazało odwrót. Przez trzy dni jedna z ważniej-
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Opadły już emocje i kurz po wielkiej bitwie –  „Obrona Zamku Tenczyn 
przed Szwedem” AD 2020 przeszła do historii, zapisując kolejne pięk-
ne karty w dziejach Zamku Tenczyn. W tym wyjątkowym okresie zor-
ganizowanie przedsięwzięcia o takiej skali nie było zadaniem łatwym. 
By uczynić zadość wszystkim wymogom sanitarnym, musieliśmy wpro-
wadzić wiele modyfikacji, wyeliminować część atrakcji, do których 
w ubiegłych latach przyzwyczajaliśmy naszych gości. By nie dopuścić do 
koncentracji dużej liczby turystów, zrezygnowaliśmy z organizacji walnej 
bitwy, która w poprzednich edycjach tłumnie gromadziła widzów skoncen-
trowanych wokół placu boju. W jej miejsce, w ciągu dwóch dni wydarzenia, 
pojawiło się kilka mniejszych potyczek, które pozwoliły w bezpieczniejszy 
sposób znaleźć się w centrum wydarzeń i przenieść się do Tenczyna z cza-
sów XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. 

OBRONA ZAMKU TENCZYN PRZED SZWEDEM AD 2020

szych armii sowieckich nie 
miała kontaktu z dowódz-
twem. Polacy dowiedzieli 
się o tym, rozkodowując 17 
sierpnia depeszę z drugiej 
radiostacji. Polscy radiowcy 
dostroili się do częstotli-
wości głównej radiostacji 
Tuchaczewskiego i z war-
szawskiej Cytadeli nadawali 
Pismo Święte zagłusza-
jąc kontakt  dowództwa  
z 4. Armią. Dlaczego akurat 
Pismo Święte? Ppor. Stefan 
Jasiński tak to wspomina: 
Na nieprzyjacielskie kreski 
i kropki alfabetu Morse’a na-
leżało nałożyć kreski i kropki 
innego tekstu, aby się wymie-
szały dokładnie, czyniąc tekst 
nie do zrozumienia. Radiote-
legrafiści przy kluczu radio-
stacji w Cytadeli zmieniali się 

i nadawali bez przerwy w ciągu decydujących 36 godzin bitwy o Warszawę. 
Trzeba było znaleźć dostatecznie długi tekst, aby kolejni radiotelegrafiści mieli 
co nadawać. (...) Był to tekst Pisma Świętego. Scena nadawania Biblii znalazła 
się też w filmie „1920 Bitwa Warszawska”.

Pomogła również natura. 19 sierpnia silne wyładowania atmosferyczne 
sparaliżowały komunikację bolszewików. Był to moment kiedy ich armie, 
odepchnięte od Warszawy, mogły się jeszcze przegrupować. Jak pisał Ko-
walewski: (...) przez dwie krytyczne doby cały front Tuchaczewskiego nie był 
w stanie nadać czy odebrać ani jednej depeszy radiowej. Nasz nasłuch znający 
na pamięć fale i sygnały wywoławcze wszystkich stacji bolszewickich, pozwa-
lał im tylko wywoływać siebie nawzajem i nawiązywać łączność. Lecz z chwilą, 
gdy tylko rozpoczynali nadawanie depesz nasze stacje radiowe rozpoczynały 
zagłuszanie na tej samej fali.

Czy faktycznie „Cud nad Wisłą” był cudem? Na ten „cud” złożyło się wiele 
elementów: mądre, chociaż ryzykowne decyzje wykorzystujące wiarygodne 
informacje, bohaterstwo żołnierzy i cywilów, doskonała praca kryptologów 
i radiowców, technologia, procedury oraz niesamowite zbiegi okoliczności. 
Po raz pierwszy zastosowano też wiedzę matematyczną, co już wkrótce stało 
się standardem w pracy kryptologów. 

Jeszcze kilka zdań o zapomnianej przez lata, a niezwykłej postaci Jana Ko-
walewskiego. Po wojnie polsko-bolszewickiej był szefem wywiadu wojsk 
powstańczych podczas III Powstania Śląskiego. Za swoje zasługi otrzymał 
w 1922 r. Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Wręczając go 
gen. Władysław Sikorski, mający wiedzę o zasługach Kowalewskiego, powie-
dział: To za wygraną wojnę, Panie Kapitanie! Sława polskich kryptologów do-
tarła też do Japonii. W 1923 r. Kowalewski szkolił w Tokio japońskich oficerów 
wywiadu. W latach 1928-1933 był attaché wojskowym przy Poselstwie RP 
w Moskwie. Wykazał się niesamowitą pamięcią fotograficzną przy sporzą-
dzaniu rysunków sprzętu wojskowego. Jako persona non grata  musiał opu-
ścić polską placówkę. Podczas drugiej wojny światowej, jako podpułkownik, 
kierował w Lizbonie polską Akcją Kontynentalną. Do jej zadań należało m. in. 
zbieranie informacji politycznych i gospodarczych oraz akcja propagando-
wa. Na kategoryczne imienne żądanie Stalina został odwołany z tej placówki. 
Po wojnie przebywał w Londynie, współpracując z Radiem Wolna Europa. 
Kontynuował też wcześniejszą „zabawę” z szyframi, rozkodowując szyfr 
Traugutta. Uchwałą z 17 października 2019 Senat RP IX kadencji zdecydował 
o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Jana Kowalewskiego, a 14 sierpnia 2020, 
również Sejm, uhonorował Kowalewskiego okolicznościową uchwałą.

Kilkanaście lat po Bitwie Warszawskiej polscy matematycy: Rejewski, Zygal-
ski i Różycki jako jedyni rozszyfrowali niemieckie kody Enigmy, zadziwiając 
Francuzów i Brytyjczyków. W Biurze Szyfrów szkolił ich kpt. Maksymilian 
Ciężki – zbieżność nazwisk z krzeszowiczaninem Jerzym Ciężkim nie jest 
przypadkowa.

Na zakończenie krótka rodzinna historia. Bitwa Warszawska kończy odyseję 
mojego Dziadka, który był żołnierzem armii carskiej. To kilka lat tułaczki – od 
wsi pod Pułtuskiem, poprzez Rosję, aż do chińskiej granicy, powrót do Eu-
ropy, niewola austriacka, znowu armia rosyjska. W końcu, zagarnięty przez 
Armię Czerwoną, dostał się w okolice Pułtuska, uciekł wraz z kolegami, prze-
płynął Narew i w ten sposób wrócił do domu.

mATfAn

Rekonstrukcje historyczne to nie tylko szczęk szabel i huk wystrzałów. To 
przede wszystkim cenna lekcja historii, która pozwala – nawet osobom 
nieobdarzonym bujną wyobraźnią – zanurzyć się w historii znanej z pod-
ręczników i sienkiewiczowskiej prozy. Na Tenczynie co roku uczyć można 
się jej od najlepszych – w wydarzeniu od lat biorą udział elitarne oddziały 
rekonstrukcji historycznej z całej Europy oraz najbardziej uznane autory-
tety polskiego środowiska rekonstruktorów. Od wielu lat, w przystępny 
sposób, na dziedzińcu twierdzy Tęczyńskich opowiadają historię – Europy, 
Polski i naszego zamku. Te lekcje na długo zapadają w pamięć, często bę-
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JAK TO NAZWAĆ?
1. Jak wygląda Krzeszówka – każdy widzi. Jakie mamy powietrze – prawie 
każdy czuje. Jaką mamy przyszłość – większość myśli, że nas ona nie doty-
czy. A jeżeli tak, to odbędzie się to gdzieś tam daleko, za górami, granicami, 
lasami, oceanami... Pali się nam świat nie tylko gminnych zasad, lecz ten 
ziemski jak w globalnej wiosce. Katastrofa zbliża się coraz niżej i dotkliwiej. 
I co by nie pisać – Krzeszowice mają jeszcze zieleń. Szczególnie zadbane 
są niektóre tereny między blokami, ale to zasługa ich mieszkańców. Warto 
przejść się chodnikami, aby zobaczyć cacka ogrodnicze. Urzędowy duch 
ich jeszcze nie zniszczył. Reszta – na razie – milczeniem.

2. Krzeszowice słynęły kiedyś z dobrej wody płynącej z kranów w domach 
jej mieszkańców. Mawiano nawet, że jest niczym mineralna, co gwaranto-
wały jej ujęcia z autentycznych, wapiennych źródeł w Czatkowicach. Coś się 
jednak w ostatnim czasie popsuło, znarowiło w krzeszowickiej wodzie. Ona 
jest po prostu niesmaczna. Widocznie coś się dzieje w procesie uzdatniania 
wody do użytku publicznego. Mam nadzieję, że to tylko mój prywatny 
smak nie dorasta do aktualnych procedur obowiązujących w gminnej go-
spodarce wodnej.  

3. Zaistniał nam tajemniczy, nieco podziemny, gminny Parnas – z Muzami 
i Apollem w roli głównej. Powodem jego narodzin stał się koronawirus. Pod 
koniec czerwca otwarto w ocienionym tradycją Pałacu – wystawę fotogra-
ficzną autorstwa jednego z najlepszych polskich fotografów. Lud gminny 
otrzymał oficjalne zaproszenie, z którego wynikało, że w określonym ter-
minie trwać będzie wystawa fotografii owego Artysty, ale bez informacji 
o uroczystym otwarciu tego wydarzenia. Wszak koronawirus zapanował 
miłościwie. Okazało się, że jednak odbył się wernisaż ze specjalnie zapro-
szonymi gośćmi. Spośród ludu miasta i wsi wybrano – wedle wirusowego 
klucza – zaufanych do uczestnictwa w owym wernisażu. Myślę, że w tym 
wyborze zaistniał inny wirus. Też groźny. Gdyby nie opublikowane foto-
grafie z tego „wydarzenia” niewiele osób wiedziałoby, kto został tajnie 
zaproszony. Na zdjęciach można obejrzeć salon zasłużonych, ukochanych, 
perfekcyjnych, oddanych, wiernych, pewnych... Owego wieczoru błysły 
gwiazdy... Zapaszek się rozniósł... Stałych bywalców oficjalnych wernisaży 
odesłano do emerytalnego kąta, na dolną półkę... Jak się ten wirus nazywa? 
Może wytrych?

kolcZAsTy 
krZesZoWice, 20.08.2020 r. 

dąc jednocześnie zalążkiem pięknych pasji. Właśnie dlatego tak zależało 
nam, by z tej pięknej, trwającej od kilku lat przygody – mimo trudności – 
nie rezygnować. Stare przysłowie głosi, że prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie – nie ma w nim krzty przekłamania. Pomimo, że nie mogliśmy 
liczyć na wsparcie ze środków publicznych, nie opuścili nas Ci, którzy są 
z nami często niemal od początku historii „Obrony…”. Rekonstruktorzy 
historii – to im, co roku, należą się największe podziękowania. To oni prze-
mierzają setki kilometrów, by przez dwa dni, w epokowych futrach, kon-
tuszach i zbrojach, nierzadko w upale, niczym żywe pomniki, dać piękne 
świadectwo historii. W tym roku, choć z uwagi na wymogi sanitarne było 

ich nieco mniej niż w latach ubiegłych, obok naszych rodaków zaszczycili 
nas obecnością także Słowacy, Czesi i Anglicy.

„Obrona Zamku Tenczyn przed Szwedem 1655” to nie pierwsza i nie ostatnia 
inicjatywa podjęta w tym roku przez Fundację New Era Art Jana Potockiego, 
która od kilku lat zajmuje się prowadzeniem ruchu turystycznego na Tenczy-
nie. Pomimo sytuacji epidemicznej, z zachowaniem norm sanitarnych, udało 
nam się w tym sezonie zrealizować już wiele ciekawych projektów, a ciągle 
nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Ciekawie zapowiada się wrzesień – ko-
niecznie obserwujcie facebookowy profil „Zamek Tenczyn w Rudnie”.

roBerT sZcZukA

Wywiad Macieja Liburskiego z proboszczem parafii w Nawojowej 
Górze – ks. Włodzimierzem Szumcem.
Maciej Liburski: W lipcu br. Parafia w Nawojowej Górze obchodziła 
pierwszą rocznicę pracy duszpasterskiej oraz imieniny Księdza 
Proboszcza. W sytuacji deficytu w obszarze wartości interesuje mnie, 
dlaczego wybrał Ksiądz drogę kapłaństwa i jakie były jej etapy?
Ks. Włodzimierz Szumiec: Miałem zupełnie inne plany na życie, nie 
należałem do żadnej formalnej grupy religijnej, np. OAZA. Od dzieciństwa 
uczęszczałem na Mszę św. z rodzicami. Na piechotę, niezależnie od pogody, 
szliśmy 4 kilometry do parafialnego kościoła w Bolechowicach. Jako młody 
człowiek, w średniej szkole, zajmowałem w kościele ostatnie miejsca, 
gdzieś pod chórem. I mimo to, spełniły się słowa: To nie wyście Mnie wybrali, 
ale Ja was wybrałem.

M.L: Czym jest powołanie?
Ks. W.Sz: Powołanie to odpowiedź na wezwanie skierowane do człowieka: 
Kogo mam posłać? Kto pójdzie w Moim imieniu? Powołanie to pewna 
i jednoznaczna odpowiedź, bez oglądania się wstecz: Oto ja, poślij mnie, chcę 
pójść za Tobą. Powołanie to zawierzenie, oddanie siebie Bogu i nieustanne 
dziękczynienie, że obdarza człowieka tak wielkim zaufaniem.

M.L: Każda parafia ma swoją specyfikę. Minął rok posługi duszpasterskiej 
w Nawojowej Górze. Jaki był to rok?
Ks. W.Sz: Do parafii w Nawojowej Górze przybyłem z Nowego Targu, gdzie 
przez 8 lat byłem wikariuszem. Tu zostałem skierowany, obejmując 1 lipca 
2019 urząd proboszcza. Ten miniony rok był bardzo dobry. Patrzę, słucham, 
myślę o tym, co widzę i słyszę. Rozmawiam z parafianami, odkrywam ich 
duchowość i pobożność, poznaję ich warunki bytowe. Zawierzam całą 
naszą wspólnotę Jezusowi Miłosiernemu i wiem, że będzie coraz lepiej.

M.L: Żyjemy w czasach pandemii, to nowe wyzwania również dla 
Kościoła. Jakie?
Ks. W.Sz: Wydarzenia z ostatnich miesięcy uświadomiły nam w skali 
globalnej, że człowiek wciąż niewiele może. Pomimo tak wielu wspaniałych 
i dobrych osiągnięć, jesteśmy bardzo słabi. Wierzący ludzie są szczególnie 
odpowiedzialni za losy świata. Wielu powinno sobie na nowo przypomnieć, 

WOLA SKIEROWANA NA DOBRO

do czego służą kolana. Potrzeba bowiem wielkiej ofiary i modlitwy 
o miłosierdzie Boże dla całego świata.

M.L: Najważniejsze plany duszpasterskie na najbliższą i dalszą 
przyszłość?
Ks. W.Sz: Nie mam wielkich planów duszpasterskich. Dotyczą one 
pogłębienia życia duchowego, modlitewnego, pogłębienia relacji z Panem 
Bogiem. Na sercu leży mi także troska o liturgię podczas sprawowania 
sakramentów. Na drugim miejscu jest troska o materialny stan świątyni, 
aby stawała się coraz piękniejsza. Mam świadomość, że będzie to proces 
rozłożony na długie lata oraz, że dotyczy on całej wspólnoty parafialnej. 
Liczę w tych sprawach na wsparcie ze strony bł. O. Mazurka. Niech wstawia 
się za nami. Amen.

M.L: Dziękuję. Życzę realizacji wszystkich planów i zamierzeń. 
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DOKĄD IDZIESZ SZKOŁO?
Ten rok to dla naszej paczółtowickiej szkoły nie tylko stan pandemii, 
ograniczenie pracy, zdalne nauczanie, pokonywanie wielu trudności, 
lekcje cierpliwości, odpowiedzialności, ale również trudna perspekty-
wa, że zamyka się pewien etap pracy, istnienia naszej 109-letniej szkoły. 
W tym roku żegnaliśmy nie tylko naszych wspaniałych absolwentów z klasy 
VIII, ale także roczniki młodsze, które opuszczają naszą szkołę, aby konty-
nuować naukę w innej. Było to niezwykle trudne dla naszych uczniów, ich 
rodziców i nas nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Za nami trudny rok, czas walki o utrzymanie szkoły, wiele rozmów, spotkań. 
Nikt z nas nie chciał tego, o czym ostatecznie zdecydowano – ograniczenia 
stopnia organizacji szkoły. Napawa dumą fakt, ze znalazła się grupa wspania-
łych rodziców, nauczycieli i pracowników, przedstawicieli środowiska, którzy 

aktywnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach w sprawie szkoły. W tym 
miejscu pragniemy również wyrazić swoją wdzięczność Babciom i Dziadkom 
naszych uczniów, bo to właśnie Oni niejednokrotnie pokazali, czym jest 
szkoła w środowisku i jak należy jej bronić. To wszystko pokazało, jak ważne 
są więzi emocjonalne budowane przez lata w społeczności szkolnej. 

Szkoła w Paczółtowicach jest naszym wspólnym dobrem, a 100-letnia 
tradycja szkoły jest ciągle żywa i przeplata się z teraźniejszością. Słowo  
PATRIOTYZM nadal tutaj coś znaczy. Serce Paczółtowic – SZKOŁA – żyje, 
podtrzymując cały organizm, jakim jest wieś Paczółtowice. Była i jest 
centrum wydarzeń tej miejscowości. Dbajmy o nią wszyscy, bo jest ona 
potrzebna tym, którzy tu mieszkają lub w jakikolwiek sposób są z tym miej-
scem związani. Sto lat tradycji, wysokie wyniki dydaktyczne, wypracowane 
metody nauczania, kroniki wspomnień, uroczystości i wydarzenia – zobo-
wiązują. 

dyrekcjA i Grono PedAGodicZne sP PAcZółToWice

ZIELE Z ZIÓŁ
W dniu 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny ze wszystkich świąt ku czci Bogarodzicy najdawniejsza, bo sięgająca 
pierwszych wieków chrześcijaństwa i zawsze solennie obchodzona. Z ob-
chodem tym kościelnym, który rozmaite dawniej nosił nazwy, jak: Śmierci, 
Odpocznienia, Zaśnienia i wreszcie Wniebowzięcia, łączy się w kraju naszym 
starodawny zwyczaj święcenia ziół polnych, które dziewczęta wiejskie, nazbie-
rawszy dnia poprzedniego, przynoszą do świątyń, aby je kapłan przed wielkim 
ołtarzem poświęcił. Jestto więc po oktawie Bożego Ciała, drugi dzień w roku 
przeznaczony do święcenia ziół i kwiatów polnych. [...]

W Krakowskiem niosą do poświęcenia dwanaście roślin: 1) Włoski Najświętszej 
Panienki, 2) Obieżyświat (żółto kwitnący), 3) Trojeść, 4) Żabie Skrzeki, 5) Boże 
drzewko 6) Rotyć, 7) Lubczyk, 8) Leszczyna z orzechem, 9) Żyto, 10) Konopie, 
11) Len i 12) Miętę. Zioła powyższe, w dniu tym poświęcone, można tam wi-
dzieć niemal w każdej chacie, wetknięte za siestrzan czyli tram.

Wedle staropolskiego obyczaju, zmarłemu do trumny podkładają ich garst-
kę pod głowę. W innych stronach oprócz ziół polnych, wśród których bywa  

RZEKA PIEŚNI
Projekt RZEKA PIEŚNI, realizowany przez Monikę Dudek, etnolożkę, 
śpiewaczkę, animatorkę kultury, to połączenie tradycji z nowoczesny-
mi środkami przekazu i źródło różnorakiej wiedzy.
Przykłady pieśni z regionu krakowskiego, rozmowy na temat wyko-
nawstwa, repertuaru, zwyczaju śpiewaczego, bibliografię, pieśni do 
pobrania w formacie mp3, ciekawe linki znajdziecie na stronach au-
torki oraz portalach: YouTube – Rzeka Pieśni Monika Dudek i Facebook 
 – www.facebook.com/rzekapiesni.

W projekcie zaplanowano także bezpłatne:

- 3 warsztaty online dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich,

- 2 konsultacje online z osobami zainteresowanymi folk lorem  
   muzycznym regionu krakowskiego. 

Zadzwoń i umów się: +48 690 012 613 

Wyślij email: dudekludowy@gmail.com

Źródła pisane i pamięć ludzka przechowały tysiące wersów, które są 
świadectwem naszej kultury, regionalnego i lokalnego dziedzictwa, 
nieprzebraną skarbnicą inspiracji i  wiedzy. Zaczerpnij ze źródła! 

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego  
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci.

zawsze i bylica, zanosi lud do poświęcenia w kościele różne zboża, a miano-
wicie: len, proso, makówki, żyto, pszenicę, jęczmień i owies, każdego choć po 
kilka dorodnych kłosów. Z tych to kłosów błogosławionych przed ołtarzem, 
wykruszają potem ziarna do pierwszego siewu na zagonie swych ojców.

Z. Gloger „Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni”

Świat się zmienia, a tradycja trwa, zioła domagają się poświęcenia… Dla-
tego, z zachowaniem wszelkich wymogów rygoru sanitarnego, Fundacja 
Kobieta w Regionie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno zorganizowa-
ło, 15 sierpnia, konkurs na tradycyjny bukiet na święto Matki Boskiej Zielnej 
w Rudnie. Tym razem bez tak lubianej Biesiady w Sadzie, ale i tak z wielką 
radością, że udało się spotkać w małym, urokliwym kościółku na wzgórzu, 
by poświęcić ziele i rozdać nagrody – koszyki z ziołami. Druga część kon-
kursu, dla mieszkańców powiatu krakowskiego, została ogłoszona w for-
mule online. Relacje i wyniki konkursów znajdziecie Państwo na stronie  
www.kobietawregionie.pl.

Wydarzenie było realizowane przy wsparciu finansowym Powiatu Krakow-
skiego oraz Gminy Krzeszowice.

orGAniZATorZy
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Okres wakacyjny w Klubie Senior+ w Krzeszowicach obfitował w wy-
cieczki. Ze względu na pandemię oraz sugestie, aby jak najmniej czasu 
spędzać w zamkniętych pomieszczeniach, zorganizowaliśmy wyjazdy 
do ciekawych miejsc, których nasi seniorzy nie mieli jeszcze okazji 
zwiedzić.
W lipcu wybraliśmy się do położonego koło Proszowic Ogrodu Pełnego 
Lawendy. Ogromne lawendowe pola zrobiły wielkie wrażenie na uczestni-
kach wycieczki. Chętni mogli zaopatrzyć się w naturalne kosmetyki, rośliny 
doniczkowe, a nawet lody o smaku lawendy.

W sierpniu przy okazji święta Matki Boskiej Zielnej, Monika Dudek zaprosiła 
naszych seniorów na warsztaty zielarskie obok kaplicy Rafała Kalinowskie-

SENIORZY Z KLUBU  
SENIOR+ NIE PRÓŻNUJĄ!

SERCE JAK DZWON 
Jak dbać o serce? Odpowiedzi na to pytanie szukali Seniorzy z Nowej 
Góry oraz z Klubu Senior+ w Krzeszowicach. Ze względu na reżim sani-
tarny łącznie w zajęciach wzięło udział nieco ponad 30 osób. 
Program obejmował cykl 4 spotkań, a każdy z nich był podzielony na część 
teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna w prosty i przystępny 
sposób pozwoliła Seniorom poznać podstawowe zagadnienia związane 
z chorobami układu krążenia, zdrowego odżywiania i profilaktyki chorób 
serca, natomiast część praktyczna obejmowała m.in. pomiar ciśnienia krwi, 

go w Rudnie. Podczas spotkania mogliśmy dowiedzieć się, jakie rośliny 
powinny znaleźć się w tradycyjnym zielu, poznaliśmy pieśni i legendy z nim 
związane. Kilka seniorek z naszego Klubu postanowiło wykorzystać zdoby-
tą wiedzę i 15 sierpnia wzięły udział w organizowanym przez Fundację Ko-
bieta w Regionie konkursie na najpiękniejszy bukiet. Korzystając z wizyty 
w Rudnie odwiedziliśmy również nowopowstałe Muzeum Agatów, gdzie 
mogliśmy zobaczyć niesamowitą kolekcję kamieni pana Witolda Kopruchy.

19 sierpnia odwiedziliśmy Muzeum Życia Codziennego 1939-1980 w Płazie. 
Można obejrzeć tam wnętrza i przedmioty ukazujące życie robotniczej 
rodziny z okolic Chrzanowa, od lat 40. do 80. ubiegłego wieku. Dzięki au-
tentycznym eksponatom i ogromnej pasji z jaką założyciel muzeum, a za-
razem nasz przewodnik, pan Stanisław Garlicki, opowiada o historii, nasze 
seniorki mogły przenieść się w swoje dziecięce i młodzieńcze lata.

Wakacje powoli dobiegają końca, ale mamy nadzieję, że w kolejnych mie-
siącach uda nam się zobaczyć jeszcze wiele ciekawych miejsc.

AGniesZkA sZcZukA-ciAPAłA

obliczanie BMI, wykonywanie ćwiczeń fizycznych, techniki relaksacyjne 
oraz pomiar tętna. Zajęcia poprowadził dr nauk biol. Andrzej Fiertak. Za-
równo seniorzy z Nowej Góry, jak i z Krzeszowic byli bardzo zadowoleni 
z udziału w projekcie. Wyniesioną ze spotkań wiedzę z pewnością wyko-
rzystają w życiu.

Projekt realizowała Fundacja Aktywnej Edukacji, przy wsparciu finanso-
wym Powiatu Krakowskiego. 

kATArZynA niedoBA

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

Stowarzyszenie „Rzetelna Gmina Krzeszowice” zorgani-
zowało „I Historyczny Spacer po Krzeszowicach”. Impreza 
zgromadziła blisko 70 osób, miłośników historii i aktywne-
go sposobu spędzania wolnego czasu.
Niedzielny spacer 9 sierpnia poprowadził Krzysztof Ślusar-
czyk. Krzysztof właśnie skończył Liceum Ogólnokształcące  
nr 1 w Krakowie, tam też mieszka wspólnie z rodzicami i sio-
strą. Od dziecka przyjeżdżam do babci, która mieszka w Woli 
Filipowskiej. Dzięki temu mogłem poznać i pokochać gminę Krze-
szowice. Interesuje się jej historią, którą uważam za fascynującą. 
W samych Krzeszowicach jest wiele ciekawych miejsc i obiektów 
– mówi Krzysztof Ślusarczyk.

Trasa spaceru prowadziła od Parku Potockich, przez kościół 
św. Marcina, kapliczkę „Pod Twoją obronę”, Zdrój Główny, Ryn 
ek do Parku Bogackiego, gdzie spacer się zakończył. 

red.

SPACER PO KRZESZOWICACH
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SPACERY PO MIĘKINI

W sobotę, 11 lipca, uczestnicy spotkania pn. „Miękinia jakiej nie zna-
my” spacerowali po zachodniej części sołectwa, w ramach realizacji 
projektu Stowarzyszenia pod takim samym tytułem. 
Pomimo ulewnego deszczu i niewielkich trudności na trasie, wszyscy 
uczestnicy, wraz z burmistrzem Wacławem Gregorczykiem i jego zastępcą 
Adamem Godyniem, ukończyli wyznaczoną przez organizatorów trasę. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się okolicznościowa publikacja oraz nowo 
wykonane tablice informacyjne. 

Pod instytutem AGH na zmokniętych i zmarzniętych spacerowiczów cze-
kała nagroda w postaci gorących, pieczonych ziemniaków i pieczonej nad 
ogniskiem kiełbaski. Wszystkich chętnych, którzy nie mogli wziąć udziału 
w sobotnim wydarzeniu, organizatorzy zaprosili na powtórkę 18 lipca. 

W spacerze uczestniczyło wtedy więcej, niż 15 osób, nie tylko z Miękini. 
Były to osoby m.in. z Trzebini, Czernej, przebywające na wakacjach dzieci 
i młodzież z Lubnia koło Myślenic. Niektórzy po raz drugi zdecydowali się 
na przejście zaplanowanej przez organizatorów trasy.

Tym razem wszystko udało się znakomicie. Pogoda i humory dopisywały. 
Uczestnicy poznali Widynową Skałę, cmentarz choleryczny, Dolinę Kamie-
nic, mogli podziwiać nieznane dotąd osobliwości Pipkowej Skały. Wśród 
spacerowiczów były zarówno osoby starsze, jak i dzieci i młodzież. Jest to 
na pewno dobry znak i akceptacja działań stowarzyszenia na przyszłość.

TeksT: mirosłAW kłosoWski 
ZdjęciA: honorATA kłosoWskA

Organizatorzy Integracyjnego Pikniku Wakacyjnego w Dolinie Pstrą-
ga po raz kolejny wykazali się pomysłowością i sprawną organizacją 
kilkugodzinnej zabawy dla dorosłych i dzieci niepełnosprawnych, 
a także członków ich rodzin, opiekunów i przyjaciół. 
Zaprezentowano ciekawy program edukacyjny, m.in. modelowy wybuch 
wulkanów, pokaz skamielin, i trwające bez końca występy artystyczne, 
w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich z Siedlca, Stowarzyszenia Społecz-
no-Kulturalnego „Razem” z Siedlca i zespołu Senior Band. Były też tańce 
i atrakcyjne nagrody. 

Integracyjny Piknik zrealizowało Stowarzyszenie „Otwórzmy Przed Nimi 
Życie” z siedzibą w Krzeszowicach, którym od lat wzorcowo kieruje prezes 
Janina Lasoń, wspierana przez skarbnik Annę Wróbel i rodziny osób nie-
pełnosprawnych. To wydarzenie mogło się odbyć dzięki autorskiej akcji 
społecznej Kopalni Wapienia Czatkowice „Dobry Sąsiad”, która wspiera 
ciekawe inicjatywy organizacji pozarządowych. Laureatem ostatniej edycji 
ogłoszonego przez Kopalnię Konkursu na realizację projektu grantowego, 
zostało Stowarzyszenie „Otwórzmy Przed Nimi Życie”. 

INTEGRACYJNY PIKNIK

Do organizacji Pikniku włączyli się również: sołtys Dubia Zbigniew Wąsik, 
pracownicy naukowi Instytutu Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 
Straż Miejska. Z uczestnikami Pikniku spotkali się m.in. członek Zarządu 
Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, prezes Zarządu Kopalni Wapienia 
Czatkowice Paweł Danek, rzecznik prasowy Kopalni Agnieszka Cupiał, z-ca 
burmistrza Adam Godyń, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Aneta Solarz, muzyk Janusz Blecharz, Komendant Straży Miejskiej Janusz 
Mitka, doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego Adam Wierzbicki i Klau-
diusz Salamon, właściciele smażalni Pod Skałką – Helena i Józef Maciejow-
scy. Było tak sympatycznie, że żal się było rozstawać, to też wielu uczestni-
ków Pikniku w Dolinie Pstrąga zastał zmierzch.

TeksT i ZdjęciA: mAciej liBurski
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W DOLINIE 
PSTRĄGA
Dolina Pstrąga to dziś miejsce sobotnio-nie-
dzielnego wypoczynku dla wielu. 18 lipca, 
późnym popołudniem, przy Sołtysówce spo-
tkałem około 50 osób, zmierzających w stronę 
stojącego na drodze autokaru. W smażalni 
Haliny i Józefa Maciejowskich biwak kończyła 
grupa turystów konnych z Bukowna. 
Po łące biegała grupka rozbawionych dziecia-
ków. Przyjechały z rodzicami, niektórzy również 
z dziadkami z pobliskiego Siedlca, a także Jerzma-
nowic, Bolechowic. Byli też turyści z Krzeszowic, 
a nawet Sędziszowa. Na nieco dłuższą rozmowę 
chętnie zgodziły się Agata Marchwińska z Chrza-
nowa i Joanna Filaszek z Katowic. W Dubiu, na 
pstrągu, były latem ubiegłego roku. Jeżeli tylko 
czas pozwoli, wrócą do Dubia jeszcze tego lata. 
To ciekawe, bo Joanna jest wegetarianką, ale do 
smażalni państwa Maciejowskich nie przyjeżdża 
na frytki i sałatki, ale na pstrąga. Tu warzywa są 
tylko dodatkiem. Obie panie pracują w branży 
związanej ze zdrowiem i doskonale wiedzą, co 
dobre i zdrowe. Gośćmi smażalni w Dubiu byli 
również siedleccy seniorzy. I to oni właśnie za-
aranżowali wspaniałą biesiadę z pstrągiem. Grała 
orkiestra, były śpiewy i tańce. Spotkanie biesiad-
ne przygotowały Anna Wróbel i Anna Szlachta, 
z pomocą panów Mariana, Józefa, Jana i Ryszarda.

TeksT, ZdjęciA: mAciej liBurski

Jedną wielką niewiadomą było, czy ten wyjazd 
dojdzie do skutku, ale udało się – zrealizo-
waliśmy nasz wakacyjny plan. Z wiadomych 
względów większość obiektów była zamknięta, 
ale podróżować mogliśmy w komfortowych 
warunkach, bez tłumów i przy sprzyjającej 
pogodzie. 
Co prawda po drodze padała, lało, grzmiało, ale 
Opatrzność nad nami czuwała – gdy wysiadaliśmy 
z autokaru, ołowiane chmury rozstępowały się, 
a słońce mniej lub mocnie przygrzewało. W Świe-
bodzinie słońce już na dobre opanowało niebo 
i postać Chrystusa Króla Wszechświata zaprezen-
towała nam się skąpana w świetlistych promie-
niach. Ta monumentalna rzeźba, mająca 36 me-
trów wysokości, na wszystkich zrobiła wrażenie. Po 
krótkiej sesji zdjęciowej ruszyliśmy w dalszą drogę. 

Ośrodek wypoczynkowy EDEN w Wisełce, w któ-
rym mieszkaliśmy podczas naszego pobytu na 
ziemiach zachodniopomorskich, przywitał nas 
iście wakacyjną pogodą. Następnego dnia, w to-
warzystwie profesjonalnego przewodnika, poje-
chaliśmy zwiedzać Szczecin. Wiele by można o tym 
mieście opowiadać – to, że jest miastem zielonym, 
że łatwo się po nim poruszać, bo ma szerokie 
ulice, że ma niespotykany gwiaździsty ich układ. 
Szczecin zawsze będzie mi się kojarzył z zapachem 
czekolady i dwustuletnimi „striptizerkami” wokół 
Jasnych Błoni (te striptizerki to tak nazywane przez 
ogrodników platany). 

W sobotę pojechaliśmy do Berlina i tu dopiero 
zobaczyłam zielone miasto. Nasz przewodnik 
barwnie opowiadał i pokazywał nam najciekawsze 
obiekty w Berlinie. W mojej pamięci na zawsze po-

zostanie Pomnik Ofiar Holokaustu i Plac Poczdam-
ski z ultranowoczesnym kompleksem architek-
tonicznym. Kolejny dzień – niedziela – był dniem 
wolnym, przeznaczonym na zregenerowanie sił, 
ale na wieczór zaplanowaliśmy integrację przy 
ognisku. Rano wszyscy, jak zwykle punktualni, 
w bardzo dobrych nastrojach i żądni przygód, ru-
szyliśmy zwiedzać wyspę Wolin i cesarskie kurorty. 

W Międzyzdrojach spacerowaliśmy w parku 
zdrojowym pełnym kwitnących kwiatów. Aleją 
Gwiazd doszliśmy do molo. Zdjęciom nie było 
końca – czuliśmy się jak gwiazdy w wielkim ku-
rorcie. W Świnoujściu podziwialiśmy najszerszą 
plażę i biały młyn. Dojechaliśmy na prom, prze-
prawiliśmy się na drugą stronę i pojechaliśmy do 
cesarskich kurortów Ahbeck, Heringsdorf i Bansin 
– dawnych uzdrowisk cesarskich. 

WSPOMNIENIE Z WAKACJI – „WOLIN 2020”
W Heringsdorf spacerowaliśmy najdłuższym 
w basenie Morza Bałtyckiego drewnianym molo 
i kosztowaliśmy lokalnych przysmaków. Do ośrod-
ka wróciliśmy na obiadokolację. We wtorek znowu 
przeprawa promem. Pojechaliśmy do Stralsundu 
– miasta położonego nad cieśniną oddzielającą 
Rugię od stałego lądu. Stralsund to jedno z naj-
bardziej urokliwych miast we wschodniej części 
Niemiec, które zostało wpisane na listę światowe-
go dziedzictwa kulturowego UNESCO. Tu również 
kosztowaliśmy regionalnych przysmaków – słynne 
fishbrotschen – popijając sztyrtebekenem. Nasza 
wyprawa wakacyjna, jak wszystko, przeszła do 
historii. Będziemy ją miło wspominać. 

TeresA ŚlusArcZyk
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Wszystkim, którzy uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej 
naszej drogiej Zmarłej

śp. Władysławy Karcz
wyrażamy serdeczne podziękowania. 

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do dra Romana Matysika 
i dr n. med. Renaty Godyń-Swędzioł za wszelką pomoc i opiekę medyczną. 

Dziękujemy również ks. proboszczowi Karolowi Szałasowi za modlitwę,
 słowa otuchy i wsparcie duchowe. 

Rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym dziękujemy 
za wyrazy współczucia, zamówione msze święte i modlitwę.

W imieniu całej rodziny 
córka Elżbieta

REMONTUJEMY 
Przygotowanie obiektów sportowych zarządza-
nych przez Centrum Kultury i Sportu w Krzeszo-
wicach rozpoczęło się z początkiem sierpnia. 
Na hali widowiskowo-sportowej wyczyszczona 
została konstrukcja pod dachem oraz we-
wnętrzne ściany poliwęglanowe. Obiekt został 
odświeżony, zdezynfekowany i przygotowany 
do użytkowania od początku września. Obecnie 
prace remontowe trwają na Orliku przy Al. Soli-
darności. Naprawy dotyczą ogrodzenia, wymia-
ny piłkochwytów, siatek w bramkach oraz kilku 
drobnych prac przy budynku. 

PioTr kołodZiej

SPRZĄTANIE DOLINY
Inicjatorką tegorocznego sprzątania Doliny Racławki była 13- 
letnia mieszkanka Dubia, Julia Kramarczyk. Pomysł bez wahania 
podjął sołtys Zbigniew Wąsik oraz Stowarzyszenie „Doliny Pstrąga 
w Dubiu” z prezesem Mirosławem Więcławem. 
Do współpracy chętnie przystąpili: Lasy Państwowe, które reprezen-
tował leśniczy Jerzy Domagała, Ochotnicza Straż Pożarna Siedlec 
z komendantem Tomaszem Nowakiem, Stowarzyszenie TRAWERS (Klub 
Wspinaczkowy) z szefową Joanną Brzezińską oraz mieszkańcy gminy. 
W sprzątaniu dolinki wzięło udział 68 osób, m.in. z-ca burmistrza Adam 
Godyń, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej Katarzyna Soska-
-Więcek, dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Paweł 
Czyż, radny Rady Miejskiej Wojciech Styrylski. Zebrano 91 worków 
śmieci. Sprzątanie Doliny Racławki zakończyło się ogniskiem z kiełba-
ską. Akcję wsparła finansowo Kopalnia Lafarge Dubie. Urząd Miejski 
zabezpieczył odbiór i zagospodarowanie śmieci.

Akcja sprzątania Doliny Racławki odbyła się w sobotę 25 lipca.

mAciej liBurski

Wynajmę  
domek z ogródkiem  

w Krzeszowicach. 
tel.666 605 384

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

tel. 571 401 052, 12 282 14 65, wew. 5
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Specjalistyczny Gabinet 
Ginekologiczno-Położniczy

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

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

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

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

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

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

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

USG          -  stawów biodrowych u dzieci

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





Technik Masażysta
Jarosław Kuć
tel. 694 26 55 91

rej./inf. 12 282 53 12 

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

Profesjonalna pomoc prawna m.in.:

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

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

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

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

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

 
Spotkania 

w Krakowie, Trzebini, Krzeszowicach po uprzednim umówieniu wizyty
 

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

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

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

GEODEZJA URBANIK
mapy do celów projektowych
f

tyczenie i inwentaryzacja budynków
f

podziały nieruchomości
f

wznowienia znaków granicznych
f

tyczenie sieci uzbrojenia terenu
f

inwentaryzacje powykonawcze

tel. 509 795 469
geodezjaurbanik.pl

mgr inż. Andrzej Urbanik
Zabierzów, ul. Krakowska 332

Krzeszowice, ul. Krakowska 31

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

Restauracja czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 10 - 21

w soboty i niedziele od 12 do 21

Tel.: 502 594 443
������.�����154@�����.���






