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Październik 1901 roku był dla Andrzeja Potockiego oraz jego rodziny wyjątkowo bogaty w wydarzenia. Zaczął się dwudziesty wiek – stulecie 
szaleństwa ekonomicznego, kulturalnego, wojen, dewaluacji podstawowych wartości, z jednoczesnym odzyskaniem wolności przez wiele narodów. 
Z pozornie małych Krzeszowic świat Krakowa, Wiednia oraz Lwowa wydawał się bliski na dotyk dłoni. Między innymi dzięki potomkom Artura 
Potockiego. Z dzisiejszej perspektywy – bez względu na ocenę historyczną postawy oraz działalności wnuka hrabiego Artura i jego małżonki 
Zofii z Branickich – hrabia Andrzej jest postacią absolutnie medialną. Trzeba przyznać, że doskonale wpisywał się – jako celebryta – w krajobraz 
przełomu wieków. Jego życie, zawarte w przedziale lat 1861-1908, jest wciąż gotowym materiałem na narrację literacką oraz filmową.
„Czas” (nr 242 z 20.10.1901 r.) publikował wiele tekstów mieszczących się w pojęciu polskiej, sarmackiej „pompy pożegnalnej”, a dotyczących 
wydarzeń związanych z cesarską nominacją Andrzeja Adama hr. Potockiego na Marszałka Krajowego. Oczywiście delegacja Rady Miasta 
Krakowa udała się do nominowanego, aby się z nim pożegnać i prosić o popieranie interesów Krakowa. Odbyło się także o godz. szóstej 
wieczorem – w Grand Hotelu – spotkanie zorganizowane przez członków Towarzystwa Rolniczego, by uczcić swego prezesa i spędzić z nim 
jeszcze kilka miłych chwil. W Sali Marmurowej zasiadło do stołów, zdobnych zielenią, trzydzieści kilka osób (…). Gdy napełniono szklanki powstał 
I wiceprezes Towarzystwa Antoni hr. Wodzicki i przemówił: „Nie tylko z urzędu przypadło mi w udziale zaszczytne zadanie wzniesienia toastu (…). 
Z żalem szczerym i serdecznym dzisiaj Cię żegnamy. (…) Znając Cię Czcigodny Marszałku od dzieciństwa, stwierdzić tu muszę, że od najmłodszych 
lat brałeś życie i obowiązki życia na serio, godnie pielęgnując tradycję nieodżałowanej pamięci ojca i brata, i tradycję wielkich przodków twego 
rodu, który czy to orężem i krwią dla ojczyzny przelaną, czy mądrą radą, imię swe zapisali na najpiękniejszych kartach historii narodu polskiego”.
Pamiętajmy, że w tym czasie funkcjonowało inne pojęcie narodu niż dzisiaj, patriotyzmu, lojalności historycznej. Od marca 2001 roku „toczył się 
dym” nie tylko po salonach Krakowa, po niebywałej prapremierze „Wesela” Wyspiańskiego – na deskach dzisiejszego Teatru im. Słowackiego. 
W słowach i czynach trwał zaborczy świat wokół, z panami i chłopami, upiększonymi ciemnymi plamami historii. Ówczesne społeczeństwo 
nie było tak bajecznie kolorowe, a z musu nie tylko chłopstwo kochało swych wielowiekowych panów. Karuzela lukru społecznego oraz 
towarzyskiego wciąż była i jest żywa. Taka to uroda dyplomacji, cukierkowych przyjęć oraz słownych sloganów. Wazeliniarstwo było oficjalną 
doktryną na całym, nie tylko europejskim, świecie.
Podczas owego przyjęcia zabrał głos hrabia Andrzej zaznaczając, że nie umie dobrać słów dla dania wyrazu swej wdzięczności. Chwila ta 
pozostanie mu pamiętną na całe życie. Jak pisze dziennikarz: po uczcie zebrani spędzili dłuższy czas na serdecznej, swobodnej wymianie myśli. 
Również Towarzystwo Ogrodnicze dołączyło się – do zebranych – adresem do Marszałka kończącym się słowami, że zechcesz na obecnym 
stanowisku zająć się łaskawie dobrymi losami i popieraniem naszego Towarzystwa (…), ażeby przez podniesienie ogrodnictwa i sadownictwa, 
spotęgować tym samym, ogólny dobrobyt naszego kraju. Galicyjska nędza miała się wtedy dobrze.
„Czas” [nr 240 z 18.10.(piątek)] – na pierwszej stronie – publikuje informację, że podczas wieczornego posiedzenia Rady Miejskiej, którą udało 
się wreszcie skompletować i zebrać, prezydent Friedlein odczytał pismo, które otrzymał od Andrzeja hr. Potockiego. Wskutek nominacji na 
marszałka krajowego, muszę opuścić rodzinny Kraków i przesiedlić się do Lwowa. Nie mogę więc dalej sprawować obowiązków radcy miejskiego 
i mam zaszczyt zawiadomić (...), że składam mój mandat. Żal mi opuszczać ten gród, gdziem się urodził i wychował i gdzie nieraz doznałem tyle 
łaskawych względów od współobywateli. Oby nasz Kraków dalej się rozwijał i spoglądał tylko z dumą na przeszłość i z otuchą w przyszłość.
Tryptyk reporterski „Czasu” kończę fragmentami obszernego artykułu, wydrukowanego w numerze 246 z 25 września. Kolejna pożegnalna uczta 
odbyła się w Grand Hotelu i wzięło w niej udział około 120 obywateli ze wszystkich sfer począwszy od duchowieństwa, Rady Miasta, członków 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, naczelników władz wszystkich tutejszych instytucji obywatelskich, aż do reprezentantów wszelkich sfer i zawodów 
oraz urzędników. W oświetlonej elektrycznością sali ustawiono stoły w podkowę. Honorowe miejsce zajął marszałek krajowy hr. Andrzej Potocki. 
Gazeta podaje listę najważniejszych uczestników, która skrzyła się od znanych nazwisk. Na galerii sali przygrywała orkiestra 13 Pułku Piechoty.
Przemówień było wiele, panowała atmosfera iście karnawałowa, na zakończenie zebrani wznieśli z serdecznym uczuciem okrzyk: niech żyje!, 
a orkiestra zagrała pieśń narodową. Po ostatnim toaście Marszałek Krajowy powstał od stołu i rozmawiał serdecznie z obecnymi, żegnając się 
z nimi. Wprost z uczty udał się na dworzec kolejowy i odjechał do Lwowa. Do Krzeszowic wrócił w kondukcie pogrzebowym w kwietniu 1908 
roku – po zamachu na jego życie. Terrorystycznego czynu dokonał – podczas tradycyjnej audiencji – ukraiński nacjonalista.
Dwutygodnik Rady Miejskiej w Krzeszowicach, „Magazyn Krzeszowicki”, w numerze 18 z 15.10.1992 r. – jak zawsze z rumieńcami – opublikował 
bulwersujące informacje o rozrywanej konfliktami Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń”. W artykule wstępnym pada znamienne zdanie:  
… bo czy to coś nowego, że niszczy się ludzi? Bohaterką tej historii jest ludzka ułomność. Tekst mocny jak na owe czasy. I smutny – bez 
względu na racje stron. Minęły lata... Zwiększyła się ilość pracowników etatowych, frapujące były zmiany prezesów, dzielne panie sprzątaczki 
zapewne najlepiej wiedzą, jak „siedzą mieszkańcy”. Dzisiaj pojawiły się już nowe problemy. Też życie. W tymże numerze informacje XXVIII 
Sesji Rady Miejskiej. Na wniosek Burmistrza z porządku obrad sesji został zdjęty 11 punkt, który dotyczył wizji lokalnej w Paczółtowicach, 
w miejscu wytypowanym na wysypisko śmieci. Na radnych czekali mieszkańcy wsi, i aby nie zadrażniać sytuacji, zrezygnowano z wyjazdu. 
Burmistrz zaproponował, aby każdy radny, na własną rękę, oglądnął to miejsce. Jak widać prywatnej opieki – przed zagniewanym tłumem – nie 
zapewniono, chociaż decyzja należała do odważnych. Rycerskie tradycje do spotkań na udeptanej ziemi poszły w niepamięć i stały się ruinami 
jak zamek w Rudnie.
W numerze 19 „Magazynu” informacja o pożarze, w piątek 9.10.1992 - w magazynach Zespołu Szkół Budowlanych przy ulicy Kościuszki. Był to 
dawny teren warsztatów Technikum Przemysłu Drzewnego. Straty są duże, wstępnie szacuje się je na ponad 50 milionów złotych. Spłonęło około 
20 metrów sześciennych drewna, część dachu i budynku. Przyczyny pożaru nie są znane. Przypominam, że jest to czas milionerów, a „Magazyn 
Krzeszowicki” kosztował 2.500 złotych. Uroczą informacją stała się notka w „Kronice Gminnej”, iż oczyszczanie Parku Potockich będzie 
wykonywane przez Ochotniczy Hufiec Pracy. Urząd Miejski w Krzeszowicach pokryje tylko koszty ogólne i opłaty za pracę sprzętu.
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Szansa dla Balneologii
12 747 609,72 złotych ze środków unijnych, ze środków budżetu wo-
jewództwa 15 064 032 zł, plus środki własne ORNR. W sumie blisko 30 
milionów złotych będzie wykorzystanych na projekt pod nazwą „Prze-
budowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krze-
szowice” – „zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”. Na 
temat tej inwestycji z wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego 
Łukaszem Smółką rozmawia Marian Lewicki.

Marian Lewicki: Trzeba przyznać, że kwota robi wrażenie, nawet w 
kontekście innych, sporych inwestycji realizowanych w naszej gminie. 
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu jest swego rodzaju wizytówką 
Krzeszowic, jednak w ostatnich latach chyba nie były tam prowadzone 
jakieś przedsięwzięcia modernizacyjne. Czy może Pan powiedzieć coś 
więcej na ten temat? 

Łukasz Smółka: Tradycje Ośrodka związane z leczeniem 
schorzeń narządu ruchu sięgają 250 lat. Aktualnie Ośrodek 
Rehabilitacji Narządu Ruchu jest wiodącą placówką reha-
bilitacyjną w Małopolsce. Specjalistycznie i kompleksowo 
zajmuje się rehabilitacją narządu ruchu, z zastosowaniem 
najnowocześniejszych metod oraz wysokospecjalistycznego 
sprzętu. Ośrodek jest finansowany ze środków publicznych, 
jego organem założycielskim jest Marszałek Województwa 
Małopolskiego. Jako samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej funkcjonuje od 1999 roku. 

ORNR ma niestety wiele ograniczeń. Mieści się w kilku 
obiektach z licznymi barierami funkcjonalnymi i użytkowy-
mi. Część budynków to obiekty z lat 60. i 70. XX wieku – są 
technicznie zużyte i nie spełniają stawianych im wymagań. 
To przekłada się na niezadowalający standard bytowy pa-
cjentów (sale 4 i 5-osobowe, bez łazienki), czy niską użytecz-
ność zaplecza zabiegowego. W konsekwencji ograniczenia 
lokalowe uniemożliwiają uruchomienie nowych świadczeń 

rehabilitacyjnych oraz innowacyjnych metod leczniczych, takich jak: symu-
lator przestrzeni domowej, oddział dzienny rehabilitacji geriatrycznej oraz 
ośrodek rehabilitacji dla dzieci. Ośrodek nie wykorzystuje maksymalnie 
swojego potencjału w zakresie świadczenia usług medycznych. 

Kiedy pojawiła się okazja do zmiany tej sytuacji, nie musiałem się długo za-
stanawiać i aktywnie włączyłem się w pozyskanie pieniędzy na rozbudowę 
i przebudowę naszego Ośrodka. Piszę naszego, ponieważ sprawy gminy 
Krzeszowice są mi bliskie.

M.L.: Potrzeby służby zdrowia są ogromne. Pewnie każdy samorząd 
stara się o jakieś środki finansowe. Blisko 30 milionów trafia jednak do 
Krzeszowic. Z pewnością nie ma tu przypadku.

Ł.S.: Aktualnie w ramach Programu Regionalnego realizujemy ponad 3,7 
tys. projektów i zapewniam – żadnym nie rządzi przypadek. Projekty współ-
finansowane ze środków europejskich, które prowadzimy, to wsparcie naj-
bardziej newralgicznych i zaniedbanych obszarów. Każdy z nich jest prze-
myślany i poparty faktycznymi potrzebami mieszkańców. W przypadku 
realizacji tego konkretnego projektu zwiększamy dostępność i jakość usług 
medycznych nie tylko dla mieszkańców Krzeszowic, ale całej Małopolski.

Przy okazji trzeba powiedzieć, że gmina Krzeszowice realizuje projekty 
finansowane między innymi ze środków wojewódzkich (Małopolskie Remi-
zy, Kapliczki), ministerialnych (Zamek Tenczyn, boiska), Funduszu Ochrony 
Środowiska, ale przede wszystkim z Funduszy Europejskich. Właśnie dzięki 
nim mieszkańcy Krzeszowic mogą pozbyć się azbestu ze swoich dachów. 
Rozbudowano szkoły w Krzeszowicach i Woli Filipowskiej. Turyści korzysta-
ją ze ścieżek rowerowych w Dolinkach Krakowskich i zagospodarowanego 
Dubia. Dla biznesu, który planuje tu rozwój swojej działalność, powstaje 
Strefa Aktywności Gospodarczej w Miękini. W dawnym uzdrowisku, dzięki 
wymianie starych kotłów, będzie się też lepiej oddychało. A te wymienione 
przedsięwzięcia to nie wszystko. 

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

Balneologia ważna  
dla rozwoju Krzeszowic
Przebudowa Balneologii, poprzez realizację kolejnego etapu inwestycyj-
nego, ma bardzo duże znaczenie, zarówno dla dostępności usług rehabi-
litacyjnych dla naszych mieszkańców, jak i rozwoju Krzeszowic. W planach 
działania samorządu gminnego na kolejne lata jest wykorzystanie zasobów 
naturalnych, w postaci wód leczniczych, dla rozwoju usług o charakterze 
uzdrowiskowym i rekreacyjnym. Docelowo będziemy dążyć do realizacji 
szeregu przedsięwzięć, które pozwolą utworzyć krzeszowicki kompleks 
zdrojowy. Nowoczesny szpital, świadczący usługi na bardzo wysokim po-
ziomie, będzie wizytówką miasta.

Burmistrz Gminy Krzeszowice wacław GreGorczyK
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Wartość inwestycji wg dokumentacji aplikacyjnej to 15 936 000 zł – (wnio-
sek o dofinansowanie złożono w 2017 roku).

W listopadzie 2019 roku Ośrodek zlecił wykonanie aktualizacji Programu 
funkcjonalno-użytkowego, w tym szacunkowych kosztów inwestycji. 
Szacowany koszt inwestycji wg wskaźnikowej wyceny kosztów Inwestycji 
(WKI) na koniec maja 2020 roku to kwota 29 998 543 zł. Różnica w kosztach 
wynika z sytuacji rynkowej, tj. wzrostu cen materiałów i robocizny, ogólnej 
sytuacji na rynku budowlanym, braku wykonawców/pracowników itp. 
Zakres inwestycji w zaktualizowanym PFU (z 2020 roku) obejmuje, poza 
częścią ujętą we wniosku aplikacyjnym, dodatkowe wykonanie pełnego 
poziomu -1 (podpiwniczenie całości budynku), gdzie znajdą się szatnie 
dla wszystkich pracowników, tzw. przestrzeń techniczna basenu rehabili-
tacyjnego, pomieszczenia około medyczne, zbiornik rezerwowy wody dla 
szpitala oraz 26 miejsc postojowych.

1 lipca 2020 roku Sejmik Województwa Małopolskiego zabezpieczył dodat-
kowe środki na dofinansowanie inwestycji  do kwoty 15 064 032 zł.

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków UE - 12 747 610 zł.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu województwa - 15 064 032 zł.

Środki własne ośrodka - 2 186 902 zł.

Łączna wartość środków przeznaczonych na inwestycję - 29 998 544 zł.

21 lipca 2020 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”.

18 września roku dokonano otwarcia ofert. Wpłynęły 4 oferty (informacja 

Przed nami rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji  
Narządu Ruchu „Krzeszowice” 
15 lipca 2020 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowi-
ce” - podniesienie jakości i dostępności usług medycznych”, przyznane na podstawie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego  nr 388/20 
z dnia 12 marca br. w ramach dofinansowania ze środków MRPO (Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia).

z otwarcia dostępna w BIP ORNR). Obecnie trwa weryfikacja złożonych 
ofert. Na przełomie października i listopada planowany jest wybór wyko-
nawcy oraz podpisanie umowy. 

Projekt polega na wybudowaniu nowego obiektu w miejsce wyburzanych 
obiektów szpitalnych z lat 60. i 70. dwudziestego wieku. W budynkach 
przeznaczonych do wyburzenia znajduje się obecnie oddział szpitalny 
rehabilitacji neurologicznej, kilka pokoi oddziału rehabilitacji ogólnoustro-
jowej, pomieszczenia związane z funkcjonowaniem oddziałów szpitalnych 
(dyżurka pielęgniarska, lekarska, dział farmacji, sala intensywnego nadzo-
ru, pokój zabiegowy, brudownik, magazyn odpadów medycznych) terapia 
zajęciowa, sale do kinezyterapii (sale rehabilitacyjne), basen rehabilitacyjny 
z szatniami, zapleczem sanitarnym i higienicznym, hydroterapia, szatnia 
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z portiernią, wejście główne do szpitala. Powsta-
ną także specjalistyczne gabinety lekarskie, reje-
stracja, sekretariat medyczny, szatnie pacjentów 
i wejście główne do budynku.

Wybudowany budynek zostanie funkcjonal-
nie, komunikacyjnie i kubaturowo połączony 
z obiektami szpitalnymi pozostającymi po 
wyburzeniach. Połączenie zaprojektowanego 
budynku szpitalnego z obiektami pozostającymi 
po wyburzeniach będzie wymagało częściowej 
przebudowy łącznika komunikacyjnego oraz 
tzw. nowego budynku szpitalnego w miejscu ich 
łączenia.

Projektowany budynek będzie podpiwniczony, 
o powierzchni użytkowej ok. 4 700 m2. Do bu-
dynku zostanie przeniesiony w całości oddział 
szpitalny rehabilitacji neurologicznej oraz czę-
ściowo oddział szpitalny rehabilitacji ogólno-
ustrojowej.

Znajdzie się tu także dzienny ośrodek opieki 
geriatrycznej, ośrodek rehabilitacji dziennej dla 
dzieci oraz cześć zabiegowa dla pacjentów szpi-
talnych, ambulatoryjnych i oddziałów dziennych. 
Część zabiegowa to sale do kinezyterapii, hydro-
kinezyterapia (basen rehabilitacyjny) z szatniami 
i pomieszczeniami sanitarnymi, terapia zajęcio-
wa, symulator przestrzeni domowej.

- Realizacja inwestycji przyczyni się do powsta-
nia nowej bazy zabiegowej i lokalowej (pokoje 
pacjentów), jakościowej zmiany warunków hi-
gienicznych, pozwoli wprowadzić nowe rodzaje 
terapii oraz zmiany organizacyjne, mające na celu 

HISTORIA 
OŚRODKA 

O właściwościach wód leczniczych  
ze źródeł krzeszowickich było wiadomo 
jeszcze przed powstaniem miasta, które-
go pierwsze wzmianki pochodzą z 1286 
roku.
Początkowo wody siarczanowe wyko-
rzystywano do leczenia bydła, dopiero 
później odkryto właściwości lecznicze 
również dla ludzi przede wszystkim do 
leczenia chorób skórnych. Początkiem 
uzdrowiska był rok 1779, kiedy to zareje-
strowano pierwszych pacjentów.
Następnie, w 1816 roku, Krzeszowice 
wraz z uzdrowiskiem zostały przejęte 
przez Artura Potockiego z żoną Zofią  
z Branickich. Trzy lata później w miejscu 
istniejących łaźni wybudowano „Łazien-
ki Zielone”, zwane później „Łazienka-
mi Zofia”, które w roku 1876 zostały 
przebudowane i dostosowane dla celów 
leczniczych.
W czasie drugiej wojny światowej ła-
zienki uległy zniszczeniu i dopiero dzięki 
inicjatywie górników Kopalni Siersza 
w Trzebini w 1964 roku przystąpiono 
do modernizacji i rozbudowy „Łazie-
nek Zofia”, w wyniku czego utworzono 
Górniczy Oddział Rehabilitacji Narzą-
du Ruchu w Krzeszowicach. Odkryto 
dodatkowe źródła mineralne siarczane 
i solankowe. W kolejnych latach rozbu-
dowywano ośrodek, a w roku 1999 na 
miejscu Zakładu Górniczego utworzono 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Na-
rządu Ruchu „Krzeszowice”.
Od 2006 roku prowadzone były prace 
modernizacyjne, w wyniku których 
przebudowano „Zofię”, a w miejscu wy-
burzonych obiektów wybudowano nowy 
pawilon szpitalno-zabiegowy w pełni 
dostosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Obecnie Ośrodek Rehabi-
litacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” 
jest największym centrum rehabilitacji 
narządu ruchu w Małopolsce. 
Warto zaznaczyć, że w czasie funkcjo-
nowania ośrodka odwiedzali go znamie-
nici goście:  w 1787 roku król Stanisław 
August Poniatowski wraz z historykiem 
Adamem Naruszewiczem, wcześniej 
nadworny lekarz króla dr Leopold  
de La Fontaine, w uzdrowisku leczeniu 
poddał się również generał Jan Henryk 
Dąbrowski. 

osiągnięcie lepszych efektów leczenia. Dzięki temu 
nastąpi poprawa jakości świadczonych usług, 
zwiększy się dostępność procedur medycznych 
oraz poprawi bezpieczeństwo epidemiologiczne. 
Rozbudowa to wielka szansa dla naszego ośrodka, 
ale także ogromne wyzwanie organizacyjne, gdyż 
po wyburzeniach części obiektów szpitalnych 
funkcjonować będziemy w ograniczonym miejscu, 
gdzie będziemy starać się przygotować w miarę 
komfortowe warunki dla pacjentów i pracowni-
ków.  Przetarg, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, 
został ogłoszony w formule „zaprojektuj i wybu-
duj”. I etap to faza projektowa, w której powstanie 
dokumentacja projektowa, szereg uzgodnień 
budowlanych, w tym m.in. z konserwatorem za-
bytków, aż do momentu wydania pozwolenia na 
budowę. Etap ten powinien zakończyć się do 9 mie-
sięcy od dnia podpisania umowy. II etap to roboty 
rozbiórkowe oraz wykonanie robót budowlanych 
i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budyn-
ków. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to 
roboty rozbiórkowe starych budynków rozpoczną 
się  w drugiej połowie przyszłego roku, całość prac 
powinna się zakończyć do 31 grudnia 2022 roku. 
Realizacja budowy będzie procesem skompliko-
wanym, ponieważ Ośrodek znajduje się w centrum 
miasta, gdzie plac budowy jest mocno ograniczo-
ny. W czasie budowy muszą funkcjonować pozo-
stałe budynki, gdzie leczeni będą pacjenci. Mam 
nadzieję, że sytuacja „covidova” nie utrudni rów-
nież procesu projektowego i samej budowy – mówi 
Karolina Wróblewska, p.o. dyrektora ośrodka.

Informacja: ornr „KrzeszowIce”
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Wyremontowana droga 
powiatowa do Rudna 
7 września, po trwającym niemal dziewięć miesięcy remoncie, uroczy-
ście otwarta została droga powiatowa nr 2188K pomiędzy Tenczyn-
kiem i Rudnem. Droga ta jest ważnym dojazdem do licznych zabudo-
wań mieszkalnych w tej części Rudna.  Na ten remont czekali również 
turyści, dla których trakt ten jest jedną z tras prowadzących do zamku 
w Rudnie, a także ci, którzy lubią spędzać czas nad Stawem Wrońskim.
 Przed remontem podróż tą trasą była prawdziwym utrapieniem – liczne 
dziury w naturalny sposób ograniczały maksymalną prędkość samocho-
dów, a także tworzyły poważne zagrożenie dla podróżnych i ich pojazdów.

Wartość wykonanych robót wyniosła 5 229 458,29 zł. Po ok. 636 tys. zł na re-
mont wydały Gmina Krzeszowice oraz Powiat Krakowski. Pozostałą kwotę, 
niemal 80% wartości inwestycji, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego pozy-
skał z Funduszu Dróg Samorządowych. Za to wsparcie starosta krakowski 
Wojciech Pałka dziękował obecnemu podczas uroczystości ministrowi 
infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi.

- To bardzo ważna inwestycja. Ta droga przez lata była drogą wstydu. Tym 
bardziej cieszy, że współpraca Powiatu Krakowskiego i Gminy Krzeszowice 
układała się znakomicie – mówił starosta krakowski Wojciech Pałka podczas 
uroczystości. O znaczeniu tej drogi nie tylko dla lokalnej społeczności 
wspominał również minister Andrzej Adamczyk.

W ramach remontu wykonano nową nawierzchnię asfaltową na pełnej 
szerokości jezdni, wyremontowano istniejące pobocze i perony przystan-
kowe, zamontowano wiaty. Od kościoła w Tenczynku do Stawu Wrońskiego 
wykonano chodnik. Zamontowano sygnalizację świetlną opartą o 2 panele 
fotowoltaiczne i wyciszoną turbinę wiatrową, radarowy wyświetlacz pręd-
kości oraz wyniesione skrzyżowanie z przejazdem dla rowerów. Wykonano 
również oznakowanie pionowe i poziome, a także zamontowano bariery 
ochronne i barieroporęcze.

teKst: Krzysztof KamińsKi
zdjęcia: marian LewicKi

Nowe prawo budowlane
Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje 
Inwestorów i Projektantów, że od 19 września 2020 roku obowiązuje 
zmiana ustawy Prawo budowlane, wprowadzona ustawą z dnia 13 lute-
go 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw. Wkrótce zapewne również wejdzie w życie nowe rozporządze-
nie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Powyższa ustawa dokonała szeregu zmian w dotychczasowych przepisach 
ustawy Prawo budowlane. Niektóre z nich mają charakter porządkujący, 
np. zmiana dotycząca zapisów art. 29 i art. 30 ustawy Prawo budowlane 
wyraźnie wskazująca budowy i roboty budowlane nie wymagające po-
zwolenia na budowę czy zgłoszenia oraz takie, które wymagają zgłosze-
nia. Zwracamy również uwagę na zmianę obecnego brzmienia definicji 
obszaru oddziaływania obiektu budowlanego.

Najistotniejszą zmianą, którą wprowadzają ww. przepisy jest podział pro-
jektu budowlanego na trzy części:

• projekt zagospodarowania działki lub terenu,

• projekt architektoniczno-budowlany,

• projekt techniczny.

Ponadto zmienia się liczba egzemplarzy projektu 
budowlanego wymaganych do złożenia do wniosku 
o pozwolenie na budowę - z 4 egzemplarzy na 3 eg-
zemplarze. Zmianie ulega również zawartość projektu 
budowlanego wymagana do złożenia ww. wniosku, do 
którego należy dołączyć projekt budowlany obejmu-
jący: projekt zagospodarowania działki (terenu) oraz 
projekt architektoniczno-budowlany. Projekt technicz-
ny nie jest przedkładany do zatwierdzenia przez organ 
administracji architektoniczno-budowlanej.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 
13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw w terminie 12 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ww. ustawy inwestor do wniosku 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie 
projektu budowlanego albo zgłoszenia budowy (do którego wymagany 
jest projekt budowlany) może dołączyć projekt budowlany sporządzony 
na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotych-
czasowym.

Oznacza to, że jeszcze przez 12 miesięcy, licząc od dnia 19 września 
2020 roku, będzie możliwość składania ww. wniosków i zgłoszeń 
wraz z projektem budowlanym sporządzonym na podstawie 
dotychczasowych przepisów.

Ponadto Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Krakowie zwraca 
się z prośbą do Projektantów i Inwestorów, aby składane wnioski o po-
zwolenie na budowę wraz z projektami budowlanymi były kompletne i za-
wierały wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, pozwolenia, co z całą 
pewnością wpłynie korzystnie na termin wydania decyzji pozwolenia na 
budowę.
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21 września minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk wraz ze starostą Wojciechem Pał-
ką i burmistrzem Wacławem Gregorczykiem 
otwarli nowo wybudowaną drogę.
Mieszkańcy osiedli Centrum, Jurajskie i Żbik 
mogą teraz skracać drogę w kierunku Krakowa, 
omijając centrum miasta. W ramach zadania 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mosto-
we „Drogbud” wykonało nawierzchnię asfaltową, 
chodnik, ścieżkę rowerową, progi zwalniające 
i przejścia dla pieszych. Koszt inwestycji wyniósł 
1 976 677,50 zł, w tym dofinansowanie z krajo-
wego Funduszu Dróg Samorządowych w wy-
sokości prawie 1,3 mln złotych. W poprzednich 
latach Gmina Krzeszowice zakupiła od spółki 
POLAN grunt pod drogę za kwotę ok. 600 000 zł.

- To bardzo ważne dla rozwoju miasta i usprawnie-
nia układu komunikacyjnego Krzeszowic zadanie. 
To także otwarcie terenów inwestycyjnych dla 
przedsiębiorców. Na powierzchni około 10 ha grun-
tów po dawnej „Witamince” planują oni stworzenie 
osiedla budynków wielorodzinnych oraz usłu-
gowych. Dzięki aktywnej polityce pracowników 
Urzędu Miejskiego teren, który przez wiele lat nie 
był zagospodarowany, znalazł nowych właścicieli, 
zainteresowanych inwestowaniem - mówi bur-
mistrz Wacław Gregorczyk.

W krótkiej uroczystości uczestniczyli również: 
zastępca burmistrza Witold Kulczycki oraz prze-
wodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek 
wraz z radnymi Krystyną Galos, Leszkiem Słotą 
i Henrykiem Woszczyną.

zdjęcia: j. KaczorowsKa

Droga gminna, łącząca ul. Żbicką z drogą krajową nr 79 
w Krzeszowicach, oficjalnie otwarta

Choroby układu krążenia (ChUK) są od lat 
główną przyczyną zgonów ludności Polski. O ile 
w 1960 r. były one odpowiedzialne za mniej niż 
jedną czwartą (23,4%) wszystkich zgonów to już 
trzydzieści lat później w 1991 r. były przyczyną 
ponad połowy zgonów (52,7%). Od tego czasu 
udział ChUK w ogólnej liczbie zgonów powoli 
zmniejsza się i w 2014 r. zmarło w Polsce z ich 
powodu 169 735 osób (441 na każde 100 tys. lud-
ności). Były one zatem odpowiedzialne za 45,1% 
ogółu zgonów Polaków: 40,3% wśród mężczyzn 
i 50,3% wśród kobiet. Odsetek zgonów z po-
wodu ChUK jest w Polsce znacznie większy od 
przeciętnego dla krajów UE28 (38,1%), ale rów-
nocześnie jest mniejszy niż w większości krajów 
postsocjalistycznych.

Według danych szacunkowych tętniaki aorty 
brzusznej występują u 4 – 7 proc. osób po 60. 
r.ż., a w przypadku osób powyżej 75. r.ż. u 9 – 10 
proc. U mężczyzn tętniaki występują ponad trzy-
krotnie częściej niż u kobiet.

Tętniak aorty jest nazywany cichym zabójcą, po-
nieważ nie daje praktycznie żadnych objawów, 
a może spowodować nagły zgon.

Ogólnopolski program badań przesiewowych  
w kierunku tętniaka aorty brzusznej
Ministerstwo Zdrowia zaprasza mężczyzn w wieku 65 lat i powyżej do udziału w Ogólnopolskim programie badań przesiewowych w kierunku 
tętniaka aorty brzusznej, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-
-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”.

Badania wykonywane są u osób w wieku 65 lat 
i powyżej, u których stwierdzono występowanie 
co najmniej trzech czynników ryzyka chorób 
układu krążenia, spośród wymienionych poniżej: 

• choroba wieńcowa, 

• palenie tytoniu,

• nadciśnienie tętnicze,

• hiperlipidemia.

 Celem realizacji programu jest zwiększenie wy-

krywalności tętniaków aorty brzusznej. W latach 
2018-2020 planowane jest objęcie badaniem 
przesiewowym 30 tys. osób.

W Małopolsce program realizowany jest w Kra-
kowskim Szpitalu im. Jana Pawła II.

Źródło:www.pacjent.Gov.pL 
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Uchwała antysmogowa dla Małopolski
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Przepisy krajowe
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe
Od 1 października 2017 roku obowiązuje w całej Polsce zakaz sprzedaży 
kotłów, które nie spełniają norm emisji klasy 5 według normy PN EN 
303-5:2012. Przepis dotyczy również kotłów przeznaczonych do przygo-
towania ciepłej wody użytkowej oraz do spalania biomasy niedrzewnej 
(np. słomy, ziarna, pestek, łupin orzechów). Obejmuje również odsprzedaż, 
najem oraz sprzedaż przez internet.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw Od 4 listopada 2018 roku węgiel dostępny w sprzedaży 
musi spełniać wymagania jakościowe, które wprowadziło rozporządze-
nie Ministra Energii. Każdy klient musi otrzymać wiarygodną informację 
o rzeczywistych parametrach jakości węgla, który kupuje w postaci świa-
dectwa jakości paliwa.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
stałych

Od 1 lipca 2020 roku obowiązują nowe normy ja-
kości węgla, które uniemożliwiają sprzedaż deta-
liczną miału węglowego o bardzo niskiej jakości.
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowa-
nia drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz 
obrotu paliwami opałowymi

Od 1 września 2020 roku każdy uczestnik transakcji 
sprzedaży i kupna paliwami opałowymi (olejami 
opałowymi do celów grzewczych) jest obowiązany 
złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AK-
C-RU, by otrzymać status pośredniczącego podmio-
tu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego 
podmiotu olejowego (dla nabywców).

Program  
„Czyste Powietrze” 
Ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. 
Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, oferu-
jący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomoder-
nizacją.

Strona internetowa: www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Obsługa wniosków w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach: Krzeszowice, 
pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pokój nr 2B, tel.: 12 252 08 05

Więcej o programie na stronie 11
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Gminny program wymiany 
źródeł ciepła

Program realizowany od 2017 roku, w formie dotacji 
celowej ze środków budżetu Gminy Krzeszowice na 
wymianę źródła ciepła w budynkach i lokalach miesz-
kalnych na terenie Gminy Krzeszowice, w celu ograni-
czenia zanieczyszczeń powietrza.

W roku 2020 nabór wniosków zakończony.

I nformacje  o  kolejnych edycjach w 2021 roku 
z a m i e s z c z a n e  b ę d ą  n a  s t ro n i e  i n t e r n e t o we j :  
www.gminakrzeszowice.pl

Program  
„Mój prąd”

Program priorytetowy „Mój Prąd” to in-
strument dedykowany wsparciu rozwoju 
energetyki prosumenckiej, a konkretnie 
wsparcia segmentu mikroinstalacji foto-
woltaicznych (PV).

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie 
w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstala-
cji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie.

Strona internetowa: mojprad.gov.pl, email: mojprad@nfosigw.gov.pl

Ulga termomodernizacyjna
Ulga podatkowa, która może łączyć się z innymi dotacjami, np. z programu Czyste Powietrze. Ulga termomoderniza-
cyjna pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika, niezależnie od liczby posiadanych nierucho-
mości – dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu.

Strona internetowa: www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Spalanie odpadów lub naruszenie uchwały  
antysmogowej
Przypadki spalania odpadów, eksploatacji instalacji i spalania paliw, któ-
re nie spełniają wymagań uchwały antysmogowej oraz sprzedaży węgla 
złej jakości można zgłosić za pomocą formularza dostępnego na stronie  
www.powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja.
Kontrolę przestrzegania przepisów mogą prowadzić: Straż Miejska, Policja, 
Inspekcja nadzoru budowlanego oraz Wojewódzka Inspekcja Ochrony Śro-
dowiska. Właściciele kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przed-
stawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane 
urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem 
może być np. instrukcja użytkowania urządzenia, dokumentacja technicz-
na, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw 
również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu 
paliwa (węgla lub drewna) i świadectwem jakości. W ramach obowiązują-
cych przepisów klient powinien otrzymać pełną informację produktową 
o sprzedawanym towarze, jego pochodzeniu, parametrach oraz cenie. 

Osoby, które naruszą przepisy uchwały, mogą zostać ukarane mandatem 
do 500 złotych lub grzywną do 5 000 złotych. Udaremnianie lub utrudnia-
nie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestęp-
stwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 kodeksu karnego.

Celem kampanii jest to, by z roku na rok zwiększała 
się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi 
kominami – bez zagrożeń, jakie wynikają z zapo-
minania, dlaczego przewody kominowe powinny 
spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne 
określone w przepisach. Utrzymywanie przewo-
dów kominowych (dymowych, spalinowych i wen-
tylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby 
bezpiecznie i skutecznie spełniały swoje funkcje, 
wymaga zaangażowania i współpracy właścicieli 
budynków oraz kominiarzy wykonujących na ich 
rzecz usługi kominiarskie.

Akcję społeczną zorganizował Międzywojewódzki 
Cech Kominiarzy w Tarnowie, kierując się tro-

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!
Kominiarze apelują do właścicieli i zarządców budynków, by dbali o swoje bezpieczeństwo. W tym celu wystartowali z akcją społeczną „Sadza 
płonie. Czad zabija. Żyj!”.

ską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku 
z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych 
i wentylacji. Cech współpracuje z instytucjami oraz organiza-
cjami działającymi na rzecz ochrony ludności i bezpieczeństwa 
publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zacza-
dzeń i pożarów powstałych od urządzeń grzewczych i komino-
wych oraz wybuchów gazu.

Więcej informacji o tym, jak zapobiegać pożarom sadzy 
w kominie można znaleźć na stronie internetowej Mię -
dz ywojewódzk iego Cechu Kominiarz y pod adresem:  
https://kominiarskicech.pl/24-pozar-sadzy-w-kominie-jak-za-
pobiegac-jak-gasic



www.krzeszowice.pl [ 11 ]

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

RODZAJE WSPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ  
Z MAKSYMALNYMI KWOTAMI DOFINANSOWANIA

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

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

2) ustalonym:

• zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia mini-
stra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany 
rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku oraz 

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

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

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

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych po-
wyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może 
przekroczyć kwoty 100 000 zł.

CO BENEFICJENT POWINIEN PRZYGOTOWAĆ PRZED 
ZŁOŻENIEM WNIOSKU? 
• Adres email w celu założenia konta na Portalu Beneficjenta.

• Dane osobowe, PESEL współmałżonka.

• Numer rachunku bankowego.

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

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

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

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

Czyste Powietrze – najważniejsze informacje



[ 12 ] – Magazyn Krzeszowicki 10/2020

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Mamy Gród Nawoja
W centrum Nawojowej Góry powstał teren rekreacyjny, którego pro-
jekt zainspirowany został kilkusetletnią historią tej wsi i postacią jej 
założyciela, Nawoja z Morawicy, rycerza walczącego u boku Władysła-
wa Łokietka, wojewody sandomierskiego i kasztelana krakowskiego.
W ramach zadania wykonano rozbiórkę starego budynku strażnicy oraz 
wykonano nowe nawierzchnie, odsłonięto istniejącą studnię, zamontowano 
urządzenia rekreacyjno-zabawowe, m.in.: drewniany zamek, siłownię plene-
rową, ławki parkowe, tablice informacyjne, ściankę wspinaczkową, tablicę 
do rysowania kredą. W okolicy studni znajduje się ławka z drewnianą rzeźbą 
rycerza Nawoja.

Wykonawcą robót była firma GARDENBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie. 
Całość placu ogrodzona jest drewnianym ogrodzeniem i oświetlona. Teren 
upiększają nasadzenia roślin ozdobnych. Wartość prac wyniosła 258 890,40 zł.  

- Pomysł zagospodarowania działki zrodził się przed kilku laty. Pierwszym kro-
kiem była uchwała intencyjna Zebrania Wiejskiego Sołectwa Nawojowa Góra, 
w której mieszkańcy wyrazili prośbę, aby Gmina Krzeszowice kupiła teren 
sąsiadujący z działką, na której stała stara strażnica. Tak też się stało. Kolejnym 
krokiem było zawiązanie się komitetu obchodów 700-lecia lokacji Nawojowej 
Góry, która przypadała na rok 2018. Na ten rok zaplanowano szereg działań, 
m.in. Dożynki Gminne, Rajd Turystyczny „Rycerski Szlak”  śladami Nawoja 

i wydanie monografii Nawojowej Góry, a otwarcie placu Nawoja miało stać się 
elementem upamiętniającym  i przypominającym historię wsi. Projekt zago-
spodarowania placu był kilkukrotnie przedstawiany i konsultowany na zebra-
niach wiejskich. Najdłuższa  dyskusja  trwała wokół zapomnianej starej studni, 
która znajdowała się w starej remizie.  Studnia była wykonana w 1897 roku, 
a jej głębokość wynosiła wówczas 53 metry. Miała zapewnić mieszkańcom 
dostęp do wody pitnej. Zgodnie z źródłami, do których dotarł Jan Kanty Wójcik, 
w roku 1903 drewniane ocembrowanie studni zastąpiono cegłą paloną na za-
prawie cementowej. To ocembrowanie zachowało się do dzisiejszych czasów. 
W latach 30. XX wieku  została zbudowana remiza strażacka, wewnątrz której 
znajdowała się studnia, a właz do studni zabezpieczono  płytą żelbetową. 
Studnię częściowo zasypano, tak, że dziś jest głęboka na 47 metrów. My tę 
studnię chcieliśmy uratować i odtworzyć. W czasie dyskusji nad wyglądem 
studni mieszkańcy podzielili się na dwa obozy: jedni chcieli, aby studnia wyglą-
dała tak, jak podają źródła, drudzy, żeby studnię zadaszyć na wzór np. studni 
w klasztorze w Czernej. Projektant Krzysztof Kamiński przedstawił propozycję  
kompromisu: najpierw odtworzymy studnię w pierwotnym jej kształcie, a jeśli 
będzie taka potrzeba, w przyszłości powstanie dach. Tak więc historia placu 
Nawoja nie jest zamkniętą księgą -  mówi Klaudia Węgrzyn, sołtys Nawojo-
wej Góry. 

zdjęcia: j. KaczorowsKa, wit umK
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1 września, po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na 
budowę, rozpoczęła się budowa SAG. Wykonawcą jest Zakład Remon-
towo - Budowlany „REMBUD” Władysław Leśko z Trzebini.   
Wartość umowy wynosi 6,7 mln złotych, w tym dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych prawie 4,8 mln złotych.

Umowa obejmuje: niwelację i zmiany ukształtowania mas ziemnych, 
budowę sieci i przyłączy oraz budynku administracyjno-magazynowego 
i układu drogowego (drogi wewnętrznej, ścieżek pieszo – rowerowych, 
miejsc postojowych) a także sieci i przyłączy. Zamontowane zostaną tablice 
informacyjne i zagospodarowane tereny zielone. Prace mają się zakończyć 
w 2021 roku.

- Budowa przedsięwzięcia o charakterze parku naukowo-technologicznego to 
duże wyzwanie. Po kilku latach przygotowań Gmina Krzeszowice rozpoczęła 
od września roboty związane z budową budynku administracyjnego oraz 
układu komunikacyjnego w strefie. Jednocześnie AGH projektuje pierwsze 
budynki przyszłego zaplecza laboratoryjnego. To może być podstawą do 

Ruszyła budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini

Kontynuacja budowy  
kanalizacji w Sance
8 września 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie, prezes Zarządu Spółki 
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Henryk Skotniczny  sfinalizował 
sprawę pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w zakresie inwe-
stycji  pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Sanka - etap III”. 
Planowany koszt realizacji zadania wyniesie  do 1 277 970 zł, z czego  
1 039 000 zł zostanie pokryte pożyczką udzieloną przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który finan-
suje ochronę środowiska w Małopolsce. Zakres przedmiotowy projektu 
obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 3092 m oraz dwie 
przepompownie wraz z kanałem tłocznym. Podłączenie do niej  43 go-
spodarstw domowych zwiększy ilość odprowadzanych ścieków o 9 417 
metrów sześciennych na rok. Prace rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku 
w miejscowości Sanka (Głuchówki). Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to 30 września 2021 roku. 

finansujemy
ochronę środowiska

w Małopolsce

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI SANKA – ETAP III

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Krakowie

koszt kwalifikowany zadania: 1 277 970 zł · kwota pożyczki: 1 039 000 zł

Realizacja takiego zadania wpły-
nie na poprawę jakości życia 
mieszkańców gminy w zakresie 
odprowadzania i oczyszczania 
ścieków.

teKst: wiK sp. z o.o.

TERMIN SPISU
Powszechny spis rolny PSR 2020 jest przeprowadzany na terenie całego 
kraju w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na 
dzień 1 czerwca 2020 roku.

OBOWIĄZEK SPISOWY
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, co wynika z ustawy o Powszech-
nym Spisie Rolnym.

NAJWYGODNIEJ I NAJBEZPIECZNIEJ JEST SPISAĆ SIĘ 
PRZEZ INTERNET.
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego ma obowiązek spisać się sa-
modzielnie przez Internet, wypełniając formularz dostępny na stronie 
internetowej GUS  https://spisrolny.gov.pl. W dobie epidemii jest to najbez-
pieczniejsza i najwygodniejsza metoda. Jeśli ktoś nie ma komputera lub 
urządzenia z dostępem do Internetu powinien udać się do swojego Gmin-

nego Punktu Spisowego gdzie będą udostępnione pomieszczenia wypo-
sażone w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Uzupełniającą 
formą jest spis przez telefon, którego można dokonać dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer  22 279 99 99 wew., wybierając opcję „Spisz się przez 
telefon”. Osoby, które nie spiszą się samodzielnie przez Internet lub dzwo-
niąc na infolinię mogą spodziewać się telefonu rachmistrza spisowego.

INFOLINIA SPISOWA
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rol-
nego istnieje możliwość kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 
99 99 wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci 
infolinii pomogą również zweryfikować czy jesteście Państwo objęci obo-
wiązkiem spisowym, czy też sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

LIST PREZESA GUS
W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkow-
ników gospodarstw rolnych został rozesłany List Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane 
z organizacją spisu, w tym  indywidualny numer gospodarstwa rolnego 
(w lewym górnym rogu listu), który należy wprowadzić podczas logowania 
do aplikacji spisowej. 

TAJEMNICA STATYSTYCZNA
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochro-
nie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku 
o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zapewnia-
my, że Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronio-
ne i objęte tajemnicą statystyczną.

stworzenia centrum dedykowanego OZE z prawdziwego zdarzenia w naszej 
gminie – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

Więcej o Strefie Aktywności Gospodarczej w kolejnym numerze MK.
zdjęcia: j. KaczorowsKa
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Nagrody dla najlepszych 
uczniów
Burmistrz Wacław Gregorczyk przyznał stypendia za wysokie osią-
gnięcia w nauce w roku szkolnym 2019/2020.
Stypendium II stopnia otrzymali: Natalia Bury (w roku szkolnym 2019/2020 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach), Zuzanna Magiera 
(w roku szkolnym 2019/2020 uczennica Zespołu Placówek Oświatowych 
w Woli Filipowskiej) i Magdalena Chmiest (w roku szkolnym 2019/2020 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach).

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 21 września w Sali Herbowej 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach.

teKst: weo red umK, zdjęcie: j. KaczorowsKa

Poszukujesz źródeł wsparcia swojego rozwoju naukowego, artystycz-
nego, sportowego? Myślisz o wyjeździe na studia za granicą? A może 
szukasz ciekawych ofert konkursów? Zajrzyj na MojeStypendium.pl 
- to całkowicie darmowa baza ofert stypendiów krajowych i zagranicz-
nych, konkursów i staży. Na portalu publikowane są także artykuły 
o tematyce stypendialnej i edukacyjnej.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że w Polsce i na świecie działa wiele 
organizacji oferujących różnorodne programy stypendialne. Stypendium 
może pomóc m.in. sfinansować studia na wymarzonej uczelni osobom 
z małych miejscowości, umożliwić wyjazd na staż za granicę czy realizację 
projektu artystycznego. Bezpłatna, dostępna dla wszystkich baza stypen-
diów, konkursów i staży na portalu MojeStypendium.pl pomaga znaleźć 
oferty odpowiadające zainteresowaniom i sytuacji życiowej danej osoby.

Wiedza, doświadczenie i mądre dziennikarstwo
Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2006 roku przez Fundację 
Dobra Sieć - organizację społeczną, która od ponad 10 lat aktywnie działa 
w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego, 
w tym popularyzacji wiedzy o programach stypendialnych. W bazie serwi-
su od początku jego istnienia zgromadzone zostało ponad 12 tysięcy ofert 
stypendiów, konkursów i staży.

Moje Stypendium to nie tylko baza ofert - to także baza wiedzy. Na portalu 
regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami 
i edukacją - m.in. o tym, jak poszukiwać stypendiów w Polsce czy gdzie 
szukać wsparcia na studia za granicą.

Wsparcie w czasie epidemii
Zwłaszcza w sytuacji dużej niepewności związanej z systemem edukacji 
i rynkiem pracy wywołanej pandemią COVID-19, wartościowe inicjatywy 

stypendialne, będące ele-
mentem rozbudowanej sieci 
wsparcia, mogą być szczegól-
nie pomocnym narzędziem 
dla wielu osób.

Fundacja stara się służyć swoim doświadczeniem i wiedzą również w obec-
nej sytuacji. W ostatnim czasie na portalu pojawiły się m.in. artykuły w przy-
stępny sposób opisujące, jak wygląda funkcjonowanie szkół i powrót na 
uczelnie w czasie epidemii.

Pomoc dla organizatorów stypendialnych oraz badania stypendiów
Działalność Fundacji obejmuje także szeroko zakrojone badania i analizy 
systemu stypendiów w Polsce oraz wsparcie organizacji w tworzeniu, 
udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych. Między innymi, na 
portalu regularnie publikowane są zestawienia grantów dla organizacji ze 
szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych 
oraz organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziała-
niu wykluczeniu.

W 2018 roku Fundacja przeprowadziła kompleksowe badanie polskich or-
ganizacji stypendialnych, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie 
„Mapa stypendiów II”, na podstawie którego opracowana została broszura 
„Stypendia. Co? Gdzie? Jak?”. Broszura przybliża tematykę stypendiów 
w Polsce w przystępny sposób - może służyć zarówno osobom szukającym 
wsparcia stypendialnego, jak i organizacjom, które planują uruchomić wła-
sny program stypendialny.

W poszukiwaniu wsparcia i wiedzy zajrzyj na www.mojestypendium.pl!

zespół fundacji doBra sieć

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować 
o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zada-
nia, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami.

W tym roku mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać zadania od 1 września 
do 15 października 2020 roku.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego będą analizować i oceniać zadania 
pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopusz-
czonych do głosowania poznamy do 16 kwietnia 2021 roku.

Na zadania, które przeszły weryfikację, Małopolanie będą mogli głosować 
od 1 maja do 31 maja 2021 roku. Wyniki głosowania, a co za tym idzie 
zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 5. edycji Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Małopolskiego, poznamy do 15 września 2021 roku.

Więcej informacji na stronie www.bo.malopolska.pl

Rozwiń skrzydła z Moim Stypendium!

5. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Masz ciekawy pomysł, na co wydać publiczne pieniądze, by dobrze służyły mieszkańcom regionu? Nie czekaj i zgłoś swój projekt w 5. edycji 
Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. To łatwiejsze niż myślisz, liczy się przede wszystkim kreatywność i odrobina chęci. Jeśli 
Twój projekt wygra głosowanie to Urząd Marszałkowski zrealizuje to zadanie lub powierzy jego wykonanie organizacji pozarządowej.
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Przypominamy, że 15 października:
• Upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za październik 

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

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

Kalendarz podatkowy

O G Ł O S Z E N I E 
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony 

bezpłatny odbiór zużytego sprzętu E L E K T R Y C Z N E G O  i  E L E K T R O N I C Z N E G O .

ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI: 

13 października 2020 r. 
- CZERNA, DĘBNIK, DUBIE, FILIPOWICE, MIĘKINIA, NOWA GÓRA, NOWA GÓRA - ŁANY, PACZÓŁTOWICE,
SIEDLEC, ŻARY - DROGI GŁÓWNE
OSTRĘŻNICA – ulice: Krakowska, Wąska, Jana Łachuta, Ceglana
- KRZESZOWICE:
OS. CENTRUM - ulice: Szkolna, Krzywa, Krakowska, K. Wyki
OS. CZATKOWICE - ulice: Czatkowice Dolne, Czatkowice Górne
OS. NOWY ŚWIAT - ulice: Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Majowa, Słoneczna
OS. ŻBIK - ulice: Żbicka, W. Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna

14 października 2020 r. 
- FRYWAŁD, RUDNO, SANKA, - DROGI GŁÓWNE
- NAWOJOWA GÓRA - ulice: Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja, Gwoździec, Chrustówka, M. Pałasińskiej do
skrzyżowania z ul. Zastudnie
- TENCZYNEK - ulice: Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, ks. M. Mądrzyka, Szkolna,
gen. J. Chłopickiego, H. Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna,
ks. W. Smoczyńskiego, S. Pareńskiego
- WOLA FILIPOWSKA - ulice: Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna, ks. M.
Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina
- ZALAS – ulice: Galicyjska, Garncarska, Ludwika Siudy, Kopalniana, ks. A. Windaka, ks. P.P. Gawlikowskiego, ppłk S.
Chałupy, Podlas, Porfirowa, Św. Floriana
- KRZESZOWICE:
OS. JURAJSKIE - ulice: Leśna, St. Czycza
OS. PARKOWE - ulice: Parkowa, Nowa Wieś, W. Bandurskiego, Trzebińska, T. Kościuszki

UWAGA!  Sprzęt należy wystawić DO GODZINY  8:00  RANO  w dniu zbiórki! 
W sołectwach trasy będą biegły GŁÓWNYMI DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach 
proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje. 
Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie sprzętów 
do dróg, którymi przebiega trasa lub o kontakt z firmą KOS Sp. z o.o. (od godz. 8.00 – 16.00) pod nr tel. 
12 292 66 66 lub Urzędem Miejskim 12 252 08 21 najpóźniej do dnia 12 października.

ZBIÓRKA PUNKTOWA – Miasto KRZESZOWICE: 

13 października 2020 r. 
 (samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach) 
1. w godz.:   16:00 – 16:50  plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej.
2. w godz.:  17:00 – 18:00  parking przy SP1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22.

Zbiórka organizowana jest przy współpracy z firmą KOS Sp. z o.o. 
Do ELEKTROŚMIECI zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, 
komputery, telefony itp. 
Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części 
motoryzacyjnych – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE! 

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE
Wacław Gregorczyk

Najbardziej powszechny gatunek szczurów występujący w Polsce to szczur 
śniady i wędrowny. Bardzo szybko się rozmnażają, zwłaszcza gdy mają 
dostęp do pożywienia. W miastach szczury żyją głównie pod ziemią tj. 
w rurach kanalizacyjnych, piwnicach, garażach, a na powierzchnię wycho-
dzą w celu poszukiwania pokarmu. Pożywienie znajdują w śmietnikach 
i miejscach gdzie występują odpady. Im więcej będą mieć pożywienia, tym 
będzie ich więcej. Szczelnie zamykane pojemniki na odpady i właściwe 
postępowanie z odpadami, utrzymywanie porządku oraz cykliczna deraty-
zacja pozwalają uchronić się przed obecnością gryzoni.

Do obowiązkowej deratyzacji obligują przepisy, tj. ustawa z dnia 5 grudnia 
2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (tj. Dz. U. 2019 poz. 1239 ze zm.). Zgodnie z art. 22 przedmioto-
wej ustawy „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są 
zobowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym 
w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, a w szczególności 
zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki”. Ponadto, w obowiązującym Regu-
laminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszowice, 
przyjętym Uchwałą nr XVI/185/2019 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 
28 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Krzeszowice, określono obszary 
podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia. 
Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku, jak 
wskazuje § 21, są nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowy-
mi, budynkami zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej. 
Terminy, w których należy przeprowadzić obowiązkową deratyzację 
to wiosna (od 1 kwietnia do 30 kwietnia) i jesień (od 1 października do 
31 października). Określone w regulaminie terminy i obszary deratyzacji 
nie zwalniają właścicieli wszystkich nieruchomości, na których pojawiają 

się gryzonie, z obowiązku przeprowadzenia deratyzacji poza określonymi 
terminami, w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Właściciele nie-
ruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym 
zakresie.

Niewywiązanie się z obowiązku deratyzacji podlega karze grzywny zgod-
nie z:

- art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach  (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.),

- art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2019 poz. 1239 
ze zm.). 

anna Kot, rGK umK

Deratyzacja – obowiązek  właściciela  nieruchomości!
Gryzonie, takie jak myszy i szczury są niebezpiecznymi szkodnikami dla człowieka.  Należy je zwalczać w szczególności z powodu przenoszonych 
przez nie chorób, w tym niebezpiecznych chorób zakaźnych. Ponadto mogą powodować straty finansowe w obiektach. Potrafią uszkodzić insta-
lacje –  rury kanalizacyjne i przewody elektryczne, niszczą wyposażenie budynków i warstwy izolacyjne obiektów. 
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Z pożyczki skorzystać mogą:
• studenci ostatniego roku studiów wyższych,

• poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia 
ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,

• zarejestrowani bezrobotni lub

• poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 100 489,60 zł (do 20-krotnej 
wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Oprocentowanie:
• 0,01 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na 

podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka 
lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na 
świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz 
pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.

• 0,03 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, 
studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat.

Karencja – do 12 miesięcy.

Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób 
fizycznych.

Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie
Od lutego 2020 roku na terenie woj. małopolskiego realizowany jest program, w ramach którego 
Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie sta-
nowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość 
pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 30 146,88 zł (do 6-krotnej wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia).

Okres spłaty: do 3 lat.

Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób 
fizycznych.

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:
• brak dodatkowych opłat i prowizji,

• możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa,

• szybka decyzja o przyznaniu środków finansowych,

• możliwość umorzenia pożyczki.

Szczegółowe informacje:
Bank Gospodarstwa Krajowego

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Krakowie

ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, tel. 12 311 73 28

Wróć z POWERem!
Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym  
projekcie.
DLA KOGO?
Dla osób w wieku 18 - 29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na 
terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski 
min. 6 miesięcy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekruta-
cji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy 
w Polsce.

CO?
Bezpłatne usługi:

• doradztwo zawodowe - doradca zawodowy pomaga zidentyfikować 
posiadane kompetencje, kwalifikacje, predyspozycje oraz obszary które 
warto rozwijać. Z doradcą opracujesz swój Bilans na start w Małopolsce 
oraz zaplanujesz najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju i dalszego działania 
tak, by w jak najszybszym czasie zrealizować swój cel;

• konsultacje - konsultant natomiast pomaga w znalezieniu środków 
finansowych na realizację tego planu (dofinansowanie do szkoleń, kur-
sów, egzaminów, dotacje lub pożyczki na założenie własnej działalności 
gospodarczej);

• usługi specjalistyczne -  doradztwo prawne, podatkowe oraz poradnic-
two psychologiczne;

• tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych, dotyczących na-
bytych za granicą kwalifikacji, świadectw itp.

• punkty Co-Workingu, czyli miejsce, w którym możesz skorzystać  z kom-
putera, dostępu do drukarki oraz skanera i opracować przy wsparciu 
doradcy CV, list motywacyjny, przygotować dokumenty aplikacyjne, 
wypełnić wnioski/formularze do innych instytucji/projektów itp.;

• sesje mastermind - sesje wymiany doświadczeń i wiedzy, które są okazją 
do kreatywnej burzy mózgów i wspólnego szukania rozwiązań, a także 
motywacji i wzajemnego wsparcia oraz zawiązywania współpracy.

GDZIE?
Możesz się z nami spotkać w Kra-
kowie, Tarnowie lub Nowym Sączu 
w siedzibach WUP Kraków.

Jesteś z innej miejscowości? – za-
dzwoń i zapytaj gdzie są dyżury 
mobilne.

Telefon: 515-995-474, 12 619 84 57

email: powroty@wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl/powroty

Wytyczne do konsultacji bezpośredniej:

1. Każda osoba chętna do skorzystania z pomocy Punktu proszona jest 
o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem zdiagnozowania problemu oraz 
ustalenia dnia i godziny konsultacji. 

2. Liczba osób na konsultację będzie ściśle ograniczona, osoby winny 
przychodzić w maseczkach na wyznaczony dzień i godzinę, a w pomiesz-
czeniach Punktu winny zachować odstęp co najmniej dwóch metrów od in-
nych osób. Dodatkowo przed skorzystaniem z pomieszczeń Punktu każda 
osoba będzie proszona o zdezynfekowanie rąk. 

Konsultacje w punkcie Pierwszy Kontakt w Krzeszowicach
Informujemy, że usługi świadczone w ramach Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt” w Krzeszowicach, przy ul. Kościuszki 43,  
są realizowane zarówno w formie bezpośredniej, jak i telefonicznej. 

3. Z konsultacji bezpośredniej mogą skorzystać wyłącznie osoby zdrowe, 
tj. bez temperatury, bez objawów przeziębienia i nie kaszlące, w rodzinie 
której także domownicy nie wykazują tych objawów.

Konsultacje prowadzić będą:
1. Instruktor terapii uzależnień: poniedziałek godz. 16.00 – 20.00.               
2. Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poniedziałek  
godz. 16.00 – 20.00.   
3. Psycholog: II wtorek miesiąca godz. 9.00  – 13.00,  IV wtorek miesiąca 
godz. 15.30  – 19.30.    
4. Prawnik: III  czwartek miesiąca godz. 15.00 – 18.00.    
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5. Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, poniedzia-
łek: godz. 11.00 – 15.00, od wtorku do piątku: godz. 9.00 – 13.00.       

Kto może skorzystać z konsultacji: 
1. Osoby z problemem alkoholowym. 
2. Osoby z problemem narkomanii. 
3. Osoby doświadczające przemocy w rodzinie. 
4. Osoby, w rodzinach których występuje problem alkoholowy, narkoma-
nii lub przemocy. 

Konsultacje dla mieszkańców Gminy Krzeszowice świadczone są anonimo-
wo i nieodpłatnie.  

Zapisy pod numerem telefonu: 12 282 01 00, poniedziałek: godz.11.00  
– 15.00, od wtorku do piątku: godz. 9.00 – 13.00. Ostateczna decyzja, co do 
formy konsultacji (bezpośrednia/telefoniczna), zależeć będzie od bieżącej 
sytuacji związanej  z pandemią koronawirusa, a także od wstępnego wy-
wiadu konsultacyjnego i zostanie przekazana osobie dzwoniącej na etapie 
zapisu na konsultację

Zastrzegamy możliwość zmiany dni i godzin konsultacji.

Finansowanie zadania: Gmina Krzeszowice ze środków przeznaczonych na 
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

ZAPRASZAMY!

XXV sesja Rady Miejskiej
17 września rada podjęła uchwałę dotyczącą zmian w Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Krzeszowice oraz uchwałę w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar po-
przemysłowy po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej. 
Uchwała w sprawie studium dotyczyła regulacji przestrzennych zagospo-
darowania terenów gminy Krzeszowice w mieście Krzeszowice oraz w so-
łectwie Filipowice. W ramach zmian w studium wyznaczono nowe kierunki 
zagospodarowania w obszarze położonym w sąsiedztwie drogi krajowej nr 
79, tj. w rejonie ul. T. Kościuszki (części d. terenów „Witaminki”), gdzie wy-
znaczono tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług oraz przy 
ul. Ogrodowej, gdzie zmiana dotyczyła wprowadzenia terenów zabudowy 
usług publicznych. Zmian dokonano również w terenach kolejowych i bez-
pośrednio do nich przylegających obszarach, w których wyznaczono m.in. 
kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz produkcyjnej. 
Zmianą objęto także tereny w rejonie ul. Działkowej, ul. Szpitalnej oraz po-
między ul. Trzebińską i ul. Bandurskiego, gdzie poszerzono istniejące tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zmiany w sołectwie Filipowice 
obejmowały poszerzenie obszaru cmentarza. Kolejna uchwała dotyczyła 
zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru poprzemysłowego po dawnej kopalni porfiru w Miękini i Czernej. 
Zmiana planu objęła wyłącznie ustalenia planu w części tekstowej.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę, powołującą komisję konkursową 
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przy-
chodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum Zdrowia w Krzeszowi-
cach. W skład komisji weszli: Robert Chochół, Jerzy Ciężki, Andrzej Zarem-
ba, Anna Kryda, Leszek Kramarz, Andrzej Osiniak. Na przewodniczącego 
komisji wskazano Leszka Kramarza.

Po wyczerpaniu porządku przewodniczący Kazimierz Stryczek zamknął 

obrady XXV sesji.  Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach 
dostępne są:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzeszowice według następu-
jącej ścieżki dostępu: Rada/Sesje/Nagrania obrad

• na stronie internetowej Urzędu Miejsk iego 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 Krze-
szowicach 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

Oddali krew
24 września, przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach stanął 
mobilny punkt poboru krwi. 
W czasie akcji, zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi Krze-
szowice, krew oddało 15 osób. Była to druga w tym roku akcja, bo COVID-19 
uniemożliwił przeprowadzenie poboru w okresie wiosenno-letnim. Kolejna 
zaplanowana jest na 3 grudnia.

zdjęcia:m. i w. tarKowscy

Nowe miejsca postojowe  
w Krzeszowicach
24 września odebrane zostały prace związane z budową miejsc  
postojowych przy ulicy Aptecznej w Krzeszowicach oraz modernizacją 
odcinka drogi gminnej. 
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-
-Transportowe HANDREM Wiesław Słowik, ul. Role 4, 32-552 Płaza. Wartość  
prac wyniosła 80 tys. zł.

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH
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WOLAŃSKIE JUBILEUSZE
W sobotę, 12 września, rozpoczęły się uroczystości związane  
z 700-leciem lokacji Woli Filipowskiej oraz 200-leciem założenia pierw-
szej szkoły.
Pierwszym wydarzeniem był mecz piłki nożnej: Samorządowcy Krzeszo-
wice vs Oldboje „WOLANKA”. W tej zaciętej rywalizacji lepsi okazali się Old-
boye, którzy pokonali Samorządowców 6:3. 

O godzinie 16.00 otwarto wystawę „Wola Filipowska – wczoraj i dziś” 
z udziałem samorządowców Gminy Krzeszowice i Powiatu Krakowskiego. 
Kolejnego dnia wystawę tłumnie zwiedzili mieszkańcy Woli Filipowskiej 
i inni okoliczni goście. Ekspozycję przygotowało Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych Woli Filipowskiej oraz Rada Sołecka. Kto nie mógł jeszcze 
zobaczyć wystawy, będzie miał taką okazję. Wystawa na stałe będzie pre-
zentowana w Wiejskim Ośrodku Kultury.

Wydarzeniem, które zebrało największą publiczność był koncert plenerowy 
zespołu „SKALDOWIE”. Co tu dużo mówić – Skaldowie to sprawdzona firma, 
zespół gra już od 55 lat, a w swoim dorobku artystycznym ma wiele przebo-
jów. Wszystkie te hity można było usłyszeć podczas sobotniego koncertu, 
który odbywał się przy Zespole Placówek Oświatowych. Przed koncertem 
zasłużonym mieszkańcom wsi, Anieli Gorczyńskiej i Romanowi Żbikowi, 
wręczono okolicznościowe dyplomy.

Tydzień później, 20 września, odbył się XV Rekreacyjny Rajd Rowerowy 
Szlakami Zabytków Ziemi Krzeszowickiej –„Historia Woli Filipowskiej”. 
Z okazji jubileuszy wydano książkę „Wola Filipowska – zarys dziejów i etno-
grafii”. Autorem publikacji jest Franciszek Ciura.

teKst: marian LewicKi, 
zdjęcia: marian LewicKi, Katarzyna BocieK
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81. ROCZNICA WYBUCHU  
II WOJNY ŚWIATOWEJ
1 września 1939 roku wojska Rzeszy Niemieckiej przekroczyły granicę 
polsko-niemiecką. Wojsko polskie stawiało opór, oczekując na reakcję 
sojuszników.
3 września 1939 r. Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę Rzeszy 
Niemieckiej, ale nie podjęły działań. 17 września od wschodu inwazję na 
Polskę rozpoczął Związek Sowiecki. Tragiczny los naszego kraju został 
przypieczętowany. W 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w parku 
Bogackiego, uczczono pamięć bohaterskich obrońców Ojczyzny, po-
mordowanych w obozach zagłady, poległych na wszystkich wojennych 
frontach. Na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza kwiaty złożyli: starosta 
krakowski Wojciech Pałka, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk, zastępcy 
– Witold Kulczycki, Adam Godyń, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz 
Stryczek, radni Rady Miejskiej, członkowie Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych – Stanisław Łuczkoś, Józef Skotniczny, Zdzisław 
Jarosz, Stanisław Kurdziel, Kazimierz Cekiera, Janusz Kuciel, przedstawiciele 
ZHP Hufca Krzeszowice, członkowie PSL z przewodniczącą Stanisławą Ma-
ciejowską, przedstawiciel CKiS – główna księgowa Alicja Wilk, prezes Spółki 
Usługi Komunalne Maciej Orski.

teKst: maciej LiBursKi, zdjęcie:marian LewicKi

ROCZNICA POROZUMIEŃ 
SIERPNIOWYCH
31 sierpnia na Placu F. Kulczyckiego, w piątą rocznicę ustawienia 
obelisku Solidarności, odbyła się uroczystość upamiętniająca wyda-
rzenia z roku 1980. Wtedy zostały zawarte cztery porozumienia po-
między rządem PRL a Komitetami Strajkowymi.
Uroczystość z okazji 40-lecia podpisania porozumień sierpniowych, 
podobnie jak cztery poprzednie, przygotował Henryk Woszczyna, wice-
przewodniczący Rady Miejskiej, członek Solidarności, dziś reprezentujący 
Terenową Organizację NSZZ Solidarność Rencistów i Emerytów. Wystąpie-
nia mówców były bardzo osobiste, do takiej formy wypowiedzi zachęcił 
działaczy Solidarności minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. O swoich 
przeżyciach z lat 80. mówili Stanisław Osika, Leszek Więcek, Wojciech 
Marchewczyk. Inni mówcy, podobnie jak minister Andrzej Adamczyk, 
podkreślali doniosłą rolę tamtych wydarzeń. Przy obelisku kwiaty złożyli: 
minister Andrzej Adamczyk, starosta krakowski Wojciech Pałka, burmistrz 
Gminy Wacław Gregorczyk, jego zastępcy – Witold Kulczycki, Adam Godyń, 
przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek, dyrektor Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej Klaudia Węgrzyn, z-ca Barbara Grabowska, 
prezes spółki Usługi Komunalne Maciej Orski, zasłużeni działacze Solidar-

ności: Stanisław Osika, Leszek Więcek, Wojciech Marchewczyk, organizator 
Henryk Woszczyna. Uroczystościom towarzyszyła wystawa tematyczna, 
przygotowana przez MGBP. Wystawę będzie można oglądać w Centrum 
Kultury i Sportu w Krzeszowicach.

teKst: maciej LiBursKi, zdjęcie:marian LewicKi

W ROCZNICĘ 17 WRZEŚNIA
17 września 1939 roku Armia Czerwona, bez wcześniejszego wypo-
wiedzenia wojny, wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na 
Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed 
wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja.
W rocznicę tego wydarzenia przedstawiciele władz i kombatanci z gminy 
Krzeszowice złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci na krzeszo-
wickim cmentarzu.

Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. 
Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzecz-
pospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe 
wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. ofi-
cerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

marian LewicKi
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Za nami pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego. Zdecydowanie 
innego niż wszystkie poprzednie. Po tym, jak niespodziewanie po-
przedni semestr zajęć skończył się dla nas już w marcu, z niecierpli-
wością czekaliśmy, aż znów będziemy mogli zaprosić Was do naszego 
Centrum. 
Nie małym wyzwaniem było dostosowanie się do nowej rzeczywistości. 
Zmniejszona ilość osób w grupach, litry wykorzystanego płynu do de-
zynfekcji, mierzenie temperatury, rygor związany z wejściem i wyjściem 
z budynku – ale w końcu udało się i stosując się do wszystkich obostrzeń 
i zaleceń sanepidu, rozpoczęliśmy nowy sezon zajęć w naszym Centrum. 

W naszej ofercie jak co roku nie zabrakło sprawdzonych, cieszących się 
dużą popularnością propozycji, takich jak warsztaty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży, prowadzone przez Barbarę Dec, umuzykalniające zajęcia dla 
małych dzieci, pod okiem Edyty Poręby, balet i taniec towarzyski, prowa-
dzone przez Annę Legutko-Szewczyk, a także szachy z Bernardem Kusiem 
i Kamilem Makówką oraz robotyka z Łukaszem Nowakiem.  

Wśród nowości znalazły się m. in. makramy oraz tematyczne cykle zajęć dla 
dzieci – Zielono mi, Al(e)chemik! oraz Koło Tradycji. Mamy również nową 
propozycję dla miłośników malarstwa – Artystyczne Piątki w Tenczynku 
oraz Sobotnie Plenery Malarskie w Krzeszowicach z Barbarą Dec.

Jednak wrzesień to u nas nie tylko zajęcia!

Po przerwie do prób wracają działające w CKiS zespoły – Verso, chór Al-
legria, Zespół Tańców Świata Zdrojanie oraz Teatr Rozrywki. Powróciły 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego, przez cały miesiąc dostępna dla 
zwiedzających była niezwykła wystawa fotografii Wojciecha Plewińskiego. 
Rozmowę z artystą można było zobaczyć również w naszych mediach spo-
łecznościowych, gdzie na żywo transmitowaliśmy relację z jego spotkania 

CIESZYMY SIĘ, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI! 

z Fotoklubem Krzeszowickim. Po sierpniowych remontach wznowiliśmy 
również możliwość wynajmu naszych obiektów sportowych – hali oraz 
boiska Orlik. 

Bardzo cieszy nas fakt, że obdarzacie nas Państwo zaufaniem i bierzecie 
udział w wydarzeniach i zajęciach. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym 
czasie będziemy mogli spotykać się z Państwem bez żadnych przeszkód. 

aGnieszKa szczuKa-ciapała

Joanna Jaroń – pracowita, skoncentrowana i odważna, po 6 latach 
rozwijania swojej baletowej pasji w Centrum Kultury i Sportu w Krze-
szowicach, pod skrzydłami Anny Legutko-Szewczyk, postanowiła 
wyfrunąć na większą scenę! 
Od 1 września Asia rozpoczęła swoją edukację baletową w klasie 4 w Studiu 
Baletowym Opery Krakowskiej. To ogromny zaszczyt dostać się do klasy 
pani Karoliny Kuligi – znakomitej pedagog tańca klasycznego. Przed Asią 
7 lat ciężkiej pracy, ale i czasu pełnego tanecznego rozwoju. Składamy 
ogromne gratulacje, a także trzymamy mocno kciuki za naszą krzeszowicką 
baletnicę. Życzymy wytrwałości na drodze do spełniania marzeń. 

red.

KRZESZOWICKA BALETNICA PODBIJA KRAKÓW!
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Tegoroczny Finał Festiwalu Talentów Gminy Krzeszowice miał kame-
ralny charakter, ale na scenie się tego nie czuło. Występy uczestników 
były pełne pasji, talentu, a w wielu przypadkach – profesjonalizmu.
Prezentowany repertuar był bardzo zróżnicowany, a jury miało trudny 
orzech do zgryzienia. Po wnikliwej ocenie Grand Prix przyznano Karolinie 
Kramarz.

1 miejsca – Aleksandra Chochół, Katarzyna Chmiel

2 miejsce – Martyna Mzyk

3 miejsce – Emilia Czerhoniak

Wyróżnienia – Paweł Szostak, Milena Kopeć, Anna Ciesielska

marian LewicKi

FINAŁ FESTIWALU TALENTÓW 
GMINY KRZESZOWICE 2020

PROŚBA  
O PRZEKAZANIE 
PAMIĄTEK
Od listopada w Centrum Kultury i Sportu 
w Krzeszowicach będzie prezentowana 
wystawa z okazji 40-lecia zarejestrowania 
NSZZ Solidarność. Eksponowane będą 
materiały pokazujące tamte wydarzenia 
w całej Polsce. Organizatorzy mają ambicję, 
aby pokazać też materiały prezentujące 
działalność Solidarności na terenie gminy 
Krzeszowice. W związku z tym zwracamy 
się z prośbą o udostępnienie zdjęć, do-
kumentów i wszelkich innych materiałów 
z tamtego okresu. Można je przynosić do 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, 
przy ul. Walkowskiego 1, do 30 października 
2020 roku. Koordynatorem przedsięwzięcia 
jest Henryk Woszczyna, telefon 601 496 950.

Jesień to idealna pora roku, aby zrobić klima-
tyczne zdjęcie, pełne ciepłych barw i nostal-
gii. Jesienne krajobrazy, poranne mgły, feeria 
rudych barw, dary jesieni, zwierzęta w jesien-
nych odsłonach – to wszystko sprzyja fotogra-
fowaniu. Przygotujcie aparaty! Uruchomcie 
wyobraźnię! Otwórzcie szeroko oczy!
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Krzeszowicach zaprasza wszystkich chętnych 
uczniów ze szkół podstawowych do udziału 
w konkursie fotograficznym „Różne oblicza je-
sieni w fotografii”, pod patronatem „Magazynu 

Krzeszowickiego”, Fotoklubu Krzeszowickiego. 
Prace (2 zdjęcia w formacie jpg), należy przesłać 
na maila akulakfoto@gmail.com z dołączoną 
informacją: adres email, imię i nazwisko, klasa, 
nazwa szkoły, miejscowość.

Na fotografie czekamy od 10 października do 
25 listopada. Jury powołane przez organizatora 
wyłoni laureatów konkursu. Zdjęcia laureatów 
opublikowane zostaną w „Magazynie Krzeszo-
wickim”. Dyplomy i nagrody dla zwycięzców 
zostaną wręczone w najbliższym terminie, po 
rozstrzygnięciu konkursu. O terminie i miejscu 
laureaci zostaną poinformowani drogą elektro-
niczną.

Organizatorzy: 

Anna Kulak, Zuzanna Pięta,  
Katarzyna Wyznakiewicz 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

ZAPROSZENIE DO GALERII
Zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall na wystawę Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej oraz Lidii Grabowskiej, laureatek nagrody 
Ars Quaerendi Mistrz i Uczeń 2019, dorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego, przyznawanej za wybitne działania na rzecz 
rozwoju i promocji kultury. 
Małgorzata Buczek-Śledzińska – artystka malarka, twórczyni unikatowych obiektów z autorskiego, organicznego papieru czerpane-
go, unikatowych wielkowymiarowych tkanin, rysunków. Profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której zainicjowała i prowa-
dziła interdyscyplinarną pracownię sztuki papieru na Wydziale Malarstwa. Realizacje swoich studentów wielokrotnie prezentowała poza 
uczelnią, upubliczniając jeden z tematów programu pracowni „Polski pas kontuszowy. Interpretacje”.

Urodziła się w 1953 r. w Krakowie, gdzie mieszka i pracuje. Otrzymała dyplom z malarstwa w pracowni prof. Tadeusza Brzozowskiego 
i równolegle dyplom z tkaniny unikatowej w pracowni prof. Stefana Gałkowskiego na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Biorąc czynny udział w znaczących wystawach, konkursach, sympozjach i plenerach, uzyskuje liczne nagrody i wyróżnienia. 
Prezentowała swoją twórczość na pięćdziesięciu pięciu wystawach indywidualnych oraz ponad dwustu zbiorowych w kraju i za granicą. 

Lidia Grabowska – artystyczny umysł ścisły. Urodziła się w 1980 r. Jest absolwentką krakowskich uczelni: Akademii Pedagogicznej (ma-
tematyka) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim (informatyka) i na Akademii Sztuk Pięknych. Zaangażowanie 
i zainteresowanie programem dydaktycznym, w prowadzonej przez profesor Małgorzatę Buczek-Śledzińską pracowni, jeszcze bardziej 
rozwinęły jej wrażliwość plastyczną. Zainspirowana wystawami i twórczością Stanisława Wyspiańskiego, dzięki osobliwej wyobraźni, 
wykreowała bardzo interesujące obiekty z papieru, nawiązujące formą do „Polskich pasów kontuszowych”.

Wystawa czynna jest w terminie od 11 października do 25 listopada 2020.

11 października, o godz. 12.00, zapraszamy na oprowadzanie autorskie po wystawie.  
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału pod nr tel. 571 401 051.
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Biblioteka w Krzeszowicach przypomina, że 
jest otwarta dla czytelników. Prosimy zatem 
wszystkich, którzy od dawna nas nie odwie-
dzali o zwrot zaległych książek. W związku 
z pandemią nadal obowiązują pewne ograni-
czenia w funkcjonowaniu biblioteki:
• wchodzimy w maseczkach,

• obowiązkowa 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 wyrozu-
miałość w tych trudnych czasach. Informujemy, 
że książki można zamawiać drogą mailową lub 
telefonicznie, sprawdzając dostępność pozycji 
w katalogu online, na naszej stronie interneto-
wej: https://bibliotekakrzeszowice.pl/ 

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 na-
szych usług.

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK
Biblioteka w Krzeszowicach zaprasza do Wiel-
kiej Zbiórki Książek 2020.
Wielka Zbiórka Książek to coroczna kampania 
społeczna prowadzona przez miesiąc w całej Pol-
sce. W kraju powstaje ok. 1300 punktów zbiórki 
książek, do których każdy może przynieść prze-
czytane przez siebie książki. Książki zebrane pod-
czas Wielkiej Zbiórki Książek zostaną podzielone 
na książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
a następnie trafią do Zaczytanych Bibliotek, któ-
re Fundacja Zaczytani.org otwiera w szpitalach 
i innych placówkach pomocowych.

Zapraszamy do książkowego pospolitego rusze-
nia!

Chcesz oddać książki? Przynieś je do naszej 
Biblioteki – Plac Franciszka Kulczyckiego 1, w go-
dzinach pracy biblioteki.

Jakie książki zbieramy?
• książki wydane po 2000 roku,

• książki dla dzieci i dorosłych,

• książki wyłącznie w języku polskim,

• książki nowe lub używane, ale w bardzo  
dobrym stanie.

Jakich książek nie zbieramy?
• podręczników, encyklopedii, słowników,  

kodeksów,

• wydań z segregatorami, czasopism,

• Pisma Świętego i innych świętych ksiąg,

• przewodników, atlasów, map,

• książek kucharskich, ogrodniczych, poradni-
ków itp.,

• książek wydanych przed 2000 rokiem oraz  
starych i zniszczonych.

Link do akcji na stronie biblioteki: https://biblio-
tekakrzeszowice.pl/wielka-zbiorka-ksiazek/

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

WIADOMOŚCI Z BIBLIOTEKI
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Czwartek 17 września 2020 roku. Czytelnia 
naszej Biblioteki. Kameralne spotkanie, 
z zachowaniem wszelkich rygorów, podyk-
towanych przez stan epidemii. Na sali grupa 
miłośników poezji „z najwyższej półki”. Wśród 
nich członkowie działającego w Bibliotece, 
z rozmachem, Dyskusyjnego Klubu Książki. 
Moderatorka, Barbara Grabowska, stara się, 
by nasze spotkania były naprawdę niezwykłe. 
Dzisiejszy wieczór przyciągnęła osobowość 
i rozpoznawalność poetki znanej i cenionej 
w kręgach literackich, Urszuli Honek. 
Pisaliśmy w „Magazynie Krzeszowickim” o Pani Uli 
jako prowadzącej od ponad pięciu lat, w ramach 
programu krzeszowickiego CKiS, Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego. Prezentowaliśmy jej twór-
czość, od początku wyróżnianą najwyższymi 
nagrodami w konkursach poetyckich. Zaczęło się 
w 2013 roku. Konkurs Poetycki im. Rainera Marii 
Rilkego, o zasięgu międzynarodowym. Z całego 
świata przywędrowało do Sopotu, siedziby Jury, 
2950 książek poetyckich. Debiutująca, bardzo 
młoda poetka, urodzona w Racławicach k/Gorlic, 
zdobywa Grand Prix za „Sporysz”.

Potem przyszły kolejne sukcesy, Pani Urszula zna-
lazła się w czołówce młodego pokolenia poetów. 
Dwukrotny finał Nagrody Orfeusza, konkursu or-
ganizowanego przez Muzeum K.I. Gałczyńskiego 
„Leśniczówka Pranie”, laury w konkursie „Złoty 
Środek Poezji”, a za drugą książkę poetycką „Pod 
wezwaniem” – nagroda Miesiąca Miasta Krakowa 
w marcu 2019 roku. Uczestniczyliśmy w uroczy-
stości wręczenia nagrody laureatce w Klubie 
Dziennikarzy „Pod Gruszką” w Krakowie. 

Urszula Honek, doktorantka kulturoznawstwa 
Akademii Ignatianum w Krakowie, jest też sty-
pendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Fundacji Grazilla im. Marii 
Anny Sieniawskiej, z siedzibą w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Rada Fundacji przyznaje 
corocznie stypendia dla trzech młodych wybit-
nych twórców – w dziedzinie literatury, muzyki 
i plastyki. W 2016 roku laureatką w dziedzinie 
literatury została Urszula Honek. Ostatnio au-
torka „Pod wezwaniem” znalazła się w niezwykle 
prestiżowym gronie laureatów Krakowa Miasta 
Literatury UNESCO (2020).

W POETYCKIM ŚWIECIE URSZULI HONEK

Powyższe informacje o osiągnięciach młodej 
poetki zostały przywołane podczas czwartko-
wego spotkania w krzeszowickiej Bibliotece. 
Czekamy teraz na Jej kolejny, trzeci, tom poezji 
„Zimowanie”. I oczywiście, na zapowiadane już 
przez krytyków, znakomite prozy Urszuli Honek. 
Przeczytaliśmy w „Piśmie” opowiadanie „Zofia”, 
świetne.

Znaleźć się w onirycznym, pełnym tajemnic 
poetyckim świecie Urszuli Honek to ogromne 
przeżycie emocjonalne. Niezwykła lakoniczność 
wyrazu, przemyślana, wariacyjna kompozycja, 
współgrająca z narracyjnym charakterem wier-
szy wymagają uwagi, skupienia, przemyśleń, 
odwołujących się do własnych przeżyć, najczę-
ściej traumatycznych, ogromnie trudnych do 
przekazania. Każdy z nas nosi je w sobie. A ści-
skające za gardło, często bolesne, bywa, że i bun-
townicze wiersze Pani Uli uświadamiają, bez 
cienia moralizatorstwa, czym jest empatia, do 
ludzi, zwierząt, przyrody… Wszystkie stworzenia 
mają podobne sny. Przejmujące jest współczucie 
dla ludzkiej kondycji, próba usprawiedliwienia 
przewinień, które tak naprawdę przewinieniami 
nie są. Są krzywdą, bólem istnienia, wynikiem 
poczucia metafizycznej pustki. Mieści się ona 
między narodzinami, przeżyciem miłości („gdzie 
jest”, „gdzie jest”) i śmiercią, którą trzeba „oporzą-
dzać”. Oporządzać śmierć to znaczy chować się 
w skroniach boga, siedzieć cicho, gdy podnosi 
się wrzask nocy. Przykładać poduszkę do ust, kie-

dy szepczą o wojnie, rozstaniu, nieprzytomnych 
od pamiętania – pisze poetka w „Sporyszu”.

W wiejskiej, nostalgicznej scenerii poetyckiego 
świata Urszuli Honek, dzieją się sprawy przera-
żające, groza miesza się z sennym majaczeniem, 
płonie dom, przypomina się, szeptem i lamen-
tem, krzywdzenie ludzi i zwierząt. Przedstawiana 
przestrzeń liryczna jest w zasadzie terytorialnie 
anonimowa, to może dziać się wszędzie. Ale 
uważna lektura pozwala odnaleźć ukochane 
miejsca autorki – Las Binarowy, Drogę Szwedzką 
– najbliższe miejsca Jej urodzenia, dziecięcych 
zabaw, kręgu szczęścia, którego finał nie jest 
jednak szczęśliwy.

Zachwyca erudycja autorki – odwołania do moty-
wów biblijnych, do ważnych utworów literackich, 
w tym do Stanisława Czycza, do wybitnego dzieła 
filmowego Elema Klimowa „Idź i patrz”, którego 
tytuł pochodzi z „Apokalipsy Świętego Jana”.

Inspiracje literackie? Romantyczne „Ballady 
i romanse”, Leśmianowe zaświaty, turpistyczny 
Grochowiak? Nie, Urszula Honek, ze swą nie-
zwykłą wyobraźnią, wrażliwością, oryginalną 
metaforyką, mistrzostwem w wyrażaniu emocji, 
dojrzałym poczuciem wspólnoty z uniwersal-
nymi ludzkimi przeżyciami nie potrzebuje in-
spiracji. Urszula Honek nie narzuca czytelnikom 
interpretacji swych wierszy. Napiszę krótko – są 
mi bliskie.

teKst: maria ostrowsKa, zdjęcie: Kacper ropKa 

27 sierpnia pożegnaliśmy, zmarłego po długiej chorobie, naszego przyja-
ciela Tadeusza Kowalika.
Znałem Tadeusza od kilkudziesięciu lat. Pracowaliśmy razem w Zakładach Gór-
niczych na Trzebionce. Tadeusz pracował w transporcie kopalni. W latach 80. 
organizowano w naszym zakładzie wystawę licznych prac plastycznych, głów-
nie malarskich, kilku członków załogi. Wtedy przekonałem się, jakie są zamiło-
wania, i jak wielkie są zdolności Tadeusza. Ja po przejściu na emeryturę w roku 
1984, będąc członkiem Grupy Plastycznej „Zdrój”, namawiałem Tadeusza do 
współpracy z nami. Kilka lat później dał się przekonać i przystąpił do naszej 
grupy, z powodzeniem uczestnicząc w licznych wystawach. Malował obrazy 
na płótnie, pracował również w drewnie. Jego ulubionym tematem były anioły, 
malowane najczęściej na lipowych deskach. Na płótnie często przedstawiał 
architekturę Krakowa. Malował także ułanów, rzadziej kwiaty i pejzaże. Jego 
obrazy, a zwłaszcza cudeńka z leśnych korzeni, cieszyły się dużym wzięciem na 
licznych targach z udziałem grupy „Zdrój”.

Straciliśmy przyjaciela, kolegę, artystę.

teKst: tadeusz GiLLert  
zdjęcie: marian LewicKi

WSPOMNIENIE O TADEUSZU KOWALIKU
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OGRÓD BIBLIJNY
Pochodzący z Krzeszowic ks. Piotr Gębka stworzył przy Rodzinnych 
Ogrodach Działkowych „Piaski” w Trzebini, przy ulicy Kilińskiego,  
„Ogród Biblijny”.

To nie było zupełnie przypadkowe spotkanie. O pomyśle, który w Trzebini 
zrealizował ks. Piotr Gębka z Krzeszowic, obecnie wikariusz Parafii Miło-
sierdzia Bożego Kraków NH-Wzgórza Krzesławickie, rozmawiałem z jego 
mamą kilka dni wcześniej. Miejscem najlepszym na wysłuchanie opowieści 
księdza o ogrodzie biblijnym wydał mi się Park Bogackiego w centrum 
Krzeszowic. Wypowiedź publikujemy w całości.

maciej LiBursKi

Idea stworzenia ogrodu biblijnego narodziła się we mnie już wcześniej, 
m.in. pod wpływem lektury „Atlas roślin biblijnych” wyd. WAM oraz po 
obejrzeniu ogrodów tego typu w Proszowicach, Myczkowcach i Muszynie, 
według projektu dr Zofii Włodarczyk (pracownik naukowy Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie).

Już wcześniej, bo w 2012 roku, wykonałem mini ogródek biblijny w swojej 
pierwszej parafii w Podłężu. Znajdowało się tam ok. 50 roślin (już nie ist-
nieje). Nasz ogród powstał w wyniku ogłoszonego konkursu przez Zarząd 
ROD – w 2018 roku – na zagospodarowanie-rewitalizację dawnego znisz-
czonego parku z nieczynną fontanną przy wejściu – w głównej alei ogród-
ków działkowych. Większość propozycji dotyczyło budowy w tym miejscu 
parkingu, ale pomysły te zostały odrzucone. Pod uwagę brane były tylko 
propozycje rekreacyjno-edukacyjne. Plac zabaw, siłownia napowietrzna 
znajduje się obok wejścia już od kilku dobrych lat. 

Na wiosnę 2019 roku wykonałem poglądowy projekt koncepcyjny podzia-
łu 12-arowego terenu na dwie części: Stary i Nowy Testament, a po środku 
– fontanna, która została zmodernizowana. Sam pomysł został przyjęty 
entuzjastycznie przez Działkowców, chociaż jak często 
bywa z takimi „niecodziennymi” pomysłami, nie bra-
kowało pytań i słów krytyki o miejsce – że może lepiej 
gdzieś w bardziej „świętym” – przy kościele, a tutaj 
wypoczynek na działce, grill, imprezy – no nie wypada. 
Nasze życie ludzkie jest, jak można by powiedzieć, 
nieustannym mieszaniem się tzw. sacrum z profanum, 
walki dobra ze złem. Dlatego to miejsce jest próbą 
ewangelizacji przestrzeni publicznej, przypomnieniem 
nam – zabieganym, zatroskanym ludziom XXI wieku 
– wartości ponadczasowych – religijnych, wydarzeń 
biblijnych, prawd wiary katolickiej.

Prace ziemne ruszyły w marcu tego roku i postępowały 
etapami praktycznie do 14 sierpnia. Oficjalne otwarcie 
odbyło się 15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia 
NMP. Teren został wyrównany, wycięto krzewy samo-
siejki, usypano niewielki pagórek – symbolizujący 
górę Synaj, u podnóża której umieszczono 2 tablice 
z dekalogiem, wysoki pal, a na nim węża miedziane-
go. Zarówno tu, jak i przy pozostałych ekspozycjach 
i roślinach biblijnych zostały umieszczone tabliczki  
z odpowiednimi opisami.

Obok góry Synaj posadzono lawendę w formie Menory – siedmioramien-
nego świecznika żydowskiego. Wykonano symboliczną zagrodę pasterską 
na pustyni z figurami owieczek, aranżację przejścia przez Morze Czerwone, 
ogród Eden z rajską jabłonią i wężem kusicielem, model tłoczni winogron, 
kieratu z saniami młockarskimi. Do drugiej części ogrodu – Nowego Testa-
mentu prowadzi tzw. „ciasna brama” – pergola z napisem wykonanym przez 
mojego tatę Andrzeja. Zobaczymy tam Boże Narodzenie – ujęte w czterna-
storamienną, żwirową gwiazdę, Studnię Jakubową, cztery przypowieści 
Pana Jezusa, np. o skarbie znalezionym w roli czy powrocie syna marno-
trawnego oraz Wieczernik z dwunastoma kolumnami, symbolizującymi 
Apostołów – filary kościoła, symbole eucharystyczne. Przy końcu ogrodu 
znajduje się zegar słoneczny z sentencję św. Jana Pawła II – Czas ucieka, 
wieczność czeka, 7 płomieni – darów Ducha Świętego, tablice z sentencjami 
Ośmiu błogosławieństw, a także przestrzenną mapę Ziemi Świętej. 

Po całości parku poruszamy się alejkami, a na końcu spogląda na nas dys-
kretnie Matka Boża umieszczona w kapliczce. Znajdujące się tu rośliny są 
w stanie wegetować i zimować w naszym klimacie. Zobaczyć można m.in. 
morwę, akację, janowca, tamaryszka, oliwnika, cyprysy oraz liczne byliny, 
warzywa i zioła występujące na kartach Biblii.

Ogród został wykonany przy wsparciu Zarządu ROD, moich rodziców: 
Marii i Andrzeja oraz kilku serdecznych osób. W czasie wolnym od zajęć 
duszpasterskich w parafii oddaję się pasji ogrodniczej i modelarskiej, czyli 
wracam do korzeni zawodowych, bo ukończyłem średnią szkołę ogrodni-
czą w Giebułtowie, a sentymentalnie do ogrodu działkowego w Trzebini, 
skąd pochodzi mój Tata i śp. Babcia. Serdecznie zapraszamy do naszego 
ogrodu, aby się odprężyć i wyciszyć, usiąść i posłuchać delikatnie szem-
rzącej fontanny, aby nabrać sił duchowych i fizycznych. Ogród jest otwarty 
codziennie do zmroku, bezpłatnie.

Ks. piotr GęBKa 
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PISARY ŚWIĘTOWAŁY
18 lipca Pisary świętowały 89. rocznicę prymicji bł. Władysława Buko-
wińskiego (1904–1974). Z tej okazji odbyła się uroczysta msza św. 
przed Lamusem, przy ołtarzu polowym ozdobionym po obu stronach 
biało-czerwonymi flagami i kwiatami. 
Mszy św. przewodniczył ks. Robert Pochopień, wikary parafii Rudawa. 
Homilię okolicznościową wygłosił ojciec Robert Wawrzeniecki OMI, sekre-
tarz wykonawczy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich 
w Polsce. W uroczystości uczestniczyli: z-ca wójta Zabierzowa Bartłomiej 
Stawarz, sołtys Pisar Andrzej Kaczmarczyk, prof. dr hab. Aleksander Płazak, 
autor licznych artykułów o bł. Władysławie Bukowińskim, przedstawicielki 
Klubu Seniora w Pisarach w regionalnych strojach, mieszkańcy Pisar i oko-
licznych miejscowości gminy Zabierzów, a także mieszkańcy Krzeszowic 
i Nawojowej Góry. Władysław Bukowiński związany był z Uniwersytetem Ja-
giellońskim w Krakowie. W roku 1931, po przyjęciu święceń kapłańskich od 
Adama Sapiehy, właśnie w Pisarach odprawił prymicyjną mszę św. W 1936 
wyjechał na Kresy do Łucka i w jego życiu rozpoczął się okres ponad 13 lat 
spędzonych w więzieniach i łagrach. W 1955 roku nie skorzystał z przyjęcia 
obywatelstwa polskiego i repatriacji, i w 1958 roku został skazany na 3 lata 
pobytu na Syberii. Bł. Władysław Bukowiński po katorżniczej pracy niósł po-
sługę duszpasterską Polakom, Rosjanom, Niemcom, Ukraińcom. W latach 
60. trzykrotnie był w Polsce, jednak nie dał się namówić nawet ówczesne-

mu kardynałowi Karolowi Wojtyle, aby tu pozostać. Zmarł w grudniu 1974 
roku, jego grób znajduje się w Kościele św. Józefa w Karagandzie. Kapłan 
pozostaje we wdzięcznej pamięci mieszkańców Pisar.

teKst: maciej LiBursKi
zdjęcie: uczestnicy uroczystości

1 września minęła 81. rocznica napadu Niemiec hitlerowskich na Pol-
skę i rozpętania II wojny światowej. Ziemia polska poniosła najwięcej 
ofiar. Krzeszowice i okoliczne miejscowości znalazły się pod zarządem 
gubernatora Hansa Franka, w Generalnym Gubernatorstwie z siedzibą 
w Krakowie na Wawelu.
Przez ziemię krzeszowicką przebiegała zachodnia granica Generalnego 
Gubernatorstwa, co miało duży wpływ na losy tutejszej ludności. Lata oku-
pacji, podobnie jak w całej Polsce, były trudnym doświadczeniem. Sytuacja 
stała się dramatyczna na przełomie 1943/44, kiedy Niemcy rozpoczęli akcję 
budowy okopów. Pędzili mieszkańców do kopania rowów i fortyfikacji, 
w związku ze zbliżającym się frontem sowieckim. W Nawojowej Górze, 
w czerwcu 1944 roku, zostały zajęte budynki szkolne na potrzeby wojska 
niemieckiego. Wojsko stacjonowało tutaj pół roku. Niemcy dobrze poznali 
miejscowość i okolice. 28 sierpnia 1944 roku oddział SA w celu sterroryzo-
wania ludności, by ta uczestniczyła w budowaniu okopów, zamordował 
kilku mieszkańców Filipowic, Nowej Góry i Czernej. Przypomnijmy, że od-
działy SA powstały z bojówek hitlerowskich, wychowanych w szczególnej 
nienawiści, pogardzie nie tylko do polskości, ale i do chrześcijaństwa i Ko-
ścioła. Niemcy zamordowali w czasie okupacji około 2500 księży.

24 sierpnia 1944 roku Klasztor Karmelitów Bosych 
w Czernej stracił nowicjusza, rozstrzelanego przez 
Niemców, brata Franciszka Powiertowskiego. W cztery 
dni później, 28 sierpnia, oddział SA przybył do klasz-
toru, skąd piesza kolumna świeckich z łapanki oraz 
zakonników, wyruszyła w kierunku Krzeszowic pod 
eskortą niemieckich żołnierzy. W tej kolumnie szedł oj-
ciec Józef Mazurek (1891-1944). Był on znany w Czernej 
jako Alfons Maria od Ducha Świętego Karmelita Bosy. 
To syn rolnika, pochodził z diecezji lubelskiej, studiował 
filozofię w Wadowicach (1910-1913), teologię w Krako-
wie do wybuchu I wojny światowej, kiedy Kraków został 
zagrożony przez armię rosyjską. Kontynuował studia 
teologiczne w Linzu, Wiedniu, gdzie 16 lipca 1916 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie w Katedrze św. Stefana. 
Następnie pracował w seminariach w Wadowicach 
i w Czernej. W 1930 został przeorem karmelitów bosych 
(1930-1936), a następnie ekonomem (1936-1944). 28 
sierpnia 1944 zginął męczeńską śmiercią. Maltretowany 
i wypchnięty z samochodu w Nawojowej Górze, został 
rozstrzelany. Honorat Czesław Gil opisuje ostatnie 
chwile życia przeora: Kiedy o. Alfons upadł, podeszli do 

NAWOJOWA GÓRA PAMIĘTA O OFIARACH TERRORU 
HITLEROWSKIEGO

niego i jeden z żołnierzy wrzucił mu do otwartych ust ziemię z kretowiska (…). 
Zabójstwo było z góry zaplanowane.

Ziemia krzeszowicka zachowała w pamięci tamtą zbrodnię. 28 sierpnia br., 
z inicjatywy Włodzimierza Szumca, proboszcza parafii p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, po mszy świętej o godzinie 18.00 grupa mieszkańców 
udała się pod pomnik, postawiony już 2 września 1945 roku na miejscu 
rozstrzelania. Po zapaleniu zniczy został odczytany napis na pomniku  
– teologiczne przesłanie męczeństwa ojca Józefa – zwyciężyłeś zwycię-
stwem Boga (…). Bo gdy świat broczył, szukał Pan ofiary, co by miłością 
przemogła nienawiść. Te słowa wskazują na przeciwstawienie nienawiści 
– heroicznej miłości, podobnie jak w przypadku świętego Maksymiliana 
Kolbego. Okolicznościowej modlitwie towarzyszyły prośby o wstawiennic-
two błogosławionego w wielu sprawach parafii. 76. rocznica męczeńskiej 
śmierci, z powodu nienawiści do kapłana i zakonnika wiernego swojemu 
powołaniu i ideałom, budzi refleksję. Nawojowa Góra pamięta o jednym ze 
108 Męczenników polskich lat 1939-1945, o ojcu Józefie Mazurku, beatyfi-
kowanym w 1992 roku przez papieża Jana Pawła II.

teKst: maciej LiBursKi, zdjęcie: parafia
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NA SKRAJU LASU
Na skraju lasu w Dubiu jest mogiła, w której pochowani są spadochro-
niarze radzieccy i kilku polskich partyzantów, którzy zginęli w bitwie 
z Niemcami. Bitwa ta miała miejsce pod koniec sierpnia 1944 roku 
w sąsiednim Dębniku. 

Co roku, w rocznicę bitwy, obecny sołtys Dubia Zbigniew Wąsik, tak jak 
i jego poprzednicy, z grupką mieszkańców składają tam kwiaty. Zazwyczaj 
towarzyszą im poczty sztandarowe. Tym razem obecni byli członkowie 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Stowarzy-
szenia Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego im. Gen. Z. Berlinga. To też 
historia.

maciej LiBursKi 

KRÓLOWA, ZARAZA I PLOTKI
O Królowej Galileusz powiedział: Matematyka jest językiem, za pomocą 
którego Bóg opisał Wszechświat. Zarazy i plotki niestety nikomu przed-
stawiać nie trzeba, a cała trójka towarzyszy ludziom od niepamiętnych 
czasów. Świat wokół nas, tak, jak i opisująca go matematyka, nie za-
wsze jest zrozumiały. Matematyka jest jednak językiem uniwersalnym 
o wszechstronnym zastosowaniu. Jeżeli istnieją istoty pozaziemskie, 
to prawdopodobnie mogłaby zostać użyta do porozumienia z nimi.
Otaczają nas liczby, wykresy i wzory. Początkowo opisując świat, posługiwa-
no się liczbami i prostymi wzorami. Przez wieki doskonalono język i metody 
opisu, a dzisiaj buduje się skomplikowane modele matematyczne i używa 
najnowocześniejszych komputerów. W poniższym tekście trochę o historii 
takich modeli, opisujących epidemie i plotkę. Zdaję sobie sprawę, że już 
wszyscy jesteśmy znudzeni i zmęczeni obecną sytuacją. Ciągłe bombardo-
wanie danymi, liczbami zakażonych, nowymi przepisami, restrykcjami spo-
wszedniało i przestaliśmy już tak dramatycznie na nie reagować, chociaż 
lęk zapewne pozostał. Nie mam też najmniejszego zamiaru przekonywać 
nikogo do niczego, pandemio-sceptyków, ani pandemio-zwolenników, 
ani tłumaczyć wypłaszczenia krzywej. Chcę tylko pokazać, jak matematyka 
stara się pomóc podczas takich nieprzyjemnych wydarzeń.

Epidemie od wieków dziesiątkowały ludzkość. Były też używane jako broń 
biologiczna. Nie tak dawno, sto lat temu, grypa „hiszpanka” uśmierciła kil-
kadziesiąt milionów ludzi. Pierwsze udokumentowane spotkanie Królowej 

i tego bardzo niebezpieczne-
go „produktu” Matki Natury, 
czyli zarazy, miało miejsce 
w starożytności na wyspie 
Delos. Potem nazwano je 
„problemem delijskim” lub 
podwojeniem sześcianu. 
Legenda głosi, że mieszkań-
cy wyspy Delos zostali do-
tknięci zarazą wysłaną przez 
Apollina. Skonsultowali się 
więc z wyrocznią w Delfach 

i zapytali, jak sobie z nią poradzić. Wyrocznia delficka przekazała proroctwo 
Apollina mówiące, że choroba ustanie, gdy jego ołtarz w świątyni w Del-
fach zostanie powiększony dwukrotnie. Ponieważ ołtarz był w kształcie 
sześcianu, mieszkańcy Delos zbudowali drugą kostkę i umieścili ją na 
pierwszej, ale epidemia nie ustała. Udali się do Platona, który stwierdził, że 
chodzi tu o ołtarz o dwukrotnie większej objętości, ale o kształcie sześcianu. 
Dodał również, że Apollo z pewnością nie potrzebuje większego ołtarza, ale 
poprzez wyrocznię, zwraca im uwagę na zaniedbanie w studiowaniu geo-
metrii. Nie wiemy, czy delijczycy zajęli się geometrią, zaraza z pewnością 
ustała, ale problem pozostał. W rzeczywistości, jak pisze Plutarch, miesz-
kańcy Delos mieli ostre wewnętrzne konflikty polityczne oraz społeczne 
i szukali ich rozwiązań w wyroczni w Delfach.

Niepokoje wewnętrzne potrafią niszczyć społeczeństwa jak najgroźniejsza 
zaraza. Według wyroczni lekarstwem, które miało uspokoić delijczyków 
była nauka matematyki. Zadaniem jakie otrzymali było skonstruowanie 
odcinka o długości 3√2  przy użyciu tylko cyrkla i linijki. Przez ponad dwa 
tysiące lat setki matematyków głowiły się nad rozwiązaniem tego pro-
blemu i dwóch innych – kwadratury koła oraz trysekcji kąta. Ostatecznie 
w XIX w. udowodniono, że jest to niemożliwe. Nam została piękna legenda 
zachęcająca do nauki matematyki i powiedzenie „kwadratura koła”, czyli 
coś niewykonalnego.

Wszelakie dotykające ludzkość epidemie były pewnie dokumentowane, 
a czasem nawet próbowano podawać liczby ofiar. Pierwszym naukowcem, 
który systematycznie próbował określić przyczyny śmierci, był w XVII w. 
brytyjski statystyk John Graunt. Badał on liczby i przyczyny zgonów, które 
publikowano co tydzień. Uważa się go za pierwszego demografa i jednego 
z pierwszych epidemiologów.

W 1760 r. Daniel Bernoulli jako pierwszy użył matematyki do opisu rozprze-
strzeniania się choroby. Daniel, będący członkiem słynnej szwajcarskiej 
rodziny matematyków, mając też wykształcenie medyczne, stworzył model 
matematyczny, którym starał się bronić praktyki szczepień przeciwko czar-
nej ospie. Jego praca wyprzedzała ówczesną wiedzę o teorii zarazków. Na 
początku XX wieku Brytyjczycy – W. Hamer i R. Ross – zastosowali chemicz-
ne prawo działania mas, starając się wyjaśnić zachowanie epidemii. 

Duży przełom nastąpił za sprawą niewidomego biochemika Williama  
O. Kermacka i lekarza wojskowego Andersona G. McKendricka, którzy zaj-
mowali się badaniami nad rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. Efek-
tem ich pracy był przedstawiony w 1927 r. matematyczny model, nazwany 
modelem Kermacka–McKendricka lub modelem SIR, który z wieloma mo-
dyfikacjami jest używany do dzisiaj. Dotyczy on stałej populacji, która jest 
podzielona na trzy klasy: S – osobnicy podatni, I – chorujący i zarażający, 
R – ozdrowieńcy. Między tymi klasami istnieje przepływ. Bardzo ważny jest 
współczynnik reprodukcji R0 informujący, ile osób zaraża średnio jedna 
osoba. Jeżeli R0 <1, to epidemia wygasa. Zmniejszenie R0, oprócz prac 
nad szczepionką oraz leczeniem, powinno być głównym celem działań. To 
pierwszy i najprostszy model epidemii, stosowany i skuteczny dla zamknię-
tej grupy ludzi.

Oczywiście model matematyczny nie ma nic wspólnego z leczeniem czy 
szczepionką. Ma tylko pomóc w oszacowaniu, z pewną dokładnością, 
rozmiaru epidemii i długości jej trwania. Dzisiaj dostępnych jest wiele 
modyfikacji uwzględniających śmiertelność, okres inkubacji, powtórne 
zachorowania itd. Modele są na tyle dobre, na ile dobre są założenia i po-
prawne dane oraz stabilność sytuacji. W sieci można znaleźć i pobawić się 
kalkulatorem epidemicznym, który na wykresie pokaże, jak zmiana danych 
wpływa na przebieg epidemii „lecząc” lub „uśmiercając” całą ludzkość.

Poplotkujmy teraz trochę o plotce. Plotka to wymysł człowieka i niestety 
jedna z ulubionych form ludzkiej komunikacji, z którą Matka Natura i mate-
matyka nie chciałyby mieć nic wspólnego. 

Już w starożytności Aulus Aureliusz opisuje, jak matka młodego Papiriusza 
nalegała, żeby zdradził jej tajemnicę senatu. Chłopiec, żeby uwolnić się od 
pytań ciekawskiej matki, uciekł się do kłamstwa, mówiąc, że w senacie za-
stanawiano się, czy państwu przyniosłoby korzyści małżeństwo mężczyzny 
z dwiema kobietami, czy też kobiety z dwoma mężczyznami. O tym, jak 
działa poczta pantoflowa, świadczy fakt, że następnego dnia pod senat 
ściągnął tłum kobiet opowiadających się za małżeństwem kobiety z dwo-
ma mężczyznami.

Jak prędko rozprzestrzenia się plotka? Jeżeli założymy, że każda osoba 
„zainfekowana” plotką przekaże ją dwóm osobom dziennie i łańcuszek ten 
nie zostanie przerwany, to wystarczy 33 dni na dotarcie do wszystkich lu-
dzi, czyli do ponad 7 miliardów 812 milionów osób! Model matematyczny 



[ 28 ] – Magazyn Krzeszowicki 10/2020

rozprzestrzeniania się plotki jest podobny do modelu rozprzestrzeniania 
się epidemii. Pierwszy standardowy taki model stworzyli w 1965 r. Daley 
i Kendall i został on nazwany modelem DK. Bazował on na modelach 
rozchodzenia się epidemii. Grupa ludzi została podzielona na trzy klasy: 
I – osoby nie znające plotki, S – osoby aktywnie rozprzestrzeniające plotkę 
i R – osoby, które znają plotkę, ale jej nie rozprzestrzeniają. 

Plotka jest niebezpieczna jak wszystkie zarazy. Kradnie godność, honor, 
reputację, czasem powoduje panikę. Rozprzestrzenia się bardzo szybko, 
dzisiaj z prędkością światła, często mutuje w postać bardziej złośliwą, 
a czynnik reprodukcji R0 jest bardzo duży. W dobie Internetu jest odporna 
na lockdown, dystans społeczny i wszelakie restrykcje; można już mówić 
o panplotce. Jedynym lekarstwem i zarazem szczepionką jest sceptycyzm 
oraz zdrowy rozsądek. Gdy plotka pójdzie w świat, jej skutki są nieodwra-
calne, zwłaszcza w dobie Internetu. Modele i metody rozprzestrzeniania 
i tworzenia plotki ewoluują cały czas i są wraz z mechanizmami tworzenia 
przedmiotem badań naukowych.

Skutki działania plotki pokazuje też pewna historia. Guru miał problem ze 
swoim uczniem, który lubił rozmawiać o innych. Aby dać mu lekcję, guru 
powiedział: Zabierz ze sobą poduszkę i wejdź na wysoką górę. Potem stań pod 
wiatr i rozedrzyj powłoczkę. Następnie pozbieraj wszystkie pierza, tak byś miał 

na czym spać. Równolegle do plotki istnieją coraz częściej do nas docierające 
fake newsy, czyli  fałszywe wiadomości, często o charakterze sensacyjnym, 
publikowane w mediach z intencją wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu 
osiągnięcia korzyści finansowych, politycznych lub prestiżowych. Dzięki 
mediom fake news, może dotrzeć wszędzie w kilka godzin i cały świat, z nie-
wielkimi wyjątkami dowie się, że ... 

To tylko kilka przykładów mode-
li, a jest ich tyle, ile zjawisk nas 
otacza. Najwięcej kłopotów spra-
wiają układy dynamiczne, będące 
w ciągłym ruchu. Coraz to nowsze 
modele i lepsze komputery pró-
bują to okiełznać i może kiedyś im 
się to uda. Ale czy życie w tak zorganizowanym i algorytmicznym świecie 
nie będzie zbyt nudne? Na zakończenie wróćmy do „zarazy” z Delos. Może, 
gdyby Polacy zajęli się matematyką, to zamiast wojenki polsko-polskiej czy 
bezsensownych pomysłów, mielibyśmy jakieś ekonomiczne i społeczne lub 
inne pozytywne efekty.

matfan 

NOWY ROK SZKOLNY 
Na początku roku szkolnego czekaliśmy pełni obaw, ale i nadziei. Obaw, bo przecież sytuacja epidemiczna w Polsce jest ciągle dynamiczna. Na-
dziei, ponieważ liczyliśmy, że placówki oświatowe rozpoczną działalność w normalnym trybie, a dzieci i młodzież wrócą do szkół i przedszkoli. 
Ich dyrektorzy mieli zadbać o to, aby cały proces otwarcia szkół i prowadzenia zajęć odbywał się z zachowaniem wszelkich standardów bezpie-
czeństwa. Jak sobie poradzili z tym problemem? Zapytaliśmy o to dyrektorów kilku placówek oświatowych. 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KRZESZOWICACH
Po marcowym zawieszeniu zajęć nasza placówka wznowiła swoją dzia-
łalność 13 maja br. Już wtedy powstały różnego rodzaju procedury, m.in. 
związane z bezpiecznym pobytem dziecka w przedszkolu, do których ro-
dzice bez problemu się dostosowali. Do końca roku szkolnego przedszkole 
funkcjonowało bez zakłóceń, jednak wówczas do przedszkola uczęszczała 
niewielka ilość dzieci. 

Początek nowego roku szkolnego był wielką niewiadomą dla nas wszyst-
kich. Ponieważ nasze przedszkole jest wielką placówką, mieszczącą się 
w dwóch budynkach – do głównego budynku uczęszcza ok. 240 dzieci, 
natomiast do budynku szkoły ok. 70 dzieci – przyjmowanie ich w pierwszym 
dniu było nie lada wyzwaniem. Jednak ze względu na mniejszą liczbę dzieci 
w oddziałach mieszczących się w szkole, było to dużo łatwiejsze.  

Jak to mówią, początki są zawsze trudne i każdy z nas musiał odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości. Dotyczy to zarówno dzieci, rodziców, a także 
wszystkich pracowników przedszkola. Rzeczywiście w pierwszym dniu 
zarówno u nas, jak i w całej Polsce utworzyły się rano wielkie kolejki – przyj-

mowanie dzieci trwało bardzo długo. Jednak większość rodziców podeszła 
do sytuacji ze zrozumieniem. Wyciągnięte przez nas wnioski po tym dniu, 
pozwoliły wypracować system przyjmowania i odbierania dzieci, który  
– mam nadzieję – sprawdza się do dnia dzisiejszego. 

Należy zwrócić uwagę, iż praca przedszkola nie polega jedynie na przyjmo-
waniu i odprowadzaniu dzieci do rodziców. Praca przedszkola to głównie 
praca opiekuńcza, wychowawcza, dydaktyczna. W tej sferze do dnia dzisiej-
szego nie ma żadnych problemów. Odbywa się ona w sposób tradycyjny, 
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (częste mycie rączek przez 
dzieci, dezynfekowanie i wietrzenie pomieszczeń etc.). 

Przykrym jednak jest fakt, iż dzieci przed wejściem do przedszkola muszą 
rozstać się nie tylko z rodzicami, ale i ze swoimi ulubionymi zabawkami, któ-
re jak wiemy, w tych pierwszych dniach, zawsze były dla nich pocieszeniem. 

Miejmy nadzieję , że istniejąca sytuacja będzie już niedługo tylko złym 
wspomnieniem… 

anna warzecha 
dyreKtor przedszKoLa samorządoweGo w Krzeszowicach 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KRZESZOWICACH
W Liceum Ogólnokształcącym w Krzeszowicach wprowadziliśmy regula-
min szkolny, który określa i precyzuje zasady zachowań uczniów, nauczy-
cieli i personelu w zakresie sanitarno-epidemicznym w czasie zajęć szkol-
nych. Szkoła została doposażona w środki sanitarne, które w większości 
zapewniło MZ, m.in. maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, bezdoty-
kowy termometr do pomiaru temperatury. 

Mimo, iż początek roku szkolnego wywoływał pewne obawy, to wdrożone 
procedury, rozsądek i przestrzeganie zasad sanitarnych, przyniosły ocze-
kiwane rezultaty. U nikogo nie odnotowaliśmy objawów chorobowych 
typowych dla Covid19, do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe, a w prze-
strzeniach wspólnych wszyscy zakrywają usta i nos. Przy sprzyjających 
warunkach pogodowych, w czasie przerw, uczniowie korzystają z placu 
szkolnego, wietrzą pomieszczenia. Zajęcia wychowania fizycznego odby-
wają się na zewnątrz. Zdecydowana większość uczniów i nauczycieli jest 
zadowolona z możliwości stacjonarnej nauki, wierząc w to, że taki stan 
będzie możliwy do końca roku szkolnego. Wszelkie oddziaływania dydak-
tyczno-wychowawcze planujemy zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami 
uczniów, rodziców i prawa oświatowego, jeśli będziemy musieli zmienić 
sposób prowadzenia zajęć, to będą one ulegały modyfikacjom.

Życzymy sobie i wszystkim podmiotom oświatowym dużo zdrowia, 
spokoju i efektów naszej pracy, które będą powodem do zadowolenia.

aLicja miLczareK
dyreKtor Liceum oGóLnoKształcąceGo w Krzeszowicach

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W NAWOJOWEJ GÓRZE
Szkoła w Nawojowej Górze funkcjonuje w trybie stacjonarnym zgodnie 
z opracowanymi, na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN, procedurami 
organizacji pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego. Stworzenie 
wewnętrznych regulaminów pozwoliło dopasować procedury do panują-
cych w szkole warunków. 

Przestronne sale lekcyjne, mała liczebność klas, wykorzystanie dwóch 
wejść na teren szkoły, oddzielenie klas starszych od młodszych, oddziel-
ne szatnie – klasy starsze korzystają z boksów, młodsze mają wieszaczki 
zamontowane bezpośrednio przy swoich klasach, częste mycie rąk, odpo-
wiednie zabezpieczenie w środki ochrony osobistej oraz płyny do dezyn-
fekcji pozwalają zachować niezbędny reżim sanitarny. 

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi dokładają wszelkich 
starań, aby zadbać o bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno uczniów, jak 
i swoje. Cieszymy się, że możemy również liczyć na współpracę i zrozumie-
nie rodziców i samych uczniów, bo dla wszystkich najważniejszym celem 
jest ochrona naszego zdrowia i nauka w trybie stacjonarnym. 

agnIeszKa mItKa
dyreKtor szKoły podstawowej w nawojowej Górze
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1. Park Potockich w Krzeszowicach, pod panowaniem spadkobierców 
tego zacnego rodu, na którego smętne resztki spogląda tak zwany nowy 
pałac, jeszcze żyje barwami dawnej świetności. Ptaszki śpiewają, złoto, brąz 
i głęboka zieleń drzew coś przypominają, miejsca po zniszczonych ławkach 
straszą wyrwami. Prawowici, aktualni opiekunowie dbają o ten teren z roz-
machem iście hrabiowskim. Zapanowało właścicielskie w pustyni i puszczy. 
Wysokie trawy parku gotowe do ścięcia, niszczejące drzewa zamieniają się 
w pohukiwania przeszłości. Smutek wyje z każdego niemal kąta. Czy tak 
wygląda sarmacka jesień, będąca efektem sprawiedliwości dziejowej? Park, 
który latami dawał wypoczynek mieszkańcom – zamienia się w księżycowy 
krajobraz. A może by tak wrócić do dziesięciny, aby młodzi właściciele 
dawnej fortuny mieli pieniądze na doprowadzenie parku do normalności. 
Wszak im się to należy po dziadach i pradziadach.

2. Grom ekonomiczny zawitał na początku września do wielu domów w na-
szej gminie. Jego pomruki pojawiały się już wcześniej na anonimowych 
ulotkach informujących o decyzji podwyżki opłat za wywóz odpadów 
komunalnych. Rada Miejska podjęła tę ważną zmianę 23 lipca aktualnego 
roku. Ulotki miały charakter protestu wobec władzy. Żyjemy w społeczeń-
stwie demokratycznym. Szok podwyżkowy uderzy nie tylko po kieszeniach 

KORONAWIRUSEM JESIEŃ SIĘ ZACZĘŁA...
i żołądkach gminnych obywateli. To wynik globalnej beztroski. Jej odpryski 
trafiły do maluczkich. Od dnia 1.10.2020 roku opłatę podwyższono z 25 
złotych na 32.00 zł dla każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieru-
chomość. Niby nic. Po prostu kolejna konieczność dziejowa.

3. Jakoś tak się porobiło czy porąbało, że dojechać zwykłemu mieszkań-
cowi krzeszowickiej gminy do Szpitala Powiatowego w Chrzanowie jest 
trudno. Nie każdy ma samochód czy traktor, więc trzeba korzystać ze 
środków komunikacji publicznej. Kiedyś funkcjonowała linia busikowa 
pod sam szpital – bez przesiadki. Już jej nie ma, przynajmniej w praktyce. 
Jakoś tak się dzieje, że należąc do powiatu krakowskiego obywatele muszą 
– w ramach wolności wyboru – korzystać z usług powiatu chrzanowskiego. 
Przynajmniej w sferze zdrowotnej. Prywatny dojazd do szpitala stał się 
specyficzną drogą przez mękę, a przecież jadą tam czy też są dowożeni 
karetkami – ludzie chorzy. Nie wszystkich stać na prywatne auto, taksówkę, 
rower, hulajnogę, motor czy sąsiedzką pomoc. Do tego trzeba końskiego 
zdrowia.

KoLczasty 
Krzeszowice, 22.09.2020 r.  

Jest to już mój kolejny email, w przeciągu niemal trzech ostatnich lat, 
z prośbą o usunięcie wraków z parkingu przy ulicy Targowej 29. O ile zgła-
szane wcześniej pojazdy niezmiennie nadal znajdują się na parkingach, 
to w ciągu ostatnich miesięcy pojawiły się, po sąsiedzku, kolejne. Być 
może są to pojazdy kradzione, a być może ktoś postanowił zorganizować 
sobie lokalne złomowisko, widząc niemoc służb miejskich. Co więcej, 
w porzuconym VW w ciągu ostatnich tygodni pewna para ludzi co jakiś 
czas sypia w pojeździe, a młodzież, która regularnie pije na okolicznych 
ławkach alkohol, w przypadku opadów, przenosi się z ławek do pojazdu. 
Naprawdę godnym pożałowania jest zupełna bezsilność krzeszowickich 
strażników, zwłaszcza wobec ciągle powiększającej się strefy płatnego 
parkowania i chronicznego braku miejsc parkingowych na osiedlach. 
Z prawdziwą ciekawością chciałbym zobaczyć sprawozdanie z działalno-
ści SM Krzeszowice za ubiegłe lata.

Proszę o skuteczne podjęcie interwencji.

Z poważaniem

Piotr Piekarczyk

To już kolejne w ostatnim czasie zapytanie od zaniepokojonego mieszkań-
ca w tej sprawie.

Kwestię usuwania wraków reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), Prawo o ruchu drogowym. 
Zgodnie z art. 50A, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub 
pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usu-
nięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt właściciela lub posia-
dacza. Auto można odholować, gdy nie posiada tablic rejestracyjnych lub 
jego stan wskazuje na to, iż nie jest on dłużej użytkowany. Kiedy samochód 
zostaje uznany za „nieużytkowany”? Ustawodawca nie określił jasnych kry-
teriów przesądzających o uznaniu pojazdu za nieużywany.

Na początku informuję, że krzeszowiccy strażnicy miejscy, podejmując 
interwencje, zawsze muszą stosować procedury dozwolone prawem . Nie 
mogą pochopnie wydawać decyzji o usunięciu nieużytkowanego pojazdu, 
narażając Gminę na wydanie publicznych pieniędzy (holowanie i pilno-

wanie pojazdu na strzeżonym 
parkingu przez sześć lub więcej 
miesięcy). Koszty te są trudne do 
odzyskania i niewspółmierne do 
wartości owego pojazdu, który 
trafia przeważnie później na złom 
za kilkaset złotych.

Wszczęcie procedury prowadzącej 
do finału, jakim jest zabranie z par-

LIST DO REDAKCJI I ODPOWIEDŹ KOMENDANTA 
STRAŻY MIEJSKIEJ

kingu pojazdu, to żmudne i rozciągnięte 
w czasie postępowanie. Aby doprowadzić 
do spotkania z właścicielem auta, trzeba 
nieraz wertować historię sprzedaży tego 
pojazdu, gdyż niektórzy nie wyrejestro-
wują samochodu w urzędach komunika-
cyjnych. Procedura ta jeszcze się wydłuża, 
gdy przy ustalaniu dowiadujemy się, że 
właściciel pojazdu nie żyje albo mieszka na Ukrainie lub w Rosji. Tak jest 
w przypadku wymienionego w zgłoszeniu VW. Dopiero informacja z Sądu 
o spadkobiercach pozwoli wszcząć procedurę usunięcia pojazdu.

Przypadki nagannych zachowań młodzieży i bezdomnych w obrębie tego 
samochodu są na bieżąco monitorowane, tak przez policjantów, jak i straż-
ników.

Każde zgłoszenie jest indywidualnie analizowane i dopiero w przypadku 
braku wątpliwości strażnik wydaje dyspozycję usunięcia pojazdu. Stosowa-
na jednak praktyka polega przede wszystkim na ustaleniu właściciela lub 
spadkobierców pojazdu i doprowadzenia do usunięcia przez nich samo-
chodu. Decyzja o bezzwłocznym usunięciu pojazdu wydawana jest tylko 
w przypadku, kiedy stan techniczny pojazdu w sposób oczywisty zagraża 
bezpieczeństwu mieszkańców. W 2019 roku bezzwłocznie usunięto w Krze-
szowicach 2 pojazdy z ul. Aptecznej i 1 pojazd z ul. Armii Krajowej.

Zdarza się, że „wraki” to pojazdy kradzione lub porzucone przez obcokra-
jowców. Pojazdy pokazane na fotografiach przez Pana Piotra Piekarczyka 
nie są kradzione. W niektórych przypadkach przyczyną nieużytkowania aut 
to awarie (brak pieniędzy na remont) lub brak wiedzy kierowcy na temat 
kroków, jakie trzeba wykonać, by legalnie pozbyć się samochodu. Trwają 
rozmowy z osobami za nie odpowiedzialnymi. Nie wszyscy rozumieją, że 
auta czasowo nieużytkowane można do czasu naprawy parkować w innych 
miejscach, nie zajmując tak skąpych parkingów osiedlowych.

W naszym kraju funkcjonuje wiele stacji demontażu pojazdów, które mogą 
zapłacić właścicielowi za auto nawet kilkaset złotych. W Wydziale Komuni-
kacji zapłacimy jedynie za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i ewentualne 
pełnomocnictwo. Obecne prawo nie przewiduje jednak wysokich sankcji 
za porzucenie auta. Właścicielowi grozi jedynie niewielka grzywna. Podsu-
mowując temat można stwierdzić, że parkingi na ul. Targowej w Krzeszowi-
cach od czasu ich przebudowy, jako ogólnodostępne, są wykorzystywane 
przez kierujących nie tylko z pobliskiego osiedla. Brak odpowiedniego 
oznakowania nie wyklucza tej ogólnodostępności. Przykład stanowi osie-
dle przy ul. Aptecznej, gdzie parkują tylko mieszkańcy. W ciągu ostatnich 
5 lat krzeszowiccy strażnicy przyczynili się do usunięcia 23 pojazdów (nie-
użytkowanych) z terenu całej gminy.

janusz mItKa 
Kom. sm  Krzeszowice
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ŚWIAT BEZ ŚMIECI  
JEST PIĘKNY
„Świat bez śmieci jest piękny” – pod takim hasłem odbyła się kolejna 
impreza zorganizowana przez Kacpra Ropkę i Patryka Muchę. Kacper 
od 3 lat niestrudzenie stara się dbać o to, aby krzeszowickie Dzikie Plan-
ty były, chociaż przez jakiś czas, wolne od śmieci. Swoim zaangażowa-
niem przekonuje coraz więcej osób do uczestnictwa w swoich akcjach. 
Pod koniec sierpnia na terenie parku i wzdłuż Krzeszówki śmieci zbierało 
80 osób w różnym wieku. Byli też harcerze z Krzeszowic i Woli Filipowskiej 
oraz młodzi druhowie z OSP Krzeszowice. Niestety było czym zapełnić aż 
30 sporych rozmiarów worków. Wszystko to odbywało się w znakomitej 
atmosferze. Od strony organizacyjnej impreza była świetnie przygotowana. 
Każdy z uczestników otrzymał worki, rękawiczki i inne niezbędne akcesoria. 
Dla najskuteczniejszych sprzątaczy nagrodę (głośnik JBL) ufundował radny 
Leszek Kramarz. Trafiła ona do harcerzy z Woli Filipowskiej. Chcę podzięko-
wać OSP Krzeszowice za współudział i zabezpieczenie naszego przedsięwzię-
cia. Dziękuję też sponsorom, firmom i instytucjom, dzięki którym mogliśmy 
zorganizować to wydarzenie. Żeby nasza praca nie szła na marne, to miesz-
kańcy Krzeszowic powinni dbać na co dzień o czystość zielonych, wspólnych 
przestrzeni. Do tego bardzo zachęcam – mówi Kacper Ropka.

Niestety apele jak na razie nie wiele dają, bo już dzień po akcji, o której pi-
szemy, w pięknie wysprzątanych miejscach ponownie pojawiły się śmieci, 
i to w sporych ilościach. Kacper, jego koleżanki i koledzy nie zamierzają się 
jednak poddawać i nadal będą aktywni. 

marian LewicKi

ŻYWNOŚĆ W MIĘKINI
17 września zakończyliśmy realizację programu pomocy żywnościo-
wej (Podprogram 2019). Dzięki temu w okresie od lutego do września 
2020 roku 23 osoby z Miękini i okolic, spełniające kryteria programu, 
otrzymały paczki, łącznie ponad 1800 kg podstawowych artykułów 
żywnościowych. 

Wszystkie osoby biorące udział w realizacji tego zadania (Stanisław La-
soń, Mariusz Rozmus, Bogdan Kurdziel, Wacław Cieciak, Ewa i Honorata 
Kłosowskie – pracownice GOPS w Krzeszowicach) pracowały w ramach 
wolontariatu. Za okazaną pomoc i zaangażowanie składam im wszystkim 
serdeczne podziękowania. Równocześnie informuję, że zostały poczynio-
ne starania mające na celu kontynuowanie tej ważnej i pożytecznej akcji 
pomocy żywnościowej dla mieszkańców Miękini. 

mirosław KłosowsKi 

We wrześniu kolejnych sześć ton żywności trafiło do ponad trzystu po-
trzebujących z Krzeszowic. Tym razem w rozładunku transportu pomagali 
strażacy z OSP Krzeszowice. Akcję dystrybucji od kilku lat prowadzi In-
terwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej, we współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

marian LewicKi

Na pewno lekcje WF należą do jednych z najprzyjemniejszych, zwłaszcza, 
gdy odbywają się na świeżym powietrzu. Kiedy jest ciepło i świeci słońce 
bieganie czy inne ćwiczenia sprawiają prawdziwą radość. Taką lekcję wła-
śnie, z uczniami 7 b ze Szkoły Podstawowej nr 2, prowadziła na krzeszowic-
kich plantach nauczycielka Alicja Dąbek. A że klasa jest zdyscyplinowana, 
to krótka przerwa na fotografię nie zakłóciła rytmu zajęć.

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

SENIORZY  
W PŁAWNIOWICACH 
„Pogoda nam się udała” – często słyszeliśmy to zdanie podczas 
wycieczki, na którą wybraliśmy się 12 września. Seniorom z Klubu 
Senior+ pogoda zawsze sprzyja! W tę słoneczną sobotę wybraliśmy 
się na Śląsk. Niewiele osób wie, że nieco ponad godzinę drogi od 
Krzeszowic znajduje się przepiękny kompleks parkowo-pałacowy 
w Pławniowicach. 

Zwiedziliśmy wykończone drewnem pokoje, salę koncertową i biblioteki. 
Największe wrażenie zrobił na wszystkich wygląd zewnętrzny budynku, 
przypominający bajkowy zamek. Dookoła niego rozciąga się zadbany park, 
a kilkadziesiąt metrów dalej Jezioro Pławniowice, które również warto 
zobaczyć, będąc w tych okolicach. Cieszymy się, że po ponad pięciu latach 
działalności i tak wielu wycieczkach, udało nam się zaskoczyć naszych se-
niorów czymś nowym i zabrać ich w tak piękne miejsce, o którym wcześniej 
nie słyszeli. 

aGnieszKa szczuKa-ciapała 

AKTYWNY SENIOR
Ruch i aktywność fizyczna są przydatne w każdym wieku. Ćwiczenia 
sprawiają, że nasze serce i mózg pracują lepiej, mamy lepsze samo-
poczucie, a dodatkowo zapobiegamy depresji i wzmacniamy mięśnie. 
I właśnie dlatego w Klubie przy Rynku w Nowej Górze wznowiliśmy 
zajęcia. 
Spotkania prowadzi Beata Kuźnik, która w 1999 roku ukończyła kurs 
nauczycielski w Tyrolu. Ćwiczenia są ukierunkowane na wzmacnianie krę-
gosłupa, rozciąganie i relaksację, a prowadząca otacza uczestników zajęć 
życzliwością oraz zrozumieniem. Zajęcia odbywają się w grupie do 10 osób, 
a poziom ćwiczeń dostosowany jest do możliwości uczestniczek. 

W każdy czwartek o 10.30 zapraszamy na matę!

Katarzyna nIedoba
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JUROMANIA
Tegoroczna Juromania nie ominęła gminy Krzeszowice. Trzecia już 
edycja Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej, organizowanej dzięki 
współpracy małopolskiego i śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, od-
bywała się pod hasłem przewodnim „Uczta na Jurze”. Zamek Tenczyn 
w pięknym stylu przypomniał, że Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
ma także swoje południowe rubieża, i że są one turystycznie niemniej 
atrakcyjne, niż północna część wyżyny.
Przybyłym turystom zaproponowaliśmy ucztę w iście królewskim stylu, 
nawiązując do legendy, w myśl której na Zamku Tenczyn miało odbywać 
się wesele Jadwigi Andegaweńskiej i Jagiełły. Mało kto dziś pamięta, że 
niebagatelną rolę w doprowadzeniu do tego zamążpójścia, które połą-
czyło Koronę i Litwę w jeden organizm państwowy, miał właściciel zamku 
Tenczyn – Jan Tęczyński – kasztelan wojnicki i krakowski, przywódca obozu 
„Panów Krakowskich”, ochmistrz dworu Królowej Jadwigi i wykonawca Jej 
testamentu. 

Czy to królewskie wesele faktycznie odbywało się w Rudnie? Tego z pew-
nością stwierdzić nie możemy – wszak wieść o tym zachowała się tylko 
w ludowych przekazach. Bez grama wątpliwości możemy za to stwierdzić, 
że podczas Juromanii na Tenczynie zabawa była przednia. Wydarzenie, 
przygotowane przez Stowarzyszenie Nasz Tenczynek i Fundację New Era 
Art rozpoczęło się już w piątkowy wieczór. Wtedy to po raz kolejny dali-
śmy turystom możliwość zwiedzania zamku nocą, gdy wapienne mury 
oświetlają jedynie księżyc oraz ogień maźnic i pochodni. W tej tajemniczej 
atmosferze wprowadzaliśmy gości na dziedziniec, gdzie czekały na nich 
kolejne atrakcje: pokaz fireshow, w wykonaniu Teatru Tańca Wiwern oraz 
plenerowe kino, podczas którego mury zamku przyodziały się piękną ilu-
minacją w czerwono-żółte barwy. Tak zakończyliśmy naszą pierwszą ucztę 
– ucztę kinomana.

Ci, którzy towarzyszyli nam podczas obu dni Juromanii mogli nieco się 
zdziwić, jak podczas piątkowej nocy zmienił się zamkowy dziedziniec. Wio-
ska Żywej Archeologii przeniosła nas w świat średniowiecza – od bladego 
świtu trwały wszak przygotowania do Królewskiej Uczty! Nie zabrakło epo-
kowego obozowiska, pięknych straganów, na których rekonstruktorzy pre-
zentowali często wymarłe już dziś zawody. Z biegiem czasu jadłem zapeł-
niały się stoły, a zgromadzonym na zamku towarzyszyła woń wędzonych 
mięs, gotowanych potraw i pieczonych podpłomyków. Średniowieczna 
osada, prezentująca sztukę przygotowywania dawnych kulinariów, uprzy-
jemniała pobyt turystów na zamku, jednocześnie upowszechniając nasze 
dziedzictwo kulinarne – odchodzące bezpowrotnie w przeszłość smaki, 
zapachy, receptury, które przecież doskonale wpisują się w silny i rosnący 
ciągle nurt „Slow Food”, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie na czy-
stą ekologicznie żywność od rodzimych, lokalnych producentów. 

Atrakcji nie brakowało także dla najmłodszych: warsztaty lepienia z gli-
ny, strzelania z łuku, przyozdabiania „zamkowych” ciasteczek cieszyły się 
olbrzymią popularnością. Artystyczne dusze mogły – patrząc na okrągłe 
okiennice dawnej zamkowej kaplicy – wziąć udział w warsztatach tworze-
nia witraży. Na terenach dawnej zamkowej winnicy i sąsiedniego „browa-
rzyska” odbył się plener malarski i warsztaty fotograficzne. Na podzamczu 
swoje umiejętności prezentowali konni rycerze, którzy kopiami, z chirur-
giczną precyzją, strącali co raz to mniejsze przeszkody. W końcu, w zacie-
kłym pojedynku starli się, pokazując zgromadzonej gawiedzi skąd wziął się 
frazeologizm o „kruszeniu kopii”. Po pojedynku dzielni rycerze, otoczeni sła-
wą i wianuszkiem niewiast, dołączyli do królewskiej uczty, która trwała na 
dziedzińcu. Na tych, którzy zdecydowali się zostać z nami do końca, czekał 
jeszcze koncert muzyki historycznej i pokazy kuglarzy. Zmęczeni zabawą 
mogli gasić pragnienie pysznym, lanym z beczki… kwasem chlebowym! 
Nawet na Królewskim Weselu potrafiliśmy się świetnie bawić bez alkoholu. 

Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do nas podczas tej 
świetnej zabawy, ale szczególne słowa uznania kierujemy do tych, którzy 
przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia. Ze swojej strony serdecznie 
dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia Nasz Tenczynek za zaufanie i powierze-
nie mi koordynowania tego niezwykłego wydarzenia. 

Nie wiem, jak Wy, ale my – na Zamku Tenczyn – nie możemy doczekać się 
kolejnej Juromanii.

 
teKst: robert szczuKa – fundacja new era art

zdjęcia: marian LewicKi
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30 sierpnia w Tenczynku odbyło się charytatywne wydarzenie na rzecz 
FUNDACJI Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT. Pokazy jeździeckie, turnieje szer-
miercze, czas spędzony z końmi, koncerty Conspiry i Urszuli Stosio na 
długo pozostaną w pamięci. Tak niezwykła atmosfera mogła być tylko 
tutaj!
Pożegnanie lata w Fundacji Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT nie mogło odbyć 
się zwyczajnie. Leśna polana, na której zamieszkali podopieczni fundacji: 
konie, koty, psy (a nawet koza!), już od wiosny zamieniła się w wyjątkową 
przestrzeń, w której każdy, kto kocha naturę i zwierzęta, poczuje się po pro-
stu dobrze. Dlatego dzień podsumowujący letnie, leśne przygody wypełni-
liśmy niecodziennymi atrakcjami. Zostały one zorganizowane w szczytnym 
celu – by pomóc naszym zwierzętom, domownikom tenczyńskiego lasu.

Na odwiedzających, sympatyków czy wolontariuszy fundacji czekały 
pracowicie przygotowywane pokazy konne. Najmłodsze amazonki wy-
stąpiły w kadrylu (synchroniczna jazda konna). Dziewczynki pod okiem 
szkoleniowca, Anny Pachli, musiały się wykazać uważnością, umiejętnością 
współpracy: nie tylko z końmi, ale również ze sobą nawzajem. Tylko nie-
liczni wiedzą, jak bardzo jest to trudne. Anna Pachla zachwyciła wszystkich 
jazdą na ogierze rasy lusitano, pochodzącym z Portugalii. Przepiękny pokaz 
ujeżdżenia w rytm muzyki zrobił ogromne wrażenie na widowni. Nie każdy 
może zobaczyć tak tańczącego konia!

Na leśnej polanie podziwialiśmy także pokaz szermierki UKS Topór Krze-
szowice. Małe adeptki szpady z trenerem Szczepanem Kuźmickim przybli-
żyli nam nieco arkana tego pięknego sportu. Wszyscy mogli wziąć udział 
w loterii (każdy los wygrywał, na przykład przywilej wyczyszczenia konia!), 
kupić pamiątkowe gadżety fundacji, nakarmić końskie łasuchy ulubionymi 
marchewkami.

Towarzyszył nam zespół Conspira Dariusza Dzidy w rytmach bluesa. Ze 
sceny wzniesionej z kostek siana płynęły dźwięki harmonijki i gitary. Wy-
stęp sprawił ogromną radość miłośnikom tego gatunku muzyki. Ukorono-
waniem wydarzenia stał się klimatyczny gitarowy występ Urszuli Stosio. 
Magiczne brzmienie gitary rozbrzmiewało w pięknej, leśnej scenerii, łapiąc 
za serce nie tylko melomanów.

ZAKOŃCZENIE LATA W TENCZYŃSKIEJ FUNDACJI



www.ckiskrzeszowice.pl [ 35 ]

To niesamowite, pełne różnorodności wydarzenie zostało zorganizowane 
po to, by sprawić przyjemność gościom i pozwolić się poznać niedawno 
powstałej FUNDACJI Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT.

Anna Pachla, prezes i inicjator fundacji, ma wieloletnie doświadczenie 
w pracy z końmi. Jest szkoleniowcem, instruktorem sportu, sędzią 3 dyscy-
plin jeździeckich PZJ (Polski Związek Jeździecki), aktywnym zawodnikiem 
i niesamowitym człowiekiem o wielkim sercu. Zakładając FUNDACJĘ 
Z MIŁOŚCI DO ZWIERZĄT, miała na celu nie tylko pomóc zwierzętom, ale 
również stworzyć dobre, pełne serdeczności miejsce dla wszystkich, którzy 
pragną spędzić swój czas w otoczeniu zwierząt i przyrody. Tak powstało to 
wyjątkowe miejsce na mapie Małopolski. Leśna przystań, w której lokalna 

KRATER NA BABIEJ
Wycieczka na Babią Górę cieszyła się bardzo dużą popularnością. 
Mimo że niedzielny poranek przywitał nas deszczem, to i tak na twa-
rzach uczestników gościł uśmiech. 
Po drodze zaklinaliśmy pogodę naszą ulubiona piosenką, proszącą słońce, 
żeby zaświeciło. Wędrówkę rozpoczęliśmy na Przełęczy Krowiarki. Zgodnie 
z założeniami podzieliliśmy się na dwie grupy – kameralna grupka poszła 
niebieskim szlakiem, zwanym Dolnym Płajem, do schroniska na Marko-
wych Szczawinach, natomiast czerwonym szlakiem ruszyła zdecydowana 
większość grupy. Nie przeszkadzała nam mżawka, założyliśmy peleryny 
i ciesząc się, że nie leje, w podgrupach ruszyliśmy w górę. Pierwszy przy-
stanek był na Sokolicy. Rozsiedliśmy się wygodnie na licznych ławeczkach, 
apetycznie zajadając się przyniesionymi kanapkami. Zrobiliśmy zdjęcie 
grupowe i indywidualne sesje. Niestety nie było nam dane podziwiać 
pięknej panoramy z platformy widokowej, ale nikt z tego powodu nie na-
rzekał. Mgła pokazywała nam się w przeróżnych odsłonach.

Cały czas dopisywał nam dobry humor. Odpoczęliśmy i ruszyliśmy w dalszą 
drogę. Mgła i chmury towarzyszyły nam już do końca, czasami rozstę-
pując się i odsłaniając widoki. Na Gówniaku chmury okazały nam trochę 

społeczność będzie mogła złapać oddech i poczuć radość obcowania ze 
zwierzętami. Wiele z nich zostało uratowanych przed cierpieniem; niektóre 
otrzymały drugą szansę na życie, unikając rzeźni.

Znaczna część koni wymaga specjalnej opieki, diety i rehabilitacji. O dobro-
stan kilkunastu koni i kucy, kilku kotów i psów dbają członkowie fundacji 
i wolontariusze. Jest nas niewielu, pracujemy ciężko, z zaangażowaniem 
i bezinteresownie, tworząc miejsce, w którym świat wydaje się lepszy. 
Fundacja utrzymuje się z darowizn oraz sprzedaży usług, takich jak lekcje 
jazdy konnej i szkolenia, z których dochód jest w całości przekazywany na 
realizację celów statutowych fundacji.

teKst: nataLia radziechowsKa, zdjęcia: marian LewicKi

łaskawości i mogliśmy zobaczyć, skąd przyszliśmy. Za to na Babiej Górze 
zdecydowanie się rozjaśniło, nie padało, nawet nie mżyło. Po dłuższej chwili 
odpoczynku w słońcu, odbyliśmy sesję zdjęciową i ruszyliśmy dalej. Przed 
nami było zejście nienależące do łatwych – dobrze, że kamienie na rumo-
wisku były suche. Na szczęście wszyscy zeszliśmy szczęśliwie, a w nagrodę 
ukazał nam się widok nietuzinkowy, taki, jakiego w pogodny dzień nie ma  
– po prawej stronie, w dolinie, „utopiła” się chmura. Widok przypominał 
dym unoszący się z krateru. Było zjawiskowo.

Wyruszyliśmy w dalszą drogę, minęliśmy Przełęcz Brony, Małą Babią i ze-
szliśmy do schroniska na Markowych Szczawinach. Tam spotkaliśmy się 
z grupą, która szła dolnym Płajem. Wszystkim bardzo smakowały schroni-
skowe specjały, było tam ciepło, sucho i przytulnie. Przed nami były jeszcze 
prawie dwie godziny drogi. Wyruszyliśmy ochoczo – nie przeszkadzało 
nam to, że oprócz mgły i chmur, dopadła nas znowu mżawka. Dotarliśmy 
do autokaru na wyznaczoną godzinę – punktualni jak zawsze, zadowoleni, 
z naładowanymi bateriami, mając w pamięci niecodzienną odsłonę Babiej 
Góry i planując kolejną, wspólną wędrówkę. 

teKst: teresa śLusarczyK, zdjęcia: andrzej roKicKi



[ 36 ] – Magazyn Krzeszowicki 10/2020

4 września nad zalewem Kryspinów odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Porozumienie Pod-
krakowskie.
Przewodniczącą zebrania została Alicja Wójcik – wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu, protokołowała Alicja Milczarek – dyrektor Liceum Ogólnokształ-

POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE
cącego w Krzeszowicach. Merytoryczne sprawozdania zaprezentowały: 
przewodnicząca Stowarzyszenia Elżbieta Burtan oraz przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej Urszula Stochel. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie. 
Podobnie jednogłośnie wybrano nowe władze Stowarzyszenia. Przewodni-

Chodził, chodził i wychodził, a teraz może jeździć bez względu na porę 
roku i warunki atmosferyczne. To historia starań Stanisława Stachow-
skiego i w konsekwencji utwardzenie dróg polnych 123 i 56, z których 
korzysta on sam, inni mieszkańcy Dębnika, a także myśliwi. 
Inicjatywę zaradnego gospodarza wsparł burmistrz Wacław Gregorczyk, 
podejmując się rozmów z KW Czatkowice celem pozyskania kamienia 
i zapewniając środki na jego transport. Sam zainteresowany pokrył koszty 
pracy koparki. Kamień nieodpłatnie przekazała Kopalnia Wapienia Czat-
kowice – to decyzja prezesa Pawła Danka, wspierana przez Andrzeja Fur-
manika z Rady Nadzorczej. Nad realizacją zadania czuwała naczelnik Ewa 
Baranowska. W ciągu lat 2017, 2018 i 2020 Kopalnia przekazała 300 ton 
kamienia. Wcześniej jazda drogą 123 przez tzw. „wąwóz”, zimą była niemoż-
liwa. Na przedwiośniu, gdy ziemia rozmarzała, drogą 56, prowadzącą do 
gospodarstwa pana Stanisława, nie dało się także przejechać. O transporcie 
zboża i innych płodów nie było mowy. Teraz jest tak, jak być powinno – obie 
drogi są utwardzone, a zadowolony gospodarz Stanisław Stachowski jest 
wdzięczny Władzom Gminy i Dyrekcji Kopalni.

maciej LiBursKi

CHODZIŁ, CHODZIŁ, I WYCHODZIŁ

Uczniowie klasy piątej Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze wzięli 
udział w warsztatach plastycznych finansowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Krakowie, a przeprowadzonych przez artystkę Dagmarę 
Kwiatek w Galerii ,,Kamienny Kwiatek”.
Podczas wizyty w Galerii w Nawojowej Górze dzieci obejrzały wspaniałą 
wystawę zdjęć ,,Komediowa Fotografia Dzikiej Przyrody” oraz poznały róż-
ne techniki malarskie i rysunkowe, m.in.: rysunek węglem, pastelami, ołów-
kami oraz malowanie farbami olejnymi i wodnymi. Pod kierunkiem pani 
Dagmary powstały różnokolorowe obrazy i rysunki, ukazujące najpiękniej-
sze zabytki powiatu krakowskiego – kościoły, pomniki przyrody, zabytkowe 
budowle. Dziecięce obrazy zostaną wyeksponowane na terenie Galerii  
w Nawojowej Górze, równocześnie wezmą udział w konkursie plastycz-
nym. Zwycięskie prace zostaną dodatkowo zreprodukowane na torbach 

ekologicznych, które otrzymają młodzi artyści i ich bliscy. Wręczenie na-
gród odbędzie się podczas wernisażu w ustalonym terminie.

Zajęcia pozwoliły uczniom nie tylko wzbogacić wiedzę z zakresu sztuk 
plastycznych, ale również rozwinąć swoje umiejętności, wzbudzić zain-
teresowanie malarstwem i rysunkiem oraz poczuć niezwykłą atmosferę 
tego urokliwego miejsca, którym jest Galeria „Kamienny Kwiatek”, wraz z jej 
malowniczym otoczeniem. To nie pierwsze tego typu zaproszenie uczniów 
naszej szkoły przez Panią Dagmarę Kwiatek do współpracy. Za to wszystko 
bardzo serdecznie dziękujemy Organizatorom!

B. rozmus

WARSZTATY W GALERII ,,KAMIENNY KWIATEK”
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OGRODY TĘCZA
„Tęcza” to jeden z mniejszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie gminy Krzeszowice. Tu działkowcami od lat 80. są zasłużeni dla ROD 
pani Anna i pan Franciszek.

Od półtora roku posiadaczem jednej z działek jest pan Zbigniew. Pani Anna do chwili obecnej pełni różne funkcje we władzach działkowców, a pan Franci-
szek przez wiele lat, jeszcze do niedawna, był nieocenionym gospodarzem działek. Gdy pan Zbigniew spędza wolny czas z synkiem Wojtkiem, żona Kamila 
w domu opiekuje się półtorarocznym Mikołajem. Działka to dla wszystkich miejsce, gdzie pracując, można odpocząć.

maciej LiBursKi

DOLINA RACŁAWKI
Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że stolicą sobotnio-niedzielnego 
wypoczynku w Dolinie Racławki jest Dubie z Doliną Pstrąga. Sobota,  
5 września, była kolejną tego lata, gdzie Dolinę Pstrąga odwiedziło 
setki turystów. W smażalni pod skałką można było odpocząć po tru-
dach wędrówek. Tak też zrobiły Agnieszka i Ewa z Krakowa.
W oczekiwaniu na smażonego pstrąga sympatyczne turystki powiedziały 
mi, że przeszły całą dolinę i są nią zachwycone. Zapewniały, że wrócą tu 
jeszcze nie raz. Choć obie są z Krakowa, to Agnieszka od 13 lat mieszka 
i pracuje w Warszawie. Ewa natomiast wciąż mieszka w dzielnicy Nowa 
Huta i pracuje w Krakowie. W pobliżu smażalni, na huśtawce, odpoczy-
wała trójka rodzeństwa – Tosia, Zosia i najmłodszy Tymek. Od rodziców 
dowiedziałem się, że też przyjechali z Krakowa. Pod skałką, bliżej strumyka, 
kilkumiesięczny Gniewko opiekował się mamą, a nieco starsza Halszka nie 
pozwalała tacie na chwilę wytchnienia.

Zabytkową Warszawą Michała Miłka, mieszkającego w pobliskich Pisarach, 
interesowały się panie Helena i Anna. W końcu pojawił się dym, zaczęła grać 
orkiestra – był to znak, że u siedleckich seniorów rozpoczęło się wyjazdo-
we Święto Pieczonego Ziemniaka. Zespół Senior Band, w składzie Józek, 
Jasiek, Rysiek, nieoczekiwanie zasilił szef smażalni Józek Maciejowski. Kiedy 
zawodowy kucharz Paweł i jego pomocnik Marian przygotowali ziemnia-
czane pyszności, mogły im jedynie dorównać pstrągi ze smażalni. Były też 
inne wyśmienite potrawy. A co najważniejsze – śpiewy i tańce. Zrobił się 
taki mały festyn z wieloma atrakcjami. To na ten festyn specjalnie przyje-
chały panie Zofia i Halina z Krzeszowic, podobno seniorki. Święto Pieczo-
nego Ziemniaka zrealizowano z budżetu Gminy, przy wsparciu sponsorów 
Heleny Szlachty, Marii Strączek, Alicji Molik, Stanisława Pasternaka. Nad 
realizacją imprezy czuwały szefowe: Stowarzyszenia Razem – Anna Wróbel 
i KGW – Anna Szlachta.

maciej LiBursKi

czącą Stowarzyszenia została Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów, skład 
Zarządu i Komisje Statutowe jedynie poszerzono.

To słuszna decyzja – podkreślali uczestnicy zjazdu, bo po co zmieniać coś, 
co jest dobre i sprawdzone. W skład Zarządu i Komisji weszli m.in. członek 
Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Zabierzów Andrzej Krawczyk, przewodniczący Rady Gminy 
Zabierzów Henryk Krawczyk, radny Rady Gminy Zabierzów Jerzy Cywicki, 
z gminy Krzeszowice przewodnicząca Stowarzyszenia „Otwórzmy przed 
Nimi Życie” Janina Lasoń, burmistrz Gminy Wacław Gregorczyk. W zebra-

niu uczestniczyli także, reprezentujący gminę Krzeszowice, radna Rady 
Miejskiej Dorota Marek, przedstawiciel Krzeszowickiego Centrum Zdrowia 
Michał Matysik. Po Walnym Zebraniu odbyło się spotkanie integracyjne 
członków i sympatyków Porozumienia Podkrakowskiego, które skupia 
przedstawicieli gmin Powiatu Krakowskiego.

maciej LiBursKi
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ZIOŁA 
12 września Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „NA WULKANIE” 
w Miękini po raz kolejny zaprosiło nas na wycieczkę, dzięki której 
mieliśmy okazję poznać różne gatunki ziół i roślin użytecznych. Były 
wśród nich nie tylko znane i popularne, ale przede wszystkim te bar-
dzo pospolite, traktowane w dzisiejszych czasach jako chwasty. 
W dobrych humorach, przy słonecznej pogodzie, zaopatrzeni w aparaty 
fotograficzne, uśmiech na ustach i wiedzę pani Janiny Podgórskiej, która 
od dawna zajmuje się ziołami, wyruszyliśmy na edukacyjny spacer. Ma-
szerowali z nami między innymi: radna RM Anna Łukasik, z-ca dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach Barbara Grabowska, turyści 
z dalekiego Podlasia, osoby z Krakowa, Trzebini, Chrzanowa, a także wielo-
letni sołtys Bogdan Kurdziel, Agata Kuczara – sekretarz stowarzyszenia „NA 
WULKANIE”, z córką i siedmioletnią wnuczką Julką, które od lat uczestniczą 
w imprezach zielarskich i konkursach na najlepszy bukiet z ziół. 

W czasie spaceru edukacyjnego, oprócz praktycznego poznania wielu 
ziół, między innymi: wrotycza, chrzanu pospolitego, głogu, dziewanny, 
podziwialiśmy uroki jesiennej Miękini. Na koniec był poczęstunek – kieł-
baski z rusztu i ziemniaki pieczone w popiele, przygotowany i serwowany 
przez członkinie Stowarzyszenia – Ewę Kłosowską i Julittę Liszkę-Nowo-
rytę. Dodatkową atrakcją było smakowanie domowych soków i syropów 
wykonanych z łatwo dostępnych roślin, takich jak mlecz, dziki bez, dzika 
malina, aronia. Innym ciekawym elementem edukacyjnego spaceru był 
wykład na temat właściwości leczniczych pijawek i ich wypływu na zdrowie 
każdego z nas. Każdy z uczestników otrzymał od Stowarzyszenia broszurkę 
zawierającą opisy i zdjęcia wybranych ziół, po to, by w każdej chwili mógł 
samodzielnie skorzystać z dobrodziejstwa Matki Natury.

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.

teKst: mirosław KłosowsKi 
prezes stowarzyszenia na wuLKanie

zdjęcie: maciej LiBursKi



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@�����.���



Szanowni Państwo 
Po raz kolejny witamy na łamach Magazynu 
Krzeszowickiego.

Dzisiaj pragniemy przedstawić Wam usługę 
wykonania nowej biżuterii z dostarczeniem 
własnego złota. 

Każdy z nas posiada w domu starą, złotą biżu-
terię. Nieużywane lub popsute wyroby, ewen-
tualnie te, które nam się przez lata znudziły.
Poniewierają się po szkatułkach czy szufla-
dach, kurząc się i starzejąc, zamiast cieszyć  
i być ozdobą. 

Na czym to polega?
Teraz korzystając z naszej Usługi, możecie 
wybrać model z naszych kolekcji, zostawić 
stare złoto i zamówić nową biżuterię płacąc 
tylko za robociznę i ewentualnie kamienie 
szlachetne.

Dodatkowo, oprócz szerokiej oferty wzorów, 
oferujemy również możliwość zaprojekto-
wania biżuterii swoich marzeń. Zamówienia 
indywidualne można skadać bezpośrednio  
w naszym sklepie w Krzeszowicach lub pisząc 
na: projekty@wec.com.pl. 

Dla naszych stałych Klientów, którzy posia-
dają naszą Lojalnościową Kartę dokładamy  
dodatkowe 5% na wspomnianą usługę.  

5% 
na usługi z materiału 
Klienta

Zapraszamy Was serdecznie na Rynek 2 
w Krzeszowicach, gdzie udzielimy szczegóło-
wych informacji odnośnie wyżej wspomnia-
nych usług.

Biżuterię, którą tworzymy możecie obejrzeć 
na naszej stronie internetowej: wec.com.pl

Ponadto w październiku udzielamy rabatu  
w wysokości:  

Pon. – Pt: 9:00 - 17:00
Sb: 9:00 -  13:00
Tel. 733-556-620

www.wec.com.pl

Węc-Twój Jubiler
Krzeszowice
Rynek 2
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Klienta

Zapraszamy Was serdecznie na Rynek 2 
w Krzeszowicach, gdzie udzielimy szczegóło-
wych informacji odnośnie wyżej wspomnia-
nych usług.

Biżuterię, którą tworzymy możecie obejrzeć 
na naszej stronie internetowej: wec.com.pl

Ponadto w październiku udzielamy rabatu  
w wysokości:  

Pon. – Pt: 9:00 - 17:00
Sb: 9:00 -  13:00
Tel. 733-556-620

www.wec.com.pl

Węc-Twój Jubiler
Krzeszowice
Rynek 2




