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Rok 1992 w polskiej rzeczywistości należał do nader gorących. Temperatura polityczna, społeczna czy ekonomiczna bliska była wulkanicznym 
wybuchom. 22 listopada tegoż roku, na zaproszenie Komitetu Obywatelskiego w Krzeszowicach gościł w naszym mieście były Minister Obrony 
Narodowej w rządzie J. Olszewskiego, dr Jan Parys. Już dawno sala Krzeszowickiego Ośrodka Kultury nie oglądała takich tłumów – na spotkanie 
przybyło około 150 osób. Jak to zwykle na spotkaniach ze znanymi politykami bywa, przyszli ludzie zgadzający się z poglądami gościa, jego 
przeciwnicy oraz po prostu ciekawscy, chcący „na żywo” zobaczyć człowieka, którego osoba przez kilka miesięcy nie schodziła z pierwszych stron 
gazet. Jan Parys pozostawił po sobie wrażenie człowieka opanowanego i pewnie przedstawiającego swe racje. Wystąpił on w Krzeszowicach jako 
lider Ruchu III Rzeczypospolitej, prowadząc już kampanię przedwyborczą. Aż trudno uwierzyć w tak szybki upływ czasu – mija 28 lat od tamtych 
gorących chwil. Czas historii co chciał to przykrył, wyostrzył, zanurzył w rzece niepamięci lub rwącym potoku naszych aktualności. Pytania 
padające z sali dotyczyły przeszłości, czyli – teczek, teraźniejszości – czyli programu partii oraz przyszłości, czyli ewentualnego dojścia do władzy. 
Spotkanie trwało około dwóch godzin. A mogło być dwa razy dłuższe.(...) Gość udawał się na kolejną prelekcję do Makowa Podhalańskiego.

Listopad był i jest dla Polaków niebezpieczną porą. Tragiczne powstanie z 1830 roku z dalszymi historycznymi konsekwencjami, atmosfera 
przemijania, smutku i śmierci, ale i radosny czas nadziei 1918 roku – odzyskania niepodległości. Co roku – w powtarzalnym rytmie przypomina 
się przeszłość. To żarna różnych przemówień akademijnych, które z perspektywy lat są kodem do naszej współczesności. W roku 1992 ówczesny 
Burmistrz Miasta Zygmunt Kuchta – tak zakończył swe przemówienie w dniu 11 listopada: Zmieniające się warunki polityczne w Europie 
stawiają nas przed wielką szansą nawiązania autentycznej współpracy z naszymi sąsiadami i doścignięcia w rozwoju najlepszych. Dobrze 
wykorzystując nasze talenty i zalety narodowe, ograniczając skutki swych wad, możemy ponownie doprowadzić do rozkwitu i znaczenia naszej 
Ojczyzny. Szanując i chroniąc odzyskany dar Wolności dla dobra nas wszystkich. Słowa wszystko zniosą... Fakty też. Jak poinformował „Magazyn 
Krzeszowicki” w relacji z ówczesnych obchodów (nr 20) zaplanowany na godzinę 11.30 towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami 
WKS Wawel a MZKS „Świt” został odwołany. Przyczyną odwołania spotkania była godzina rozpoczęcia rozgrywek, która kolidowała z Mszą 
Świętą za Ojczyznę.

To ogłoszenie („Magazyn Krzeszowicki”, nr 21, 1992) z pewnością zadziwia. Przez wiele lat pojęcie złodziejstwa mocno się zmieniło, wręcz 
wypłaszczyło. W czasie, kiedy ten czyn został w kodeksie karnym określony minimalną wysokością ukradzionego przedmiotu, sam fakt 
przywłaszczenia cudzej własności staje się wydarzeniem niemalże etycznym. A jednak przytoczone poniżej ogłoszenie ma w sobie coś z aury 
nostalgii za normalnością. Osoby, które w 1990 roku – w pawilonie handlowym w Krzeszowicach – udaremniły lub były świadkami udaremnienia 
kradzieży słoika dżemu mężczyźnie ok. 45 lat, niskiego wzrostu, ubranemu w szary, zniszczony prochowiec, proszone są o kontakt – wiadomość 
w redakcji na hasło „TW”. Tel. 214-65.

Teraz wieści gminne o różnym smaku i wymiarze, czyli kronikarskie zapiski urzędowe oraz policyjne. Brytyjska Firma Anthony Walker and 
Rarters z Leeds wykonująca prace projektowe, wystąpiła z propozycją opracowania koncepcji prac remontowych oraz adaptacyjnych w Pałacu 
Potockich oraz innych obiektów w naszej gminie. Skończyło się na już historycznym ple, ple... W numerze 19 „Magazynu Krzeszowickiego” do 
tekstu ABC Urzędu wkradł się błąd – podano niewłaściwy numer telefonu Rejonowego Biura Pracy. Naprawiamy pomyłkę, podając tym razem 
prawidłowy numer: 203-63. Abonentów podanego dwa tygodnie temu numeru, nękanych telefonami od bezrobotnych, przepraszamy. 

Z kolei – w moim tekście sprzed miesiąca – chochlik drukarski jak zawsze urokliwie złośliwy, zmienił datę prapremiery „Wesela” z 1901 
roku na marzec 2001. Niby nic, a jednak sto lat różnicy robi swoje. Pomyłka jest efektem autorskiej podświadomości. Otóż w trakcie pisania 
odcinka „Dawno temu...” myślałem także o tym arcypolskim dramacie w kontekście realizacji telewizyjnej na początku XXI wieku. Oddaliłem 
się w krainę imaginacji. Wtedy Jasiek wołał – Pieje kur; ha, pieje kur..., a Chochoł (czy tylko jemu?) – Miałeś, chamie, złoty róg... Na razie brak 
informacji o teatralnych próbach do „Wesela” w jesiennej rzeczywistości. A przecież to spektakl, który bywał grany w ważnych, przełomowych 
dla Polski dziejowych zakrętach. Chochoł mógłby się dodatkowo nazwać Koronawirusem... Groźba skutków jego działania nie jest – niestety  
– produktem wyobraźni. 

W numerze 21 z 1992 roku i dzisiaj ważna uwaga: Policja prosi o zgłaszanie (może to być informacja anonimowa) podejrzanych zdarzeń, których 
Państwo jesteście świadkami. Słysząc krzyk na ulicy nie musicie Państwo wychodzić z domu i bronić ofiary – wystarczy zaalarmować Policję: 
telefon – 97. Aktualnie trzeba podzwonić pod inny numer. Gdy piszę te słowa, a jest godzina 20.30 – za mymi oknami panuje cisza. Zapewne 
pandemiczna. Jeszcze nie poraża, ale niepokoi... 

W roku 1995 „Magazyn Krzeszowicki” zaistniał medialnie w gminnej społeczności. W numerze 91 z 1 listopada opublikowano dwie klepsydry 
poświęcone wnukowi Andrzeja Potockiego – Namiestnika Galicji w latach 1903 – 1908. Przytaczam je w całości jako pewien znak czasu.  
Śp. hrabia Andrzej Potocki publicysta, tłumacz, prezes krakowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, wieloletni członek Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Krzeszowickiej zmarł 22 X 1995 roku w Krakowie. Zmarły został pochowany w krypcie kościoła św. Marcina w rodzinnych Krzeszowicach 
w dniu 28 X 1995 roku. Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej. Pamiętam Zmarłego – urodzonego w roku 1920 – z krakowskiej 
działalności przy ulicy Siennej (siedziba KIK) oraz wizyt w Krzeszowicach, także w towarzystwie ówczesnych władz gminnych. Drugą klepsydrę 
podpisał Burmistrz wraz z Radą Miejską. Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 października 1995 roku zmarł Andrzej Potocki. Krzeszowice 
pożegnały Go w dniu 28 października 1995 roku. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

19 listopada 1995 roku odbyła się druga tura prezydenckich wyborów. Mieszkańcy naszej gminy oddali 15.615 ważnych głosów, czyli o 144 więcej 
niż w poprzednim głosowaniu. W większości sołectw wygrał Lech Wałęsa.(...) W gminie Krzeszowice prezydent RP Lech Wałęsa otrzymał 8.790 
głosów, a jego rywal Aleksander Kwaśniewski – 6.825. Gwoli historycznej prawdy trzeba odnotować zdecydowane zwycięstwo ówczesnego 
prezydenta w Krzeszowicach – (trzy lokale i 2567 (głosów) oraz jego rekordową liczbę głosów w Tenczynku (875) i Woli Filipowskiej (738). Za 
Kwaśniewskim opowiedzieli się mieszkańcy Miękini, Nowej Góry, Ostrężnicy, Rudna i Zalasu.

„Kronika Policyjna” – „Magazynu Krzeszowickiego” (nr 93, 1995) – dydaktycznie ostrzega nie tylko mieszkańców: W połowie listopada – 
w Krzeszowicach – pojawiły się w obiegu fałszywe banknoty 100 złotowe, łudząco podobne do oryginałów. Policja doradza sprzedawcom dokładne 
oglądanie banknotów przed przyjęciem ich do kasy. Dzisiaj dodalibyśmy – i zdezynfekować dłonie!



NASZA NIEPODLEGŁA
koncert z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Anny Dijuk-Bujok, 
Krzeszowickiego Teatru Rozrywki oraz Zespołu Verso 

Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
wstęp 10 zł

TAK TO SIĘ ZACZĘŁO
otwarcie wystawy w 40. rocznicę powstania NSZZ Solidarności 

Galeria pod Jedynką
wstęp wolny

8 listopada
godz. 12.00  

11 listopada
godz. 18.00  

DZIECIĘCY UNIWERSYTET W KRZESZOWICACH

Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3
koszt karnetu na pierwszy semestr zajęć: 150 zł

21 listopada
godz. 10.00  

MOWA CIAŁA 
warsztaty z aktorem Krzysztofem Prystupą 

Kopalnia Talentów w Krzeszowicach, ul. św. Floriana 3 
wstęp wolny

21 listopada
godz. 16.00 

SZTUKA Z PAPIERU
wystawa Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej i Lidii Grabowskiej  

Galeria w Pałacu Vauxhall 

do 25 listopada
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Park naukowo - technologiczny jest jednym z elementów wielowymiaro-
wego i długofalowego przedsięwzięcia, jakie od roku 2016 przygotowuje 
Gmina Krzeszowice na terenach położonych w zachodniej części miasta 
Krzeszowice oraz na terenach po byłym kamieniołomie porfiru w Miękini. 
Całe przedsięwzięcie, zwane roboczo Porfirową Doliną, zostało podzielone 
na pięć umownych stref: A, B, C, D i E. Celem projektu jest m.in. wykorzy-

stanie potencjału wskazanych powyżej terenów na rzecz rozwoju miasta 
i gminy Krzeszowice, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, głównie 
związanych z OZE. Projekt obejmuje realizację szeregu przedsięwzięć z ob-
szaru rozwoju nauki, edukacji, przedsiębiorczości, budownictwa mieszka-
niowego oraz tzw. przemysłu czasu wolnego. Wszystkie pięć stref będzie 
w przyszłości wzajemnie ze sobą współpracować i nawzajem się uzupełniać. 
W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy, miejsca za-
mieszkania, tereny odpoczynku i edukacji, które będą pełniły jednocześnie 
rolę „ambasadorów OZE”.

Porfirowa Dolina, Park Naukowo – Technologiczny  
w Miękini i Strefa Aktywności Gospodarczej  
Po kilku latach prac przygotowawczych, wybraniu wykonawcy robót i uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, Gmina Krzeszowice 
od września 2020 roku rozpoczęła budowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Miękini. Strefa ta, wraz z laboratoriami AGH, będzie podstawą 
działania Parku Naukowo – Technologicznego.
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Park naukowo – technologiczny połączony jest z drogą krajową DK79 
w Krzeszowicach poprzez drogę powiatową nr 2125K, obecnie przebudo-
wywaną.  Dodatkowo tereny parku oraz tereny pozostałych stref będą sko-
munikowane z DK79 poprzez nowe połączenie drogowe. Aktualnie trwają 
prace projektowe, mające na celu przygotowanie do realizacji tej inwestycji.

Partnerami projektu są: Gmina Krzeszowice, Akademia Górniczo  
– Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Zrównoważo-
nego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini.

STREFA A – Park naukowo-technologiczny. Obszar obejmuje tereny 
o powierzchni około 20 ha, po nieczynnym kamieniołomie porfiru, poło-
żone w środkowej części Miękini, po zachodniej stronie drogi powiatowej, 
dzielącej sołectwo na dwie części. Obecnie w tym miejscu  Gmina Krze-
szowice buduje Strefę Aktywności Gospodarczej (układ komunikacyjny, 
budynek obsługi strefy). Strefa ta przeznaczona będzie przede wszystkim 
dla podmiotów gospodarczych, współpracujących i wdrażających rozwią-
zania technologiczne, opracowane przez bazę naukową Parku Naukowo  
– Technologicznego. Akademia Górniczo – Hutnicza, właściciel prawie 8 ha 
gruntu w tej części kamieniołomu, projektuje obecnie m.in. budynek labo-
ratoryjny o powierzchni ok. 2 000 m2.  

Tereny SAG, o łącznej powierzchni ok. 6 ha, są pierwszym etapem tworze-
nia obszarów inwestycyjnych przez Gminę Krzeszowice w tym miejscu. 
W ramach wykonywanych prac tereny zostaną uzbrojone w infrastrukturę 
drogową i inne media. Zgodnie z treścią planu zagospodarowania prze-
strzennego, w strefie aktywności gospodarczej mogą powstać obiekty 
usługowe z zakresu rozwoju nauki i aktywności gospodarczej w ramach 
parku technologicznego (w tym inkubatory przedsiębiorczości, parki tech-
nologiczne, centra technologiczne, centra logistyczne, usługi wysokich 
technologii, obiekty przemysłu wysokich technologii produkcji i rzemiosła, 
laboratoria, budynki).

Ponieważ park naukowo-technologiczny ma być obiektem służącym pracy, 
nauce i rekreacji, Gmina Krzeszowice zleciła również opracowanie pro-
jektu budowy ścieżki geologicznej wraz z elementami małej architektury. 
W przyszłości planowana jest realizacja „Laboratorium młodego inżyniera”, 
wyposażonego w urządzenia dydaktyczne, związane z wytwarzaniem 
energii OZE. W okolicach stawu przewiduje się miejsce odpoczynku i usług 
gastronomicznych dla osób odwiedzających park naukowo technologiczny 
oraz jego pracowników.

W obrębie tej strefy Gmina Krzeszowice planuje wykonanie odwiertu geo-
termalnego o głębokości 2 km, służącego docelowo zaspokojeniu w ener-
gię cieplną pozostałych stref, jak również pracy naukowej naszych partne-
rów. Złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej wniosek o udzielenie dofinansowania dla realizacji tego przed-
sięwzięcia w ramach programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” 
przeszedł pierwszy etap i uzyskał pozytywną ocenę formalną.  

STREFA B –  Teren położony w zachodniej części miasta Krzeszowice, o po-
wierzchni około 40 ha. Docelowo obszar ten stanowi bazę dla drugiego 
etapu tworzenia terenów inwestycyjnych, będących własnością Gminy 
Krzeszowice. Będzie on  funkcjonalnie związany z parkiem naukowo-tech-
nologicznym w Miękini. Zgodnie z treścią miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, można tu realizować zabudowę usługową, 
usługowo–produkcyjną oraz zabudowę i urządzenia związane z magazyno-
waniem i handlem. 

STREFA C – Tereny położone w zachodniej części miasta Krzeszowice, 
o powierzchni około 30 ha, należące do Gminy Krzeszowice, przeznaczone 
w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo miesz-
kaniowe wielorodzinne i jednorodzinne oraz usługi publiczne. W strefie 
tej planowana jest lokalizacja nowego osiedla, zbudowanego w oparciu 
o technologie OZE. Ze względu na trendy panujące w Unii Europejskiej, 
wyrażone m.in. w strategii „Europejski Zielony Ład”, której celem jest osią-
gnięcie do 2050 roku tzw. neutralności klimatycznej, dojdzie w nieodległej 
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przyszłości do drastycznego ograniczenia wykorzystania paliw kopalnych 
w produkcji energii. Tworzone w oparciu o powyżej wskazaną strategię 
dyrektywy i przepisy prawa krajowego, wymuszą stosowanie i wdrażanie 
na wielką skalę źródeł energii OZE w budownictwie mieszkaniowym. Dzięki 
współpracy gminy, deweloperów oraz partnerów z parku naukowo-techno-
logicznego w praktyce będzie można wykorzystać rozwiązania technolo-
giczne OZE, takie jak wysoko wydajne pompy ciepła i urządzenia fotowolta-
iczne. Mogą tam być realizowane energooszczędne „inteligentne  budynki”, 
wyposażone w urządzenia wykorzystujące do swego funkcjonowania m.in. 
„internet rzeczy”. Całość zostanie wzbogacona elementami towarzyszącymi 
w postaci terenów zielonych i rekreacji w formie proekologicznej. 

STREFA D – Tereny zielone, bezpośrednio przylegające do potoku „Fili-
pówka” oraz obszar zielony, rozdzielający strefy B i C, o powierzchni około  
15 ha. Będzie to teren rekreacyjny o charakterze ekologicznym i edukacyj-
nym. Może powstać tam arboretum stworzone zgodnie z obecnymi tren-
dami proekologicznymi, które będzie kolejną turystyczną atrakcją naszej 
gminy.

STREFA E – Tereny o powierzchni około 25 ha po nieczynnym kamienioło-
mie porfiru, położone w środkowej części Miękini, po wschodniej stronie 
drogi powiatowej, dzielącej sołectwo na dwie części. Obszar wyjątkowo 
zróżnicowany pod względem topograficznym. Środkiem płynie ciek wodny 
Miękinka. W strefie tej znajduje się budynek laboratoryjno-dydaktyczny 
Akademii Górniczo – Hutniczej, w którym prowadzone są badania doty-
czące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pozostała część stanowi 
rezerwę terenu pod nowe inicjatywy o charakterze naukowym, gospodar-
czym, rekreacyjnym i edukacyjnym. Gmina Krzeszowice w tej strefie jest 
właścicielem ponad 3 ha terenu, przeznaczonych pod realizację farmy foto-
woltaicznej, która może w przyszłości zasilać w energię elektryczną strefę A.

Przedstawiony projekt ma charakter wieloletni, a jego realizacja wymaga 
pozyskania przez Gminę Krzeszowice nowych partnerów oraz środków 
finansowych, przeznaczonych m.in. na uzbrojenie poszczególnych terenów. 
Zakres działań przewidzianych w ramach projektu ma charakter katalogu 
otwartego i będzie uzupełniany lub modyfikowany w miarę pojawiania się 
nowych projektów oraz partnerów gotowych do współpracy z Gminą Krze-
szowice i Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie.  

- Powstający w Miękini park naukowo-technologiczny jest wynikiem wie-
loletniej współpracy Gminy Krzeszowice z Akademią Górniczo-Hutniczą  
im. S. Staszica i działającym w jej strukturach Centrum Zrównoważonego Roz-
woju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini. W wyniku prowadzonych 
rozmów, pojawiła się idea utworzenia parku, którego zalążkiem było Labora-

torium Edukacyjno-Badawcze Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii 
w Miękini, wybudowane przez Akademię.  Dla realizacji wspólnych zamierzeń 
podpisano szereg listów intencyjnych, dotyczących współpracy pomiędzy 
AGH a Gminą Krzeszowice. W ich wyniku gmina przeprowadziła prace plani-
styczne, mające na celu umożliwienie na obszarze dawnego kamieniołomu 
porfiru w Miękini rozbudowy zaplecza naukowo-badawczego oraz budowę 
strefy dla przedsiębiorców. Proces uchwalenia planu wymagał uzyskania 
szeregu uzgodnień. Szczególnie trudne były uzgodnienia „środowiskowe”, ze 
względu na fakt, że część kamieniołomu znajduje się w granicach parku krajo-
brazowego. W tej sprawie przeprowadzono kilka wizji terenowych z udziałem 
pracowników i dyrekcji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, 
burmistrza oraz przedstawicieli naszego urzędu. W 2017 roku Rada Miejska 
w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XXXIII/404/2017, dotyczącą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, umożliwiającą realizację parku 
naukowo-technologicznego. W roku 2018 AGH kupiła od Gminy Krzeszowice 
grunty, na których zlokalizowane będzie zaplecze naukowe parku. Obecnie 
AGH buduje pierwszy budynek laboratoryjny, a gmina uzbraja w infrastrukturę 
Strefę Aktywności Gospodarczej. Powstający park jest elementem większego, 
długofalowego projektu Porfirowa Dolina, który ma na celu proekologiczne 
i nowoczesne zagospodarowanie dawnego kamieniołomu w Miękini oraz 
zachodnich terenów miasta Krzeszowice – mówi Maciej Zieliński, naczelnik 
Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach.

- Z początkiem września wykonawca robót rozpoczął oficjalnie budowę infra-
struktury w Strefie Aktywności Gospodarczej. To bardzo ważne wydarzenie, któ-
re jest początkiem budowy jednego z najważniejszych zamierzeń inwestycyj-
nych, bardzo istotnego dla rozwoju całej Gminy Krzeszowice. Wieloletnia ciężka 
praca, jaką wykonałem razem z pracownikami Urzędu Miejskiego, zaczyna 
przynosić efekty. Pierwotne zadanie, dotyczące budowy tylko SAG w Miękini, 
zostało znacznie poszerzone o kolejne strefy. Jest to możliwe dzięki nabyciu 
w 2016 roku ponad 76 ha gruntów na rzecz gminy w zachodniej części miasta. 
To przykład, jak działania, które realizujemy, są odważne i głęboko przemyśla-
ne. Ogromne słowa podziękowania kieruję do wszystkich pracowników zaan-
gażowanych w przygotowanie tego zadania i jego realizację w tym trudnym 
dla samorządu gminnego czasie – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

TeksT: WacłaW GreGorczyk, Maciej zieliński 
zdjęcia: jan kościelny, Monika MianoWska



www.krzeszowice.pl [ 7 ]

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

W związku z obowiązującym stanem epi-
demii oraz znaczącym wzrostem zakażeń 
koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło  
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Senio-
rów. Do realizacji przedsięwzięcia „Wspieraj  
Seniora” przystąpił również Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.
Program skierowany jest do osób powyżej 70. 
roku życia, które w obowiązującym stanie epi-
demii zdecydują się na pozostanie w domu i nie 
są w stanie, np. poprzez wsparcie rodziny, zabez-
pieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 
Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia, m.in. 
zweryfikowanie, czy osoba faktycznie nie ma 
najbliższej rodziny, która jest zobowiązana do 
pomocy, należy do GOPS.  

Wobec rozpowszechnianych przez krajowe 
media błędnych informacji, co do zakresu usług 
realizowanych przez ośrodek pomocy, GOPS 
zaznacza, że usługa wsparcia będzie polegała 
w szczególności na dostarczeniu zakupów, 
obejmujących artykuły podstawowej potrze-
by, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 
osobistej, leki. O ile znajdą się chętni wolonta-
riusze, może być świadczona również usługa 
wyprowadzania psa. Podkreślamy, że wsparcie 
nie obejmuje usług transportowych, kontaktów 
z lekarzami, gotowania obiadów czy towarzy-
szenia seniorom w czasie spacerów. Z programu 
nie mogą korzystać osoby już objęte pomocą 
w formie usług opiekuńczych.

Mechanizm udzielania pomocy w 4 krokach:
Krok 1. Osoba starsza, w wieku 70 lat i więcej, 
która zdecyduje się pozostać w domu w związku 
z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni 
na ogólnopolską infolinię, uruchomioną w ra-
mach programu Solidarnościowy Korpus Wspar-
cia Seniorów - 22 505 11 11.

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przeka-
zuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy spo-
łecznej w danej gminie przez system Centralnej 
Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej 
kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje 
datę i godzinę zgłoszenia przez seniora, wery-
fikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która 
ma polegać w szczególności na dostarczeniu 
zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, 
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, 
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobi-
stej. Następnie podaje dane osoby, która przyj-
dzie do seniora w celu pomocy oraz datę wizyty. 

Krok 4 .  Po dokonaniu zakupów pracownik 
ośrodka kontaktuje się z seniorem telefonicznie, 
informując o kosztach i prosząc o przygotowanie 
odpowiedniej kwoty, którą następnie senior 
przekazuje osobie dostarczającej zakupy (do za-

kupów zawsze dołączony jest paragon). Koszty 
zakupów pokrywa senior.

Realizacja organizacji usługi przez ośrodek 
pomocy społecznej powinna odbywać się pięć 
dni w tygodniu, w godzinach pracy ośrodka. 
Zgłoszenia, które wpływają  w weekendy przez 
system CAS, rozpatrywane są od poniedziałku.

Z a p r a s z a m y  r ó w n i e ż  d o  w s p ó ł p r a c y  
WOLONTARIUSZY. Dzięki dodatkowej pomocy 
będzie można rozszerzyć katalog wsparcia na 
rzecz seniorów, m.in. o wyprowadzenie psa, wy-
rzucenie śmieci, wizytę u lekarza. Chęć pomocy 
należy zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety 
w zakładce https://wspierajseniora.pl/dla-wo-
lontariusza lub bezpośrednio w GOPS, pod  
nr tel. 12 258 30 80.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY KRZESZOWICE!

Ostatnie tygodnie przyniosły znaczny wzrost zachorowań na Covid – 19.  Cała Polska znalazła się w czerwonej stre-
fie, co oznacza wprowadzenie znacznych obostrzeń w życiu społecznym. Pamiętajmy, że na wirusa nie ma obec-
nie lekarstwa, czy też szczepionki. Dlatego jedynym sposobem na uniknięcie zakażenia jest przestrzeganie przez 
nas wszystkich podstawowych zaleceń sanitarnych. Zachowanie dystansu, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk  
oraz ograniczenie bezpośrednich kontaktów do minimum może jest uciążliwe, ale za to chroni przed koronawirusem 
nas i naszych najbliższych. Dziękuję za przestrzeganie przepisów wynikających z zagrożenia stanem epidemii. 
Pomimo wprowadzanych ograniczeń, Urząd Miejski w Krzeszowicach pracuje cały czas i jest dostępny dla obywateli. 
Zmiany organizacyjne mają na celu zachowanie ciągłości pracy urzędu. Przepraszając za utrudnienia, liczę na Państwa 
zrozumienie oraz apeluję o wykorzystywanie w kontaktach z pracownikami urzędu przede wszystkim formy elek-
tronicznej oraz papierowej. W tym trudnym czasie wspólnie sprawmy, żeby bez pomocy nie pozostali nasi najbliżsi 
i sąsiedzi. Otoczmy ich opieką i bądźmy z nimi. Pomocą służą również pracownicy Policji, Straży Miejskiej, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Miejskiego. Przypadki potrzeby wsparcia można zgłaszać do pracowników tych 
instytucji z wykorzystaniem dostępnych numerów kontaktowych. 
W tym trudnym czasie pamiętajmy, że na nasze wsparcie zasługują wszyscy Mieszkańcy naszej Gminnej Wspólnoty.

Burmistrz Gminy

Wacław Gregorczyk
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Teleporady w ramach POZ w jednostce udzielane są przy użyciu systemu 
łączności, tj. w formie  rozmowy telefonicznej. Pacjent zgłasza w rejestracji 
POZ potrzebę uzyskania porady medycznej.

Rejestracja na teleporadę może nastąpić telefonicznie, w rejestracji, za po-
średnictwem osoby trzeciej, a także przy wykorzystaniu elektronicznego 
systemu rejestracji, do którego link znajduje się na stronie internetowej 
www.kczkrzeszowice.pl.

Rejestracja przekazuje informację do właściwego ze względu na złożenie 
deklaracji wyboru lekarza POZ. Lekarz POZ za pośrednictwem połączenia 
telefonicznego udziela teleporady na wskazany przez pacjenta numer 
telefonu.

Termin teleporady ustalany jest każdorazowo podczas kontaktu pacjenta 
z rejestracją, poprzez określenie konkretnego dnia, w jakim wykonana 
zostanie próba kontaktu z pacjentem przez personel jednostki.

Bez względu na to, jaki jest powód braku możliwości nawiązania kontaktu 
z pacjentem, w przypadku wystąpienia takich okoliczności, tj. braku kon-
taktu z pacjentem w określonym terminie teleporady, lekarz wykonuje 
minimum 3-krotną próbę ponownego kontaktu z pacjentem w odstępach 
czasu nie krótszych aniżeli 5 minut.

W przypadku konieczności udzielenia świadczenia w bezpośrednim kon-
takcie z pacjentem (w gabinecie lub w miejscu zamieszkania pacjenta), 
lekarz ustala z pacjentem datę i godzinę udzielenia świadczenia. W Krze-
szowickim Centrum Zdrowia istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń 
opieki zdrowotnej w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w sytuacji 
kiedy jest to niezbędne z uwagi na stan zdrowia, który uniemożliwia zre-
alizowanie świadczenia w formie teleporady.

W przypadku konieczności zamówienia leków w ramach kontynuacji 
leczenia, pacjent może zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia osobiście 
w rejestracji, telefonicznie na numer właściwej rejestracji POZ oraz elek-
tronicznie, wysyłając wiadomość mailową na właściwy adres mailowy 
rejestracji POZ.

Teleporady w ramach POZ w Krzeszowickim Centrum 
Zdrowia
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podsta-
wowej opieki zdrowotnej Krzeszowickie Centrum Zdrowia informuje, że teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia 
opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnio-
nych klinicznie.

Adresy mailowe do poszczególnych poradni POZ:
• Poradnia POZ Krzeszowice dorośli  

recepty@kczkrzeszowice.pl

• Poradnia POZ WOZ Nowa Góra  
receptyng@kczkrzeszowice.pl

• Poradnia POZ WOZ Zalas  
receptyzalas@kczkrzeszowice.pl

• Poradnia POZ WOZ Tenczynek  
receptytenczynek@kczkrzeszowice.pl

O wystawieniu recept na poszczególne leki w ramach kontynuacji leczenia 
decyduje lekarz. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. 
Kody do recept w ramach kontynuacji leczenia podawane są na wskazane 
przez pacjenta numer telefonu (również kody do recept zamówionych 
drogą elektroniczną).

Szczegółowe informacje, dotyczące obowiązującego standardu tele-
porady, jak również instrukcje dotyczące e-recepty, e-skierowania, 
e-zlecenia na wyroby medyczne czy zakładania Internetowego Konta 
Pacjenta dostępne są na stronie www.kczkrzeszowice.pl

– Namiot zlokalizowany jest na targowisku w części przeznaczonej do handlu 
zwierzętami (wjazd od ul. Krzywej), usługę realizuje spółka Vito-Med z Gliwic, 
posiadająca kontrakt z NFZ, stąd badania są bezpłatne dla osób mających sto-
sowne skierowanie, zaś badanie płatne kosztuje 370 zł. Punkt czynny jest przez 
7 dni w tygodniu. Zainteresowanie badaniami jest bardzo duże, korzystają 
z nich nie tylko nasi mieszkańcy, ale także przyjezdni z sąsiednich i odległych 
miescowości. Do powstania mobilnej placówki doprowadziła ścisła współ-
praca Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach z Krzeszowickim Centrum Zdrowia 
z dyrektorem Romanem Matysikiem na czele - mówi zastępca burmistrza 
Adam Godyń.

Harmonogram przyjęć:
• poniedziałek 15.00 – 19.15

• wtorek 9.00 – 13.15

• środa 9.00 – 13.15

• czwartek 9.00 – 13.15

• piątek 9.00 – 13.15

• sobota 9.00 – 13.15

• niedziela 9.00 – 13.15

W Krzeszowicach działa punkt poboru próbek  
do badań obecności wirusa SARS-Cov-2
16 października w Krzeszowicach rozpoczął działanie punkt poboru próbek do badań obecności wirusa SARS-Cov-2 (drive thru).

Pacjenci skierowani przez lekarza POZ proszeni są o podanie numeru  
zlecenia przed badaniem.
Cena badania komercyjnego to 370 zł (płatność gotówką).
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z call center, tel. 793 600 112.

zdjęcie: MaGdalena zdechlik
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Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Burmistrz Gminy Krzeszowice przyznał dyrektorom i nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Nagrody I stopnia otrzymali:
• Lucyna Gregorczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Miękini,

• Agnieszka Mitka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawojowej Górze,

• Joanna Mudrak-Nowak, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych 
w Woli Filipowskiej.

Nagrody II stopnia otrzymali:
• Edyta Godyń, nauczyciel  Szkoły Podstawowej w Czernej,

• Anna Kochalska-Hrycaniuk, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sance,

• Ewa Nobis, nauczyciel Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej,

• Michał Smółka, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ostrężnicy.

Weo red UMk

Zastąpi on sprzedany samochód GBA STAR 266 oraz samochód SLRt 
Ford Transit, dzięki czemu zmniejszyliśmy posiadany tabor pojazdów (co 
wpłynęło na zmniejszenie kosztów ich utrzymania), przy równoczesnym 
zwiększeniu gotowości bojowej (nowy samochód połączy część funkcji 
zastąpionych pojazdów). Pojazd ten został wyprodukowany przez firmę 
FHUP Perfekt Radosław Zasada. Wyposażony jest m. in. w motopompę 
o nominalnej wydajności 500 l/min przy 6 barach, zbiornik wodny o po-
jemności 300 l, linię szybkiego natarcia, maszt oświetleniowy, falę świetlną, 
wyciągarkę oraz ogumienie terenowe. Na samochodzie zamontowany zo-
stał sprzęt dostarczony przez nas do producenta, w skład którego wchodzą 
m. in.: aparaty ochrony układu oddechowego, armatura wodno-pianowa, 
sprzęt burzący, elektronarzędzia akumulatorowe, sprzęt do ratownictwa 
medycznego, agregat prądotwórczy, pilarka do drewna oraz nowy zestaw 
narzędzi hydraulicznych Holmatro o wartości 50 000,00 zł, którego zakup 
był możliwy dzięki dotacji z budżetu Gminy Krzeszowice w wysokości  
21 234,00 zł - pozostała kwota 28 766,00 zł pochodziła ze środków wła-
snych OSP.

Na zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funk-
cją gaśniczą o wartości 296 500,00 zł złożyły się:

• środki z dotacji z budżetu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożar-
nej w wysokości 210 000,00 zł,

• środki z dotacji z budżetu Gminy Krzeszowice w wysokości 65 000,00 zł,

• środki własne OSP w wysokości 21 500,00 zł.

OSP Krzeszowice ma nowy samochód
W piątek 16 października 2020 roku, w naszej jednostce, po blisko pół roku intensywnych starań, pojawił się nowy, lekki samochód ratownictwa 
technicznego z funkcją gaśniczą MAN TGE 3.180 z napędem 4x4. 

Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do tego, by ten pojazd mógł pojawić się w naszej re-
mizie i być w gotowości do niesienia pomocy mieszkańcom naszej gminy:

• Panu Łukaszowi Smółce – Wicemarszałkowi Województwa Małopol-
skiego i Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP,

• Panu Wacławowi Gregorczykowi - Burmistrzowi Gminy Krzeszowice,

• Panu Mieczysławowi Odrzywołkowi – Komendantowi Gminnemu Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

• Pani Barbarze Kurdziel – Głównemu Specjaliście ds. dotyczących Ochot-
niczych Straży Pożarnych, spraw wojskowych, imprez masowych i zgro-
madzeń.

TeksT: jakUb Mirek, skarbnik 
osP W krzeszoWicach

zdjęcia: kacPer roPka  
i jakUb rUTyna
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Z tej części programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele bu-
dynków lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, których 
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa nie 
przekracza kwoty:

a) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” obejmuje dofinanso-
wanie do działań termomodernizacyjnych, które mają na celu przeciwdzia-
łanie tzw. niskiej emisji. 

W ramach części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsię-
wzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinan-
sowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15 maja 2020 roku. Umożliwia ona 
także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych, pod warunkiem, że 
nie zostały rozpoczęte wcześniej, niż 6 miesięcy przed datą złożenia wnio-
sku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15 maja 2020 roku.

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższo-
nego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW,  powinna uzyskać, do dnia 
złożenia wniosku, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcz-
nego dochodu, przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa do-
mowego. Stosowne zaświadczenie, mieszkańcy Gminy Krzeszowice mogą 
uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

Program Czyste Powietrze – rozpoczęcie naboru  
wniosków w Części 2 Programu (podwyższony poziom  
dofinansowania)
21 października 2020 roku rozpoczął się nabór wniosków do Programu „Czyste Powietrze”, dla Beneficjentów uprawnionych do tzw. podwyż-
szonego poziomu dofinansowania. 

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wniosek można złożyć:

• poprzez Portal Beneficjenta, dostępny na stronie internetowej 
właściwego WFOŚiGW (konieczne dostarczenie również formy papiero-
wej z wymaganymi podpisami),

• poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna 
z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym),

• za pośrednictwem Gminy - dla mieszkańców z terenu Gminy Krzeszo-
wice miejscem złożenia wniosku w formie papierowej jest Urząd Miejski 
w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4,

• do WFOŚiGW, obejmującego swoim działaniem teren, na którym zlokali-
zowany jest budynek/lokal mieszkalny (dla budynków w Małopolsce jest 
to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie).

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinan-
sowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie 
przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobu-
dowanych.

Zapraszamy po doradztwo oraz pomoc w wypełnieniu wniosków do 
budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach przy pl. F. Kulczyckiego 1, 
segment B, pokój 2B (tel: 12 252 08 05) w godzinach pracy urzędu:

• poniedziałek 7:30 – 17:00

• wtorek - czwartek 7:30 – 15:30

• piątek 7:30 – 14:00

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci Ekodoradców, których 
działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energe-
tyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się 
do poprawy jakości powietrza.

Od października Ekodoradcą na obszarze Gminy Krzeszowice, który udziela 
nieodpłatnych porad w zakresie  poprawy efektywności energetycznej 
budynków jest Karolina Götz.

Ekodoradca Gminy Krzeszowice
Gmina Krzeszowice realizuje projekt zintegrowany LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskie-
go – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE, koordynowany przez Województwo Małopolskie, angażuje łącznie 69 partnerów, a jego 
celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu Ochrony 
Powietrza dla Województwa Małopolskiego.

Siedzibą Ekodoradcy jest: Urząd Miejski w Krzeszowicach, Pl. F. Kulczyckie-
go 1, Segment B, przyjmuje w biurze nr 2B w  godzinach pracy urzędu, tj.:

poniedziałek 7:30 - 17:00, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 14:00.

Kontakt:

tel.: 12 252 08 05, e-mail: k.gotz@um.krzeszowice.pl
Więcej informacji na temat projektu zintegrowanego LIFE można uzyskać 
na stronie internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/life
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Każdy klient musi otrzymać wiarygodną informację o rzeczywistych para-
metrach jakości węgla, który kupuje. Ustawa o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw wprowadziła obowiązek posługiwania się 
świadectwem jakości paliwa. Sprzedawca ma obowiązek przekazania kopii 
świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem każdemu klientowi. 
Wzór świadectwa jakości paliw stałych określił Minister Energii w rozporzą-
dzeniu z 27 września 2018 roku.

Świadectwo jakości węgla powinno zawierać rzeczywiste wartości 
parametrów dla sprzedawanej partii paliwa oraz ich porównanie 
z wartościami określonymi w rozporządzeniu.

Dzięki temu klient ma pewność, jakiej jakości paliwo otrzymuje. 
Na świadectwie powinna również widnieć data jego wystawienia 
i podpis osoby reprezentującej przedsiębiorcę. Dokument ten warto 
zachować i okazać przy ewentualnej kontroli przez Straż Miejską.  
Za kontrolę sprzedawców i dystrybutorów węgla odpowiada Inspekcja 
Handlowa. W przypadku stwierdzenia, że sprzedawany węgiel nie 
spełnia wymagań jakościowych, sprzedawca podlega grz ywnie 
od 50 tys. zł do 500 tys. zł lub karze pozbawienia wolności do 3 lat. 
Natomiast, jeśli sprzedawca nie przekaże kupującemu kopii świadectwa 

Świadectwo jakości węgla
Pamiętajmy, że od listopada 2018 roku węgiel dostępny w sprzedaży musi spełniać wymagania jakościowe, które wprowadziło rozporządzenie 
Ministra Energii. 

jakości węgla lub zawarte w nim parametry węgla będą niezgodne ze 
stanem faktycznym, może otrzymać karę od 10 tys. zł nawet do 100 tys. zł.

Źródło: Urząd MarszałkoWski WojeWódzTWa MałoPolskieGo

Podstawową i obowiązkową metodą udziału w badaniu jest samospis interneto-
wy za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej pod adresem 
spisrolny.gov.pl Dodatkowo w urzędach gminy oraz w urzędzie statystycznym 
są udostępnione stanowiska komputerowe do samospisu. Rolnicy, którzy nie 
mają dostępu do Internetu czy też sprawia im trudność wypełnienia formularza 
on-line mogą skorzystać z samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię pod 
numer telefonu:  22 279 99 99. Konsultanci urzędów statystycznych są dostępni 
przez wszystkie dni tygodnia od godziny 8.00 do 20.00. W ramach metod uzu-
pełniających z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się 
rachmistrzowie spisowi, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, przede wszystkim 
telefonicznie. W odpowiedzi na prośby rolników, którzy nie mają możliwości 
dokonania spisu przez Internet, Centralne Biuro Spisowe umożliwiło dodatko-
wo, w wyjątkowych sytuacjach, przeprowadzenie badania w formie wywiadów 
bezpośrednich, za zgodą rolnika i rachmistrza oraz z zachowaniem zaleceń sa-
nitarnych, zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi. Rachmistrzowie, którzy 
udadzą się do gospodarstwa rolnego muszą bezwzględnie zachowywać dystans 
i zasłaniać usta oraz nos podczas wywiadu. Identyczne zasady musi zachowywać 
użytkownik gospodarstwa rolnego, jeśli zgodzi się na wywiad bezpośredni. 
Rekomendowane jest przeprowadzanie wywiadu na wolnym powietrzu. W go-
spodarstwach, w których rolnicy lub ich rodzina są objęci kwarantanną lub izo-
lacją domową, wywiad będzie przeprowadzony wyłącznie przez telefon. Jeżeli 
z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma 
obowiązek udzielić mu odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.

Użytkownicy gospodarstw rolnych są pytani m.in. o położenie i powierzchnię 
gospodarstwa, rodzaj użytkowanych gruntów, upraw, zużycie nawozów, czy po-
siadane zwierzęta gospodarskie. Co ważne, podczas spisu nie są zbierane dane 
o majątku rolników. Formularz spisowy zawiera pytania o składowe elementy 
gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie w ujęciu procentowym i bez wskazywania 
wartości.

Rachmistrz spisowy legitymuje się identyfikatorem wydanym przez Wojewódz-
kie Biuro Spisowe. Identyfikator, poza danymi personalnymi, zawiera także 
upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wyda-
jącej dokument. W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza spisowego można 
potwierdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 lub w aplikacji 
internetowej pod adresem internetowym rachmistrz.stat.gov.pl

Bieżące informacje o spisie rolnym można również znaleźć na stronie inter-
netowej spisrolny.gov.pl

Do końca listopada trwa powszechny spis rolny 
Wszyscy rolnicy muszą się spisać!

W całej Polsce do 30 listopada trwa Powszechny Spis Rolny. Spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą, we-
dług stanu na ten dzień. Spis dotyczy ok. 150 tys. gospodarstw rolnych w województwie małopolskim, w tym ponad 700 w gminie Krzeszowice.
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Podobnie jak w latach ubiegłych, zbiórka elektrośmieci na 
terenie sołectw przebiegała w formie tzw. wystawki – wzdłuż 
głównych dróg, natomiast na terenie miasta dodatkowo zorgani-
zowano dwa punkty, do których w ściśle określonych godzinach 
można było dostarczyć niepotrzebne urządzenia elektryczne 
i elektroniczne. Co więcej, mieszkańcy, którzy nie mogli dowieźć 
sprzętu do punktu zbiórki, mogli zgłaszać swój adres do firmy 
odbierającej elektrośmieci.

W sumie podczas jesiennej zbiórki na terenie gminy zebrano  
16 140 kg elektroodpadów, wśród których znalazły się m.in.: 
komputery, monitory, telewizory, chłodziarki, zmywarki 
i małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. 
Zostały one odebrane przez firmę KOS Spółka z o.o., z siedzibą 
przy ul. Wodnej 4 w Krakowie – przedsiębiorcę spełniającego 
wszystkie wymagania prawne w zakresie transportu i odzysku 
tego rodzaju odpadów. Elektroodpady trafiły do zakładu prze-
twarzania, gdzie poddane zostaną procesom odzysku, a ich ele-
menty zostaną użyte jako surowce wtórne, wpływając korzystnie 
na ochronę środowiska naturalnego.

Dzięki takim akcjom, przekazane przez Państwa zużyte urzą-
dzenia, na pewno nie trafią do lasów czy rowów, a tym samym 
uchronią nasze otoczenie przed degradacją.

Zbiórka została zorganizowana przez Referat Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach we współpracy 
z firmą KOS Spółka z o. o.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za przekazanie sprzętów 
oraz firmie za udaną współpracę.

rGk UMk

Podsumowanie zbiórki 
elektrośmieci 
Na terenie gminy Krzeszowice, od 2008 roku bezpłatnie 
odbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
W dniach 13 i 14 października 2020 roku zorganizowano 
odbiór tego rodzaju odpadów w formie zbiórki objazdowej.

Powstaje boisko przy 
szkole w Czernej
21 października przekazano plac budowy wykonawcy robót, 
tj. JW. Construct Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, wyłonionemu 
w drodze postępowania przetargowego. 
W ramach zadania powstanie boisko wielofunkcyjne (32 x 46 m)  
o nawierzchni poliuretanowej  (2x boisko do koszykówki,  
2x boisko do siatkówki, boisko typu futsal) wraz z piłkochwytami 
i ławkami. 

Wartość robót: 499 990,10 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków jest ze Województwa 
Małopolskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno-sportowa – MIRS” w wysokości 152 320,00 zł.

WiT UMk
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E-wizyta w ZUS
Załatwiaj sprawy w ZUS bez wychodzenia z domu. Umów się na  
e-wizytę w ZUS.
Na e-wizytę możesz umówić się tylko do placówki ZUS, która jest dla Cie-
bie właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. Jeśli jesteś płatnikiem 
składek, umów się do ZUS właściwego ze względu na adres Twojej firmy. 
Aktualnie e-wizytę można zrealizować w oddziałach ZUS w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Chorzowie, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu. 
Wkrótce taka możliwość będzie we wszystkich 43 oddziałach ZUS. 

Na e-wizytę możesz umówić się w dni robocze godzinach 9.00 - 14.30. 

Podczas rezerwacji: 

• podaj swoje dane,

• wybierz dzień i godzinę spotkania,

• wybierz temat spotkania.

Miejsce i urządzenie: wybierz prywatne, ciche miejsce z neutralnym tłem, 
np. jasną ścianą. Wykorzystaj urządzenie z kamerą: komputer, laptop, ta-
blet lub telefon. Jeśli chcesz uzyskać informacje w indywidualnej sprawie, 
przygotuj swój dokument tożsamości - zostanie zweryfikowany w trakcie 
e-wizyty.

Więcej informacji i rezerwacja na stronie: www.zus.pl/e-wizyta
Źródło: WWW.zUs.Pl

Świadczenie to przysługuje nie wcześniej niż od 15 października 2020 roku, 
tj. od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących świadczenia wyrów-
nawczego i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony 
wniosek o to świadczenie.

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek i dołączyć 
do niego decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Osoba uprawniona 
do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicz-
nego o podobnym charakterze musi także złożyć w ZUS dokument po-
twierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez 
zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych
Świadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, która pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 
niższej niż 2 400 zł oraz ma status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. 

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA) można złożyć 
w każdej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Decyzję w sprawie 
świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie 
emerytalno-rentowe.

Gdy ZUS ustala, czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych 
jest niższa niż 2 400 zł, to bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto 
pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz kwotę zagra-
nicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast 
dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

Źródło: WWW.zUs.Pl

Przebudowa drogi
Zakończyły się roboty związane z przebudo-
wą fragmentu drogi gminnej (ul. Krótkiej)  
w Nawojowej Górze, przy Grodzie Nawoja. 
Wykonawcą była Firma Usługi Ziemno-Budow-
lane „ZIEMBUD” Ł. Pałka z siedzibą w Czernej. 
Wartość wyniosła ok. 24 tysiące. W ramach za-
dania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej 
(hydrofugi).

WiT UMk

Rozbudowa oświetlenia ulicznego  
w Krzeszowicach
30 września 2020 roku został przeprowadzony odbiór końcowy robót budowlanych zadania 
pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Długiej w miejscowości 
Krzeszowice”. 
Prace przeprowadziła firma FHU Ryszard Drabik. Wartość robót wyniosła 34 260,00 zł. Zakres obejmo-
wał: rozbudowę oświetlenia ulicznego o trzy stanowiska słupowe o wys. 5 m, wyposażone w oprawy 
typu LED o mocy 35 W, położenie sieci kablowej YAKXS 2 x16 mm² o dł. 45 mb oraz zainstalowanie 
szafy oświetlenia ulicznego. Czekamy na wykonanie przez TAURON  złącza pomiarowego, po którym 
oświetlenie zostanie uruchomione.

WiT UMk

 

Przypominamy, że 15 listopada:
• upływa termin zapłaty IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 

– dotyczy osób fizycznych,
• upływa termin zapłaty podatku od nieruchomości za listopad - dotyczy osób prawnych,  

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

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

organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Kalendarz podatkowy
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Hasło programu brzmi: „Nie igraj z lekami. W grę wchodzi Twoje zdrowie!”

Zażywanie wielu medykamentów jednocześnie, zwane polipragmazją, 
zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych powikłań i wzajemnych interakcji. 
Jest niebezpieczne dla każdego, a szczególnie dla osób starszych, które 
są obciążone chorobami przewlekłymi, np. cukrzycą, nadciśnieniem tętni-
czym, czy niewydolnością krążenia. 

Wielolekowość jest często konieczna w terapiach leczniczych, jednak aby 
była bezpieczna, powinna przebiegać pod kontrolą lekarską i w konsultacji 
z farmaceutą.  

W okresie pandemii koronawirusa wzrasta ryzyko przyjmowania zwiększo-
nej ilości medykamentów, w tym leków bez recepty i suplementów. Obawy 
pacjentów o własne zdrowie rosną, dlatego masowo sięgają po środki 
o deklarowanych właściwościach uodparniających.

Materiały, poświęcone bezpiecznemu i odpowiedzialnemu zażywaniu le-
ków, zamieszczone są na stronie Akademii NFZ: https://akademia.nfz.gov.
pl/polipragmazja/ 

Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską i Na-
czelną Izbą Aptekarską prowadzi kampanię edukacyjną „Świadomy 
pacjent – skuteczna terapia”. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na 
problem przyjmowania przez pacjentów zbyt dużej ilości leków.

Znajdą w nich Państwo odpowiedzi m.in. na pytania: Na co należy zwrócić 
uwagę stosując jednocześnie wiele różnych leków? Jak przyjmować leki 
i jak je przechowywać? Jak nie narażać zdrowia na negatywne interakcje 
leków z suplementami, z żywnością czy ziołami?

MałoPolski oddział WojeWódzki nFz

Nie igraj z lekami. W grę wchodzi Twoje zdrowie!

Systematycznie prowadzone badania przesiewowe pozwalają wykryć cho-
robę w stadium mało zaawansowanym, umożliwiając tym samym wczesne, 
skuteczne, radykalne leczenie. Wcześnie wykryty i usunięty nowotwór jelita 
grubego daje chorym szansę pełnego wyleczenia.

Centrum Medyczne Medikama prowadzi BEZPŁATNE badania kolonosko-
powe w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego.

Do badania kwalifikują się osoby:
• w wieku 50 - 65 lat, 

• osoby w wieku 40 - 49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały 
w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzi-
ce, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,

• osoby w wieku 25 - 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha,

• osoby w wieku 20 - 49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowa-
tości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest 
skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej. 

Bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach Programu Badań 
Przesiewowych raka jelita grubego z Ministerstwa Zdrowia
Nadmiar codziennych spraw oraz przyspieszone tempo życia nie pozwalają nam należycie zadbać o swoje zdrowie. Efektem tego jest wzrost 
liczby zachorowań,  a także, niestety i zgonów. Drugą, co do częstości przyczyną umierania Polaków w średnim wieku są choroby nowotworowe. 

Bez wychodzenia z domu skorzystasz z:
• szkoleń komputerowych dla niewidomych i słabowidzących,

• szkoleń ze sprzętu specjalistycznego dla osób niewidomych  
i słabowidzących,

• szkoleń z obsługi urządzeń mobilnych – również firmy Apple,

a także:
• uzyskasz pomoc w instalacji i konfiguracji oprogramowania dla osób  

z dysfunkcją wzroku,

• doradzimy co kupić, z czego można skorzystać, jak uzyskać  
dofinansowanie.

Zapisy na wirtualne spotkania FEER przyjmuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 662 594 011.

Jeśli spełniasz warunki uprawniające do skorzystania z badania, za-
praszamy do kontaktu:
• telefonicznego: 12 357 22 91; 12 357 22 92; 12 357 20 51,

• mailowego: biuro@medikama.pl,

• osobiście w Centrum Medycznym Medikama przy ul. Fortecznej 12A, 
32-086 Węgrzce.

Jednocześnie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa SARS-
-CoV-2 przestrzegamy wszystkich zaleceń, nakazów, zasad bezpieczeństwa 
i zasad reżimu sanitarnego. Systematycznie stosujemy środki ostrożności 
oraz podejmujemy szereg działań mających na celu ochronę zdrowia. 
Bezpieczeństwo naszych Pacjentów i Personelu jest dla nas priorytetem.

cenTrUM Medyczne MedikaMa

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, konsultacje odbywają się tylko 
i wyłącznie na odległość – za pomocą Internetu lub telefonu. Sposób ko-
munikacji będzie ustalany indywidualnie, w zależności od rozwiązań, do 
których ma dostęp dana osoba (Skype, Zoom, WhatsApp, FaceTime, email 
lub telefon komórkowy).

W razie pytań, Fundacja FEER zachęca do kontaktu: tel .kom. 662 594 011 
lub ewelina.fraczek@feer.org.pl

Szkolenia zdalne odbywają się w ramach zadania „Rozszerzenie oferty 
Fundacji oraz jej utrzymanie w czasie zagrożenia epidemiologicznego”  
realizowanego przez Fundację Edukacji Empatii Rozwoju „FEER”. Zadanie 
jest finansowane z środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu 
Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

   Źródło: WWW.MaloPolska.Pl

Nie widzisz i masz problem z komputerem?
Jesteś osobą niepełnosprawną z dysfunkcją wzroku i chcesz skorzystać z bezpłatnej porady lub szkolenia dotyczącego obsługi komputera 
lub posiadanego oprogramowania specjalistycznego? Skontaktuj się z Fundacją Edukacji Empatii Rozwoju „FEER”, która prowadzi bezpłatne 
konsultacje on-line i szkolenia.
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INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

W porządku obrad znalazła się między innymi uchwała w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowi-
ce w zakresie części tekstowej. Przedmiotowa uchwała zakończyła proce-
durę planistyczną, zainicjowaną na podstawie uchwały Nr XLIII/537/2018 
z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Jak wyjaśniła projektant Magdalena Cze-
chowska, przystąpienie do sporządzenia zmiany planu uzasadnione było 
potrzebą doprecyzowania ustaleń obowiązującego MPZP w celu ustale-
nia jednoznacznych, spójnych i harmonijnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego, uwzględniających wzajemne relacje terenów, racjonalne 
wskaźniki zabudowy, a także aktualny spis obiektów chronionych wpisem 
do gminnej ewidencji zabytków. Wprowadzenie powyższych zapisów wy-
nikało również ze wskazań Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Po przeprowadzeniu całej procedury 
planistycznej i rozpatrzeniu nieuwzględnionych przez burmistrza uwag, 
rada podjęła uchwałę. 

Podczas sesji rada dokonała zmian w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Podczas przeprowadzonej dyskusji zwrócono uwa-
gę na malejące dochody gminy z tytułu wpływów z podatku PIT, spowo-
dowane epidemią Covid-19. Kontynuując obrady, rada udzieliła dotacji ce-
lowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tenczynku w kwocie 10 000,00 zł. 
 Wskazana w uchwale kwota została przekazana, zgodnie z uchwałą zebra-
nia wiejskiego, jako dofinansowanie do zakupu i montażu garażu wolno-
stojącego. Pozostałą kwotę, tj. 4 500,00 zł, jednostka pokryje z własnych 
środków - poinformował przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa (…) 
Leszek Kramarz. 

W dalszej części obrad rada podjęła dwie uchwały związane z udzieleniem 
dotacji celowej dla jednostek OSP w Czatkowicach, Dębniku, Krzeszowi-
cach, Ostrężnicy, Siedlcu, Tenczynku, Zalasu oraz Czernej, jako dofinanso-
wanie do zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania. Jak wyjaśniła 
Barbara Kurdziel, główny specjalista ds. ochotniczych straży pożarnych, 
część przekazywanych poszczególnym jednostkom środków pochodzi 
z budżetów sołectw i osiedli. Część z jednostek skorzystała z dofinansowa-
nia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Pozostała część środków wynika z propozycji zadań do budżetu, zaplano-
wanych na rok 2020. 

Kolejna uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej, w formie dotacji celowej Powiatowi Krakowskiemu w roku 
2020. Jak poinformował przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz Ka-
czara, konieczne jest zwiększenie dotacji o kwotę 122 000,00 zł na zadaniu 
dotyczącym remontu drogi powiatowej 2121K w miejscowości Frywałd. 

W uzupełnieniu przewodniczący Komisji Rozwoju (…) Leszek Słota dodał, 
że zadanie rozpoczęło się w połowie 2020 roku. Wkład własny gminy wy-
nosił wówczas 56 000,00 zł i na taką kwotę, przy udziale powiatu, został 
rozpisany przetarg. Kwota pozwalała na wykonanie ok. 400 metrów drogi. 
Jednak odcinek, który wymaga remontu z uwagi na jego zły stan technicz-
ny, wynosi 900 metrów, stąd propozycja powiatu, aby dokończyć remont 
tej drogi na całym odcinku, który tego wymaga. 

Kolejny punkt porządku obrad również dotyczył udzielenia pomocy finan-
sowej, w formie dotacji celowej, Powiatowi Krakowskiemu w roku 2020 
roku. Przewodniczący Komisji Budżetu (…) Dariusz Kaczara poinformował, 
że chodzi o sumę 127 128,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodat-
kowych robot odwadniających i utwardzenie poboczy na odcinku drogi 
powiatowej nr 2188K Krzeszowice – Tenczynek – Rudno. Przewodniczący 
Leszek Słota dodał, że mowa jest o odcinku drogi od kościoła w Tenczynku 
do węzła autostrady A4 w Rudnie. 

Ostatnia uchwała, podjęta podczas XXVI sesji, dotyczyła udzielenia zgody 
Rady Miejskiej na nabycie przez Gminę Krzeszowice nieruchomości za 
cenę określoną w umowie sprzedaży warunkowej. Z informacji, przedsta-
wionych przez naczelnika Macieja Zielińskiego wynika, że gmina zamierza 
dokonać zakupu działki o powierzchni prawie 5 arów oraz udziału w działce 
drogowej, aby zapewnić dostęp do drogi publicznej. W uzupełnieniu bur-
mistrz Wacław Gregorczyk dodał, że jest to działka na terenie ogródków 
działkowych za ul. Batalionów Chłopskich w Krzeszowicach. 

Podczas sesji radni przyjęli Informację o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Krzeszowice oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej za pierwsze półrocze 2020 roku oraz zapoznali się z informacją dotyczą-
ca pozyskiwania środków zewnętrznych przez Gminę Krzeszowice.

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

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

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

Sesja Rady Miejskiej
W związku z sytuacją epidemiczną, sesje Rady Miejskiej w Krzeszowicach w dalszym ciągu organizowane są w tzw. zdalnym trybie obradowania. 
24 września odbyła się kolejna, XXVI sesja. 

INFORMACJE RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH

Informacje Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Krzeszowicach | Redakcja: Janina Walkowicz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie informuje, że z uwagi na długi okres rozpatrywania wnio-
sków oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu 
priorytetowego „Moja woda” termin realizacji zadania oraz wypłaty 
środków został wydłużony do 12 miesięcy, tj.:
• termin realizacji zadania – do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku 

w wersji  papierowej (pierwszego wniosku, nie korekty),

• termin wypłaty środków – do 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji,  
tj. podjęcia uchwały przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie o finansowaniu 
zadania.

W związku z tym wnioskodawcy, którzy otrzymali już umowę dotacji  
(pismo) i chcieliby wydłużyć wskazany w umowie termin, proszeni są o in-
formację na adres termin.moja.woda@wfos.krakow.pl.

Wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze umowy dotacji (pisma), są na 
etapie korygowania wniosku bądź oczekiwania na jego rozpatrzenie, infor-
mujemy, że w umowie dotacji (bez względu na termin podany we wniosku/
korekcie) wpisany będzie maksymalny termin 12 miesięcy. W związku 
z tym, nie muszą Państwo z tego powodu składać dodatkowej korekty.

Jednocześnie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość z uwagi na bardzo 
dużą liczbę wniosków. Wnioski oceniane są w kolejności wpływu, a pracow-
nik oceniający kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z wnioskodawcą.

Zaktualizowany regulamin programu dostępny jest na stronie  
www.wfos.krakow.pl

Źródło: WWW.WFos.krakoW.Pl

Zmiana dotycząca Programu priorytetowego MOJA WODA
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Solidarność to znaczy: jeden i drugi,
a skoro brzemię, to brzemię niesione razem,
we wspólnocie.

Jan Paweł II

Zapraszamy do Galerii pod 1edynką na histo-
ryczną wystawę „Tak to się zaczęło”, zorganizo-
waną w 40. rocznicę podpisania porozumień 
sierpniowych, rejestracji NSZZ „Solidarność”.

W 1980 roku zostały zawarte cztery porozumie-
nia pomiędzy rządem PRL a Komitetami Straj-
kowymi. Zarejestrowany 40 lat temu związek 
zawodowy, który był emanacją wielkiego ruchu 
społecznego i niepodległościowego zrywu, nie 
miał sobie podobnych w żadnym kraju bloku 
komunistycznego.

Wystawa, dokumentująca lata 1980-1989, po-
myślana jest jako usystematyzowany przegląd 

„1EDYNKA” ZAPRASZA
wydarzeń tego okresu, stanowiący swoiste świa-
dectwo czasów. Materiały wybrane do wystawy 
ilustrują najważniejsze wydarzenia tego okresu, 
nie tylko te bezpośrednio związane z „Solidar-
nością”, ale także te, które miały duży wpływ na 
poszerzenie potrzeby duchowej wolności. 

Z a p r a s z a my  n a  w y s t awę  p r z yg o t o w a n ą 
w ramach współpracy Centrum Kultury i Spor-
tu w Krzeszowicach z Henrykiem Woszczyną, 
reprezentującym Terenową Organizację NSZZ 
Solidarność Rencistów i Emerytów w Zalasiu. 
W szczególny sposób wzbogacają ją pamiątki 
mieszkańców gminy Krzeszowice, którzy odpo-
wiedzieli na nasz apel i udostępnili pochodzące 
z tego okresu, często unikatowe, bezcenne histo-
rycznie dokumenty, m.in.: zdjęcia, wydawnictwa, 
legitymacje członkowskie, proporczyki, naklejki, 
plakaty.

Wystawa zorganizowana jest w dwóch salach: 
w „1edynce” oraz w sali nr 2, w której prezentu-
jemy 14 plansz z dokumentami archiwalnymi 
(prywatne zbiory), przygotowane przez pana 
Stanisława Smerekę.

Organizatorzy wystawy bardzo dziękują za po-
moc oraz udostępnienie pamiątek: Stanisławowi 
Smerece, Witoldowi Kulczyckiemu, Stanisławowi 
Ligasowi, Jolancie Piskorz, MGBP w Krzeszowi-
cach.

Zapraszamy na otwarcie wystawy  
8 listopada, w niedzielę, o godz. 12.00.

Wystawę można oglądać w dniach  
od 8 listopada 2020 do 10 stycznia 2021 roku.

DO 25 LISTOPADA W GALERII W PAŁACU VAUXHALL MOŻNA OGLĄDAĆ WYSTAWĘ „SZTUKA Z PAPIERU” 
– AUTORKAMI PRAC SĄ: MAŁGORZATA BUCZEK-ŚLEDZIŃSKA I LIDIA GRABOWSKA.  

OTWARCIE WYSTAWY MIAŁO MIEJSCE 11 PAŹDZIERNIKA.
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10 październik a,  po raz pier wsz y w Kopalni  Talentów, od-
była  s ię  uro c z ys ta  ina ugu racja  Dz iecięcego  Uniwersytetu  
w Krzeszowicach.
Na początku spotkania dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Krzeszo-
wicach Paweł Czyż powitał młodych studentów i wręczył im indeksy, 
w których będą zbierać pieczątki potwierdzające udział w wykładach. 
Następnie dr Aneta Szczygielska-Łaciak i dr Marcin Łaciak z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach odkryli przed uczestnikami tajemnice fizyki, pre-
zentując całą masę niesamowitych doświadczeń dotyczących ciśnienia. 
Lewitujące piłki, picie przez metrową słomkę i balony utrzymujące ciężar 
kilku książek – zobaczcie co działo się na zajęciach!

aGnieszka szczUka-ciaPała

ACH, CO TO BYŁ ZA DUWK!
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MAKRAMOWE LOVE
Makrama… makramowe… zrobione z makramy – prawdopodobnie 
każdy z nas słyszał takie określenia. Co się za nimi kryje? Co oznaczają 
te słowa? 
Makrama to znana od starożytności sztuka wiązania sznurków, bez użycia 
igieł, drutów lub szydełka. Narzędziem pracy są jedynie dłonie rękodzielni-
ka. Sztuka plecenia makramy prawdopodobnie wywodzi się z XIII-wiecznej 
Asyrii. Stosowana była przez arabskich tkaczy, którzy wykorzystywali 
ozdobne węzły do wykańczania ręcznie wyplatanych tkanin – ręczników, 
szali czy welonów. Z terenów ówczesnej Babilonii zawędrowała do Europy 
głównie dzięki podbojom Maurów, a jej szersze rozpropagowanie zapew-
nili jej śródziemnomorscy żeglarze, doskonalący się w tej sztuce splotów. 
W średniowieczu i renesansie trafiła na królewskie salony, stając się wyrafi-
nowaną ozdobą.
Obecnie makrama przeżywa istny renesans i jest ozdobą wielu wnętrz, 
nadając im niepowtarzalny charakter i klimat. Kwietniki, ścienne ozdoby, 
elementy garderoby, torebki, poduszki, lampiony, abażury – to tylko nie-
które możliwości tworzenia ze sznurka. Jedynym ograniczeniem jest tylko 
ludzka kreatywność.
Ogromną zaletą makramy jest prostota jej wykonania. Dzięki wiedzy na te-
mat kilku podstawowych wiązań jesteśmy w stanie samodzielnie wykonać 
nietuzinkowe ozdoby i dekoracje. Ale jak się do tego zabrać?
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach ma w swojej ofercie zajęć warsz-
taty z makramy! Przez ostatnie 6 tygodni, od 17 września do 22 październi-
ka, w Tenczynku i Nowej Górze odbywał się cykl warsztatów z makramy dla 
początkujących. Podczas tych spotkań właścicielka marki Hand Kraft – Olga 
Zakordoniec – dzieliła się swoją pasją i wiedzą z tworzenia sznurkowych de-
koracji. Pod jej czujnym okiem uczestniczki warsztatów z wielkim zapałem 
i wytrwałością tworzyły swoje pierwsze makramowe dzieła. Wykorzystując 
kilka podstawowych splotów: węzeł płaski, prawo- i lewoskrętny, splot 
słupkowy oraz rybacki, grupa warsztatowa z dumą tworzyła sznurkowe 
rękodzieła, które od teraz zdobią wnętrza ich domów.
Gorąco zachęcamy każdego do udziału w kolejnych edycjach warsztatów 
z makramy, bez względu na wiek i posiadane umiejętności manualne. Jest 
to wspaniała forma relaksu, w której można się zakochać.

o.z.

LISTOPAD W BIBLIOTECE
Wielka zbiórka dobrej karmy!
Zapraszamy wszystkich do wsparcia zbiórki karmy dla Schroniska Psie 
Pole. Akcja odbywa się na terenie Miejsko-Gminnej Biblioteki w Krzeszo-
wicach, w dniach 03.11.2020 – 28.11.2020. Więcej informacji na stronie  
fundacjapsiepole.pl.

Co zbieramy?

Dobrej jakości karmę suchą i mokrą dla psów i kotów, podkłady higienicz-
ne, ręczniki papierowe, środki czystości, środki do dezynfekcji, rękawiczki 
jednorazowe, mleko i odżywki dla szczeniąt i kociąt, gryzaki, smycze, obro-
że, zabawki, legowiska, budy dla psów, budki dla kotów, drapaki, czyste 
ręczniki, koce, poszwy, kołderki.

Co się nie przyda?

Materace, meble, ubrania, śpiwory, gąbki, kołdry puchowe, poduszki,  
dywany.
Zwrot zaległych książek
Prosimy o sprawdzenie półek w domach, czy nie zalegają na nich książki 
z pieczęcią biblioteki. Jeśli tak, to zachęcamy do oddania, bez żadnych 
konsekwencji. 

Biblioteka jest czynna:
poniedziałek: nieczynne, wtorek: 10:00-18:00, środa: 08:00-16:00

czwartek: 08:00-16:00, piątek: 10:00-18:00, sobota: 08:00-14:00

Podziękowania
Szósta edycja Wielkiej Zbiórki Książek już za nami! Dziękujemy 

wszystkim, którzy wsparli tę akcję społeczną, zostawiając 
w naszej bibliotece taki ogrom książek. Zostały one przekazane 

do szpitali, placówek opiekuńczych i pomocowych.
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M u z y k a  p o z w a l a  n a m  o d n a l e ź ć  c h w i l e  s p o k o j u 
i przenosi nas w inny świat – świat innych wartości, estetycznych do-
znań, których brakuje w obecnej sytuacji – w  sparaliżowanym pande-
mią świecie.
Rok 2020 jest dla wszystkich bardzo ciężki. Organizacja koncertów odbywa 
się w ciągłej niepewności. Stawiamy sobie pytania – czy będziemy mogli 
spotkać się z publicznością – z człowiekiem, który jako żywy odbiorca 
muzyki i płynących z niej emocji – jest dla nas najważniejszy. Ogarnia nas 
niepewność związana z brakiem dotacji na kulturę... i po prostu – lęk. Wola 
walki poprzez muzykę i śpiew zwyciężyła jednak po raz kolejny, zarówno 
wśród wykonawców, jak i widzów. Koncerty VIVA POLONIA są ważnym 
przykładem patriotyzmu dla gromadzącej się na nich publiczności, a także 
ukojeniem dla stęsknionych za krajem, przebywających za granicami kraju, 
którzy mieli możliwość uczestniczenia w transmisjach koncertów.

W ramach tegorocznej edycji VIVA POLONIA 2020 zespół Śpiewanie bez 
Granic wykonał 3 niezwykłe koncerty: w Kościele w Rudawie, Klaszto-
rze oo. Bernardynów w Alwerni, a także w Kościele pw. św. Bartłomieja 
w Morawicy, w dniach 15-17.10.2020. Jednym z celów naszej idei, w której 
myśl wpisują się koncerty patriotyczne, jest promowanie polskiej kultury 
w kraju i zagranicą, jak również – w tym roku – uczczenie roku Jana Pawła 
II. W programie koncertów znalazł się utwór „O ziemio polska”, skompono-
wany do Jego słów przez Juliusza Łuciuka. Z przykrością dowiedzieliśmy 
się, że 17 października, w dniu ostatniego koncertu, w wieku 93 lat Juliusz 
Łuciuk odszedł od nas, pozostawiając wszystkim w sercach swój dorobek 
artystyczny.

W repertuarze nie zabrakło najpiękniejszych dzieł sakralnych, skompo-
nowanych przez Moniuszkę, Webbera, Mozarta, Bizeta czy Pucciniego. 
W programie zabrzmiały również dzieła patriotyczne, jak „O mój rozmary-
nie”, „Piechota”,  „Białe róże”, a także najpiękniejsze perły opery, jak np. Aria 
Stefana z opery „Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki, w wykonaniu Rafała 
Majznera. Chwil wzruszeń dostarczył nam także i sam dyrektor artystyczny 
projektu – Krzysztof Aureliusz Łuczyński, wykonując utwór „Orlątko”, a także 
„Domine Deus” Gioacchino Rossiniego. Nie sposób nie wspomnieć również 

o Katarzynie Sygule, która ubarwiała program niezwykłymi wykonaniami 
dzieł Kilara, Mascagniego, Morricone, Mozarta czy Friemanna.

Wraz z zespołem wokalnym Śpiewanie bez Granic wystąpili soliści z Polski 
i Norwegii: Natalia Hydz – sopran, Joanna Janiszewska – sopran, Anna 
Konik – sopran, Adela Łukjan – sopran, Katarzyna Syguła – sopran, Domi-
nik Czernik – tenor, Krzysztof Aureliusz Łuczyński – tenor, Rafał Majzner 
– tenor, Wojciech Poprawa – tenor, Jakub Kołodziej – baryton oraz Adam 
Tomaszewski – baryton, a także zespół instrumentalny w składzie: Emilia 
Stańczyk – skrzypce, Katarzyna Krochmalny – skrzypce, Klaudia Boksa – al-
tówka, Radosława Lascar – wiolonczela, Martyna Borowska – obój, a przede 
wszystkim, przy fortepianie, niezastąpiony Mateusz Lasatowicz. Zadyrygo-
wał Maksymilian Żelazny.

Koncerty realizowane były pod patronatem honorowym Narodowego 
Centrum Kultury, wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Łukasza 
Smółki, burmistrza Gminy Krzeszowice – Wacława Gregorczyka oraz dzięki 
wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego w Krakowie. Dziękujemy 
również panu Mateuszowi Sowińskiemu z drukarni AGRAFKA, Grzego-
rzowi Żbikowi za relację wideo, Aleksandrze Kasprolewicz za fotorelację. 
Za ugoszczenie nas dziękujemy: Parafii i Sołectwu Rudawa, Markowi 
Skowronkowi oraz Gminie Alwernia, a także proboszczowi ks. Władysła-
wowi Palmowskiemu z Parafii w Morawicy, dzięki któremu udało nam się, 
w ostatniej chwili, przenieść koncert z Klasztoru w Czernej do pięknie usy-
tuowanego kościoła na wzgórzu Morawicy. Koncert został przeniesiony ze 
względu na sytuację epidemiologiczną.

VIVA POLONIA to trasa koncertowa zainaugurowana jesienią 2019 roku 
w Krakowie. 

Jeśli chciałbyś nas wesprzeć, masz jakieś pytania lub chciałbyś dołączyć 
do zespołu – pisz do nas! Próby odbywają się w każdą sobotę i niedzielę 
w Rudawie (koło Zabierzowa) – Rynek 2, w godz. 12.00-16.00. Zapraszamy! 

Kontakt: spiewaniebezgranic@gmail.com, tel. 888797929.

TeksT: jUsTyna skoWronek
zdjęcia: aleksandra kasProleWicz, irena cieślak

ZWYCIĘŻAJĄC POPRZEZ ŚPIEW…
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OPERETKA NA WYNOS
W sobotę, 3 października, na rynku w Krzeszowicach odbył się go-
ścinny koncert artystów związanych ze Stowarzyszeniem Operetka 
Wrocławska, dofinansowany przez Powiat Krakowski.
W koncercie wzięli udział: Liza Wesołowska (sopran), Tomasz Maleszewski 
(tenor), Damian Domalewski (wokal) i towarzysząca im grupa baletowa – 
Kamila Januszczyk oraz Tomasz Nowakowski. Całość prowadził, jako konfe-
ransjer, Maciej Michałkowski. Artyści przedstawili publiczności arie i duety 
z najpopularniejszych operetek. W repertuarze znajdowały się utwory 
między innymi Johanna Straussa, Franza Lehara, Emmericha Kalmana, takie 
szlagiery, jak „Wielka sława to żart”, „Usta milczą dusza śpiewa”, „Pieśń o Wil-
ji”. Walce i czardasze wykonywane przez solistów wpłynęły na atmosferę 
koncertu i udział publiczności.

Profesjonalizm, piękne głosy, doskonała dykcja artystów oraz interesująca 
choreografia i balet pozwoliły widzom poddać się magii operetki. Nietypo-
wa sceneria rynku krzeszowickiego, gdzie życie toczy się własnym rytmem, 
brak estrady jako sceny oraz publiczność o dużym zróżnicowaniu wieku, 
tworzyły nową przestrzeń komunikacji teatralnej. Mieszkańcy Krzeszowic 
gorącymi oklaskami nagradzali wykonawców. Można się było przekonać, 
jak wielką moc ma muzyka i pełen wdzięku sposób jej wykonania.

W świecie obecnej kultury masowej koncert „Operetka na wynos” stanowi 
przykład sztuki rozrywkowej, spełniającej standardy zgodne z kanonem 
klasycznego piękna. Nic więc dziwnego, że nawet przypadkowi przechod-
nie, niejako włączeni w działania sceniczne, zatrzymywali się, uczestnicząc 
w koncercie do końca. Dały się też słyszeć głosy, że brak było dostatecznej 
informacji o występie artystów z Wrocławia. A szkoda, bo warto było w ta-
kiej wspólnocie i atmosferze przeżyć radosne spotkanie z operetką.

TeksT, zdjęcia: Maciej libUrski

Ze względu na trudną sytuację epidemiczną zapewniamy wszelką  pomoc.

J e ż e l i  j e s t  p o t r z e b a  z r o b i e n i a  z a k u p ó w,  w y k u p i e n i a  l e k ó w  
– pomożemy.

Aby zgłosić swoje potrzeby, w każdej chwili możesz się z nami skontakto-
wać pod numerem tel. 607-649-087.

Akcja dotyczy terenu parafi i  św. Jana Pawła I I  w Krzeszowicach 
–  C zatkowice  G ór ne,  Żbik ,  Ćmany,  u l .  D ługa,  Żbick a ,  Szar ych  
Szeregów, Stopki, Dąbrowskiego, Reymonta.
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INTERWENCYJNY ZESPÓŁ POMOCY MIĘDZYLUDZKIEJ 
W CZASIE TRUDNYM
Pandemia jest niełatwym czasem dla wszystkich, ale mamy świado-
mość, że są wśród nas osoby, którym jest jeszcze trudniej: samotni, 
starsi, chorzy, niepełnosprawni, emeryci i renciści z bardzo niskimi 
dochodami, ludzie tracący pracę, wielodzietne rodziny w sytuacji ro-
snących kosztów utrzymania. 
Staraliśmy się więc, mimo rozmaitych ograniczeń, przez cały ten czas dzia-
łać; oczywiście w miarę możliwości i sanitarnego reżimu. Nie wszystko było 
możliwe. Po raz pierwszy od powstania Zespołu w 1992 roku nie mogliśmy 
zorganizować półkolonii, której zawsze największymi atrakcjami były wy-
jazdy na basen w Chrzanowie i wycieczki autokarowe w ciekawe miejsca. 
Mieliśmy już zapewnione fundusze, szczegółowy plan 3-tygodniowej im-
prezy dla ok. 80 dzieci. Udało się jeszcze na ten cel zorganizować w lutym 
aukcję i piękny koncert charytatywny; niestety trzeba było wszystko odwo-
łać. Nie mogliśmy też zorganizować planowanych spotkań integracyjnych: 
Śniadania Wielkanocnego i letniego pikniku dla osób ubogich, starszych 
i samotnych. 

Cały czas jednak pracowaliśmy. Odwiedzaliśmy naszych podopiecznych, 
przyznawaliśmy zapomogi losowe, pomagaliśmy w zakupie leków, opału, 
opłatach za prąd, gaz itp. Kilku osobom, które nagle znalazły się w bardzo 
trudnych warunkach, pomogliśmy odnaleźć swoje miejsce, poczucie sensu 
tak, że dzięki własnej aktywności oraz pracy potrafiły wziąć odpowiedzial-
ność za własne życie. 

Najważniejszą akcją, którą mimo utrudnień pandemicznych udało się 
zrealizować w całości, był kolejny rok współpracy z Krakowskim Bankiem 
Żywności i sprowadzenie do Krzeszowic ponad 21 ton artykułów spożyw-
czych. Rozdzieliliśmy je 335 osobom, 173 rodzinom w czterech transzach 
(od stycznia do września), przygotowując łącznie 1268 kilkunastokilogra-

mowych paczek. Akcją tą kieruje i koordynuje wszystkie jej etapy Barbara 
Ochmańska – sekretarz IZPM. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej  
(12 osób; wszyscy pracują społecznie) angażują się, w miarę swoich sił i moż-
liwości, w przygotowywanie i wydawanie towaru. 

Prowadzimy ten program od czterech lat i uważamy go za ważne przedsię-
wzięcie, czasem nawet jesteśmy sami zaskoczeni owymi wielkimi liczbami 
w porównaniu z garstką ludzi, która tę pracę wykonuje. Dlatego pozwalam 
sobie tym razem nas wszystkich wymienić, zgodnie z tytułem artykułu „Je-
steśmy”: Teresa Piekara – prezes IZPM, kierująca Zespołem, wszechstronnie 
i szczególnie zaangażowana we wszelkie inicjatywy; Barbara Porębska, Bar-
bara Ochmańska, Bogusława Tybor-Krówka, Ada Kaźmirek, Elżbieta Sarnek, 
Krystyna Galos, Teresa Kulczycka, Elżbieta Chochół, Janina Obodzińska, Bo-
gusław Kisiel, Maria Knapik, Bożena Dębska, Teresa Nowak. Nie zapominamy 
o śp. Prezesie Józefie Kukule, który do końca 2019 roku także był w tej akcji 
z nami.

Nieoceniona jest dla nas pomoc strażaków z Krzeszowic, Czatkowic Górnych 
i Żbika, rozładowujących transporty, uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych oraz ostatnio, w czasie największego rygoru sanitarnego – harcerzy 
z Hufca Szarych Szeregów w Krzeszowicach wraz z ich Harcmistrzynią Teresą 
Tarkowską. Wszystkim współpracującym z nami wolontariuszom, ludziom 
wrażliwych serc bardzo gorąco dziękujemy. Jesteśmy również niezmiennie 
wdzięczni Dyrekcji Firmy Polan, aktualnie Plantico, za nieodpłatne udostęp-
nienie magazynu oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który nie 
tylko prowadzi (zgodnie z rozporządzeniem) weryfikację uprawnionych do 
otrzymania tej formy pomocy, ale też pomaga nam dostarczyć paczki oso-
bom, które z powodu złego stanu zdrowia, wieku, niepełnosprawności nie 
mogą same ich odebrać. 

Wiemy od beneficjentów programu, że ta forma pomocy stanowi rzeczywi-
ście wsparcie dla domowych budżetów, pozwala więcej pieniędzy przezna-
czyć na inne, również istotne wydatki domowe, a produkty oceniane są jako 
wartościowe i smaczne. 

Kolejny sezon pomocy żywnościowej rozpocznie się najprawdopodobniej 
w grudniu lub w styczniu. Prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie swe-
go udziału w programie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Można to 
zrobić telefonicznie lub mailowo. Jedynym kryterium jest dochód dla osoby 
w rodzinie 1.056 zł oraz dla osób samotnych 1.402 zł.

Motywami naszego logo są: serce i dłoń. Nie podajemy sobie teraz rąk, 
zachowujemy społeczny dystans, zakładamy maseczki… To wszystko jest 
konieczne, musimy się tak zachowywać w trosce o siebie i innych. Musimy 
jednak pamiętać, że ludzie samotni, opuszczeni, starsi, pozbawieni opieki 
i czułości są mniej odporni i bardziej narażeni na zachorowanie. Naszą od-
porność buduje nie tylko prawidłowe odżywianie, witaminy, ruch na świe-
żym powietrzu, ale też czyjaś troska i bliskość. Okazujmy więc sobie serce, 
uśmiechajmy się nawet pod maseczką, ten uśmiech będzie widać w oczach, 
zadzwońmy, zapytajmy, co słychać, zainteresujmy się… Nie odwracajmy się 
plecami w lęku przed zarażeniem. Uchrońmy naszą wspólnotę! 

W iMieniU zarządU izPM
Teresa noWak

JESTEŚMY, STARAMY SIĘ POMÓC…
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ODPOCZYWAJ W POKOJU
Iwona Kaletka-Janik była jedną z nas. Należała do tysięcy nauczycieli 
i pedagogów, i mocno się z naszym zawodem identyfikowała – wal-
czyła o jego prestiż i szacunek. Niska, drobna, niepozorna kobieta 
– cudowny człowiek, z silnym charakterem i charyzmą, ogromną mą-
drością i empatią, z sercem na dłoni. Kompetentna, rzeczowa, upo-
rządkowana i... wrażliwa. Była pedagogiem przez duże P. 
Walczyła o każde dziecko i o jego przyszłość. Od tej strony znają ją wszyscy. 
Uważała, że każdy zasługuje na drugą szansę, że życie to nie klasówka, do 
której można się przygotować, a więc błędy i braki są wkalkulowane – trze-
ba czasu, aby je nadrobić. I każdemu ten czas dawała, czasami w nieskoń-
czoność. O każdym dziecku mówiła wiele dobrego. Janusz Korczak byłby 
z niej dumny. My jesteśmy z niej dumni! Czujemy się zaszczyceni, że była 
naszym mistrzem i mentorem.

Tak naprawdę cała kadra pedagogiczna naszej szkoły została przez nią 
ukształtowana. Kiedy rozpoczynaliśmy pracę, pogubieni jak dzieci we mgle, 
Ona już była. Znała każdą klasę i większość uczniów, a często też rodziców 
– trochę jak żywa baza danych i instancja odwoławcza. Jeśli pojawiały się 
kłopoty, interweniowała od razu. Do niej kierowaliśmy pierwsze kroki, kie-
dy sytuacja wymykała się spod kontroli. Robiła kawę i poświęcała nam tyle 
czasu, ile było trzeba, żeby znaleźć rozwiązanie problemu. Potem pytała 
o nas – naszych bliskich i przyjaciół, radości i smutki. Znała nas wszystkich 
i każdą ze szkolnych rodzin. „Na jej oczach” rodziły się nasze dzieci, pokony-
wały pierwsze trudy przedszkola, potem szkoły, egzaminy, matury, studia, 
śluby... Każdego była ciekawa i każdemu dobrze życzyła. Pomagała – za-
wsze, wszystkim. Szybko przestawała być koleżanką z pracy i stawała się 
naszą przyjaciółką – razem narzekaliśmy, martwiliśmy się, pokonywaliśmy 
trudności, chwaliliśmy się sukcesami i, jeśli w szkole brakło czasu, dzwonili-
śmy do domu, bo każdy miał jej numer. Po południu, wieczorem i późnym 
wieczorem też. Rozumiała, że taką mamy potrzebę i wtedy całą sobą była 
dla nas. Czasem mówiła odpuść – to nieistotne i nie zbywała nas, ale uczyła 
dystansu niezbędnego w tym zawodzie. Doceniała nasze kompetencje, ale 
powtarzała, że nauczyciel musi być przede wszystkim człowiekiem. Musi 
rozumieć sytuację rodziny i dziecka, żeby móc go skutecznie wspierać. Jeśli 
nasza szkoła ma opinię szkoły przyjaznej, to właśnie dlatego, że dla Iwonki 
taka postawa była priorytetem, który nam wpoiła.

Rozbawiała nas też swoimi barw-
nymi opowieściami, bo przy zawo-
dowej powadze była też gadułą 
i żywiołową gawędziarką. Znała ty-
siące anegdot, a opowiadane z jej 
poczuciem humoru, rozbawiały do 
łez. Wizyty w pokoju nauczyciel-
skim, po załatwieniu spraw służbo-
wych, kończyła kawałem i w szare 
życie wlewała kolor. Z nikim tak 
dobrze nie wyśmiewało się ab-
surdów przepisów i codziennego 
funkcjonowania. Czasem ponosiła 
ją wyobraźnia – wymyślała, co też 
jeszcze spotka nas w życiu i roz-
pisywaliśmy scenariusz na bzdurę 
roku. Wtedy było najzabawniej.

Potrafiła też tupnąć nogą, kiedy wymagała tego sytuacja. I na dzieci, i na 
nas, ale zawsze sprawiedliwie.

Ale Iwonka to nie tylko pedagog. To również kochana żona, dumna mama 
i cudowna babcia. O swojej rodzinie też nam opowiadała, pokazywała zdję-
cia z podróży i spotkań. Jej bliscy stawali się częścią naszej szkolnej rodziny 
– wyjątkowej przez jej obecność. Jej najbliższym składamy szczere wyrazy 
współczucia i mamy nadzieję, że o nas nie zapomną.

Wszystkie słowa, które można powiedzieć na zakończenie, zabrzmią jak 
wytarty frazes, niestety. Nikt z nas ich jednak tak nie traktuje. Śmierć Iwonki 
pozostawiła ogromną pustkę i zamknęła część naszej wspólnej historii. 
Z trudem odnajdujemy się w tym nowym rozdziale i nie wiemy, czym 
zapisać kolejne karty. Wiemy jednak, że Iwona była, jest i będzie dobrym 
duchem naszej szkoły, a pamięć o niej będzie trwać dzięki nam i tysiącom 
absolwentów, których pożegnała. Niech odpoczywa w pokoju!

P.S. Iwonko! Do zobaczenia! Kiedyś... Gdzieś... Tam...

koleżanki i koledzy
ze szkoły PodsTaWoWej nr 1 W krzeszoWicach

W okresie pandemii koronawirusa wzmaga się troska o ludzi słabszych, 
niepełnosprawnych. Stowarzyszenie „Otwórzmy przed Nimi Życie”, 
które niesie pomoc mieszkańcom powiatu krakowskiego jest przykła-
dem pozytywnych działań. Prezes Janina Lasoń zaznacza, że działal-
ność Stowarzyszenia opiera się przede wszystkim na pracy społecznej.
To organizacja zrzeszająca wolontariuszy oraz rodziców i opiekunów osób 
niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. Do celów statutowych stowa-
rzyszenia należy pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym, roztaczanie opieki 
nad osobami chorymi, prowadzenie kampanii na rzecz powszechnego, 
stałego leczenia i rehabilitacji chorych, pozyskiwanie środków na lekarstwa 
i leczenie, organizacja i współfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, or-
ganizowanie imprez i spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. 

Stowarzyszenie współpracuje z Urzędem Gminy Krzeszowice, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie, Małopolskim Urzędem Wojewódz-
kim w Krakowie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 
Kopalnią Wapienia w Czatkowicach. Jak informuje Prezes Stowarzyszeniam, 
w roku 2020 zrealizowano pięć projektów. Pierwszy, z grantu Wojewody 
Małopolskiego, w zakresie pomocy społecznej i wyrównywania szans ro-
dzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej (kwiecień – Śniadanie Wielka-
nocne, lipiec – wyjazd integracyjno-terapeutyczny do Krynicy – Lwi Gród). 
Drugi projekt to „Dobry Sąsiad” realizowany z grantu Kopalni Wapienia Czat-
kowice (sierpień). Trzeci związany był z dotacją Urzędu Gminy Krzeszowice  
– Dzień Dziecka w Chochołowskich Termach (15 lipiec). Czwarty został do-
finansowany ze środków PFRON – wycieczka do Buska Zdroju (29 sierpień), 
Piąty projekt otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego w ramach zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej osób niepełnosprawnych – jesienne wyjazdy integracyjno-
-terapeutyczne do Krynicy Zdroju (od 26 września do 9 października). 

Uczestnicy, dzięki zajęciom terapeutycznym, rozwijali umiejętności po-
trzebne do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Janina La-
soń podkreśla, że organizowanie spotkań integracyjnych w środowiskach 
lokalnych, w trakcie realizacji zadań publicznych i grantów, miało także na 
celu przybliżyć tym środowiskom problemy, z jakimi borykają się osoby 
niepełnosprawne, by kształtować wobec nich właściwe postawy społeczne. 
Dla niepełnosprawnych to kolejne doświadczenia i próby na drodze poko-
nywania barier. Janinie Lasoń, prezesowi Stowarzyszenia „Otwórzmy przed 
Nimi Życie”, pomagają w trudnej, zwłaszcza w czasach epidemii, działalno-
ści: Monika Sosińka – sekretarz, Anna Wróbel – skarbnik i wolontariusze. Za 
naszym pośrednictwem Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowania za 
przekazanie 1% podatku oraz za wszelkie darowizny dla niepełnospraw-
nych. W 2019 roku to kwota 18.000 złotych, które zostały przeznaczone na 
realizację zadań statutowych. Dziękujemy w imieniu niepełnosprawnych.

TeksT: Maciej libUrski

STOWARZYSZENIE „OTWÓRZMY PRZED NIMI ŻYCIE”
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ZA DZIEŃ, ZA CHWILĘ?
1. Co się wydarzy w naszej gminie pomiędzy datą napisania tego felie-
tonu a dniem ukazania się listopadowego numeru „Magazynu”? Więcej 
niepewności siedzi w nas, niż optymizmu połączonego z nadzieją? Jakaż 
to przyszłość zostanie zabudowana godzinami nadchodzącego miesiąca? 
Coraz więcej pytań wokół nas i w nas. Daleko mi do używania uczonych 
słów defetyzm, armagedon, pesymizm, lecz zbyt blisko do wypełnienia go 
bolącą treścią. 

2. To się łatwo pisze i mówi, że należy wierzyć w zwycięstwo nad korona-
wirusem, że nie wolno ulegać panice, że trzeba budować w sobie i wokół 
jednak optymizm, że dezorganizacja własnej osobowości jest pierwszym 
krokiem do porażki, że jednak nie wszyscy są naszpikowani nienawiścią 

oraz nietolerancją, że istnieje koniec oraz początek, że może zamiast 
monologu zacznie dominować w naszym życiu dialog. I tak wypełni się 
czas pomiędzy jednym a drugim tygodniem... Jedno wydaje się pewne  
– 25 października ma nastąpić zmiana czasu – na zimowy, co nie oznacza, 
że wpadniemy w letarg. Nadchodząca zima wydaje się mocno gorąca...

3. Chcemy zdążyć przed zamknięciem – na przykład – cmentarza. W naszej 
tradycji – szczególnie po doświadczeniach XX wieku – Wszystkich Świętych 
stało się obowiązkiem wobec własnej historii. Bardzo prywatnej, rodzinnej, 
miejscowej, sąsiedzkiej, także tej, którą nazywa się niepamięcią. Koronawi-
rus wraz z etatowymi czarodziejami słowa skazami są na porażkę. Kto chce, 
niech wierzy! To też wymiar własnej wolności. 

kolczasTy
krzeszoWice, 23.10.2020 r.

24 września 2020 w Sali Konferencyjnej MODR Karniowice odbyło się 
spotkanie połączone z przyznaniem tytułów Mistrzów Małopolski w ka-
tegoriach „Rolnik” i „Firma” w konkursie AgroLiga 2020. W tym roku 
z uwagi na wirus Covid-19 nie odbyła się doroczna wystawa AGROPRO-
MOCJA, na której zwyczajowo honorowano laureatów AgroLigi.
Uroczystość otworzył Dominik Pasek – p.o. dyrektora MODR z/s w Karnio-
wicach, który w swoim wystąpieniu przypomniał także o Małopolskim  
e-bazarku, na którym zainteresowany sprzedażą rolnik może się zarejestro-
wać. Karol Sepielak – p.o. z-cy dyrektora MODR z/s w Karniowicach zwrócił 
uwagę zebranych na trwający od 1 września Powszechny Spis Rolny. Spis 
będzie prowadzony do 30 listopada 2020 r. W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej Concordia Ubezpieczenia Grupa 
Generali. Krzysztof Mrówka, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, w swoim 
interesującym wystąpieniu przybliżył zebranym najnowsze pakiety ubezpie-
czeniowe. Firma Concordia Ubezpieczenia w tym roku pełniła rolę partnera 
małopolskiej edycji Konkursu AgroLiga 2020.

Dyplomy i nagrody wszystkim laureatom wręczali  Dominik Pasek  
– p.o. dyrektora MODR z/s w Karniowicach, Krzysztof Mrówka – dyrektor 
Biura Ubezpieczeń Rolnych Concordia Ubezpieczenia oraz Karol Sepielak  
– p.o. z-cy dyrektora MODR z/s w Karniowicach.

Mistrzem Małopolski w kategorii „Rolnik” za rok 2020 został Józef Filipek 
z miejscowości Sechna w powiecie limanowskim, prowadzący gospodar-
stwo sadownicze. Większość uzyskiwanych plonów owoców jabłek, śliw 

SUKCES JAROSŁAWA JANIKA 
i gruszy sprzedaje w formie suszonej lub w postaci chipsów jabłkowych. 
Jednym z 3 wicemistrzów Małopolski został Jarosław Janik z miejscowości 
Czerna, prowadzący na ok. 200 ha produkcję roślinną (zboża jare, ozime, 
rzepak, kukurydzę). Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny park 
maszynowy. Prowadzone są dodatkowo usługi agroturystyczne. Do dyspo-
zycji gości są pokoje, domki letniskowe, grill murowany, boisko do siatkówki, 
sala bankietowa. Pozostałymi Wicemistrzami Małopolski zostali Zbigniew 
Frączek z miejscowości Zabrzeż (powiat nowosądecki) i Janusz Wałaszek 
z miejscowości Żdżary (powiat dąbrowski). W kategorii „Rolnik” Mistrz Mało-
polski i Wicemistrzowie Małopolski otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne, 
statuetki i vouchery ubezpieczeniowe.

Mistrzem Małopolski w kategorii „Firma” za rok 2020 zostało gospodarstwo 
rybackie Pstrąg Ojcowski Magdalena Węgiel z miejscowości Ojców (powiat 
krakowski). Firma Pstrąg Ojcowski należy do Europejskiej Sieci Regionalnego 
Dziedzictwa Kulinarnego. Firma ostatnio dołączyła do projektu „Wieś dla 
Smakoszy”. Wicemistrzem Małopolski została Pasieka Barć Jacek Nowak, 
Emilia Nowak z miejscowości Kamianna (powiat nowosądecki). Wyróżnienie 
otrzymało Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń z miejscowości 
Klecza Dolna (powiat wadowicki). W kategorii „Firma” Mistrz Małopolski, 
Wicemistrz Małopolski oraz wyróżniona firma otrzymali statuetki, promesy 
na stoisko podczas najbliższej wystawy AGROPROMOCJA oraz vouchery 
ubezpieczeniowe.

TeksT: Marek roWecki – PrzeWodniczący koMisji konkUrsoWej
zdjęcia: PaUlina MroWczyk-Madeja
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O TYM MIEJSCU BĘDZIE 
GŁOŚNO
Jeszcze w czasie, kiedy nasz powiat nie był w strefie czerwonej, 
a seniorzy mogli się spotykać, grupa z Nowej Góry wybrała się na 
wycieczkę do nowo powstałego Muzeum Agatów w Rudnie. 
Oprócz typowego zwiedzania pomieszczeń, podziwiania efektów 
wieloletnich poszukiwań kamieni, ciekawą propozycją były warsz-
taty „Skarby tej Ziemi na wyciągnięcie ręki”. Wspólnie przeszliśmy 
w miejsce poszukiwań, a następnie mogłyśmy zobaczyć pracę nad 
szlifowaniem i polerowaniem agatów. Nasz przewodnik – właściciel 
imponującej kolekcji – pan Witold Koprucha, znalazł niewielki agat. 
Dwie seniorki, uczestniczki warsztatów, znalazły heulandyt, kamień 
zaliczany do grupy zeolitów – minerałów bardzo rzadkich. Podczas 
tego spotkania usłyszeliśmy wiele ciekawych informacji, nie tylko na 
temat kamieni, ale także naszego terenu.
Muzeum jest czynne od wtorku do poniedziałku, od godz. 10.00 do 
17.00. Warto pojechać, obejrzeć, wysłuchać. O tym miejscu, za jakiś 
czas, będzie naprawdę głośno!

kaTarzyna niedoba
zdjęcia dzięki UPrzejMości s. oranckiej i h. Godyń

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

OBCHODY DNIA SENIORA 
W KRZESZOWICACH
Datę 1 czerwca zna każdy, bo przecież dzieci – nadzieja i przyszłość 
każdego narodu – są pod szczególną opieką dorosłych. A kto słyszał 
o dacie 1 października? No właśnie… Klub Senior Plus w Krzeszowi-
cach, prowadzony przez Fundację Kobieta w Regionie, bardzo chce, 
aby pierwszy dzień października był powszechnie znany i uroczyście 
obchodzony.
W 1990 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło go Międzynarodo-
wym Dniem Osób Starszych, lecz niestety, nie wszędzie składa się życzenia 
tym, którzy go świętują. W Krzeszowicach jest, i już zawsze będzie, inaczej. 
Na krzeszowickim Rynku, pomimo lekkiego deszczu, spotkali się lokalni 
Seniorzy, do których życzenia skierowali: kierownik Klubu Senior Plus 
Agnieszka Wołodko, wiceburmistrz Adam Godyń, przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego, Statutów, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady 
Miejskiej Leszek Kramarz oraz Helena Latawiec – przewodnicząca Miejskiej 
Rady Seniorów. Uroczystość zaszczycił również swą obecnością komen-
dant Straży Miejskiej Janusz Mitka.

Wszyscy życzyli Seniorom nie tylko dobrego zdrowia, które jest potrzebne 
szczególnie teraz, w dobie zagrożenia epidemicznego, ale również tego, 
by mieli marzenia i realizowali je, a ich „jesień życia” była kolorowa i pełna 
przygód. Po życzeniach 50 kolorowych balonów uniosło się nad Rynkiem 
na znak radości, symbolizując jednocześnie unoszące się marzenia naszych 
Seniorów.

Wszyscy zgromadzeni otrzymali pierniki – serduszka z okolicznościowym 
napisem oraz logo Klubu, a spotkanie przebiegało przy akompaniamencie 
radosnych piosenek, granych na żywo na akordeonie przez Ireneusza Mły-
narczyka. Oczywiście nie zabrakło piosenki STO LAT, która została odśpie-
wana na cześć wszystkich Seniorów.

TeksT: orGanizaTorzy, zdjęcia: Marian leWicki
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DOMAŃSCY
Listopad to niezwykły miesiąc, łączący nie tylko kalendarzowo, ale 
również pod względem znaczenia, dwa bardzo ważne wydarzenia 
w naszej historii – wybuch powstania listopadowego oraz odzyskanie 
niepodległości przez Polskę. W listopadzie jest również taki wyjątkowy 
dzień, kiedy zatrzymujemy się w codziennym pędzie, kiedy znajdu-
jemy chwilę czasu na odrobinę refleksji. To 1 listopada, uroczystość 
Wszystkich Świętych. To dzień, kiedy spacerujemy po cmentarzach. 
Mijamy dziesiątki grobów. Sięgamy w głąb naszej pamięci, aby odna-
leźć ludzi, których między nami już nie ma. Staramy się przypomnieć 
ich twarze, słowa, czyny. 
Na końcu jednej z alejek cmentarza w Nawojowej Górze znajduje się, od-
różniający się od innych, grób z jedną inskrypcją – Domańscy. To grobowiec 
rodziny Domańskich. Spoczywają w nim: Karol Gustaw Domański, jego 
żona Karolina oraz córka Danuta Lubelska. Głowa rodziny, Karol Gustaw 
Domański, urodził się 30 maja 1888 r. we Lwowie. Był synem Piotra i Marii 
z Krupskich. Jego młodszym bratem był Kazimierz, który poległ w walkach 
z Ukraińcami o Lwów w 1918 r. i został pochowany na Cmentarzu Obrońców 
Lwowa. Po zdaniu w rodzinnym mieście matury, studiował następnie w Le-
oben w Austrii, w Wyższej Szkole Górniczej. Po wybuchu I wojny światowej 
został wcielony do armii austriackiej. W tym czasie poślubił Karolinę Horak, 
córkę dyrektora szkoły, Czeszkę z urodzenia ( jej matka Wilhelmina była 
Austriaczką). W 1917 r. przyszedł na świat ich syn Zbigniew, a pięć lat póź-
niej córka Danuta. Dzieci otrzymały imiona na cześć bohaterów powieści  
H. Sienkiewicza „Krzyżacy”. Karolowi Domańskiemu zależało, żeby żona 
szybko opanowała język polski, dlatego też nabywał dla niej polską litera-
turę. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę służył w armii polskiej. Po 
przejściu do rezerwy pracował w Towarzystwie „Gaz” Fabryka Gazów Prze-
mysłowych sp. z o.o. w Trzebini, a następnie wniósł do spółki wysoki wkład 
i stał się jej akcjonariuszem. Gdy do spółki przystąpili Francuzi, nazwę firmy 
„Gaz” przemieniono na „Perun” Oddział w Polsce z siedzibą Centrali w Paryżu. 
Domański był udziałowcem tej firmy i jej generalnym dyrektorem na terenie 
Polski. Sprzedał swój udział, zamieszkał w Nawojowej Górze i wraz z prof. 
Julianem Krupskim zaczął angażować środki finansowe na terenie Krze-
szowic. W 1909 r. rozpoczął budowę Wytwórni 
Wypraw Fasadowych i Sztucznego Kamienia 
„Litozyt”, którą uruchomiono w 1930 r. Firma 
szybko stała się jednym z najbardziej znanych 
producentów gotowych, suchych mieszanek 
do tynków kamieniarskich. Firma produkowała 
specjalny Litozyt K do wypraw kamiennych, ob-
rabianych metodą kamieniarską. Jak zachwalał 
producent, mieszankę wyrabiano wyłącznie 
z naturalnych marmurów i dzięki „maszynowej 
metodzie fabrykacji” Litozyt był trwały i pozba-
wiony wad. W Krakowie, na niektórych elewa-
cjach z lat 30. XX w., zachował się znak – logo 
firmy Litozyt. W Warszawie wyprawą Litozyt 
otynkowano budynki sióstr urszulanek przy  
ul. Dobrej oraz wiele domów na Saskiej Kę-
pie, Żoliborzu i Bielanach. Istotne znaczenie 
szlachetnych tynków dla budownictwa pod-
kreślono symbolicznie w jednej z reklam pra-
sowych z lat 30. XX w. Lokalny przedstawiciel 
firmy „Litozyt” reklamował produkty w „Gazecie 
Gdańskiej” hasłem: Wartość Pańskiego domu 
wzrośnie jeśli otynkuje go Pan szlachetną wypra-
wą fasadową najwyższej klasy LITOZYT. Hasłu 
towarzyszył rysunek tynkarza przy pracy. Za-
kład posiadał swoje przedstawicielstwa w War-
szawie, Gdyni i Katowicach. 

Karol Domański eksploatował również dwa ka-
mieniołomy – w Nawojowej Górze i w Czernej. 
W 1929 r. inż. Domański zakupił 84% udziałów 
w Gwarectwie Rudy Żelaza i Węgla w Czernej 
(szyb znajdujący się w Czernej nosił imię Da-
nusia, nazwany tak na cześć ukochanej córki 
właściciela). Aby usprawnić transport rudy, 
który do tego czasu odbywał się z Czernej do 
stacji kolejowej w Krzeszowicach, w większo-

ści furmankami, i by obniżyć koszty, wybudowano kolejkę wąskotorową 
o długości 3,5 km. Nakład na jej uruchomienie, wraz z dwoma mostami, 
wynosił około 45 tys. zł. Karol Domański organizował kursy kamieniarskie 
i tynkarskie, których uczestnikami byli ludzie z całej Polski. Przy „Litozycie” 
Domański zorganizował klub sportowy, wyposażył go w sprzęt, oddał do 
dyspozycji zawodników boisko sportowe. W klubie istniały ponadto sekcje: 
łucznictwa, rzutu kulą i oszczepem oraz biegów. Zawodnicy na koszulkach 
nosili napis „Litozyt”. 

Karol Domański był również jednym z pierwszych posiadaczy samochodów 
osobowych. Jego córka, Danuta, wspominała po latach: w pierwszej połowie 
lat trzydziestych ojciec kupił pierwszy samochód osobowy marki Austro Da-
imler. Był to piękny kabriolet w białym kolorze. Początkowo stał w garażu, po-
nieważ nie dało nim się jeździć po bitej drodze. Następnie mieliśmy wspaniały 
samochód Praga Oświęcim. Było to ogromne auto w kolorze ciemnobrązowym. 
W oknach miało firanki i takie małe flakoniki na kwiaty. Mój brat Zbigniew ra-
zem z kuzynem uczyli się na nim jeździć i zdali nim egzamin na prawo jazdy. 

Gdy brat uzyskał pierwszy dyplom, dostał od 
mamy śliczny, beżowy, sportowy samochód mar-
ki Hansa. Jeździł nim bardzo szybko, podróż do 
Krakowa zajmowała mu dwadzieścia kilka minut, 
ale wtedy ruch był znacznie mniejszy niż obecnie 
i oczywiście nie było korków i sygnalizacji świetl-
nej. Samochody zostały zarekwirowane przez 
wojsko polskie we wrześniu 1939 r. Od żołnierzy 
otrzymaliśmy zaświadczenie, na podstawie które-
go po wojnie mieliśmy otrzymać odszkodowanie 
za samochody, ale nowa władza komunistyczna 
nie chciała honorować dokumentów wystawia-
nych przez przedwojenny rząd polski. 

W 1923 r. Karol Gustaw Domański rozpoczął 
w Nawojowej Górze budowę dwukondygnacyj-
nego budynku na fundamentach starego spa-
lonego dworu. Projekt domu, który sporządził 
architekt Leon Willmann (późniejszy burmistrz 
Trzebini), opierał się na szkicach ojca Karola Do-
mańskiego, sporządzonych podczas podróży 
do Włoch. Budowlę ukończono w 1925 r. – przy-
pomina o tym tablica znajdująca się na fronto-
wej elewacji pod lewym wykuszem. W 1930 r. 
dobudowano do dworu wieżę, był to prezent-
-niespodzianka dla żony Karola, Karoliny. Córka 
Danuta wspominała, że: był to szczęśliwy dom. 
Rodzice bardzo się kochali. Dom zawsze był pełen 
gości, często przyjeżdżali dziadkowie ze Lwowa, 
rodzina z Czech i Rumunii i wielu innych gości. 

W latach 1934-1935 wybudował w Krakowie 
przy zbiegu al. Słowackiego i ul. Lenartowicza 
czteropiętrową kamienicę. Przedwczesna 
śmierć, 8 kwietnia 1936 r., uniemożliwiła mu 
realizację dalszych planów. 

łUkasz skalny
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NIEBEZPIECZNY MOTYL 
I BRZĘCZĄCY GENIUSZE
Niebezpieczny motyl? Czy te piękne owady mogą być niebezpieczne? 
Chodzi tutaj o anegdotyczne stwierdzenie „efekt motyla”, który gdy 
pomacha skrzydłami... Ale po kolei. 
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest dla nas pogoda. Zależy 
od niej wiele – rolnictwo, bezpieczeństwo, samopoczucie, a nawet wynik 
wojny lub bitwy. Gdyby nie chmury nad Kokura, to Nagasaki, będące ce-
lem rezerwowym, uniknęłoby bomby atomowej. Od wieków staramy się 
ją przewidzieć, korzystając z zaobserwowanych wcześniej prawidłowości 
i wskazówek, jakie daje nam Matka Natura. Te wskazówki to na przykład: 
poranna rosa, kolor zachodzącego słońca, zjawisko halo wokół Słońca lub 
Księżyca, kierunek wiatru. Mamy wiele, mniej lub bardziej prawdziwych, 
przysłów dotyczących pogody. Żeglarze mówią: Gdy czerwono słońce 
wschodzi, w marynarzu bojaźń rodzi. Lecz gdy czerwień o zachodzie, wie 
marynarz o pogodzie. I jest w tym sporo prawdy. Zawsze prawdziwe jest 
natomiast przysłowie: Jak na św. Błażeja zawieja, to na św. Nikodema jest 
deszcz lub go nie ma. Wynika to z konstrukcji zdania, zawsze prawdziwego, 
zwanego w logice tautologią.

Ludzkość jest zachłanna, a jednocześnie ciekawa – ciągle chce więcej, 
szybciej i dokładniej wiedzieć o wszystkim. Czemu nie zaprzęgnąć do prze-
powiadania pogody matematyki? – pomyślał Brytyjczyk Lewis F. Richardson. 
Przecież prognoza pogody to tylko określenie dla danego miejsca wartości 
czynników, takich jak: temperatura, wilgotność, kierunek i siła wiatru, 
zachmurzenie, wielkość opadów, ciśnienie etc. Mamy zatem do czynienia 
z przestrzenią wielowymiarową. W 1922 r. opublikował pracę „Przewidywa-
nie pogody za pomocą metod numerycznych”, w której przedstawił swoją 
zupełnie nierealną wizję dużej grupy osób, pracujących na prymitywnych 
mechanicznych maszynach liczących. Wyliczył, że aby móc przewidywać 
pogodę na bieżąco, konieczne jest zatrudnienie 64000 osób! Wyobraźmy 
sobie taką rzeszę ludzi pracujących dla pogodynka Zubilewicza! Pomysł Ri-
chardsona wyprzedził możliwości techniczne tamtego okresu, co jest czę-
stą przypadłością odkryć matematycznych. Richardson był niepoprawnym 
marzycielem i wizjonerem, a jako pacyfista szukał też matematycznego 
modelu przyczyn wojen. Pozostawił jednak po sobie narzędzia, które zosta-
ły wykorzystane później. Ma-
rzył, że w odległej przyszłości 
tanio i szybko będzie można 
dokonywać obliczeń służą-
cych prognozowaniu. Spełniło 
się to już w 1950 r., kiedy to 
amerykański komputer ENIAC 
dokonał pierwszych udanych 
obliczeń w przewidywaniach 
pogody. Po ENIAC-u kompu-
tery były używane już jako 
standardowe narzędzie w pro-
gnozowaniu pogody. 

10 lat  po uż yciu ENIAC-a, 
w 1960 r., amerykański mate-
matyk i meteorolog Edward 
Lorenz pracował nad kompu-
terowym prognozowaniem 
pogody. Wprowadził do kom-
putera dwie liczby niewiele się różniące. Najpierw 0,506127, a później 0,506 
i otrzymał w rezultacie dwa wykresy, coraz bardziej różniące się od siebie 
w miarę upływu czasu. Tę bardzo wrażliwą zależność od drobnej zmiany 
warunków początkowych, nazwano później poetycko efektem motyla. 
Metaforycznie rzecz ujmując – trzepot skrzydeł motyla w Brazylii może 
wywołać tornado w Teksasie. Efekt motyla przyczynił się do powstania 
nowej teorii matematycznej – teorii chaosu, a także stał się tematem filmu, 
literatury, motywem gier oraz muzyki.

Mało kto z nas nie śledzi prognozy pogody w radiu, w telewizji i coraz 
częściej w Internecie. Wszędzie napotykamy na modele matematyczne. 
To tylko niektóre z nich: UM, WAM, COSMO, GFS. Czasem strona, na której 
szukamy prognozy pogody zawiesza się, a po odwieszeniu prognoza jest 
zmieniona. Wynika to zapewne z drobnych zmian w danych początkowych, 
które powodują znaczące różnice w pogodzie, czyli mamy do czynienia 

z efektem motyla. Prawidłowe prognozowanie pogody, na więcej niż kilka 
kolejnych dni, jest tylko wróżeniem. Przewidywanie pogody nie stanowi 
problemu, ale prawidłowa przepowiednia to już inna sprawa.

Gdyby pszczoła zniknęła z powierzchni globu, człowiekowi pozostałyby tylko 
cztery lata życia. Cytat ten przypisuje się kilku znanym osobom. Tak napraw-
dę to nie jest ważne, kto jest jego autorem. Raczej należałoby się zastano-
wić, czy jest to realne niebezpieczeństwo. Myślę, że nikt nie ma ochoty tego 
sprawdzać. Mam nadzieję, że pszczelarze, których bardzo szanuję za ich 
wiedzę i pasję, wybaczą mi to drobne wkroczenie na ich teren. Dotyczyć 
ono będzie tylko pszczół, jako 
owadów uprawiających... mate-
matykę. Wszyscy znamy ich pra-
cowitość, zalety miodu i innych 
produktów oraz kształt komórek 
pszczelich. Od milionów lat pro-
dukują miód – niesamowitą i na-
turalną substancję oraz budują 
sześciokątne komórki. Od wie-
ków ludzie, w tym matematycy, 
byli zafascynowani pszczołami. 
Już Egipcjanie podziwiali kształt 
komórek pszczelich, a zacho-
wanie tych niezwykłych owadów opisywał Arystoteles. Dlaczego kształt 
komórek pszczelich jest właśnie taki? Różnie odpowiadano na to pytanie. 
Rzymski uczony Warron (II i I w. p.n.e.) tłumaczył to w bardzo osobliwy spo-
sób: Czyż komórka pszczela nie ma sześciu kątów, czyli tyle samo ile pszczoła 
nóg? Geometrzy dowodzą, że sześciokąt wpisany w koło ma największą 
powierzchnię. Dzisiaj taki „dowód” może co najwyżej wywołać uśmiech, 
ale Warron żył ponad dwa tysiące lat temu i nie zajmował się matematyką. 
Bardzo ładnie uzasadniał to natomiast, żyjący na przełomie III i IV w., jeden 
z ostatnich greckich starożytnych matematyków – Pappus z Aleksandrii, 
zwracając uwagę, że są trzy foremne wielokąty pokrywające płaszczyznę bez 
luk: trójkąty, kwadraty i sześciokąty, a pszczoły, w swojej mądrości, wybierają 
kształt, który przy takim samym zużyciu materiału pomieści więcej miodu.

Mamy i nasz polski wkład w te rozważania. Otóż Jan Brożek (1585-1652), 
krakowski matematyk, duchowny, medyk, pisarz, muzyk, astronom oraz 
rektor Akademii Krakowskiej, zauważył, że aby pokryć płaszczyznę ta-
kimi samymi wielokątami foremnymi, należy zestawić sześć trójkątów 

równobocznych albo cztery 
kwadraty czy też trzy sze-
ściokąty foremne. Ponieważ 
przy tych samych obwodach 
sześciokąt ma największą 
powierzchnię, stąd komórka 
sześciokątna ma największą 
objętość, przy najmniejszym 
zużyciu materiału (wosku). 
Dzisiaj ósmoklasista może 
wyliczyć, że przy tych samych 
obwodach sześciok ąt  ma 
o 50% większą powierzchnię 
niż trójkąt i o 15% większą niż 
w kwadrat. Dzięki Brożkowi 
mamy też najstarszy, zacho-
wany do dzisiejszych czasów 
globus, na którym zaznaczo-
no Amerykę. Jeżeli ktoś z Czy-
telników napotka w Krakowie 

czy w Warszawie ulicę Brożka, to może skojarzy jej nazwę z krakowskim 
matematykiem.

Komórkami pszczelimi zajmowali się i nadal zajmują pszczelarze, mate-
matycy, fizycy i inżynierowie, badając ich wszystkie możliwe cechy. Można 
znaleźć wiele popularnych i naukowych opracowań dotyczących geometrii 
i inżynierii, uprawianych przez te owady, które przecież żadnych studiów 
nie skończyły. Oprócz pszczół podobne plastry tworzą też żyjące w społecz-
nościach trzmiele i osy. 

To nie koniec pszczelich zdolności matematycznych. Potrafią one rozwiązać 
problem kuriera, czyli znaleźć optymalną trasę, aby zminimalizować koszty 
transportu. Nie używają do tego żadnego komputera. Jest to rodzaj aktyw-
nej pamięci i uczenia się. Teoretycznie zdolne do tego są tylko zwierzęta 
o większych mózgach lub zaprogramowane komputery. Przecież mózg 
pszczeli to około 1 milimetr sześcienny!
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Nasze owadzie bohaterki potrafią też myśleć abstrakcyjnie. Chodzi tutaj 
o rozumienie pojęcia „zera”, które w matematyce rozumiemy jako liczbę 
i symbol. Naukowcy z RMIT (Królewski Instytut Technologii w Melbourne) 
eksperymentowali z pszczołami przedstawiając im karty z różną liczbą 
kropek. Pszczoły były nagradzane wodą z cukrem, gdy wybrały kartę 
o mniejszej liczbie kropek. Po ich wyszkoleniu badacze utrudnili ćwicze-
nie i dodali do testu karty bez kropek. Pszczoły wybierały „puste” karty, 
chociaż nigdy wcześniej takich kart nie widziały. Porównywały je z kartami 
„niepustymi” o różnej liczbie kropek. To, jak stwierdzili naukowcy, dowodzi, 
że pszczoły mogą rozumieć zero jako liczbę. A przecież mają tak malutki 
mózg. To bardzo ważna informacja dla ludzi, która być może przyda się przy 
projektowaniu sztucznej inteligencji.

Uprawiają też podstawową matematykę. Potrafią zrozumieć pojęcia do-
dawania i odejmowania. Przeprowadzono eksperyment ze swobodnie 
latającymi pszczołami i labiryntem w kształcie litery Y, ucząc je „dodawać” 
i „odejmować”. Owady miały wybierać odnogę Y z większą lub mniejszą 
liczbą elementów, w zależności od kolorów, niebieskiego lub żółtego, 

umieszczonych na wlocie. Za poprawny wybór brzęczące uczennice na-
gradzane były wodą z cukrem, a karane gorzką chininą. Zmieniano odnogi, 
a potem też zlikwidowano kary i nagrody, ale zadania prawie zawsze były 
wykonywane bezbłędnie. 

To tylko niewielka część wiedzy o tych małych, wszechstronnie uzdolnio-
nych i pożytecznych owadach, które uprawiają matematykę i ekonomię, 
są inżynierami i fizykami. A wszystko to przy mózgu około 20 tysięcy razy 
mniejszym od naszego. Dlaczego tak jest? Skąd ta wiedza i umiejętności? 
Ewolucja? Niektórzy myślą, że pszczoły najpierw używały komórek okrą-
głych lub o innych kształtach. A po próbach i błędach w końcu otrzymały 
najlepsze rozwiązanie. Ale czy kiedykolwiek istniała skamielina o strukturze 
plastra miodu, która ma inny kształt niż sześciokąt? Nie! Odkąd istnieją, 
używają sześciokątnych komórek. Kto je tego nauczył?

Matematyka jest językiem uniwersalnym i kiedy patrzymy na plaster mio-
du, widzimy cień tego języka. Tylko w ten sposób możemy dalej czytać 
w wielkiej księdze Matki Natury, która jest przed nami otwarta. 

MaTFan

W okresie od 1 września do 29 października 2020 r. KGW „Czernianki” 
realizowało projekt pt. „Cudze chwalicie – swego nie znacie – cykl 
spotkań i warsztatów dla dzieci”. Pojekt był finansowany ze środków 
Powiatu Krakowskiego. 
Celem projektu było zapoznanie dzieci z bogatą kulturą i ciekawą historią 
regionu, w którym mieszkają, a także kontakt z ludźmi, którzy tradycję 
i wiedzę o niej podtrzymują i przekazują następnym pokoleniom. W ra-
mach tego przedsięwzięcia zorganizowano i przeprowadzono cykl spotkań 
i warsztatów w następujących blokach tematycznych: 

• Warsztaty malarskie, które poprowadziła Barbara Dec, wspaniały peda-
gog, nauczyciel i twórca. W otoczeniu przyrody oraz na terenie Klasztoru 
Karmelitów Bosych w Czernej dzieci miały możliwość poznania technik 
malarskich oraz malowania przyrody.

• Warsztaty fotograficzne, które poprowadził Marian Lewicki, doświad-
czony redaktor „Magazynu Krzeszowickiego”. W aurze jesiennej pogody 
wprowadził dzieci w tajniki fotografii – miejsc, przedmiotów, osób, jak 
i przyrody. Każde dziecko mogło dowiedzieć się, jak wygląda aparat, 
czym możemy robić zdjęcia oraz jak zrobić efektowne i wyróżniające się 
spośród innych zdjęcie. 

• Wycieczki po powiecie krakowskim, ukazujące miejsca najpiękniejsze 
z naszego regionu, a w tym Pieskową Skałę, Ojców, Zamek Korzkiew, 
ruiny zamku w Rudnie, Krzeszowice wraz z atrakcjami turystycznymi 
(zabytkami), Kościół w Paczółtowicach, Klasztor Karmelitów Bosych 
w Czernej. Wycieczki pozwoliły dzieciom poznać legendy lub opowiada-
nia naszych dziadków, historię i kulturę terenu powiatu krakowskiego. 

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE...
KGW „Czernianki” przygotowały projekt przy wsparciu Powiatu Krakowskie-
go, dzięki któremu dzieci miały możliwość zobaczenia i poznania naszego 
pięknego regionu, promując jego walory krajobrazowe, kulturowe i histo-
ryczne. Nasze działania polegały na ukazaniu atrakcyjności gospodarczej 
i turystycznej, rozwoju tożsamości lokalnej i społecznej, pobudzeniu i ak-
tywizacji środowiska lokalnego, a także utrwaleniu wiedzy i umiejętności, 
a w konsekwencji przyczynieniu się do zachowania dziedzictwa tradycji 
i kultury ludowej powiatu krakowskiego. 

Efekty warsztatowych działań można obejrzeć na fotografiach, pracach 
malarskich, wytworach plastycznych dzieci biorących udział w konkursie 
pt: „Cudze chwalicie, a swego nie znacie”, na portalu społecznościowym fb 
KGW Czerna oraz Sołectwo Czerna, jak również w filmiku promującym nasz 
projekt.

orGanizaTorzy
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W STRONĘ KAZIMIERZA
Jeszcze zegar na wieży kościelnej nie wybił szóstej godziny, a już 
podróżnicy, wyposażeni w dobre humory, czekali na autobus „strusia 
pędziwiatra”. W sobotę, 3 października, wyruszyliśmy w stronę Kazi-
mierza nad Wisłą. 
Najpierw przyjechaliśmy do Puław, gdzie czekała na nas przewodniczka. 
Zwiedzaliśmy pałac Czartoryskich, zbudowany w XVII wieku. Spalony przez 
Szwedów, został odbudowany wiek później. Obecnie pałac jest siedzibą 
Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu 
Badawczego. W pięknym, otaczającym pałac parku dostojnie przechadzają 
się pawie. Obejrzeliśmy najciekawszą budowlę w parku – Świątynię Sybilli, 
zbudowaną na wzór antycznej świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem, Dom 
Gotycki, otwarty z okazji pobytu w Puławach Józefa Poniatowskiego, oraz 
Pałac Marynki, zbudowany dla Marii Wittemberskiej w prezencie ślubnym.

Następnie pojechaliśmy do Kazimierza – miasta artystów i malarzy, które-

Święto Edukacji Narodowej, 14 października, to w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Krzeszowicach tradycyjny już dzień, w którym odbywa się 
uroczystość włączenia pierwszoklasistów w społeczność szkolną, czyli 
ślubowanie.
W tym roku, ze względu na bezpieczeństwo, uczniowie zostali podzieleni 
na dwie grupy. Najpierw ślubowały dzieci z klasy I a, pod opieką wycho-
wawczyni Anny Ochmańskiej. Następnie wystąpili uczniowie z klasy I b, 
przygotowani do uroczystości przez panią Lucynę Stryczek. 

Po złożeniu przez pierwszaków ślubowania na sztandar szkoły, dyrektor 
Dagmara Brela-Zając dokonała pasowania na uczniów poprzez dotknięcie 
ramienia każdego z nich specjalnym piórem. Dzieci przedstawiły przygo-
towane pod kierunkiem wychowawczyń krótkie programy artystyczne, 
podczas których zaprezentowały nabyte w ciągu pierwszych tygodni nauki 
umiejętności – śpiew, taniec oraz piękną recytację. 

Po występie, pełnoprawni już uczniowie, otrzymali dyplomy, legitymacje 
szkolne oraz książki i pamiątkowe kubki. Ten szczególny w życiu pierwsza-
ków dzień został upamiętniony na wspólnych fotografiach.

aGnieszka Wróbel

go początki sięgają XI wieku. Na jednym ze wzgórz istniała osada zwana 
„Wietrzną Górą”, a należała do zakonu Benedyktynów. W 1181 roku Kazi-
mierz Sprawiedliwy przekazał osadę Norbertankom z podkrakowskiego 
Zwierzyńca. To Norbertanki zmieniły nazwę na Kazimierz, dla uczczenia 
swojego darczyńcy. Zwiedzanie urokliwego Kazimierza zaczęliśmy od ryn-
ku otoczonego zabytkowymi kamienicami. Prawie z każdą z nich związana 
jest jakaś historia. Poznaliśmy historię zamku, obejrzeliśmy kościół farny 
św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, weszliśmy na górę Trzech Krzyży. 
Przez stulecia Kazimierz stanowił centrum handlu zbożem, które spławiano 
Wisłą do Gdańska. Do dziś zachowały się XVI i XVII-wieczne spichlerze, istne 
perełki architektury. A skąd w Kazimierzu tyle pieczonych z ciasta kogutów? 
Otóż Kazimierz spodobał się diabłu, który akurat tędy przelatywał. Za-
mieszkał w jamie. Diabeł, dotychczas żywiący się ptaszkami, rozsmakował 
się w tłuściutkich kogutach. I wkrótce uchował się tylko jeden, za to bardzo 
mądry kogut, który z zakonnikami uknuł plan. Kogut się schował, a jak 
diabeł go szukał, zakonnicy poświęcili jamę. Czart nie mógł znieść zapachu 
święconej wody i uciekł w popłochu. Ocalony kogut wyszedł z ukrycia 

ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
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W dniach 3 i 4 października LKS „Górzanka” w Nawojowej Górze był 
gospodarzem Mistrzostw Polski w Nocnym Biegu na Orientację oraz 
w Średniodystansowym Biegu na Orientację. Zawody przeprowadzo-
no na zlecenie Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Honorowy 
patronat nad zawodami objął burmistrz gminy Krzeszowice, Wacław 
Gregorczyk.
Do udziału w zawodach zgłoszono blisko czterystu zawodników z ponad 
trzydziestu klubów z całego kraju. Ze względu na ograniczenia zawody 
rozegrano w formie trzech niezależnych mistrzostw: juniorów, seniorów 
i weteranów. Na trasach biegu nocnego rywalizowało ostatecznie 270 za-
wodników, w 24 kategoriach wiekowych.

W prestiżowej kategorii seniorów wśród kobiet zwyciężyła Aleksandra 
Hornik, reprezentująca WKS Grunwald Poznań, przed swoją koleżanką klu-
bową Hanną Wiśniewską. Trzecie miejsce zajęła Ewa Gwóźdź, zawodniczka 
UKS Orientuś Łódź. Wśród panów zwycięzcą okazał się Michał Olejnik (WKS 
Grunwald Poznań), drugi był Wojciech Kowalski (WKS Śląsk Wrocław), 
a trzeci Fryderyk Pryjma, zawodnik UNTS Warszawa.

Bardzo udany start zaliczyła nasza zawodniczka Michalina Pudełek, startu-
jąca w kategorii K-20, która w nocnym biegu zdobyła złoty medal. Jest to 
kolejny medal wywalczony przez biegaczy „Górzanki” w tym sezonie.

W niedzielne przedpołudnie do biegu na dystansie średnim wystartowa-
ło 362 zawodników. W tym dniu zawodnicy mogli również wystartować 

KOLEJNE MEDALE BIEGACZY

TURNIEJ PIŁKARSKI
27 września na obiektach Gminnego Klubu Sportowego Świt w Krze-
szowicach odbył się turniej piłkarski. Rywalizowali w nim młodzi spor-
towcy rocznika 2010 i młodsi, reprezentujący kluby: Piast Wołowice, 
AP Rudawa, Rząski, UKS Jedynka i Świt Krzeszowice.
W sumie zawodnicy rozegrali 15 spotkań, a zwycięzcą turnieju okazała 
się drużyna Piasta Wołowice. Obok meczów piłkarskich odbywały się spo-
tkania z druhami straży pożarnej, funkcjonariuszami Wydziału Prewencji 
KPP z Krakowa. Można było przejechać się zabytkowymi samochodami, 
prowadzonymi przez Władysława Płaczka, wypić gorącą kawę, uzupełnić 
poziom słodkości watą cukrową, a także zakupić karmę dla zwierząt, która 
została przekazana do jednego z krakowskich schronisk. Na finał imprezy 
zostały posadzone krzewy i rośliny ozdobne, które upamiętnią to spotka-
nie. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, a zwycięskie drużyny puchary. 
Dodatkowo KW Czatkowice obdarowała wszystkich uczestników drobnymi 
upominkami. Kopalnia Wapienia Czatkowice wsparła to wydarzenie finan-
sowo, środkami z konkursu grantowego pod nazwą „Dobry Sąsiad”.

orGanizaTorzy

i dumnie spacerował uliczkami miasteczka. Na pamiątkę tego wydarzenia 
w Kazimierzu wypieka się koguty z drożdżowego ciasta.

Po intensywnym zwiedzaniu Kazimierza pojechaliśmy do „Willi Prezydent” 
w miejscowości Uściąż. Gospodarze przygotowali dla nas smakowity obiad 
i szybko zregenerowaliśmy siły, bo w planie była jeszcze wspólna zabawa. 
Do tańca przygrywała „jednoosobowa orkiestra”. Muzyk rewelacyjnie śpie-
wał i grał na klawiszach, akordeonie i trąbce. Był jeszcze jeden uroczysty 
punkt programu. Imieniny czterech Teresek! Solenizantkom złożono życze-
nia i odśpiewano „100 lat”, a one poczęstowały swoich, tak licznie zgroma-
dzonych gości – ciastami własnego wypieku.

W niedzielę, po obfitym śniadaniu, pojechaliśmy do Janowca. Zwiedzi-
liśmy ruiny zamku i wystawę porcelany. Pierwszym właścicielem zamku 
był Mikołaj Firlej, a teraz pieczę nad zabytkiem sprawuje Muzeum Nadwi-
ślańskie. Zamek pomalowano w biało-cynobrowe pasy, ponieważ był to 
zamek obronny, a takie wznoszono z białej i czerwonej cegły. Ruiny jeszcze 
w latach 70. XX wieku należały do prywatnej osoby – Leona Kozłowskiego, 
który przekazywał zwiedzającym legendę o czarnej damie, ukazującej się 
w ruinach podczas pełni księżyca. Pełnia była trzy dni wcześniej, więc nie 
mieliśmy szans jej spotkać. Po dwóch dniach pełnych wrażeń wróciliśmy 

do Krzeszowic. Sezon podróżniczo-turystyczny 2020 zakończyliśmy piękną 
wycieczką. To takie symboliczne zakończenie, bo przed nami jeszcze w tym 
roku kolejne wycieczki, na które serdecznie zapraszam.

TeksT: Teresa rokicka, zdjęcia: andrzej rokicki
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w kategorii OPEN, a młodzicy mogli powalczyć w kategorii juniorów młodszych, oczywiście poza 
oficjalną klasyfikacją mistrzostw Polski. 

Klasyfikacja seniorek w biegu średnim była identyczna jak w biegu nocnym. Ponownie zwyciężyła 
Aleksandra Hornik, przed Hanną Wiśniewską i Ewą Gwóźdź. Wwśród seniorów na najwyższym po-
dium stanął Michał Olejnik, drugi był Wojciech Kowalski. Trzecie miejsce zajął tym razem Bartosz 
Pawlak, zawodnik WKS Grunwald Poznań.

Niedzielny bieg powiększył dorobek medalowy „Górzanki”. W kategorii juniorek młodszych K-16 
świetnie spisała się Jowita Pudełek. Po równym, spokojnym biegu wywalczyła brązowy medal 
w stawce ponad trzydziestu zawodniczek. Warto dodać, że trenerem naszych medalistek jest Paweł 
Pudełek, ojciec zawodniczek.

Start juniorów starszych i młodszych był również zaliczany do klasyfikacji systemu sportu młodzie-
żowego (SSM), obejmującego wszystkie gminy i kluby sportowe w Polsce. Dzięki trzeciemu miejscu 
Jowita Pudełek zdobyła 6 punktów. Punkty zdobyli również Zofia Moniak K-18 i Gracjan Mirek M-16.

Sprawne przeprowadzenie zawodów było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym działa-
czy „Górzanki”, trenerów i instruktorów sekcji orientacji sportowej oraz rodziców naszych zawodni-
ków. W organizacji zawodów wsparły nas również instytucje: Urząd Marszałkowski w Krakowie, Urząd 
Miejski w Krzeszowicach, Nadleśnictwo Krzeszowice, Małopolska Organizacja Turystyczna, Studio 
Plan oraz OSP w Nawojowej Górze.

Sezon 2020 powoli zbliża się do końca. Przed zawodnikami „Górzanki” jeszcze starty w Mistrzostwach 
Polski w sprinterskim oraz długodystansowym biegu na orientację.

jacek kreT

PODOLOG– SPECJALISTA OD STÓP 

Stopy noszą ciężar naszego ciała przez całe życie. Dlatego w dbaniu o nie, nie powinni-
śmy kierować się tylko względem estetycznym. 
Podologia to dziedzina z zakresu kosmetologii i medycyny, a podolog to 
osoba, która przeprowadza zabiegi terapeutyczne w obrębie stóp.

Z jakimi dolegliwościami można przyjść do podologa?
Jeżeli borykasz się z bólem stóp, pieczeniem, bólem paznokci lub wystąpiły zmiany, któ-
re Cię niepokoją-wizyta u podologa pomoże rozwiązać te problemy. Podolog zajmuje 
się między innymi: wrastającymi paznokciami, usuwaniem odcisków i modzeli, terapią  
pękających pięt, brodawkami wirusowymi(kurzajki), grzybice paznokci i skóry, obcinanie 
przerośniętych i pogrubionych paznokci.  

Jak wyglądają wizyty i kto może skorzystać z usług podologa?
Zabiegi podologiczne są przeprowadzane w komfortowych warunkach dla pacjenta(wygodny fotel), wszystkie narzędzia, które są używa-
ne są wysterylizowane. Sprzęt, który posiadam umożliwia przeprowadzenie zabiegów w bezbolesny dla klienta sposób– przekonuje po-
dolog Nina Kłaput. Bardzo często obawa przed bólem zniechęca pacjentów do wizyt. Bardzo ważna jest profilaktyka i odpowiednie dbanie 
o stopy, a także regularne wizyty w gabinecie, które podtrzymują efekty terapii. Z usług gabinetu mogą korzystać osoby w każdym wieku. 
Pomoc znajdą zarówno seniorzy jak i dzieci. Pomagamy, także osobą leżącym, niepełnosprawnym czy mającym problemy z poruszaniem 
się. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi usługi podologiczne mogą być świadczone w domu pacjenta z zachowaniem bezpieczeństwa.

W Krzeszowicach powstał pierwszy gabinet podologiczny „Zdrowe Stopy” przy ul. Wyki 2.  
Wizyty ustalane pod numerem tel. 604 873 753. Zapraszam serdecznie– podolog Nina Kłaput.



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@�����.���



Kolekcja Lilium którą stworzyliśmy w oparciu 
o nowoczesne trendy jubilerskie, inspirowana 
jest pięknem i delikatnością lilii wodnej, która 
swą misternością od wieków zachwyca poko-
lenia.

Lilium to kobieca kolekcja, której bijące pięk-
no i delikatność uwodzi już od pierwszego 
wejrzenia. Centralnie umieszczony kamień 
szlachetny – czy to klasyczny diament, maje-
statyczny rubin czy pełen nadziei szmaragd 
– efektownie dopełnia wyjątkowy całokształt. 
Drogocenne minerały, z których każdy ma 
indywidualne znaczenie, to nie przypadkowy 
wybór. Szczególna symbolika i najwyższa ja-
kość sprawia, że każdy z nich będzie stosowny 
na wyjątkową okazję.

Pierścionki z tej kolekcji, najtrafniej spraw-
dzą się podczas zaręczyn, na zawsze stając 
się symbolem niezapomnianej chwili. Naj-
częstszym wyborem na tę okoliczność staje 
się klasyczny diament, który jako najtrwalszy  
z minerałów wyraża nieskończoną miłość  
i zwiastuje trwałość związku. Trudno się 
dziwić powodzeniu jakie przynosi diament,  
w końcu jest on jednym z najpiękniejszych 
spośród kamieni szlachetnych i od wieków 
wzbudza pożądanie kobiet na całym świecie.

Węc - Twój Jubiler zachęca, aby jesienny listo-
pad na zawsze pozostał dla Was radosnym    
i ciepłym wspomnieniem! 

-30% na pierścionki 
z diamentami!

Białe, różowe czy żółte złoto? Klasyczny 
brylant czy pełen ekstrawagancji kolorowy 
kamień szlachetny? Każdy wybór będzie 
bardzo trafny! 

Zapraszamy do naszego salonu w Krzeszo-
wicach  po najnowsze modele z wdzięcznej  
kolekcji Lilium. Nasze miłe Panie w salonie 
doradzą i  pomogą w wyborze odpowiednie-
go pierścionka.

Dodatkowo w listopadzie oferujemy rabaty do

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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kolekcja Węc-Twój Jubiler
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kamień szlachetny? Każdy wybór będzie 
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