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O czymże wspominać na krzeszowickim betonie i przestrzeniach po ściętych drzewach? O planach, zamiarach, zmianach czy zaniechaniach jednostki 
władzy? O mechanizmach niepamięci oraz nadziei? O kurczącej się sile człowieka, który w aktualnej, a nowoczesnej wojnie, chce zachować swoją twarz. 
W świecie, który szybko zamienił istotę myślącą w ciąg różnych numerów, które w całości jest w stanie zapamiętać wszędobylski system informatyczny. 
Gdzie się ukryć, aby zachować resztki swego ja? Nawet symboliczna mysia dziura jest inwigilowana dla dobra nauki społeczeństwa i człowieka.

Aktualny numer „Magazynu Krzeszowickiego” znaczony jest podwójnością oraz czasem przełomu dwóch lat – 2020 i 2021. I ten stary, i ten nowy rok 
są dziwnie niepewne, przyczajone, wystraszone oraz pełne kabaretowych scen. Mam jednak te dawki optymizmu, które pozwalają na myślenie o dobrej 
przyszłości. Stąd mój wybór scen i scenek z naszej gminnej rzeczywistości tak niedawnej, a już historycznej. Swojskiej, nie do podrobienia...

W roku 1992 ukazały się drukiem 22 numery „Magazynu Krzeszowickiego”. Z edycji grudniowej wywołuję teksty niby dawne, a jednak niezmurszałe. 
Ówczesna redaktor naczelna dwutygodnika Anna Ostachowska-Kajder tak skończyła życzenia świąteczne: W imieniu Rady Redakcyjnej życzę Państwu 
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i lepszego niż kończący się – 1993 roku. Życzmy sobie, by w nadchodzącym roku zdrowy rozsądek panował nad 
wszystkim, co robimy oraz by bezinteresowna zawiść nie zawładnęła naszymi i bliźnimi umysłami.

Ciekawe ogłoszenie z klimatem świątecznym: Posejdonik – nowo otwarty sklep rybny zaprasza szanownych klientów na zakupy. U nas kupisz prawie 
wszystko! Sklep mieści się między strażą a dawną rozlewnią pana Olecha. Któż pamięta to miejsce? Straż pożarna dzielnie gospodaruje przy ulicy Floriana, 
a z dawnych oranżad tkwi we mnie żółty oraz czerwony ich kolor, łaskoczące podniebienie bąbelki gazu, smak wody, szum maszyn, wody i szkła butelek. 

Straż Miejska Krzeszowice przypomina mieszkańcom miasta i gminy o zakazie przybijania do drzew, umieszczania na przystankach autobusowych, 
ogrodzeniach, ścianach budynków i innych miejscach publicznych ogłoszeń, reklam, plakatów, apeli itp. Wszystkie ogłoszenia należy umieszczać na 
tablicach do tego celu przeznaczonych. Nie zastosowanie się do powyższego zakazu podlega karze grzywny lub aresztu. Od tego urzędowego oznajmienia 
mija 28 lat, czyli całe pokolenie. Nie wiem, czy rzeczywiście kogokolwiek ukarano za naruszenie przepisów, lecz życie niemalże rozwiązało ów problem. 
Pojawiły się specjalne tablice ogłoszeniowe, oszklone witryny, okrąglaki. Powycinano drzewa, na których kiedyś umieszczano informacje. Nie ma alei 
kasztanowej do stacji kolejowej – jest most, a losy obywateli i tak dalej się toczą. Pod górkę i z górki. Niezwykle malowniczo.

„Magazyn Krzeszowicki” (nr 70/71 z 15.12.1994 i 1.01.1995) poświęcił wiele uwagi sprawozdaniu z V Sesji Rady Miejskiej. Trzeba przyznać, że wielość 
opisanych tam problemów zaskakuje. To materiał na fascynującą podróż sprzed ćwierć wieku i dowód na to, jak szybko biegnie czas, który zmienia optykę 
spojrzenia na ważne i jątrzące – kiedyś – zjawiska czy problemy. Przywołam fragment, który dzisiaj brzmi niczym utopijna opowiastka. Po zakończeniu 
dyskusji nad sprawami gospodarczymi, głos zabrał Burmistrz Wiesław Jagiełło i poinformował radnych o planach dotyczących Pałacu Potockich. Zarząd 
Miejski nawiązał kontakt z przedstawicielami Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i przeprowadził wstępne rozmowy, dotyczące zagospodarowania 
Pałacu. Projektowane jest utworzenie Spółki Gminy z Krakowskim Centrum Rehabilitacji oraz dwoma lub trzema osobami fizycznymi z dużym kapitałem. 
Planuje się umieszczenie w Pałacu filii KCR, a także nastawionego na zysk, luksusowego Domu Spokojnej Starości dla zamożnych ludzi. W imieniu Zarządu 
Burmistrz zwrócił się do Rady o wyrażenie zgody na prowadzenie negocjacji w sprawie stworzenie spółki. Radny A. Martyna zaproponował sprzedaż 
Pałacu i za uzyskane pieniądze wybudowanie schroniska dla młodzieży. Burmistrz odpowiedział radnemu, że gmina z chęcią sprzeda Pałac, ale problem 
w tym, że nikt nie chce go kupić. Jak mawia przysłowie – tu był pies pogrzebany. Niemniej ciekawie zabrzmiał projekt powstania luksusowego domu 
starości w Krzeszowicach po Sierpniu 1980 roku i wyborach 1990 roku. Już wyobraziłem sobie owe specjały emerytalne dla wybrańców z posażnymi 
kontami bankowymi, zapewne będące efektem ciężkiej pracy dla kraju lub na emigracji. Inne sesyjne propozycje miały smak księżycowy, niczym po 
wypiciu upojnej księżycówki.

Jak wiadomo, nie tylko nasze płuca codziennie dostają „zdrojowiskową” porcję ożywczego powietrza. Podczas powyższej sesji radny B. Bożek pytał, czy 
Komisja Rady ma informacje o przekraczaniu norm zanieczyszczania powietrza przez piekarnię. Odpowiedzi się nie doczytałem. Dzisiaj krzeszowickie 
wypieki są wysokich jakościowych lotów, piekarnia działa, a sam pamiętam sprzed niewielu lat zasnute dymem oraz zapachem przestrzenie rynku. O to 
dbali niektórzy mieszkańcy tego pięknego niegdyś centrum, ogrzewając czym się da swe wielometrowe lokale. 

Sylwestrowe, nie tylko szampańskie (pośrednio) nastroje pojawiły się w „Kronice Policyjnej” „Magazynu” nr 94/95 z 15.12.1995 i 1.01.1996 roku. 
W poniedziałek 12 grudnia Policja Krzeszowicka wraz z Komendą Rejonową Policji Kraków-Zachód dokonała kontroli towarów sprzedawanych przez 
turystów rosyjskojęzycznych. Na placu targowym zatrzymano dwie kobiety, jedna z nich miała 20 butelek alkoholu, druga już tylko jedną. Obie handlarki 
zostały skierowane do kolegium, które orzekło grzywnę. W wyniku akcji ustalono, że alkohol przechowywany był w trzech autokarach, w których znaleziono 
około pięciuset litrów wyrobów alkoholowych, w tym czterysta litrów czystego spirytusu. Alkohol przechowywany był w najróżniejszych pojemnikach (…). 
Przesłuchano 64 obywateli, trwa postępowanie o przemyt alkoholu. Alkohol pozostaje w depozycie. Krążyły wtedy opinie o zatrutym alkoholu u Ruskich, 
a jednak handel trwał nie tylko alkoholem. Przywożono wtedy towary, których brakowało w polskich sklepach, włącznie z rękodziełem o charakterze 
artystycznym. A co stało się z depozytem?   

W tymże samym numerze wieść z pogranicza rytmów poloneza i tanga: Policja zatrzymała mężczyznę pochodzącego z północno-wschodnich terenów 
naszego kraju, który w naszej i okolicznych gminach prowadził kursy tańca. Jak się okazało, mężczyzna nie miał zarejestrowanej działalności gospodarczej, 
a na dowód swoich umiejętności okazał dowód ukończenia… kursu tańca. Dzisiaj urzędy skarbowe prześwietlają wszystko i wszystkich. Papier ma moc 
uniwersyteckiej habilitacji, a wiedza siłę – co najmniej – Powiatowej Akademii Umiejętności i Znajomości. A może ówczesny przestępca gospodarczy miał 
papiery z Akademii Tańca profesora Mariana Wieczystego?



Szanowni Państwo,

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym
doświadczamy ciepła rodzinnego domu i atmosfery
radości, dobroci oraz pokoju, który przynosi
nowonarodzony Jezus Chrystus.

Życzę Państwu, aby przy wigilijnym stole, 
pomimo wszelkich niedoli trwającego 

roku – w szczególności pandemii koronawirusa,
zagościły zdrowie, nadzieja, pomyślność oraz chęć

pojednania i pogłębiania więzi międzyludzkich.

 Świętujmy rozsądnie.
Chrońmy siebie i najbliższych. 

Nie tylko w czasie Świąt.
 

Życzę wszelkiego dobra na 
Boże Narodzenie i cały 2021 rok!

Minister Infrastruktury
Poseł Ziemi Krakowskiej

Andrzej Adamczyk
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Modernizacja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
i obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z wszystkimi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi (m.in. pozwo-
leniem na budowę, pozwoleniem konserwatorskim, z innymi wymaga-
nymi przepisami uzgodnieniami, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony 

30 mln zł na rozbudowę 
Balneologii
9 listopada wicemarszałek Łukasz Smółka, dyrektorzy Karolina Wró-
blewska i Janusz Plata oraz Adam Marszałek, prezes firmy wykonaw-
czej WODPOL Sp. z o.o., podpisali umowę na przebudowę i rozbudowę 
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”. W uroczystości 
wziął udział burmistrz Wacław Gregorczyk.

Środowiska), koniecznymi do wykonania inwestycji, a następnie budowę 
nowego obiektu szpitalnego, zależnie od rozwiązań zaproponowanych 
w dokumentacji projektowej.

Łączna wartość projektu pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka 
Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności 
i jakości usług medycznych” to niemal 30 mln zł. Prawie 13 mln zł pochodzi 
z Funduszy Europejskich, ponad 15 mln zł z budżetu województwa. ORNR  
„Krzeszowice” przeznaczył ponad 2 mln zł ze swojego budżetu.

Więcej na stronie WWW.malopolska.pl
Zdjęcia: Biuro prasoWe umWm

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH



www.krzeszowice.pl [ 5 ]

INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH

Bezpieczniej przy Targowej
W listopadzie zakończone zostały prace związane z remontem układu 
komunikacyjnego - ulicy Targowej w Krzeszowicach.
W ramach zadania wybudowano drogę przeciwpożarową przy budynku 
nr 9, od strony północnej, która pełni rolę ciągu pieszego z dopuszczalnym 
przejazdem samochodów strażackich, przebudowano istniejący układ 
drogowy. Wykonano demontaż starej nawierzchni asfaltowej, przebudowę 
istniejących chodników i ułożono nową nawierzchnię drogową z kostki 
brukowej. Prace obejmowały również wykonanie kanalizacji deszczowej, 
zabezpieczenie sieci teletechnicznych i sieci gazowej, montaż hydrantu 
i oznakowania drogowego. Zamontowano elementy małej architektury: 
ławki i kosz na śmieci, całość uzupełniły nasadzenia nowych drzew.

Wykonawcą robót, które rozpoczęły się 30 czerwca br., było Przedsiębior-
stwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec 
z siedzibą w Wygiełzowie.

Wartość prac: 430 842,99 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków  Pań-
stwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 
275 543,00 zł.

Wit umk

W ramach zadania zostaną wybudowane:

• droga gminna do budynku stacji kolejowej oraz do parkingu, wraz 
z pętlą do zawracania w rejonie wejścia na dworzec kolejowy,

• parking na 146 miejsc postojowych łącznie wraz z miejscami dla osób 
niepełnosprawnych (6 stanowisk), zatoka z przystankiem dla busów, 
zatoka Kiss & Ride, miejsca postoju 30-minutowego, postój TAXI, 

• miejsca postojowe dla rowerów z zadaszeniem i systemem zabezpie-
czenia przed kradzieżą,

• system parkingowy, w skład którego wchodzą: terminal wjazdowy/
wyjazdowy, szlabany z pętlami indukcyjnymi do zliczania pojazdów 
połączonych w system informacyjny o ilości wolnych miejsc na par-
kingu wraz z tablicą informacyjną, kamery odczytujące pojazdy wraz 
z tablicami rejestracyjnymi, budynek serwerowni wraz z wyposaże-
niem, monitoring parkingów wraz z miejscami postojowymi dla rowe-
rów i miejscami do ładowania pojazdów 
z napędem elektrycznym, dystrybutory 
elektryczne dla ładowania ww. pojazdów 
(4 stanowiska),

• oświetlenie całego terenu parkingu wraz 
z zasilaniem,

• system odwodnienia, na który składają się: 
kanalizacja deszczowa, rurowy zbiornik 
retencyjny o odpływie limitowanym za 
pomocą regulatora przepływu, urządzenia 
do podczyszczania zanieczyszczeń (osad-
niki szlamowe i separator koalescencyjny), 
przepompownia wód deszczowych z ruro-
ciągiem ciśnieniowym (tłocznym),

• stacja napraw rowerów.

Wykonana zostanie także przebudowa sieci 
uzbrojenia terenu, w tym: sieci wodociągowej, 
energetycznej i teletechnicznej.

Całkowity koszt zadania wynosi 5 998 362,91 zł. 
Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojek-
tuj i wybuduj”. Planowany termin zakończenia 
robót budowlanych został ustalony na 30 wrze-
śnia 2021 roku.

Przy stacji kolejowej w Krzeszowicach powstaje parking 
przesiadkowy
17 listopada 2020 roku nastąpiło przekazanie placu budowy firmie RUKO Sp. z o.o., realizującej na zlecenie Gminy Krzeszowice inwestycję  
pn. Budowa parkingu przesiadkowego w formule „Parkuj i jedź” przy linii kolejowej E30 w miejscowości Krzeszowice – Rewitalizacja terenów 
sąsiadujących ze stacją kolejową w Krzeszowicach – etap I.

Projekt dofinansowany w kwocie  3 161 901,40 zł ze środków Unii Europej-
skiej,  w ramach Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych 
–  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 - 2020.

Inwestycja ma na celu zwiększenie liczby pasażerów podróżujących trans-
portem zbiorowym. Zastosowanie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej 
spowoduje,  że zostawienie samochodu na nowopowstałym parkingu 
będzie rozwiązaniem tańszym oraz lepszym ze względów organizacyjnych. 
Zmniejszony ruch samochodowy przyczyni się do redukcji emisji zanie-
czyszczeń do powietrza oraz ograniczy ilość hałasu, co poprawi jakość życia 
mieszkańców.

tekst: Wit umk
Zdjęcie: rpW umk
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W ramach I etapu do podziału było 6 mld zł, praktycznie wszystkie gminy 
w Polsce, które złożyły wnioski, dostały latem środki finansowe na realizację 
zaplanowanych inwestycji. Gmina Krzeszowice otrzymała ponad 3,1 mln zł, 
co pozwoliło znacząco zrekompensować ubytek dochodów w budżecie 
gminnym, spowodowany zmniejszonymi wpływami z podatków.

W kolejnej odsłonie Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu 
terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Do po-
działu było ponownie 6 mld zł. Minimalna wartość zadania to 400 tys. zł. 
Nabór wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Po zakończeniu oceny wniosków przez stronę rządową, 8 grudnia Wojewo-
da Małopolski ogłosił listy rankingowe dla Małopolski. 

Gmina Krzeszowice otrzymała z RFIL dofinansowanie na realizację dwóch 
zadań:

• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowicach wraz z przebudową 
boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zala-
sie wraz z budową obiektów sportu i rekreacji – kwota dofinansowania  
3,5 mln zł. Planowany czas realizacji: czerwiec 2021 – listopad 2022,

• rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sporto-
wą wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia – kwota dofinansowania  
2,0 mln zł. Planowany czas realizacji: czerwiec 2021 – listopad 2022.

Rządowe programy wsparcia inwestycji w samorządach
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone 
przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. Budżet programu to 12 mld zł dla całego kraju.

- Przewidując pojawienie się dodatkowych środków na zadania wspierające 
rozwój zrównoważony, w poprzednich latach opracowaliśmy dokumentacje 
techniczne i uzyskaliśmy pozwolenia na realizację wielu zadań. Przedsię-
wzięcia, na które otrzymaliśmy dofinansowanie, posiadają dokumentacje 
techniczne z prawomocnymi pozwoleniami na budowę. Po podpisaniu umów 
dotacyjnych ze stroną rządową przeprowadzimy ponowne analizy planowa-
nych zakresów prac. Ponieważ kwoty dotacji nie w pełni, na chwilę obecną, 
pokrywają koszty realizacji całości inwestycji, to na pewno dołożę starań, żeby 
wykonać jak najwięcej z objętego pozwoleniem zakresu, poprzez np. wkład 
własny z budżetu gminy. Konieczność rozbudowy szkół wynika z reformy 
edukacji, czyli utworzenia 8-klasowych szkół podstawowych w miejsce 6-kla-
sowych oraz konieczności utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych dla 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat  – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych to program wsparcia 
finansowego dla transportu publicznego. Samorządy mogą składać 
wnioski do wojewodów. W roku 2020 gmina pozyskała z tego funduszu 
kwotę 53 880,00 zł na dofinansowanie czterech linii wewnątrzgminnych, 
deficytowych z powodu epidemii.  

W rozstrzygniętym 8 grudnia przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krako-
wie naborze wniosków o dopłaty z FRPA na 2021 rok, Gmina Krzeszowice 
otrzymała środki w wysokości  636 229,58 zł na dofinansowanie funkcjo-
nowania wewnątrzgminnych linii busowych, łączących nasze sołectwa 
z dworcem autobusowym w  Krzeszowicach. To powinno pozwolić na  
utrzymanie wszystkich istniejących obecnie połączeń.  

- Naszymi działaniami wsparliśmy lokalnych przedsiębiorców przewozowych, 
w tym tak bardzo trudnym, również dla nich, okresie. Epidemia koronawirusa 
spowodowała znaczny spadek dochodów z biletów z powodu ograniczeń ilo-
ści podróżujących busami oraz wprowadzenia pracy i nauki zdalnej. Udziele-
nie podobnej pomocy planujemy również w roku przyszłym – mówi zastępca 
burmistrza Adam Godyń.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), utworzony w 2019 roku, 
z budżetem 36 mld zł na realizację zadań infrastrukturalnych przez 
samorządy w latach 2019 – 2028, stanowi kompleksowy instrument 
wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania 
nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, 
stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju 
gospodarki oraz przyczyniający się do poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców.

Za przeprowadzenie naboru oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinanso-
wanie odpowiadają wojewodowie. Warunkiem uzyskania dofinansowania 
jest złożenie przez właściwego zarządcę drogi wniosku o dofinansowanie 
u wojewody i spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych. Kryteria oceny wnio-
sków określone są w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych, a ocenie 
podlegają m.in.: zwiększenie dostępności transportowej jednostek admi-
nistracyjnych, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podnoszenie 
standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych, poprawę stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego czy poprawę dostępności terenów 
inwestycyjnych. 

Wysokość przyznawanego dofinansowania może wynosić od 50% do 80% 
kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania.

Zestawienie zadań złożonych przez Gminę Krzeszowice w ramach naborów 
wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych:

• remont drogi gminnej nr 600412K w km 0+300,00 km do km 0+775,00 
km w miejscowości Dębnik. Koszt 164 299,48 zł, dofinansowanie  
123 224,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2019 roku. 
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• przebudowa drogi gminnej w km 0+000,00 do km 0+755,45 w miej-
scowości Krzeszowice (połączenie ul. Żbickiej w Krzeszowicach z DK79). 
Koszt 1 961 310,11 zł, dofinansowanie 1 270 512,00 zł. Zadanie zrealizo-
wane w 2020 roku.

• przebudowa drogi gminnej odcinek I – w  km 0+037,46 do km 0+141,88; 
odcinek II – w  km 0+000,00 do km 0+046,27 w Krzeszowicach (inwesty-
cja realizowana przy ul. Targowej). Koszt 430 842,99 zł, dofinansowanie 
275 543,00 zł. Zadanie zrealizowane. (Więcej na str. 5)

• przebudowa drogi gminnej na odcinku I - w km od 00+000 do 00+406, 
na odcinku II - w km od 00+000 do 00+056 w Krzeszowicach, (II etap „ul. 
Kościelnej” wraz z przejściem przez tory na os. Nowy Świat). Koszt zada-
nia 1 581 595,50 zł, wnioskowane dofinansowanie 566 139,00 zł. Gmina 
Krzeszowice zawarła umowę z wykonawcą, planowany termin zakończe-
nia robót – 30.09.2021 roku. (Więcej na str. 12)

• budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 00+000 do 02+404 (obiekt 
mostowy w km 00+181,00), (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DK79 
i drogą gminną nr 600399K w km 00+000,00); odcinek II - od 00+000 do 
00+690 (przepust pod drogą w km 00+620,00), (skrzyżowanie z drogą 
gminną w km 00+413,12) w Krzeszowicach (droga łącząca DK 79 z tere-
nami inwestycyjnymi w Krzeszowicach). Szacowany koszt zadania 31 719 
068,72 zł, wnioskowane dofinansowanie 25 302 111,25 zł. Planowany ter-
min realizacji od 1.03.2021 roku do 31.03.2024 roku. Trwa ocena wniosku. 

• przebudowa drogi gminnej 600410K w km od 0+000,25 do 0+460,64 
w Dubiu. Szacowany koszt zadania 381 389,48 zł, wnioskowane dofinan-
sowanie 190 694,74 zł. Planowany termin realizacji od 1.04.2021 roku do 
31.12.2021roku. Trwa ocena wniosku. 

Z dofinansowaniem środkami rządowymi z FDS była przeprowadzona 
w 2020 roku modernizacja drogi powiatowej, od kościoła w Tenczynku 
do węzła przy A4 w Rudnie. Realizatorem zadania był Zarząd Dróg Powia-
tu Krakowskiego. W ramach zadania przebudowano około 5 km drogi za 
kwotę prawie 5,3 mln zł. Dofinansowanie wyniosło prawie 4 mln zł, pozo-
stałą kwotę po połowie dołożyli Powiat Krakowski i Gmina Krzeszowice.

- Priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości jest rozwój lokalnych społecz-
ności. Nieustannie tworzymy nowe rozwiązania wspierające finansowanie 
inwestycji na terenie gmin, powiatów i województw. Dlatego powstał Fundusz 
Inwestycji Lokalnych. Dodatkowe środki przyznawane przez rząd pozwolą na 
wyremontowanie szkół, budowę kanalizacji sanitarnej, czy unowocześnia-
nie ośrodków zdrowia. W samej gminie Krzeszowice, dzięki funduszom z FIL 
powstanie hala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej w Sance, 
zaś szkoły w Filipowicach i w Zalasie zyskają funkcjonalne obiekty sportowe. 
Podobnie Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach – w ramach funduszu 
zaplanowano rozbudowę sali gimnastycznej. Korzystanie z nowopowstałych 
obiektów wspiera dobra infrastruktura. Na jej rozwój wpływa szeroko promo-
wany Fundusz Dróg Samorządowych, z którego dofinansowana jest moderni-
zacja i budowa tysięcy kilometrów dróg lokalnych. Z pomocy tej skorzystała 
już między innymi miejscowość Dębnik, czy osiedle Targowa w Krzeszowicach, 
a mieszkańcy Rudna i Tenczynka cieszą się nowo wyremontowaną nawierzch-
nią drogi łączącej obie miejscowości. Te drobne, lecz dobre zmiany są ogrom-
nym ułatwieniem naszego codziennego funkcjonowania – mówi Andrzej 
Adamczyk, minister infrastruktury.

- Brak wystarczających środków na inwestowanie w infrastrukturę drogową to 
jeden z największych problemów samorządowców. Sprawny układ komunika-
cyjny to podstawowy element rozwoju zrównoważonego, który realizujemy na 
terenie naszej gminy. Utworzenie FDS zdecydowanie przyśpieszy poprawę sta-
nu dróg powiatowych oraz gminnych, po których nasi mieszkańcy poruszają 
się codziennie. Wielkość środków na ten cel z budżetu państwa oraz rozłożenie 
ich wydatkowania na okres 10 lat sprawia, że można zadania dobrze zaplano-
wać w perspektywie wieloletniej. Dlatego od kilku lat jest w opracowaniu tak 
wiele projektów związanych z budową i przebudową dróg na terenie gminy 
Krzeszowice – mówi burmistrz Wacław Gregorczyk. 

Zdjęcia: j. kacZoroWska, m. leWicki, j. WalkoWicZ

Wyremontowana 
droga we Frywałdzie
28 października 2020 roku Zarząd Dróg Powiatu 
Krakowskiego przeprowadził odbiór końcowy 
zadania związanego z remontem drogi powia-
towej nr 2121K w miejscowości Frywałd. Wyre-
montowano nawierzchnię jezdni oraz pobocza  
o długości ok. 400 m. 
Inwestycja została zrealizowana w ramach Inicjatyw 
Samorządowych, ze środków Powiatu Krakowskie-
go i Gminy Krzeszowice. Wykonawcą była firma 
Boltech Sp. z o.o. z Bukowna.
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W czerwcu ogłoszono przetarg, spośród trzech ofert wybrano ofertę firmy 
„WIBA” z Myślenic, a koszt całego remontu, łącznie z renowacją drzwi ze-
wnętrznych, wyniósł  652 475,08 zł. Prace rozpoczęły się w lipcu, pierwotnie 
miały trwać do października, ale z uwagi na sytuację epidemiczną (opóź-
nienia w terminach dostaw materiałów, kwarantanny itp.) ostatecznie za-
kończyły się pod koniec listopada. Najbardziej problematyczna okazała się 
kwestia drzwi zewnętrznych (obecnie są jeszcze tymczasowe), ponieważ 
budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków i każda ingerencja 
w wygląd zewnętrzny musi być ustalona z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. Przykładowo, nawet dobór kolorystyki drzwi musiał zostać po-
przedzony badaniami  stratygraficznymi i dostosowany do pierwotnego 
koloru. 

- Przeprowadzka była trudnym wyzwaniem logistycznym, zależało nam, aby 
nie zamykać ośrodka i tak naprawdę udało się wszystko zorganizować w ciągu 
dwóch dni. W pierwszej kolejności gotowe były miejsca przyjmowania miesz-
kańców i pokój psychologa – tu nie mogło być przestojów w pracy. W akcję 
włączeni byli niemalże wszyscy pracownicy, a porządkowanie, sprzątanie 
i meblowanie sprawiało nam wiele przyjemności – przeprowadzka była wy-
darzeniem bardzo długo wyczekiwanym. Obecnie wszystkie pokoje są już go-
towe, część mebli, które były w dobrym stanie, została przeniesiona ze starego 
budynku, a część jest nowa. Zależało nam, aby  pokoje były jasne, przestronne 
i profesjonalnie wyposażone. W ośrodku zatrudnionych jest bowiem blisko 50 
pracowników, przyjmują psycholodzy, funkcjonuje Klub Integracji Społecznej, 
a od stycznia 2021 roku będzie tu również obsługa kasowa, czyli wszelkie 
wypłaty świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej - mówi Aneta Solarz, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. 

Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Krzeszowicach
Od 1 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach mieści się przy ul. Krakowskiej 11 w Krzeszowicach, w budynku po Szkole 
Podstawowej nr 2. Do tej pory siedziba ośrodka zlokalizowana była przy ul. Kościuszki 43 – w budynku, który kiedyś był magazynem, gdzie  
warunki pracy były bardzo trudne. Dlatego, gdy w styczniu tego roku Szkoła Podstawowa nr 2 została przeniesiona, pojawiła się nadzieja na 
przeprowadzkę. Wszystkie działania trwały blisko rok, począwszy od projektu adaptacji i dostosowania budynku szkoły na potrzeby pomiesz-
czeń biurowych, niezbędnych uzgodnień, procedury przetargowej i prac remontowych. 

Na parterze zlokalizowane są dwie główne sekcje: świadczeń rodzinnych 
oraz wspierania rodziny i pomocy środowiskowej wraz z miejscami przyjęć 
stron. Jest to o tyle ważne, że w budynku zamontowano platformę dla osób 
niepełnosprawnych, dlatego dotarcie do punktów obsługi bezpośredniej 
nie będzie stanowiło problemu dla osób z problemami w poruszaniu się. 

- Nowy budynek to dla nas ogromna radość, wreszcie możemy pracować 
i przyjmować interesantów w godnych warunkach. To ważne nie tylko dla 
nas, jako pracowników, ale również dla mieszkańców – wbrew pozorom 
ośrodek odwiedza bardzo wiele osób, nie tylko za sprawą „zasiłków z pomocy 
społecznej”, ale przede wszystkim świadczeń 500+, 300+, Karty Dużej Rodziny, 
zaświadczeń do WFOŚ, korzystających z poradnictwa prawnego, psycholo-
gicznego, warsztatów KIS – podsumowuje Aneta Solarz.  

tekst: Gops
Zdjęcia: j. kacZoroWska, Gops

PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY 
NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2021
Osoby/rodziny zainteresowane uzyskaniem wsparcia asystenta oso-
bistego osoby niepełnosprawnej w roku 2021 proszone są o kontakt 
z GOPS Krzeszowice. Szczegółowych informacji udziela Anna Rusin,  
tel. 12 258 30 80.
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Oferta Punktu Konsultacyjnego „Pierwszy Kontakt” nie zmieniła się i przed-
stawia się następująco:

• instruktor terapii uzależnień: poniedziałek, godz.15.30 - 20.00,            

• konsultant ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poniedziałek, 
godz. 15.30 – 16.00, 19.00 - 20.00, 

• psycholog: II wtorek miesiąca, godz. 9.00  – 13.00, IV wtorek miesiąca, 
godz. 15.30  – 19.30,  

• prawnik: I i III  czwartek miesiąca, godz. 15.00 – 18.00.   

Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i jednocze-
śnie osoba pierwszego  kontaktu przyjmuje w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Krzeszowicach.     

Kto może skorzystać z konsultacji?
• osoby z problemem alkoholowym,

• osoby z problemem narkomanii,

• osoby doświadczające przemocy w rodzinie,

• osoby, w rodzinach których występuje problem alkoholowy, narkomanii 
lub przemocy. 

Pomoc dla mieszkańców Gminy Krzeszowice świadczona jest anonimowo 
i nieodpłatnie.

Również w budynku przy ul. Krakowskiej 11 mieści się siedziba grup samo-
pomocowych Anonimowych Alkoholików, tj. Grupy AA Nowa Droga (pią-
tek, godz. 17.00) i Grupy AA  ANTIDOTUM (środa, godz. 18.00) oraz Grupy 
Al Anon Promyk Nadziei (piątek, godz.17.00).

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlo-
kalizowana jest także pod tym adresem – dyżury komisji w celu przyjęcia 
stron ustalane są na bieżąco po wcześniejszym umówieniu spotkania na 
dany dzień i godzinę (planuje się, że dyżury komisji będą  w czwartki od 
godz.16.00).

Biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom 
i Punkt Konsultacyjny „Pierwszy Kontakt” w nowej siedzibie
Od 1 grudnia 2020 roku biuro Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Punkt Konsultacyjny „Pierwszy Kontakt” mają 
nową siedzibę przy ulicy Krakowskiej 11 w Krzeszowicach.  

W związku z sytuacją pandemiczną w Polsce, godziny przyjęć stron, jak 
i forma konsultacji (tj. bezpośrednia lub telefoniczna) będą ustalane na 
bieżąco. 

Zastrzegamy możliwość zmiany dni i godzin konsultacji.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 12 282 01 00  
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

nina kurdZiel, pełnomocnik

Zima to szczególnie trudny okres dla osób bezdomnych i pozbawio-
nych opieki. Jednak wiele z nich, pomimo świadomości zagrożeń, 
nie zmienia trybu swego życia  i nie chce w tym czasie skorzystać 
z pomocy kompetentnych instytucji. Nie bądźmy obojętni, widząc 
osoby błąkające się po mieście, siedzące i leżące na ławkach, chod-
nikach, przystankach autobusowych czy w nieogrzewanych pusto-
stanach. Odpowiednia reakcja może uratować im życie. 

Straż Miejska Gminy Krzeszowice apeluje o zwrócenie szczególnej 
uwagi na spotkane osoby wymagające pomocy. Zachowując bez-
pieczny dystans, powiadamiajmy telefonicznie Straż Miejską na 
nr 12 282 14 77.
Pracownicy socjalni, wspólnie ze strażnikami miejskimi, podczas 
pełnienia obowiązków sprawdzają miejsca, gdzie osoby z tej grupy 
mogą przebywać w sytuacji zagrażającej ich życiu. Udzielamy im 
pomocy.

Droga do bezdomności, ubóstwa, czy samotności wydaje się od-
legła, niewiele osób dopuszcza myśl o niej. Strażnicy znają historie 
życia bezdomnych, osób samotnych, alkoholików, do których do-
cieraliśmy z pomocą. Są to historie smutne, czasem wręcz tragiczne. 
A przecież wszyscy zasługują na wsparcie i ciepłe słowo.

janusZ mitka, komendant straży miejskiej

Nie bądźmy obojętni! Reagujmy natychmiast! 
W okresie zimowym, a zwłaszcza w mroźne dni bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, nietrzeźwe i bezdomne, 
przebywające w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
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Przydatna pomoc w programie „Czyste Powietrze”

#1
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowisk a i  Gospodark i  Wodnej, 
przygotował kalkulator dotacji. To 
nowe narzędzie – na stronie www.
czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-
-dotacji – ułatwi wnioskodawcom 
wyliczanie dotacji na planowane 
przedsięwzięcie, w zależności od 
wybranych zadań, kwalifikujących 
się do dofinansowania.

#2
Nowym udogodnieniem dla beneficjentów „Czystego Powietrza” jest moż-
liwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć 
miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, 
w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Chcąc wydłużyć okres 

realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów 
zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.

#3
Przypominamy, że od niedawna 
dostępna jest – na stronie https://
lista-zum.ios.edu.pl/  -  nowa lista 
urządzeń i materiałów spełnia-
jących wymagania techniczne, 
określone w programie „Czyste 
Powietrze”. Lista ZUM to pomoc 
dla wnioskodawców w wyborze 
kwalifikujących się do dofinan-
sowania urządzeń grzewczych 
na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, 
a także urządzeń wykorzystują-
cych OZE (kolektory słoneczne, 
panele fotowoltaiczne, pompy 
ciepła) oraz materiałów izolacyj-
nych i stolarki okiennej i drzwio-
wej

#4
Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków to kolejne 
ułatwienie dla osób starających się o dotacje na termomodernizację 
domu jednorodzinnego. Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izola-
cji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowla-
nych, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. 
Parametry zostały dobrane tak, aby użytkownik mógł wybrać od-
powiedni rodzaj i grubość materiału izolacyjnego, mając pewność, 
że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród 
będą one spełniać obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne  
(WT 2021), które wejdą w życie od 31.12.2020 roku zgodnie z roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.

Nowe narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Można z niego 
skorzystać na stronie https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
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Małopolska bez smogu
Nietypowa instalacja, która  wyglądem przypomina ludzkie płuca, 
monitorowała jakość powietrza na krzeszowickim ryku od 13 do 25 
listopada. Był to element kampanii „Małopolska bez smogu”, orga-
nizowanej przez Radio Kraków, Polski Alarm Smogowy i Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego. Ma ona na celu zwrócenie 
uwagi na złą jakość powietrza, którą obniża spalanie węgla i drewna 
w gospodarstwach domowych.

O tym, że nie jest dobrze, świadczył stan sztucznych płuc po kilkunastu 
dniach od otwarcia instalacji. Biały, przepuszczalny materiał, przez który 
tłoczone było powietrze, zrobił się szary. Właśnie takie sugestywne działa-
nia pokazują zdecydowanie, jak ważne jest przestrzeganie uchwały anty-
smogowej i po prostu wymiana pieców. 

Przypominamy, że  do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na 
węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. 

Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż  
podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4.

Kotły spełniające wymagania klasy 5 mogą być użytkowane do końca  
swojej żywotności.

I  TY MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA!  Świadczymy  
kompleksowe doradztwo w zakresie wypełnienia i rozliczenia wniosków do 
Programu Czyste Powietrze. Zadzwoń i wymień piec! 

ekodoradca karolina GötZ

Wysokość dotacji wynosiła 50 % ceny brutto urządzenia wraz z montażem, 
ale nie więcej niż 4 tys. zł. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej 
prowadzony był od 25 do 29 maja 2020 roku.

W ramach programu udzielono mieszkańcom dotacji w łącznej wysoko-
ści około 196 tys. zł. Środki te pozwoliły na dofinansowanie wymiany 51 
niskosprawnych urządzeń grzewczych, opalanych paliwami stałymi, na 
nowe urządzenia – w tym 49 kotłów gazowych oraz 1 kocioł elektryczny i 1 
pompa ciepła.

roŚ umk

Gminny program dotacji  
do wymiany urządzeń 
grzewczych  
W 2020 roku, już po raz czwarty, realizowano gminny program  
dofinansowania do wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach 
mieszkalnych. 

Kontrole pieców i kotłów
Co roku, w okresie jesienno-zimowym, gdy spada temperatura na ze-
wnątrz, rozpoczyna się wzmożona praca pieców i kotłów grzewczych. 
Niestety, są jeszcze ludzie, którzy uważają, że spalanie śmieci w do-
mowych piecach to łatwa, niekłopotliwa i tania metoda pozbywania 
się odpadów.

Rokrocznie funkcjonariusze Straży Miejskiej przypominają, że spalanie od-
padów komunalnych jest wykroczeniem, a powstałe na jego skutek związki 
są bardzo groźne dla naszego zdrowia. Pozostałości procesu spalania długo 
utrzymują się w powietrzu i mają negatywny wpływ na nasze zdrowie 
a także środowisko. Na podstawie upoważnienia Burmistrza Gminy Krze-
szowice, w oparciu o art. 379 Prawa ochrony środowiska, funkcjonariusze są 
upoważnieni do wstępu przez całą dobę na teren nieruchomości, na której 
prowadzona jest działalność gospodarcza oraz od godz. 6.00 do 22.00 na 
pozostałe tereny w celu przeprowadzenia kontroli. 

Do tej pory, w 2020 roku strażnicy odwiedzili 153 kotłownie. Sprawdzili, co 
jest spalane w piecach grzewczych. Z każdej kontroli sporządzono proto-
kół. Zostały rozdane ulotki informujące gospodarzy o:

• wymianie kotłów pozaklasowych do 31.12.2020 roku,

• możliwościach pozyskania dotacji na wymianę kotła oraz termoizolację 
budynku. 

Pouczano także, czego nie można spalać w piecach, oraz jak segregować 
i gdzie oddawać odpady.

Nałożono 12 mandatów karnych.  

Do kontroli SM wykorzystuje także dron, wykrywający w spalinach emi-
towanych z komina  związki chemiczne, które z dużym prawdopodobień-
stwem wskazują na spalanie odpadów. 

straż miejska Gminy krZesZoWice
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Podpisana umowa  
na przebudowę ul. Kościelnej
10 grudnia burmistrz Wacław Gregorczyk podpisał umowę na II etap 
przebudowy  tzw. ul. Kościelnej w Krzeszowicach.  
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji, obejmująca m.in.: bu-
dowę ciągu pieszo – rowerowego, chodnika oraz przejścia pieszego przez 
tory kolejowe (bocznicę) w kierunku osiedla Nowy Świat wraz z odwodnie-
niem, oświetleniem, budową pochylni, muru oporowego i rowu krytego, 
z wylotami i umocnieniem rowu krytego oraz remontem chodnika. 

Prace wykona Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe Wikos 
Fresh Michał Strzelec, ul. Adama Mickiewicza 72, Wygiełzów. 

Wartość zadania: 1 581 595,50 zł. Termin realizacji: 30 września 2021 roku

Na tej podstawie w przyszłym roku wspierane będą zadania z następują-
cych obszarów: 

Obszar I. Kultura fizyczna 
• Upowszechnianie kultury fizycznej - 36 000,00 zł 

Obszar II. Promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia 
• Promocja zdrowia i przeciwdziałanie schorzeniom cywilizacyjnym 

- 5 000,00 zł 

Obszar III. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
• Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
w miejscu zamieszkania lub poza miejscem zamieszkania w ramach 
profilaktyki uniwersalnej i selektywnej - współfinansowanie zadania  
- 70 000,00 zł

• Realizacja programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych w formie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży poza 
miejscem zamieszkania w ramach profilaktyki selektywnej – powierzenie 
zadania. Środki przeznaczone na realizację zadania określone zostaną 
w ogłoszeniu o konkursie - będą zależały m.in. od wysokości środków nie 
wykorzystanych w 2020 roku.

Obszar IV. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
• Prowadzenie działalności uspołeczniającej i integrującej środowisko 

osób niepełnosprawnych – 5 000,00 zł

Obszar V. Ekologia i ochrona środowiska 
• Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy oraz włączanie ich do działań 

o charakterze proekologicznym - 5 000,00 zł

• Ochrona pszczoły miodnej na terenie Gminy Krzeszowice - 7 200,00 zł

• Ochrona zwierząt łownych i środowiska ich bytowania - 18 000,00 zł

Obszar VI. Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
• Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego 

dziedzictwa kulturowego oraz edukacja patriotyczna - 45 000,00 zł 

• „Fundusz wkładów własnych” jako forma wsparcia podmiotów programu 
w procesie pozyskiwania pozagminnych środków finansowych - 9 000,00 zł

Obszar VII. Pomoc społeczna 
• Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zabu-

rzeniami psychicznymi na terenie Gminy Krzeszowice w okresie od 
01.01.2021r. do 31.12.2021 r. Zadanie realizowane zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej, jako zadanie zlecone gminy. Wysokość środków 
jest uzależniona od dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Realizator 
działań – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

• Program „Senior +” – prowadzenie Klubu Seniora. Zadanie realizowane 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Planowana na 2021 rok minimal-
na wysokość środków z budżetu gminy, stanowiąca równowartość 60% 

Fundusze na projekty ngo na 2021 rok
26 listopada 2020 roku Rada Miejska w Krzeszowicach podjęła uchwałę nr XXVIII/299/2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 
Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, określa-
jącą m. in. kwoty przeznaczone na poszczególne rodzaje przedsięwzięć.

wartości zadania, wynosi 48 000,00 zł,  całkowita wartość zadania wynosi 
80 000,00 zł.  Realizator działań – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

• Dowóz do Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach 
uczestników z terenu Gminy Krzeszowice.  Zadanie zrealizowane zgod-
nie z ustawą o pomocy społecznej - 33 700,00 zł Realizator działań – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obszar VIII. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka.      
• Prowadzenie i zapewnienie miejsc w Placówkach Wsparcia Dziennego, 

w formie opiekuńczej – Zadanie realizowane zgodnie z ustawą o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 120 000,00 zł. Realizator 
działań – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Obszar IX. Działania na rzecz seniorów (50+)  
• Wspieranie działań z zakresu zwiększenia aktywności oraz integracji spo-

łecznej seniorów - 11 700,00 zł

Obszar X. Turystyka 
• Tworzenie i promowanie nowych produktów turystycznych oraz promo-

cja turystyczna gminy – 10 800,00 zł

Obszar XI. Wolontariat  
• Promocja i wspieranie wolontariatu - 3 000,00 zł

Środki przeznaczone na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a usta-
wy (tzw. tryb pozakonkursowy - „mały grant”) - 18 000,00 zł
Pełna treść ogłoszeń oraz zarządzeń o otwartych konkursach ofert jest sukce-
sywnie umieszczana na stronie internetowej www.gminakrzeszowice.pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zamówienia publiczne 
i ogłoszenia/Ogłoszenia różne oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach. Szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze 
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krze-
szowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4, pokój nr 4, tel. 12 252 08 97. Informacji 
udziela Ilona Wiśniewska.

tekst: ilona WiŚnieWska, WoG umk
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Kolejna działka stała się  
własnością Gminy Krzeszowice
25 listopada 2020 roku Gmina Krzeszowice nabyła, w drodze 
zamiany z osobami prywatnymi, nieruchomość o pow. 0,71 ha  
w Krzeszowicach.
Związane jest to z planowaną realizacją nowej drogi, łączącej DK79 z tere-
nami inwestycyjnymi gminy w zachodniej części miasta.

Zamiana ta jest uzupełnieniem wcześniejszych działań, dzięki którym gmi-
na weszła w posiadanie 2 działek przy ul. Bandurskiego w Krzeszowicach 
pod planowaną inwestycję drogową, prowadzącą do nowych terenów 
mieszkaniowych i usługowych.

tekst i Grafika: WGm umk

Kapliczka wyremontowana
9  g r u d n i a  2 0 2 0  r o k u  o d e b ra n o  p ra ce  b u d o w l a n e  z a d a n i a  
pn. Remont kapliczki z 1890 roku w miejscowości Czerna. Roboty 
trwały od 11 sierpnia do 30 listopada. 
Wykonano: demontaż całości obiektu, fundament wraz ze zbrojeniem 
konstrukcji, montaż słupów i kolumn blokowych, renowację wraz z mon-
tażem rzeźby Matki Boskiej i figury Chrystusa oraz porządkowanie terenu. 
Wykonawca opracował również program prac konserwatorskich, który 
został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, oraz sporządził dokumentację powykonawczą 
z przeprowadzonych prac. 

Wykonawcą była firma Konserwacja Zabytków Zbigniew Strzelczyk z miej-
scowości Wielka Wieś. Wartość prac wyniosła 32 000,00 zł, z czego 15 926,40 
zł zostało dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mało-
polskiego w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2020”.

tekst i Zdjęcie: Wit umk
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Krzeszowickie Centrum 
Zdrowia informuje
Kończy się trudny zarówno dla pacjentów, personelu medycznego, 
jak i nas wszystkich rok 2020. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok 
2021, będzie lepszy. Krzeszowickie Centrum Zdrowia starało się udzie-
lać nieprzerwanie świadczeń medycznych  w zakresie podstawowej  
opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami, w POZ nadal obowią-
zuje zasada udzielania świadczeń na odległość w formie tzw. teleporady. 
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. W następ-
stwie teleporady możliwy jest oczywiście bezpośredni kontakt w gabine-
cie, po uzgodnieniu terminu z lekarzem.

W celu usprawnienia rejestracji, w ostatnim czasie zwiększyliśmy obsadę 
osobową, w Krzeszowickim POZ działa siedem linii telefonicznych, do-
stępnych pod numerem 12 282 02 87 (tzw. system kolejkowy), lekarze 
oddzwaniają do pacjentów z dodatkowo zakupionych numerów telefo-
nów tak, by nie blokować dostępu do rejestracji, funkcjonuje możliwość 
rejestracji elektronicznej dostępnej przez stronę www.kczkrzeszowice.pl.  
Nadal istnieje możliwość rejestracji osobistej oraz przez osoby trzecie, 
a także telefonicznej.

Pomimo wprowadzenia nowych rozwiązań, w związku z ogromnym zapo-
trzebowaniem na świadczenia, szczególnie POZ, a także z pojawiającymi 
się okresowo brakami kadry, w szczególności lekarskiej (związanymi m.in. 

z zachorowaniami personelu), dostępność do porad nie zawsze może speł-
niać oczekiwania pacjentów. Prosimy  zatem o wyrozumiałość i rozwagę. 
W przypadkach, gdy pacjent nie może zgłosić się do lekarza specjalisty 
na umówiony termin, apelujemy o poinformowanie właściwej poradni, 
a w przypadku POZ o cierpliwość i odbieranie połączeń telefonicznych. 
Zgodnie ze standardem teleporad, bez względu na to, jaki jest powód bra-
ku możliwości nawiązania kontaktu z pacjentem, w przypadku wystąpienia 
takich okoliczności, tj. brak kontaktu z pacjentem w określonym terminie 
teleporady, lekarz wykonuje minimum 3-krotną próbę ponownego kon-
taktu w odstępach czasu nie krótszych aniżeli 5 minut. Nie zawsze jednak 
udaje się z pacjentem połączyć, gdyż pacjent nie odbiera telefonu lub jest 
poza zasięgiem sieci. 

Warto również wcześniej zwracać się z prośbą o wystawienie recept w ra-
mach kontynuacji leczenia. Nie należy zostawiać tego na ostatni moment. 
W przypadku konieczności zamówienia leków w ramach kontynuacji, 
leczenia pacjent może zgłosić taką potrzebę osobiście w rejestracji (warto 
mieć spisane na kartce nazwy i dawki leków), telefonicznie na numer wła-
ściwej rejestracji POZ oraz elektronicznie, wysyłając wiadomość mailową 
na właściwy adres mailowy rejestracji POZ.

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, 
jak i ich ilości, decyduje lekarz. Termin realizacji zamówienia wynosi do 3 
dni roboczych. Kody do recept w ramach kontynuacji leczenia podawane 

są na wskazany przez pacjenta numer telefonu (również 
kody do recept zamówionych drogą elektroniczną - mailo-
wą).

W celu ułatwienia dostępu do wyników badań, realizo-
wanych przez laboratorium analityczne KCZ, od stycznia 
2021 planujemy wprowadzenie możliwości dostępu 
do wyników badań drogą elektroniczną. Na stronie 
www.kczkrzeszowice.pl zostanie udostępnione rozwią-
zanie, umożliwiające zalogowanie się do swojego konta 
w systemie laboratorium KCZ za pośrednictwem numeru 
pesel pacjenta oraz kodu dostępu, który będzie wydawany 
w rejestracji laboratorium w trakcie pobrania materiału. 
Podczas pierwszego logowania pacjent będzie miał rów-
nież możliwość zmiany kodu dostępu - hasła.

W systemie dostępne będą wszystkie wyniki badań labo-
ratoryjnych wykonane od stycznia 2021 roku. Zachęcamy 
do skorzystania z nowego rozwiązania. Oczywiście, nadal 
pacjent będzie miał możliwość otrzymania kopii wyników 
badań (w szczególności tych wykonanych przed styczniem 
2021), które są częścią dokumentacji medycznej. Kopie wy-
daje Dział Administracyjno – Techniczny KCZ, ul. Legionów 
Polskich 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 15.00,  a w środy od 8.00 do 18.00.

Kopia dokumentacji medycznej wydawana po raz pierwszy 
w danym zakresie jest bezpłatna. W przypadku kopii wyni-
ków badań nie trzeba również wcześniej składać wniosków 
o ich przygotowanie. Wystarczy podejść w godzinach pracy 
działu z własnym dokumentem tożsamości, a w przypadku 
odbioru wyników badań w imieniu innej osoby dodatkowo 
z upoważnieniem do odbioru (wyjątek stanowi sytuacja, 
gdy pacjent złożył upoważnienie w dokumentacji medycz-
nej lub wcześniej w DAT).

Zachęcamy do skorz ystania z nowych możliwości , 
a także do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej  
www.kczkrzeszowice.pl oraz naszego profilu na facebook'u.

Wszystkim pacjentom w Nowym Roku życzymy zdrowia, 
sił i wytrwałości do wspólnego pokonania pandemii.

dyrekcja i pracoWnicy  
krZesZoWickieGo centrum ZdroWia
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Obowiązek  
zakrywania  
ust i nosa!
Przypominamy, że ar t.116 §1a 
kodeksu wykroczeń mówi: Kto nie 
przestrzega zakazów, nakazów, 
ograniczeń lub obowiązków okre-
ślonych w przepisach o zapobiega-
niu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi, podlega 
karze grzywny albo karze nagany.
Ten przepis kodeksu wykroczeń 
upoważnia strażników miejskich do 
nakładania mandatów karnych od 
20 do 500 zł. Również Straż Miejska 
Gminy Krzeszowice prowadzi kontro-
le zakrywania ust i nosa. Strażników, 
pouczających mieszkańców o tym 
obowiązku, spotkać można na terenie 
całej gminy, również podczas ponie-
działkowych jarmarków.

Zmiana  
harmonogramu 
pracy w mobilnym 
punkcie poboru 
wymazów
Zmiana harmonogramu prac y w mobilnym 
punkcie poboru wymazów VITO-MED Sp. z o.o.  
w Krzeszowicach.

Aktualne godziny otwarcia:

poniedziałek: 15.00 - 19.00 

wtorek: 9.00 – 13.00

środa: 9.00 – 13.00

czwartek: 9.00 – 13.00

piątek: 9.00 – 13.00 

sobota: 9.00 – 12.00 

niedziela: 10.00 – 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny  
z call center, tel. 793 600 112.

Magazyn dla pacjentów 
„Ze Zdrowiem” 

Magazyn „Ze zdrowiem” to praktyczny przewodnik po systemie zdro-
wia, a także zbiór użytecznych porad dla pacjentów. Ukazał się właśnie 
pierwszy numer.
Jego zalety to:
• prosty, zrozumiały dla każdego język,

• ilustracje wzbogacające tekst,

• praktyczne rady,

• rzetelne informacje prosto od specjalistów,

• opis postępowania krok po kroku.

Magazyn jest dostępny na stronie www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta oraz 
w formie papierowej – w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Każ-
dy numer ma 16 stron.

W nr 1 m.in.:

• co oferuje podstawowa opieka zdrowotna,

• czym zajmuje się lekarz pierwszego kontaktu,

• jak skorzystać z e-wizyty przez www.pacjent.gov.pl,

• co przysługuje w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

• jak zdrowo jeść,

• jak dbać o kręgosłup.

Źródło: nfZ.Gov.pl

Kampania edukacyjna 
„Słodki, słodszy... cukrzyca!”
Głównym celem programu jest promocja zmian w stylu żywienia oraz 
uświadomienie Polakom, jak dużo cukru spożywamy bezrefleksyjnie 
i bezwiednie. 
W ramach kampanii, Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z TVP oraz 
Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków propaguje w telewizji publicznej 
spot „Nie przesadzaj – nie przesładzaj!”. Ponadto, przez siedem kolejnych 
tygodni, w każdy poniedziałek, w programie Pytanie na Śniadanie w TVP2 
pokazujemy jak słodko, przyjemnie, cicho i podstępnie cukier i słodycze 
zakorzeniły się w naszym życiu - od zakupów po przekąski, nagradzanie 
dzieci słodyczami, pocieszanie smutków, uciszanie napięcia nerwowego 
czy łatanie nudy – serdecznie zachęcamy do oglądania.

Trwająca pandemia koronawirusa niestety przyczyni się do wzrostu nadwa-
gi. Powody są oczywiste: kwarantanna, praca zdalna, mniejsza aktywność 
fizyczna, pogorszenie stanu psychicznego. Jedną z reakcji na pogorszony 
nastrój czy depresję, jest zwiększony apetyt, szczególnie, gdy nie wychodzi 
się z domu. Celem akcji Narodowego Funduszu Zdrowia jest budowanie 
świadomości społecznej o najczęstszych i najbardziej zgubnych nawykach, 
wprost przyczyniających się do otyłości oraz cukrzycy, a także uczyć no-
wych, korzystnych zdrowotnie wyborów.

Materiały, w tym filmy dotyczące kampanii, znajdują się na stronie interne-
towej „Pytania na śniadanie” i na Facebooku Akademii NFZ.

W tym miejscu zachęcamy Państwa również do zapoznania się z listopado-
wymi i grudniowymi zagadnieniami „Śród z profilaktyką”. Na stronie akade-
mii NFZ (https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka) zamieszczono 
materiały dotyczące profilaktyki antynikotynowej i przewlekłej obturacyj-
nej choroby płuc (POChP), aktywności fizycznej dla seniora jako profilaktyki 
chorób oraz gruźlicy i chorób płuc.

małopolski oddZiał WojeWódZki narodoWeGo fundusZu ZdroWia
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BASZTY ODNOWIONE
1 grudnia odebrano prace XI etapu zabezpieczenia zamku Tenczyn 
w Rudnie, który został zrealizowany dzięki rekordowej dotacji 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyznana kwota  
1 750 000,00 zł jest najwyższa od 10 lat. W wyniku postępowania 
przetargowego podpisano umowę z Firmą Handlową „LIPIŃSKI” S.C. 
z siedzibą w Krakowie na 1 732 000,00 zł.
Z uwagi na krytyczny stan baszt, zakres uzgodniony z Małopolskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków obejmował roboty budowlano- 
-konserwatorskie i zabezpieczające Basztę Nawoja i Basztę Małgorzata oraz 
fragment muru południowo – zachodniego.

Wykonano szereg specjalistycznych robót: 

• odbudowano mury zewnętrzne i wewnętrzne, mocno zdegradowane,

• odtworzono sklepienia okien i strzelnice,

• zabezpieczono ściany fundamentowe i korony murów, 

• wykonano spoinowanie murów i izolację korony murów przed dalszą 
degradacją.

Wszystkie prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
prowadzone były pod nadzorem archeologicznym i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Pozwolą one na poszerzenie i uatrakcyjnienie zamkowej 
trasy turystycznej .

tekst: Wit umk, Zdjęcia: j. kacZoroWska, Wit umk

Wniosek o dotację na kolejny etap prac na zamku
Końcem października do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został złożony wniosek o  udzielenie dotacji na XII etap prac  
konserwatorskich i robót budowlanych w celu zabezpieczenia ruin zamku Tenczyn w Rudnie. 
Gmina zawnioskowała o 4 100 000,00 zł. Dofinasowanie ma pokryć 100% wartości inwestycji.

Zakres prac ujętych we wniosku to:

• Baszta Grunwaldzka - zabezpieczenie attyki i utrwalenie zagrożonych ścian,

• mur zewnętrzny (kurtyna południowo – zachodnia, ściana nr 46) – zabezpieczenie,  

• mur zewnętrzny i wewnętrzny (kurtyna południowo – wschodnia, ściana 51 i kurtyna północno – wschodnia, ściana 53) – zabezpieczenie,

• naprawa ściany nr 16 od strony kaplicy,

• kaplica,

• naprawa ścian nr 17 i 21 od strony zewnętrznej (mur wschodniego skrzydła mieszkalnego).

rsp umk
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Prace na terenie Parku Bogackiego i Dzikich Plant  
w zakresie pielęgnacji i usuwania drzew
Park Bogackiego i Dzikie Planty stanowią część układu urbanistycznego, który jest wpisany do rejestru zabytków. Ochronie konserwatorskiej 
podlega założenie parkowe, a celem prowadzonych prac jest zachowanie substancji zabytkowej w jak najlepszym stanie.

Niestety, degradacja założenia parkowego, która nastąpiła głównie 
w latach powojennych, polega na zatarciu układu przestrzennego. Znaczna 
część drzew pochodzi z samosiewu, który nie był usuwany. Ze względu na 
duże zagęszczenie drzew doszło do deformacji koron, wad budowy oraz 
pogarszania się stanu fitosanitarnego drzew w wyniku porażenia przez pa-
togeny grzybowe. W następstwie tych czynników niektóre drzewa stają się 
niebezpieczne i wymagają cięć sanitarnych i korekcyjnych poprawiających 
statykę, a niejednokrotnie usunięcia. Niektóre drzewa, które wyrosły w wy-
niku zaniedbania zabiegów pielęgnacyjnych, obecnie kolidują z sąsiedni-
mi, okazałymi i cennymi egzemplarzami. Powodują deformację ich koron, 
pogarszają warunki siedliskowe, a same w wyniku deformacji (wychylenie 
w kierunku światła) stają się niebezpieczne.

Ten obszar, cenny pod względem kulturowym, krajobrazowym i przyrodni-
czym, to ulubione miejsce spacerów i odpoczynku mieszkańców, dlatego 
tak ważna jest troska o ich bezpieczeństwo. Drzewa przeznaczone do usu-
nięcia wytypowano na podstawie oceny stanu fitosanitarnego i stwarzane-
go zagrożenia oraz wartości kompozycyjnej.

Prace na terenie parków wykonywane są na podstawie stosownych zezwo-
leń, wydanych w oparciu o opinie i ekspertyzy, sporządzone przez osoby 
posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W roku 2019 sporządzo-
no ekspertyzę dendrologiczną, w której oceniono stan wybranych drzew 
na podstawie metody VTA oraz badania tomografem akustycznym, a także 
metody SIA. Na podstawie tej ekspertyzy uzyskano pozwolenie Małopol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie na wykonanie 
zabiegów pielęgnacyjnych 18 szt. drzew oraz pozwolenie na usunięcie  
14 szt. drzew. W wydanym pozwoleniu konserwator wskazał pozostawie-
nie dwóch drzew w formie „świadków”, co pozwoli na likwidację realnego 
zagrożenia stwarzanego przez drzewo, przy jednoczesnym zachowaniu 
siedlisk ptaków, owadów i ssaków.

Gmina Krzeszowice wsparła 
producentów chryzantem 
W związku z decyzją rządu o zamknięciu cmentarzy w dniach  
od 31 października do 2 listopada 2020 roku,  hodowcy chryzantem 
znaleźli się w trudnej sytuacji, gdyż nie mieli możliwości sprzedania 
przygotowanych na 1 listopada kwiatów.
Wiele samorządów szybko i spontanicznie dokonało zakupu chryzantem, 
aby wesprzeć przedsiębiorców i nie dopuścić do zniszczenia roślin. Rów-
nież w Krzeszowicach, w poniedziałek 2 listopada, pozyskane także dzięki 
środkom z ARiMR 400 chryzantem ozdobiło miasto. Kwiaty trafiły na krze-
szowickie rondo i na klomby w parku. 

roŚ umk

Mając na uwadze fakt, że część z drzew są to egzemplarze mogące sta-
nowić potencjalne siedlisko gatunków chronionych, sporządzono opinię 
przyrodniczą, dotyczącą zasiedlenia drzew przez gatunki chronione, 
którą wykonał mgr inż. leśnictwa Michał Mydłowski – ekspert przyrodnik 
i dendrolog, wykładowca w Polskiej Szkole Dendrologii i Arborystyki 
w Bielsku-Białej, wykonujący inwentaryzacje i nadzory oraz specjalistycz-
ne ekspertyzy faunistyczne i dendrologiczne, w tym dotyczące ochrony 
drzew. Opinia wykazała obecność siedlisk, będących obszarem rozrodu, 
wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania oraz gniazd ptasich. 
W związku z powyższym uzyskano zezwolenie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od niektórych czynności 
zakazanych wobec gatunków zwierząt objętych ochroną. Na podstawie 
opinii stwierdzono, że kolejne 5 drzew, spośród drzew przeznaczonych do 
usunięcia, zostanie pozostawionych w formie „świadków”, co pozwoli im 
pełnić cenną rolę w środowisku przez kolejne lata oraz będzie stanowić 
kompensację przyrodniczą.

Ponadto, teren parków znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Krze-
szowice PLH120044, utworzonego w roku 2010 w celu ochrony siedlisk 
nietoperzy, głównie nocka orzęsionego. W związku z tym termin i sposób 
wykonywania prac uwzględnia ochronę nietoperzy i jest dostosowany do 
ich cyklu życiowego. Uwzględnia również ochronę ptaków i pozostałych 
ssaków, bowiem prace prowadzone są poza okresem lęgowym oraz pod 
nadzorem przyrodniczym.

W roku 2021 zostaną wykonane na terenie parków nasadzenia drzew 
i krzewów oraz powieszone schronienia dla nietoperzy i budki lęgowe dla 
dziuplaków.

tekst: referat ochrony ŚrodoWiska umk
Zdjęcia: j. kacZoroWska
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DROGI KRAJOWE
utrzymywane w I-szym i II- gim standardzie zimowego utrzymania:
- Nr 79 Kraków – Katowice, przebiegająca przez teren Gminy Krze-
szowice; odcinek od km 351+550 do km 389+364 - standard Nr II. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie,  
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, telefony:

sekretariat: 12 417 25 00, 12 411 01 18 (fax); 

dyrektor oddziału: 12 417 25 00; 

z-ca dyrektora: 12 417 43 59; 

naczelnik Wydziału Dróg: 12 417 17 88; 

Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej: 12 417 25 77, 12 417 36 29 (fax);  

Punkt Informacji Drogowej (PID), czynny całą dobę: 
12 417 14 22, 12 412 16 44 i  600 800 610.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków, 
Rejon Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków

telefon czynny całą dobę: 608 648 204,

dyżurny „Akcji zima”: 12 285 51 95.

Odcinek autostrady A-4: od km. 400+871 do 418+040 
- standard Nr I – STALEXPORT Mysłowice.

Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 791 Trzebinia – wzgórze Galman 
(gmina Krzeszowice) - Olkusz, przebiegającej przez teren naszej gminy 

– Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56 w Krakowie  
z/s w Zabierzowie, ul. Spokojna 1A

dyżurny „Akcji zima”: 12 285 51 26, 12 285 51 96, 
fax.: 12 285 10 74 wewn. 32, 517 104 468.

– PAVIMENTAL POLSKA Sp. z o.o., ul. Słowackiego 49, 32-540 
Trzebinia, Wojciech Piaśnik: 501 737 820 i 799 010 105.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Krzeszowice 
w sezonie zimowym 2020/2021
Zimowe utrzymanie dróg jest prowadzone przez kilka podmiotów, w zależności od kategorii drogi.

DROGI POWIATOWE 
– Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie, ul. Włościańska 4,  
30-138 Kraków,  
tel.: 12 622 10 13, 12 622 10 10; fax: 12 622 10 12;  
e-mail: sekretariat@zdpk.krakow.pl w godz. 7.00 do 21.00.

– Firma Handlowo-Usługowa STAR-KOP Krzysztof Urbańczyk,  
ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów, tel.:  668 141 100, 
12 280 00 02, e-mail: biuro@star-kop.com.pl.

DROGI GMINNE – GMINA KRZESZOWICE 

– Usługi Komunalne Krzeszowice, spółka z o.o., Plac Fr. Kulczyckiego 1,  
32-065 Krzeszowice. Telefony czynne całą dobę: 12 282 01 65,  882 020 025.

Zasady i wykazy zimowego utrzymania  dróg, ulic, placów i chodników 
gminnych na terenie gminy, zostały określone w przyjętym „Operacie zimo-
wego utrzymania dróg”.

Ponadto podpisywane są  również z podmiotami prywatnymi umowy 
na mechaniczne usuwanie śniegu i posypywanie miejsc publicznych na 
terenie sołectw i osiedli Gminy Krzeszowice, z budżetu będącego w dyspo-
zycji jednostek pomocniczych gminy, przez Usługi Komunalne Krzeszowice 
spółka z o.o., w ramach umowy na zimowe utrzymanie dróg w granicach 
administracyjnych Gminy Krzeszowice.

Standard zimowego utrzymania poszczególnych odcinków dróg zależy od 
zarządcy drogi. 

W przypadku dróg gminnych należy liczyć się z tym, że w razie silnych 
opadów śniegu, celem będzie w pierwszej kolejności zapewnienie ich prze-
jezdności. Standard zimowego utrzymania dróg na terenie naszej gminy 
przewiduje tzw. utrzymanie dróg „na biało”, co oznacza, że posypywane 
będą jedynie najniebezpieczniejsze fragmenty dróg, czyli np.: skrzyżowa-
nia i strome podjazdy. 

W przypadku uwag i zgłaszania problemów z zimowym utrzymaniem dróg 
najlepiej jest kontaktować się bezpośrednio z zarządcą drogi lub z dyżur-
nymi, odpowiadającymi za koordynacje i przekazywanie informacji osób 
obsługujących sprzęt odśnieżający oraz piaskarki. 

Wit umk

Potoki Dulówka  
i Szafraniec po konserwacji
Prace utrzymaniowe realizowane były w listopadzie na całym odcinku 
Potoku Dulówka w Woli Filipowskiej oraz na Potoku Szafraniec na dłu-
gości 200 m w miejscowości Siedlec przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie, przy współfinanso-
waniu z budżetu Gminy Krzeszowice. Łączny koszt wyniósł 67 399,69 zł,  
w tym udział Gminy Krzeszowice 21 564,24 zł.

Zakres robót obejmował m.in. wykoszenie i wygrabienie skarp, udrożnienie 
koryta, wykonanie palisady oraz naprawę opasek z kiszek faszynowych. 
Przeprowadzona konserwacja poprawiła stabilizację przepływu wody 
w rzekach, bezpieczeństwo zlokalizowanych w ich pobliżu zabudowań 
i infrastruktury drogowej, jak również estetykę przyległego terenu.

Były to kolejne prace na rzekach w naszej gminie, wykonane przez admi-
nistratora wód przy współfinansowaniu z budżetu Gminy Krzeszowice. 
Poprzednie zadania dotyczyły konserwacji potoków: Olszówka, Racławka, 
Krzeszówka, Czernka, Filipówka i Potoku Siedleckiego.

roŚ umk

Bieżące utrzymanie urządzeń  
melioracji wodnej 
Gmina Krzeszowice, corocznie w ramach swoich obowiązków, kon-
serwuje urządzenia melioracji wodnej, zlokalizowane na gruntach 
komunalnych. 

W okresie od 22 sierpnia do 18 października przeprowadzono konserwację 
bieżącą rowów melioracyjnych w miejscowościach: Nawojowa Góra, Sie-
dlec, Zalas, Filipowice, Wola Filipowska i Tenczynek. Łączna długość rowów 
wyniosła 2 880 m. Koszt wykonanych prac to 62 495,73 zł. 

tekst i Zdjęcie: roŚ umk
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Zmiany we wnioskach na PUE 
ZUS planowane od 31 grudnia

Na Platformie Usług Elektronicznych 
(PUE) Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych od 31 grudnia 2020 roku plano-
wane są kolejne zmiany we wnioskach. 
W tym czasie udostępnionych będzie 
46 nowych formularzy.
Nowe wnioski będą w formacie HTML 
i będą miały uproszczoną formę. W nie-

których przypadkach zmienią się też ich symbole i nazwy. Kilka wniosków 
dostępnych dotychczas na PUE ZUS zastąpi jeden wspólny formularz.  
Dzięki planowanym zmianom wypełnianie wniosków będzie łatwiejsze.

Wprowadzone zmiany dotyczą wniosków z obszaru emerytur i rent, świad-
czeń międzynarodowych, zasiłków, orzecznictwa lekarskiego, prewencji 
i rehabilitacji oraz ubezpieczeń i składek. Nowe formularze będą krótsze 
i bardziej zrozumiałe. Dlatego łatwiej będzie z nich korzystać.

Do końca roku na PUE ZUS wszystkie wnioski i dokumenty ubezpieczenio-
we w aplikacji ePłatnik będą dostępne w formacie HTML.

Źródło: WWW.Zus.pl

Sprawdź swoje dane  
w Centralnej Ewidencji  
Kierowców
Od 5 grudnia 2020 roku kierowcy mogą poruszać się po drogach, bez 
konieczności posiadania przy sobie wydanego w kraju prawa jazdy. 
Zmiana ta wynika z wejścia w życie przepisów noweli ustawy Prawo 
o ruchu drogowym. Zachęcamy kierowców do sprawdzenia swoich 
danych w Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK).
Dane można sprawdzić za pomocą ogólnodostępnej e-usługi na portalu 
Gov.pl „Sprawdź uprawnienia kierowcy”.

W usłudze można sprawdzić na przykład, jakie uprawnienia do kierowania 
pojazdami są na dokumencie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie 
tramwajem wraz z terminem ich ważności, jak również stan dokumentu, 
m.in. czy nie został zatrzymany.

W przypadku, gdy usługa nie prezentuje danych lub też dane są niepo-
prawne, należy zgłosić rozbieżność na adres mailowy: mpj.sd@coi.gov.pl 
– zgodnie z informacją w karcie tej usługi na gov.pl.

Źródło: WWW.Gov.pl

Prawo pracy i prawa  
pracownika – o czym  
trzeba wiedzieć
W Polsce jest kilka rodzajów zatrudnienia, które mają różny charakter 
i konsekwencje. Jeżeli pracujemy na podstawie umowy zlecenie, to 
mamy inne prawa i obowiązki niż ktoś, kto ma umowę o pracę.
Jeżeli masz pytania i wątpliwości dotyczące różnych form zatrudnienia 
– nasz konsultant jest do Twojej dyspozycji! Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie realizuje projekt „Wróć z POWERem!”. Pomagamy młodym wra-
cającym z zagranicy urządzić się na nowo w Polsce. Wyjaśniamy nie tylko 
zawiłości prawa pracy, oferujemy o wiele więcej!

Zadzwoń do naszego konsultanta i przekonaj się,  
jak możemy Ci pomóc: 500 573 931.

Napisz do nas: powroty@wup-krakow.pl
Pracujemy on-line. Nie musisz nigdzie wychodzić ani jechać, żeby być 
uczestnikiem naszego projektu. Wszystko załatwisz w domu.

Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla ratowania życia i zdrowia
3 grudnia Miejski Klub Hono-
rowych Dawców Krwi Krze-
szowice zorganizował trzecią 
w tym roku akcję, podczas 
której krew oddało 9 osób. 

Punkt poboru mieścił się trady-
cyjnie w Szkole Podstawowej 
Nr 1. Kolejna akcja zaplanowa-
na jest na 4 lutego. Krzeszo-
wiccy krwiodawcy zapraszają 
serdecznie w swoje szeregi.

Zdjęcie: elżBieta noWacka

Wigilia dniem wolnym  
od pracy  

w Urzędzie Miejskim
Informujemy mieszkańców, że 24 grudnia 2020 roku jest dniem  
wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim  w Krzeszowicach i w tym dniu 
nie będą załatwiane sprawy urzędowe. Zmiana ta spowodowana jest  
koniecznością dostosowania wymiaru czasu pracy pracowników 
urzędu do rozkładu dni ustawowo wolnych od pracy, przypadających  
w 2020 roku.
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Swoje towary sprzedają również w formie on-line. Klienci chętnie korzysta-
ją z tej formy, ale niestety, tak jak w realnym świecie, i w tym wirtualnym 
możemy paść ofiarą oszusta lub złodzieja. 

Radzimy, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas zakupów on-line.
Kieruj się zasadą ograniczonego zaufania do sprzedającego. Możesz wy-
bierać znane i zaufane sklepy lub możesz sprawdzić sprzedawcę (np. po 
numerze NIP albo REGON w publicznych, internetowych rejestrach pod-
miotów gospodarczych.

Korzystaj z programów antywirusowych chroniących komputery i urządze-
nia mobilne.

Zwracaj uwagę na informacje o ochronie danych osobowych.

Przed dokonaniem zakupów zapoznaj się z regulaminem oraz opisem 
sprzedawanych towarów.

Dokładnie czytaj wiadomości, zwracaj uwagę na adresy mailowe, czy nu-
mery telefonów, z których przychodzą, jeśli masz wątpliwości - nie klikaj 
w żadne linki.

Nie podawaj swoich danych logowania do bankowości mobilnej obcym, 
a do sklepów loguj się wyłącznie na ich oficjalnych stronach.

Korzystaj z bezpiecznych metod płatności (zapoznaj się z instrukcjami 
swojego banku).

Zachowaj korespondencję prowadzoną ze sprzedającym (e-maile i potwier-
dzenia zakupów). Pamiętaj są one podstawą do zwrotu, wymiany towaru lub 
podjęcia innych działań, w razie gdyby sprzedający nie wywiązał się z umowy.

Bezpieczeństwo podczas zakupów, w tym zakupów on-line
Do Świąt Bożego Narodzenia zostało niewiele czasu, w którym będziemy dokonywać przedświątecznych zakupów. Wprawdzie atmosferę świą-
teczną odczuwamy w sklepach od dłuższego czasu, ale w okresie przedświątecznym wiele sklepów przygotowuje atrakcyjne oferty w obniżo-
nych cenach, czyli tzw. promocje oraz oferuje różnego rodzaju gratisy.

Jeżeli po transakcji i dokonaniu wszystkich płatności nie otrzymałeś towaru 
i nie masz kontaktu ze sprzedającym, zgłoś sprawę na Policję.

Rozsądnie podchodź do zakupów również w sklepach stacjonarnych – 
pamiętaj, że możesz stać się ofiarą przestępców w najmniej oczekiwanym 
momencie. Uważaj na kieszonkowców – lubią działać w tłumie (koronawi-
rus też ;).  Kieszonkowcy często próbują odwracać uwagę osoby okradanej. 
Dlatego bądź wyczulony na podejrzane sytuacje - chroń swoje mienie!  Nie 
odkładaj np. torebki, portfela, dokumentów, kluczy w trakcie dokonywania 
zakupów, gdyż przestępcy wykorzystują każdą nadarzającą się „okazję” 
oraz nieuwagę. 

Jeżeli na zakupy wybierasz się razem z dziećmi, zwracaj na nie szczególną 
uwagę. W przypadku zaginięcia dziecka, należy natychmiast powiadomić 
obsługę sklepu – pracowników ochrony oraz Policję. W sytuacjach zagro-
żenia, należy wykonywać polecenia pracowników sklepu – pracowników 
ochrony.

Ze względu na aktualnie panującą sytuację związaną epidemią COVID – 19 
pamiętaj, aby zakupy przebiegały w ścisłym reżimie sanitarnym.

Źródło:  
komenda poWiatoWa policji  

W krakoWie

I rata opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych
Zgodnie z art. 111  ust. 7 Ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.), przedsiębiorcy po-
siadający zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholo-
wych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do 31 stycznia  
2021 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczegól-
nych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży oraz wnoszą 
na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwole-
niem opłatę w trzech równych ratach w terminie do: 31 stycznia, 31 maja  
i 30 września danego roku kalendarzowego. 
Zbliża się termin złożenia w/w oświadczenia oraz obowiązek dokonania 
opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych, tj. do 31 stycznia 2021 roku.

31 stycznia 2021 roku jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w związku 
z czym Urząd Miejski w Krzeszowicach będzie nieczynny. Zatem osoby, które 

chcą złożyć oświadczenie oraz dokonać opłaty w UM w Krzeszowicach, muszą 
dokonać tych czynności najpóźniej do 29 stycznia 2021 roku.  

Zgodnie z art. 18 ust. 12a i 12b w/w ustawy: „12a. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia 
upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym 
mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upły-
wu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży 
oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wyso-
kości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa 
z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokona-
nia opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca 
w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określo-
nej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 
5, powiększonej o 30% tej opłaty.” 

Wszelkich informacji udziela się w Referacie Przedsiębiorczości i Innowacji 
Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, pl. F. Kulczyckiego 1, segment B, pok. 4.

KONTAKT:
Referat Przedsiębiorczości i Innowacji,
tel.12 252 08 23, e-mail: przedsiebiorczosc@um.krzeszowice.pl

Nowy przystanek  
na Żbickiej
W Krzeszowicach na przystanku przy 
ul. Żbickiej zamontowano wiatę na 
wykonanym peronie z kostki brukowej. 
Wiatę dostarczył i zamontował Zakład 
Wielobranżowy „SOPEL” Sławomir Sob-
czyk z siedzibą w Lipnikach, a peron 
wykonała spółka Usługi Komunalne 
K rzeszowice.  Koszt  prac w yniósł 
6 744,34 zł.

Wit umk

 

Przypominamy, że 20 grudnia:
• upływa termin zapłaty należności z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za IV kwartał 2020 roku.

Kalendarz podatkowy
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SESJE RADY MIEJSKIEJ
W  z w i ą z k u  z  s y t u a c j ą  e p i d e m i c z n ą ,  s e s j e  R a d y  M i e j s k i e j  
w Krzeszowicach w dalszym ciągu organizowane są w tzw. zdalnym 
trybie obradowania. 
24 października odbyła się XXVII sesja. Na początku obrad radni pro-
cedowali trzy projekty uchwał w sprawie zmian w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice. Pierwsza dotyczyła 
wprowadzenia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usłu-
gowej po dawnych terenach tzw. Witaminki oraz wprowadzenia terenów 
usług publicznych przy ul. Ogrodowej, celem zabezpieczenia obszaru pod 
budowę sali koncertowej na potrzeby szkoły muzycznej. Kolejna dotyczyła 
zmian w obszarze terenów kolejowych oraz bezpośrednio do nich przy-
legających. Trzecia z uchwał związana była z wprowadzeniem terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicach Działkowej, Trze-
bińskiej i Szpitalnej. Przedmiotowe zmiany w miejscowym planie stanowiły 
zakończenie procedury planistycznej zapoczątkowanej w 2018 roku. Wyżej 
wymienione projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
komisję ds. planowania (…), a następnie po rozpatrzeniu uwag, zaakcepto-
wane przez Radę Miejską. 

W dalszej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany stawek 
dotacji przedmiotowej dla Zakładu Administracji Budynków Komunalnych 
w Krzeszowicach na 2020 rok, zwiększając kwotę dotacji o ok. 48 500,00 zł, 
a także uchwałę ustalającą stawki dotacji dla tegoż zakładu na 2021 rok. 
Kwota dotacji wyniosła 1 446 264,00 zł. Przewodniczący komisji rozwoju 
(…) Leszek Słota stwierdził, że biorąc pod uwagę planowane wydatki, kwo-
ta ta będzie niewystarczająca.  

Podczas sesji rada dokonała również zmian w budżecie na 2020 rok oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030.

Kontynuując obrady, rada przystąpiła do procedowania uchwały w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na wstępie 
przeprowadzonej dyskusji burmistrz Wacław Gregorczyk podkreślił, że 
stawki podatków w gminie Krzeszowice, pomimo planowanej podwyżki, są 
w dalszym ciągu na konkurencyjnym poziomie w stosunku do sąsiednich 
gmin. Ponadto proponowane stawki podatków pozwolą utrzymać tempo 
inwestycyjne oraz zabezpieczyć środki w budżecie na realizację zadań ta-
kich jak: budowa biblioteki, budowa parkingu przy dworcu, budowa Strefy 
Aktywności Gospodarczej w Miękini, czy rozpoczęcie nowych inwestycji, 
jak np. budowa przejścia dla pieszych obok nowego kościoła w Krzeszo-
wicach, budowa pawilonu Tęczy, kontynuowanie przebudowy niektórych 
szkół. Przewodniczący komisji rozwoju (…) Leszek Słota, wymieniając nie-
które pozycje z projektu uchwały poinformował, że podatek od budynków 
mieszkalnych wzrasta o ok. 8% w stosunku do obecnej stawki. W pozycji, 
dotyczącej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności, wzrost stawki jest na poziomie ok. 4,6%, w pozycji doty-
czącej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego, wzrost wynosi 7,3%, z kolei 
w pozycji stawek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
wzrost wynosi 6,5%. Podczas dyskusji, w której wzięło udział większość 
radnych, zwracano uwagę m.in. na niezasadność podnoszenia podatków 
w sytuacji osłabienia gospodarki spowodowanego pandemią Covid-19, 
a co za tym idzie, możliwym upadkiem 
firm, zawieszeniem działalności go-
spodarczych i wzrostem bezrobocia. 
Ostatecznie, projekt uchwały poddany 
pod głosowanie został przyjęty przez 
radnych 11 głosami „za”, 6 „przeciw”, 4 
„wstrzymuję się”.

N a s t ę p n i e  r a d a  p o d j ę ł a  u c hw a ł ę 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. 
Przewodniczący komisji rozwoju (…) 
Leszek Słota poinformował, że wzrost 
stawek w poszczególnych pozycjach 
wynosi od 4 do 5%. Kontynuując dodał, 
że wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 
wynosił około 4%.

Podczas sesji radni podjęli uchwałę do-
tyczącą przyznania dotacji dla Szpitala 

Powiatowego w Chrzanowie w wysokości 39 000,00 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu respiratora. W trakcie przeprowadzonej dysku-
sji Krystyna Galos zaapelowała do radnych o przeznaczenie części swojej 
diety na wsparcie finansowe dla tego szpitala. 

W kolejnym punkcie porządku obrad, radni podjęli uchwałę dotyczącą 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Kraków, 
przeznaczając kwotę 3 160,00 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki 
przeciwalkoholowej w stosunku do osób doprowadzonych przez funk-
cjonariuszy Straży Miejskiej i Policji z terenu gminy Krzeszowice w celu 
wytrzeźwienia.

W dalszej kolejności radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie udzielenia do-
tacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sance. Jak poinformował 
przewodniczący komisji budżetu (…) Dariusz Kaczara, kwota 5 000,00 zł, 
zgodnie z wolą zebrania wiejskiego, zostanie przeznaczona jako dofinan-
sowanie do zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania.

Rada podjęła również uchwałę dotyczącą Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krzeszowice na 2021 
rok, uchwałę dotyczącą Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
w Gminie Krzeszowice na 2021 rok, a także uchwałę dotyczącą określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Podczas XXVII sesji radni nadali nazwy dwóm ulicom na terenie Krzeszowic 
(Zielona Dolina oraz Słoneczne Wzgórze) oraz uchwalili nowe brzmienie 
Statutu Gminy Krzeszowice, dostosowując ten dokument do obowiązują-
cych przepisów.

26 listopada odbyła się kolejna, XXVIII sesja. Na wstępie rada uchyliła 
swoją uchwałę nr XIV/141/2019 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Kra-
kowskiemu w latach 2020 - 2021 w wysokości 1 619 302,20 zł na realizację 
zadania pn. „Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej 
oraz modernizacja bazy danych EGiB gminy Krzeszowice - obszar wiejski”. 
Przyczyną uchylenia uchwały jest odstąpienie Powiatu Krakowskiego od 
umowy zawartej z Gminą Krzeszowice na realizację ww. zadania, wynikają-
ce z rozwiązania przez powiat umowy z wykonawcą. 

Następnie radni zmienili uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Współ-
pracy Gminy Krzeszowice z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 
Przewodniczący komisji budżetu (…) Dariusz Kaczara poinformował, że 
zmniejszenie kwot w poszczególnych obszarach wynika z tego, że w związ-
ku z pandemią organizacje pozarządowe zrezygnowały z realizacji projek-
tów, na które otrzymały dofinansowanie i część z nich nie podpisało umów 
na realizację zadań publicznych, a część po podpisaniu umów zdecydowa-
ło się na ich rozwiązanie i zwrot otrzymanej dotacji. 

W dalszej kolejności rada wprowadziła zmiany w uchwale budżetowej na 
2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice 
na lata 2020 - 2030. Przewodniczący komisji rozwoju (…) Leszek Słota 
zaznaczył, że w WPF do realizacji w 2021 roku wprowadzone zostało długo 
wyczekiwane przez mieszkańców osiedla Nowy Świat zadanie związane 
z wykonaniem przejścia przez tory kolejowe wraz z odwodnieniem oraz 
wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego. 

W kolejnym punkcie porządku obrad rada procedowała projekt uchwały 
w sprawie „Programu Współpracy Gminy Krzeszowice z organizacjami po-

zarządowymi oraz z innymi podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021”. Przewodni-
cząca komisji kultury (…) Anna Łukasik 
poinformowała, że kwota przeznaczona 
na realizację programu współpracy 
na przyszły rok została zmniejszona  
o ok. 10% z uwagi na pandemię.  Pod-
czas omawiania przedmiotowego pro-
jektu uchwały klub radnych Platforma 
Obywatelska. Nowoczesna Koalicja 
Obywatelska postulował o niezmniej-
szanie środków przeznaczonych na 
działalność organizacji pozarządowych 
w przyszłym roku. W trakcie dyskusji 
radni zwracali uwagę na to, że wiele 
co roku organizowanych przez stowa-
rzyszenia przedsięwzięć z uwagi na 
pandemię nie odbędzie się, dlatego za-
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proponowana w projekcie kwota jest w zupełności wystarczająca. Ponadto, 
jak podnosił podczas dyskusji burmistrz, w trakcie przeprowadzonych kon-
sultacji programu żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła uwag. 
Ostatecznie, projekt uchwały, poddany pod głosowanie, został przyjęty 17 
głosami „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymuję się”.  

Kontynuując obrady, rada podjęła uchwałę udzielającą pomocy finansowej 
na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w kwocie 
32 758,99 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa 
połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 i drogą krajową nr 94”, 
na zadanie „Aktualizacja wielowariantowej koncepcji budowy połączenia 
drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator 
– Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno – Wola Filipowska, dla odcinka 
drogowego od węzła autostrady A4 Rudno do drogi krajowej nr 79 wraz 
z uzyskaniem dla niego decyzji środowiskowej”.

Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowej Górze w kwocie 5 000,00 zł, jako dofinansowanie do 
zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały dotyczące wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji Krzeszowice oraz aglomeracji Krzeszowice – 
Zalas. Jak poinformował przewodniczący komisji rozwoju (…) Leszek Słota, 
przedmiotowe uchwały związane są z istniejącą i planowaną do budowy 
siecią kanalizacyjną. Aglomeracja Krzeszowice obejmuje swym zasięgiem 
części miejscowości: Krzeszowice, Wola Filipowska, Tenczynek, Nawojowa 
Góra, Filipowice, Nowa Góra, Miękinia, Ostrężnica oraz Czerna. Z kolei aglo-
meracja Krzeszowice – Zalas obejmuje swym zasięgiem części miejscowo-
ści: Zalas, Rudno, Frywałd i Sanka.

Radni wyrazili zgodę na nabycie na rzecz gminy Krzeszowice części nieru-
chomości gruntowej za kwotę 55 000,00 zł, położonej między ul. Szkolną 

a Rynkiem w Krzeszowicach. Jak poinformował przewodniczący komisji 
budżetu (…) Dariusz Kaczara, nieruchomość ta ma znaczenie strategiczne. 
Dzięki temu zakupowi będzie możliwe wyodrębnienie ciągu pieszego 
w tym obszarze. 

Następnie, w związku z możliwością wykonania zadania pn. „Remont drogi 
powiatowej nr 2127K – ul. Żbicka”, radni dokonali zmian w uchwale doty-
czącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu w roku 
2020, zabezpieczając kwotę 100 000,00 zł na ten cel.

Podczas XXVIII sesji rada przyjęła: Informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych w Gminie Krzeszowice w roku szkolnym 2019/2020, Informa-
cję dotyczącą badania jakości powietrza, a także Informację na temat jako-
ści i czystości wody dostarczanej przez Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice 
Spółka z o.o.

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

• na stronie internetowej https://esesja.tv/,

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

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

Transmisje sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach odbywają się na stronie 
internetowej: https://esesja.tv/.

prZeWodnicZący rady miejskiej
kaZimierZ strycZek

SOLIDARNOŚĆ
Mamy w historii Polski wiele pięknych, ale też trudnych chwil.  
13 grudnia minęła kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. 
To była tragiczna cezura pomiędzy rokiem 1989 a tymi wydarzeniami, 
od których odzyskiwanie wolności się zaczęło. W tym roku obchodzi-
my rocznicę 40-lecia ruchu obywatelskiego, który został zarejestro-
wany 10 listopada 1980 pod nazwą Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. 
Walka o wolność zaczęła się dużo wcześniej, w latach 1956, 1968, 1970 
i 1976. Te zrywy kończyły się przelewem bratniej krwi. Nadszedł czerwiec 
roku 1979, na placu Zwycięstwa w Warszawie tłum ludzi słuchał homilii 
Jana Pawła II. Papież wypowiedział tam historyczne już słowa: Niech zstą-
pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi! I powiał wiatr wolności…  
14 sierpnia 1980 r., w obronie Anny Walentynowicz, w Stoczni Gdańskiej 
przerwano pracę, żądając przywrócenia jej do pracy. Następnie w innych 
zakładach – w Lublinie, Szczecinie, Jastrzębiu, Warszawie. Strajkujący, żą-
dając zmian w państwie oraz rejestracji Wolnych Związków Zawodowych, 
nie popełnili błędu z lat poprzednich i nie wyszli z zakładów pracy na ulicę. 
Zostali tam, aż władza przyszła do nich, i tak, 31 sierpnia 1980 r., zostały 
podpisane porozumienia.

Z ich realizacją było już znacznie trudniej, sama rejestracja związku od-
bywała się z dużymi kłopotami, ale się udało. Zarejestrowany 35 lat temu 
związek zawodowy nie miał sobie podobnych w żadnym kraju bloku komu-
nistycznego. Wtedy to narodził się etos Solidarności. Wielu dziś zastanawia 
się, co to jest ten etos. Dla przypomnienia podam kilka wypowiedzi osób, 
które uważane są za autorytety. Święty Jan Paweł II powiedział: Solidarność 
to znaczy jeden i drugi, jeżeli brzemię to brzemię niesione razem we wspól-
nocie, nigdy jeden przeciw drugiemu; ksiądz prałat Zdzisław Peszkowski – 
kapelan rodzin katyńskich: Etosem Solidarności jest znak krzyża, to znaczy 
rozum, serce i silna wola; bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko: Zło dobrem zwyciężaj. 
Wsparcie autorytetów z jasnym przesłaniem pomogło strajkującym, po raz 
pierwszy bez rozlewu bratniej krwi, odnieść zwycięstwo. Wolność zdobyta 
przez Solidarność rozlała się na całą Europę Wschodnią. Dziś jesteśmy 
beneficjentami tamtych dni, dziś każdy może korzystać z tej wolności: są 
samorządy, jest wolność słowa, wolne media, Europa bez granic itd.

Uczestnicząc w obchodach rocznicowych, miejmy w pamięci przesłanie 
Świętego Jana Pawła II, który 30 lat temu powiedział, że wolności nie można 
tylko posiadać, wolność trzeba zdobywać. To jest nasz malutki krok w kierun-

ku zdobywania wolności. Moim cichym marzeniem jest, aby słowa o etosie 
Solidarności były dla wielu mottem życiowym i, żeby oddając się służbie 
społecznej, nie zapominali o sensie tych słów, że można zmieniać świat, ale 
we wspólnocie, razem – dla jednostki i wspólnoty.

 henryk WosZcZyna

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

W 39. rocznicę stanu wojennego Krzeszowice uczciły pamięć ofiar tamtych  
wydarzeń. Przy obelisku na placu Franciszka Kulczyckiego kwiaty złożyli: 
minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek województwa 
małopolskiego Łukasz Smółka, burmistrz gminy Krzeszowice Wacław 
Gregorczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Stryczek, dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Klaudia Węgrzyn, dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu Paweł Czyż, zasłużony dla „Solidarności” uczestnik wyda-
rzeń Leszek Więcek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek NSZZ 
„Solidarność” i organizator uroczystości rocznicowej, Henryk Woszczyna.

tekst i Zdjęcie maciej liBurski
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DRUHOWIE DLA KOLEGI
Mikołajkowa Parada Strażacka została zorganizowana, aby wesprzeć 
druha Piotra Dębskiego, z OSP Wola Filipowska, w jego walce z cho-
robą. Spontaniczny pomysł i bardzo krótki czas na realizację dał nie-
spodziewany efekt. W zaprzęg mechanicznych reniferów włączyło się  
17 samochodów posiadających na sobie niezliczoną ilość światełek 
oraz płynącą z głośników muzykę.
Ogromna ilość mieszkańców patrzących przez okna, czekających przy 
posesjach swoich domów, w lasach, w samochodach czy też na ulicach 
radośnie machała do przejeżdżającego w koszu samochodu ratowniczo-
-gaśniczego Świętego Mikołaja. On sam wraz ze swoimi pomocnikami-
-strażakami w odpowiedzi obdarował najmłodszych balonami, cukierkami 
i maskotkami. Finał przyniósł efekt, o którym nikt nawet nie marzył. Udało 
się zgromadzić kwotę 31.696,18 zł i 120 euro. Pieniądze przekazane dru-
howi Piotrkowi pozwolą na rehabilitację oraz badania, które dadzą mu 
możliwość powrotu do zdrowia. 

Dwieście balonów, 40-50 kg cukierków, setki maskotek i dziesiątki tysięcy 
światełek. Ale czy to stworzyło całą paradę? W ten magiczny dzień to ludzie 
stworzyli to, co najpiękniejsze. 

Trudno pisać o całej akcji, bo każdy ze strażaków, który o niej mówi, ma łzy 
w oczach. Nasuwa się pytanie: Czy w ten piękny, ciepły, mikołajkowy wieczór 
to pomocnicy-strażacy byli dla dzieci, czy może dzieci wraz z rodzinami byli dla 
strażaków? Myślę, że wrażliwość i ciepło ludzi zostało wydobyte w jednym 
i drugim przypadku. Ten trudny dla wszystkich okres pokazał, że jednak po-
trafimy się jednoczyć, mobilizować i działać wspólnie. Fenomen – to chyba 
jedyne słowo, które może określić to, co 6 grudnia stało się rzeczywistością 
na ulicach naszej gminy. 

katarZyna koWal
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Dwanaście dni świętowania
Przełom starego i nowego roku, czas najkrótszych dni w roku, obfitował 
w zwyczaje i obrzędy. W tym czasie ludzie starali się zapewnić sobie po-
wodzenie, dobrobyt i obfitość zbiorów w kolejnym roku. Zabiegi magiczne 
rozpoczynały się już od dnia Wigilii, a ten był naprawdę wyjątkowy. To, co 
zrobiło się 24 grudnia, mogło mieć swój skutek w trakcie kolejnych dwuna-
stu miesięcy. Podobnie jak każde z wigilijnych dań niosło ze sobą znaczenie 
symboliczne.

Boże Narodzenie, 25 grudnia, jest jednym 
z najważniejszych świąt w roku, co sprawia, 
że tego dnia panuje obrzędowa cisza. Ale już 
kolejnego dnia rozpoczynały się zabawy, od-
wiedziny i wesołe kolędowanie. Ze śpiewem 
na ustach i z dobrymi życzeniami, od chaty 
do chaty, wędrowali kolędnicy w pięknych 
przebraniach. Okres głównego świętowania 
trwał jeszcze do Trzech Króli. Natomiast aż 
do 2 lutego lub do początku Wielkiego Postu 
panowała ogólna wesołość i karnawałowe 
zabawy.

eWelina paWlik - autorka BloGa pisaneZalasem.pl 

Zimowe święta obfitują w symbolikę, wierzenia i tradycje. Niektóre 
z nich wywodzą się jeszcze z czasów świętowania powitania słońca 
po zimowym przesileniu, inne zostały zaadaptowane z kultury chrze-
ścijańskiej, jeszcze inne stanowią najnowsze nabytki z kultury za-
chodniej. Jak wyglądało dawne polskie Boże Narodzenie pod wiejską 
strzechą?

Boże Narodzenie dawniej
Zimowe święta to najbardziej magiczny czas w roku. Tę magię było czuć już 
od pierwszych dni listopada, gdy, według wierzeń, dusze zmarłych przy-
chodziły na ziemię i pozostawały tu aż do Bożego Narodzenia. Prawdziwie 
wyjątkowy czas rozpoczynał się w adwencie. Okres czterech niedziel przed 
świętami był przeznaczony na bezpośrednie przygotowania do przyjścia 
Dzieciątka Jezus na świat.

Podczas długich i ciemnych wieczorów przygotowywano ozdoby bożo-
narodzeniowe do przystrojenia chaty na te wyjątkowe dni. W tym celu 
wykorzystywano naturalne materiały, m.in. słomę, orzechy, jabłka, a także 
papier i bibułę. Powstawały wówczas pająki, światy, łańcuchy i wiele innych 
dekoracji. Na Wigilię i Boże Narodzenie w specjalny sposób przygotowywa-
no także stół.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach 
po raz jedenasty zapraszają do wzięcia 
udziału w konkursowych przesłuchaniach 
Przeglądu Pastorałek i Kolęd Ludowych Re-
gionu Krakowskiego. 
Co roku prawie trzysta osób przybywało do 
Krzeszowic, by wziąć udział w przesłuchaniach 
konkursowych, a przy okazji zobaczyć Świą-
teczny Jarmark Tradycji i Rękodzieła. Laureaci 
zawsze prezentowali się na scenie na rynku 
w Krzeszowicach, a w ubiegłym roku także 
podczas uroczystego wieczoru promującego 
Jubileusz 10-lecia Przeglądu. 

W tym roku Przegląd odbędzie się w nietypo-
wej formule, ale może dzięki temu poznamy 
pastorałki i ich wykonawców z odleglejszych 
zakątków regionu krakowskiego? 

Na filmowe prezentacje organizatorzy czekają 
do 23 grudnia, do godz. 20.00, pod adresem 
biuro@pastoralki.pl. Film z dwoma konkurso-
wymi utworami należy wysłać wraz z kartą zgło-
szenia. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 
końca roku. Regulamin i kartę zgłoszenia można 
znaleźć na stronie www.pastoralki.pl. Szczegó-
łowe informacje pod numerem tel. 690 012 613. 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finan-
sowemu Powiatu Krakowskiego. 

OrganizatOrzy

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEGLĄDZIE  
PASTORAŁEK I KOLĘD LUDOWYCH

TRADYCJE, WIERZENIA I ZWYCZAJE
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Kolęda „Bóg się rodzi, moc truchleje”, jak to określił prof. Józef Bubak, 
jest czymś w rodzaju świątecznego hymnu narodowego. Jest w niej 
patriotyzm, jest teologiczna głębia. Już niebawem usłyszymy ją w ko-
ściołach, w radiu, zaśpiewamy w domach. Jakie uczucia będą nam to-
warzyszyć?

Pierwsza strofa kolędy mówi o sprawach ważnych i nieprzeniknionych. 
Franciszek Karpiński, autor pieśni, w postaci kilku antytez i oksymoronów 
zawarł tajemnice narodzenia Boga. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma 
granice Nieskończony... – jaki wydźwięk mają te słowa dziś – w czasach, 
kiedy coraz częściej to, co było oczywiste, staje się niejasne, niepewne, 
podważane? 

Nadchodzące święta Bożego Narodzenia przeżyjemy w gronie najbliższych 
osób. Dla wielu z nas – przyzwyczajonych do rodzinnych spotkań, wyjaz-
dów, tłumnie uczestniczących w pasterce – ten krąg może okazać się zbyt 
„ciasny”. Będzie to czas szczególnej próby – w Internecie nazywany czasem 
przetrwania – na wskroś przejmującym być albo nie być. Większość pozo-
stanie w domach, stosując się do odgórnych zaleceń i wytycznych, z troski 
o zdrowie swoje i bliskich, z lęku… Boimy się o utratę pracy, z niepokojem 
patrzymy na rodziców i dziadków, próbujemy odnaleźć się w systemie pra-
cy zdalnej i podczas lekcji online. Nasze życie w dużej mierze przenieśliśmy 
do sieci. Trudno podzielić się opłatkiem na odległość. Trudno uśmiechnąć 
się, mając zasłoniętą twarz. A jednak... już niebawem zabłyśnie pierwsza 
gwiazdka. Czy potrafimy dostrzec jej blask? Bóg się rodzi! A moc?

O podzielenie się swoimi refleksjami poprosiłam psycholog Emilię Owoc 
– mieszkankę gminy Krzeszowice oraz księdza Jana Jelonka – wikariusza 
parafii pw. św. Jana Pawła II w Krzeszowicach. Poniżej przytaczam wypo-
wiedzi w całości.

marta smutek

Emilia Owoc: Ostatnie miesiące dostarczają 
nam wszystkim różnych napięć. Życie wie-
lu z nas bardzo się zmieniło, a nawet jeśli 
nie – dom, szkoła, praca działa zdalnie, ale 
podobnie jak wcześniej – nawet wtedy mo-
żemy doświadczać uczuć, które zaskakują, 
przytłaczają, zmieniają perspektywę. Jakich? 
Nie ma skończonej listy tego, co w takiej 
sytuacji można odczuwać. Życie nasze – jako 
społeczeństwa – zmienia się, a każda zmiana 
wywołuje trudne do przewidzenia reakcje. 

To szczególnie ważne, żeby teraz, w takim 
natłoku stresu, zadbać o siebie, być uważ-

nym na swoje potrzeby i uczucia. Czasem sprowadza się to do rewizji 
zadań – nadania priorytetów i odrzucenia tego, co najmniej dla nas ważne. 
To normalne, że w warunkach długotrwałego obciążenia stresem działamy 
wolniej, koncentracja nie domaga, możemy się czuć „nie w formie”. 

Nie ma uniwersalnego sposobu na poradzenie sobie ze stresem, każdy 
z nas ma swoje strategie i wypracowane, indywidualne metody. Obecna 
sytuacja różni się tym, że cała konstrukcja świata chwieje się w posadach, 
zasady funkcjonowania społecznego zostały zmienione, wiele osób traci 
założenia i wartości, które stanowiły dla nich oczywistości czy podstawy. 
Kiedy rzeczywistość zewnętrzna przestaje dawać oparcie, można spró-
bować poszukać tych wartości jak najbliżej siebie. Nie w mediach, nie 
w spekulacjach, nie w programach telewizyjnych. Spróbujmy na własną 
rękę otaczać się dobrem, życzliwością i miłością – kontaktując się z tymi 
osobami, od których możemy to uzyskać. Zgromadźmy wokół siebie pięk-
no – przedmioty, które lubimy, muzykę, która nas porusza, książki, które ce-
nimy. Kiedy świat zewnętrzny staje się chaotyczny, a dla wielu wręcz wrogi, 
sprawmy, żeby nasze małe, prywatne światy dawały nam choćby względną 
niezmienność i oparcie w wartościach. 

Pierwsza strofa kolędy „Bóg się rodzi”, w tych trudnych czasach, może być 
ciekawym i pomocnym tekstem niezależnie od kontekstu religijnego. 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony – to sprzeczno-
ści, które współwystępują z sobą. Oksymorony. Doznawanie sprzecznych 
uczuć, doświadczanie jednocześnie wykluczających się myśli to stan, który 
zazwyczaj próbujemy upraszczać, żeby uniknąć nieprzyjemnego poczucia 
dysonansu. Kolęda uczy nas, że sprzeczności są czymś, co mieści się w na-
szym doświadczeniu i co możemy jako takie przyjąć. Można jednocześnie 
za coś czuć wdzięczność i wściekać się na to ze złości. Można jednocześnie 
mieć na coś ochotę i bardzo się tego bać. Być z kogoś dumnym i czuć 
rozczarowanie. Pozwolenie sobie na uczucia, które naturalnie pojawiają 
się, jest pierwszym krokiem do przywrócenia spokoju – tak bardzo nam 
wszystkim obecnie potrzebnego. 

Ks. Jan Jelonek: Święta w tym roku odwo-
łane… – takie słowa, wymianę myśli dwóch 
pań, usłyszałem niedawno podczas robienia 
zakupów. Na samym początku uśmiechną-
łem się do siebie, ale gdy wróciłem do domu, 
zacząłem się nad tym bardziej zastanawiać. 
To zdanie pokazuje, do czego można spro-
wadzić Boże Narodzenie. Wnioski są smutne, 
ale nie brakuje też pełnych nadziei perspek-
tyw.

Święta Bożego Narodzenia, wydarzenie re-
ligijne, stało się dla niektórych wypłukanym 
z Bożej obecności, corocznym świętem: 

zakupowego szaleństwa, pozbawionych głębszej treści „świątecznych” 
piosenek, błyszczących dekoracji i aż do bólu przepełnionego brzucha.  
To wszystko doprawione, rzucanymi na prawo i lewo, życzeniami: Wesołych 
Świąt! (ale jakich?). Do sieci ochoczo wrzucane są zdjęcia stołu i selfie, a po 
2-3 dniach słychać jedynie: Święta, święta i po świętach... Oto cała „magia 
świąt”. I o takie święta faktycznie w tym roku będzie trudniej. Strach, nie-
pewność, ograniczenia sprawiają, że ta „bańka mydlana” pęka, że to wszyst-
ko już tak bardzo nie cieszy. Może to i dobrze?

Fakt, że w tym roku Święta Bożego Narodzenia będą przeżywane inaczej, 
w innej atmosferze, nie oznacza, że muszą być obchodzone gorzej. Wszedł 
między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje – jak mocno brzmią te słowa 
dziś, jak dodają otuchy! Bóg, w tym naszym lęku, izolacji, trudnościach, 
chce być z nami. Tak często zabiegani, zaślepieni, zapracowani, mijaliśmy 
się z Bogiem, nie zauważaliśmy Jego obecności, gubiliśmy istotę Świąt. 
W tym roku, gdy świat trochę zwolnił, gdy przygotowań być może jest 
mniej, wykorzystajmy ten czas, aby zadbać o duchowe przeżycie tych pięk-
nych dni. Wejdźmy w głąb wielkiej tajemnicy miłości, jaką Bóg darzy czło-
wieka. Może właśnie teraz, gdy wszystkim tak bardzo potrzeba nadziei, po-
cieszenia, sensu, otworzymy się na Tego, który przychodzi, aby nam je dać. 

Bóg przekleństwo przemienia w błogosławieństwo. Tak też może być ze 
świętami Bożego Narodzenia w czasach pandemii. Postarajmy się jak naj-
lepiej przeżyć ten Boży czas, szukajmy pozytywów, tęsknotę przekujmy we 
wdzięczność, doceńmy to, co mamy, ucieszmy się sobą. A gdy będziemy 
czuć się samotni, gdy ogarnie nas ciemność i zabraknie nam świąteczne-
go zgiełku, pomyślmy, czy tak właśnie nie było w Betlejem, gdy rodził się 
Jezus? Zaprośmy Go do naszego życiowego „Betlejem”, a przyniesie nam 
światło, pokój i nadzieję. 

BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE... 
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WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
Wspólne kolędowanie sprawia ogromną radość! Dlatego chcemy zaprosić 
Was do kolędowania w Waszym domowym gronie, razem z sąsiadami, są-
siadami Waszych sąsiadów, ich sąsiadami oraz całą Polską! 

O co chodzi? W Wigilię, równo o godzinie 21.00, wszyscy razem zaśpie-
wajmy kolędy – dla siebie, dla swoich sąsiadów, dla wszystkich! Wyjdź-
my przed dom albo na balkon i nie żałujmy naszych gardeł. 
Ważne, żeby po prostu śpiewać kolędy, prawda? Inicjatywa wspólnego 
śpiewania to pomysł Joanny, mieszkanki Tenczynka, wspierany przez Fun-
dację Kobieta w Regionie.

#pasterkaposasiedzku

tekst: orGaniZatorZy
Zdjęcie:teresa rosZkoWska, kolędy, 1930

W GALERII W PAŁACU VAUXHALL  
PREZENTOWANA JEST WYSTAWA MALARSTWA  

KATARZYNY KOPAŃSKIEJ  
„BAROK, DOPAMINA I METEORY”

Katarzyna Kopańska-Błaszczyk, artystka malarka, rysownik i grafik, 
urodziła się w 1967 roku w Ostródzie. Absolwentka Państwowego 
Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy i Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1992 r. Studiowała 
malarstwo, rysunek i fotografię w pracowniach profesorów: Stanisła-
wa Rodzińskiego, Zbyluta Grzywacza, Jerzego Nowosielskiego, Tere-
sy Kotkowskiej-Rzepeckiej, Juliusza Joniaka, Józefa L. Ząbkowskiego 
i Zbigniewa Łagockiego.

Malarstwo Kopańskiej cechuje:“nadrealistyczna atmosfera i ateistycz-
ny mistycyzm, wybujały kult natury oraz zaszyfrowanej symboliki, 
służące duchowej stabilizacji; przewrotnie służy także prowokowa-
niu twórczej ekstazy, zamieniającej wszystko, co zwykłe i naturalne,  
w zachwycającą cudowność mitycznej opowieści. (Stanisław Tabisz)

Ekspozycja zostanie udostępniona  
po ponownym otwarciu instytucji kultury. 
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Dużo ważnych, polskich rocznic zbiegło się w odchodzącym już roku. 
Wśród nich należy przypomnieć 60. rocznicę podjęcia pracy twórczej 
oraz 10. rocznicę śmierci (12 listopada 2010) światowej sławy kompo-
zytora Henryka Mikołaja Góreckiego. Górecki był wybitnym twórcą 
nie tylko muzyki symfonicznej, ale i teatralnej oraz filmowej.
Książka Marii Wilczek-Krupy, zatytułowana Górecki. Geniusz i upór (Wydaw-
nictwo Znak, Kraków 2018), jest biografią kompozytora wyprzedzającego 
epokę. Autorka wykorzystała w niej rozmowy i wspomnienia wielu osób. 
To dzięki gronu przyjaciół, znajomych, kolegów, którzy towarzyszyli w róż-
nych okresach życia twórcy II Symfonii „Kopernikowskiej” op. 31, powstała 
ta praca. 

Wśród wymienionych w książce osób, widnieje nazwisko Maria Ostrowska. 
Nazwisko to dobrze znają czytelnicy „Magazynu Krzeszowickiego”. Maria 
Ostrowska jest autorką licznych artykułów publikowanych od lat na łamach 
naszego pisma. Są one poświęcone ludziom nauki, kultury i wydarzeniom 
związanym ze środowiskiem Krzeszowic i okolic. Z biografii poświęconej 
Henrykowi Góreckiemu dowiadujemy się, że Maria Ostrowska była kole-
żanką młodszej od Henryka siostry Basi. Góreccy w roku 1937 zamiesz-
kali w Rydułtowach (powiat rybnicki). Kompozytor przed wojną uczył się 
w Szkole nr 2 im. Świętego Stanisława Kostki. Funkcjonowała w niej klasa 
mniejszościowa dla Polaków. Po wojnie, w roku 1945, rozpoczął edukację 
już w polskiej szkole jako uczeń piątej klasy. Basia poszła do szkoły rok póź-
niej. Po ukończeniu siódmej klasy, Henryk z konieczności wybrał Liceum 
Ogólnokształcące nr 2, tzw. Dwójkę na Skalnej. Parter i pierwsze piętro 
budynku zajmowało Liceum, na drugim piętrze była podstawówka, do 
której przeniosła się także Basia. W 1951 roku Henryk zdał maturę o profilu 
pedagogicznym i rozpoczął poszukiwania szkoły muzycznej.

Maria Ostrowska, jak podkreśla autorka monografii, zwróciła uwagę na 
ważną rolę kina w edukacji szkolnej ówczesnego młodego pokolenia. 
W każdą środę młodzież obowiązkowo szła po lekcjach na seans do po-
wojennego kina Nowiny. Filmy wyświetlano także na podwórku szkolnym. 
Były to przeważnie radzieckie filmy propagandowe oraz polskie o tematy-
ce wojennej, które weszły do dystrybucji w 1947 roku. Maria Ostrowska, 
koleżanka Basi z ławki, zapamiętała szczególnie dwa tytuły: Harry Smith 
odkrywa Amerykę Michaiła Romma i Ostatni etap Wandy Jakubowskiej. 
Świadectwo Marii Ostrowskiej dotyczące realiów życia szkolnego pogłębia 
autentyzm oraz dopełnia portret Henryka Mikołaja Góreckiego. Widzimy, 
jak za drobnym szczegółem kryje się życie ludzkie, historia. Wspomnienia 
stają się wykładnią prawdy o ludziach i czasach. Szkoda, że do tych auten-
tycznych świadectw, a nie tylko ciekawostek, sięgamy coraz rzadziej.

maciej liBurski

PAMIĘĆ O LUDZIACH I CZASACH

Nawiązując do artykułu z listopadowego numeru „Magazynu Krzeszowic-
kiego”, informujemy, że wraz z początkiem roku 2021 rozpoczynamy kolej-
ny sezon (już piąty) realizacji Programu Pomocy Żywnościowej współfinan-
sowanego z funduszy Unii Europejskiej i Ministerstwa Polityki Społecznej. 

Ostatnio ogłoszona została znacząca zmiana w kryteriach udzielania 
pomocy. Przysługuje ona osobom samotnym, których dochody nie 
przekraczają 1 542 20 zł (netto) oraz osobom w rodzinie – 1 161 60 zł.
Prosimy więc sprawdzić, przeliczyć i zachęcamy do zgłoszenia udziału 
w Programie. Dzięki temu będzie można otrzymać ok. 50 kg bardzo dobrej, 
świeżej, polskiej żywności w trzech lub czterech transzach rocznie. Dla ro-
dzin wielodzietnych (otrzymują wielokrotność tej ilości), osób samotnych, 
starszych, niepełnosprawnych, o niskich rentach, borykających się z kło-
potami finansowymi i życiowymi jest to, jak nas o tym informują, znacząca 
i oczekiwana pomoc.  

MOŻE I TOBIE PRZYSŁUGUJE POMOC ŻYWNOŚCIOWA!
WAŻNY KOMUNIKAT INTERWENCYJNEGO ZESPOŁU POMOCY MIĘDZYLUDZKIEJ

Wystarczy tylko zgłosić taką wolę do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, który na podstawie powyższego kryterium kwalifikuje chętnych. 
Można to zrobić osobiście w nowej siedzibie GOPS – ul. Krakowska 11, 
(dawna Szkoła Podstawowa), mailowo – sekretariat@gopskrzeszowice.pl 
lub telefonicznie – 12 258 30 80.

O terminie wydawania żywności zostaniecie Państwo powiadomieni. Jego 
sprowadzeniem do Krzeszowic z Banku Żywności w Krakowie, przygoto-
waniem i wydawaniem paczek zajmuje się Interwencyjny Zespól Pomocy 
Międzyludzkiej  w magazynie przy ulicy Kościuszki 2. Rocznie przywozimy 
i rozprowadzamy ok. 20 ton artykułów spożywczych. Starajmy się rozpro-
pagować tę informację! Może jest w naszym sąsiedztwie ktoś, kto jeszcze 
o tej akcji nie słyszał, komu jest trudno żyć i utrzymać rodzinę, kto może 
ostatnio stracił pracę. Poinformujmy, zachęćmy, pomóżmy się zgłosić! 

Naszym Przyjaciołom, Podopiecznym, Darczyńcom życzymy błogosławionych, spokojnych, 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia w blasku Betlejemskiej Gwiazdy i wigilijnych świec. 

W trudnym czasie, który teraz przeżywamy, życzymy tak potrzebnej Nadziei i Miłości. Nawet 
jeśli nie będziemy mogli okazać swoich uczuć bezpośrednio, to świadomość wzajemnej 
troski, pamięci, duchowego przełamania się opłatkiem i czułym słowem może stać się 

prawdziwym blaskiem rozjaśniającym nasze lęki i poczucie niepewności. 

Życzymy też zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym, miejmy nadzieję lepszym 2021 roku.

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej
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TERESA CZERNY 
(1932-2020)

Panią Teresę Schwarzenberg-Czerny, bo tak brzmi pełne nazwi-
sko rodowe, poznałem 18 lat temu. Przez wiele lat nasze drogi 
splatały się z sobą i trudno uwierzyć, że to już przeszłość. Była 
niezwykłym człowiekiem. Jestem nienormalnie normalna – tak 
często mówiła o sobie.

Urodziła się 25 grudnia 1932 r. we 
Lwowie, który w Jej sercu zawsze 
zajmował szczególne miejsce, 
czego wyrazem było m.in. włą-
czanie się w pomoc dla Polaków 
we Lwowie. Dzieciństwo spędziła 
w majątku Zuchorzyce (obwód 
lwowski). Dwie okupacje, radziec-
ką i niemiecką, wraz z mamą 
Janiną i siostrą Anną przeżyła we 
Lwowie, gdzie uczęszczała do 
szkoły podstawowej. Był to bar-
dzo trudny okres w życiu rodziny 
pani Teresy, podobnie jak i wielu 
innych polskich rodzin, dodat-
kowo spotęgowany utratą ojca 
Tadeusza, który w 1941 r. został 
zamordowany przez NKWD.

Po zakończeniu II wojny światowej i po utracie przez Polskę Kresów 
Wschodnich, które stały się częścią ZSRR, polskie rodziny miesz-
kające na tych terenach miały do wyboru dwie możliwości: pozostać 
i przyjąć obywatelstwo radzieckie lub zostawić wszystko i wyjechać 
do Polski. W 1946 r. pani Teresa z mamą i siostrą opuściła ukochany 
Lwów i przez Kraków, Warszawę i Kielce przyjechała do Krzeszowic, 
które stały się Jej wielką miłością. Była wychowanką Państwowego 
Zakładu Wychowawczo-Naukowego im. T. Kościuszki; stała się jedną 
z „dziewczyn z pałacu”. Tam narodziły się przyjaźnie, które trwały 
przez całe życie, m.in. ze Sławą Przybylską, Janiną Orzechowską-
-Znamirowską, Aleksandrą Krudowską-Wróblewską, Stanisławem 
Sułkowskim. Ukończyła krzeszowickie Liceum Ogólnokształcące, na-
stępnie filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. 
Przez wiele lat pracowała w Szkole Podstawowej w Tenczynku, ucząc 
języka polskiego. Kochała swoją pracę, była nauczycielką z pasją. 
Dla każdego dziecka znajdowała czas, miała cierpliwość i każdemu 
dawała następną szansę. Zawsze cieszyły Ją sukcesy uczniów, ale 
też bardzo martwiły sprawy trudne. Dawni uczniowie do dziś ciepło 
i serdecznie Ją wspominają.
Była też wielką lokalną patriotką, zaangażowaną w sprawy naszej spo-
łeczności. Należała do grupy założycieli Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Krzeszowickiej, do ostatnich dni ogromnie angażując się w dzia-
łalność Stowarzyszenia. Zawsze chętnie wszystkim pokazywała uroki 
ziemi krzeszowickiej, opowiadała o historii naszej małej ojczyzny, któ-
rej była wielką znawczynią. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia 
i propagowanie wiedzy o tradycji i współczesności Krzeszowic dostała 
honorową nagrodę Burmistrza „Źródło Sukcesu”.
Jej wielką pasją były książki, czytała je namiętnie, należała do Dys-
kusyjnego Klubu Książki. Wygrywała wszelkie rankingi czytelnictwa 

w krzeszowickiej bibliotece. Lubiła literaturę dawną i współczesną, 
czytała wielkie sagi i powieści historyczne, współczesne reportaże 
i wydawnicze nowości, biografie i książki obyczajowe, dzieła z naj-
wyższej półki i kryminały. Była w Niej zawsze wielka ciekawość świata 
i ludzi, otwartość na to, co jeszcze nieznane i nowe.  Mówiła, że są 
książki, które czytamy i takie, które nas czytają. Lubiła też o nich 
rozmawiać, dlatego tak ważny był dla Niej Dyskusyjny Klub Książki 
i dlatego tak bardzo brakowało Jej tych comiesięcznych spotkań 
w ostatnich trudnych miesiącach.
Żyła pełnią życia. Nie było w Niej niczego sztucznego, nienaturalnego, 
fałszywego. W piękny, szlachetny sposób zawsze była sobą. Bardzo 
kochała ludzi. Zawsze była nimi otoczona. Potrafiła znakomicie opo-
wiadać, ale też umiała słuchać. Szanowała i ceniła innych. Wydobywa-
ła z nich to, co dobre. Nigdy nikomu nie odmówiła pomocy, nigdy nie 
zabrakło Jej czasu dla drugiej osoby. Swoim wielkim sercem, doświad-
czeniem, dystansem i poczuciem humoru umiała zawsze łagodzić 
trudne sytuacje. Potrafiła wesprzeć dobrym słowem, wysłuchać, być 
przy drugim człowieku w smutku i radości. Wielu z nas pamięta Jej, 
wypowiadane z charakterystyczną autoironią, „dobre rady cioci Ady”… 
Będzie nam tego bardzo brakowało. Tyle jeszcze rzeczy mogła nam 
opowiedzieć, tyle pięknych historii ze swojego długiego życia ukazać 
w nowym świetle. Kochała życie i cały świat. W jednej z ostatnich roz-
mów z przyjaciółką powiedziała: chciałabym jeszcze żyć... tak bardzo 
smakuje mi życie…
Zawsze będzie żyła w naszej pamięci…

łukasZ skalny

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci pani 
Teresy Czerny – nauczycielki, polonistki, która przez wiele lat 

zasiadała w jury eliminacji miejsko-gminnych  
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,  

organizowanych przez nasze Centrum. Zawsze życzliwa,  
profesjonalna i pomocna – taka pozostanie w naszej pamięci.

Dyrektor i Pracownicy 
 Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie mojej 
Siostry Teresy Czerny oraz okazali wiele serca, życzliwości 

i współczucia w trudnych dla naszej rodziny chwilach.

Anna Idec
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W „Księdze Pamiątkowej” krzeszowickiego 
Liceum, wydanej z okazji Jubileuszu pięć-
dziesięciolecia Szkoły, na stronie 51 – lista 
absolwentów z roku 1971, wśród nich Maria 
Jakoubek, po zamążpójściu Sołek. Byłam wy-
chowawczynią tej klasy. W pewnym sensie hi-
storycznej, bo pierwszej po przeprowadzonej 
reformie oświaty – powstaniu ośmioklasowej 
szkoły podstawowej. Miało to jakieś znacze-
nie, bo do liceum przychodzili teraz uczniowie 
o rok starsi, dojrzalsi.

Zapisała się w naszej pamięci jako osoba 
oddana i ofiarna. Nigdy nie narzekała na 
stan zdrowia, choć wiedzieliśmy, że cierpiała 
na wiele schorzeń. Nie szukała pierwszych 
miejsc. Przychodząc na posiłek, siadała 
w bocznym refektarzu, przy oknie. Potrafiła 
łagodnym uśmiechem rozpromienić posęp-
ność zwykłych dni, bez narzucania się czy 
wyniosłości. Po obiedzie udawała się na 
krótki spacer po alei św. Józefa, z różańcem 
w dłoni i pełna skupienia. Jej postawa, tak 
bardzo szlachetna, budziła w nas szacunek. 
Wiele modliła się w intencji kapłanów do-
świadczających zwątpień i trudności. Prak-
tykowała modlitwę wewnętrzną, odmawiała  
Liturgię Godzin, często sięgała po Słowo Boże. 
Organizowała wspólną modlitwę różańcową, 
do której zapraszała wiele osób. Obejmowała 
modlitewną troską dziesiątki kapłanów. Tylko 
niektórzy z nas wiedzieli, że oddała całą siebie 
Chrystusowi, jako wdowa konsekrowana. Żyła 
w głębokiej relacji z Bogiem, którego miłość 
budziła w niej łagodną wdzięczność.
Ze szczególnym wzruszeniem wspominamy 
jej ofiarność w posłudze muzycznej. Trudno 
nam wyobrazić sobie modlitewne czuwania 
w czerneńskim Sanktuarium bez obecności 
Diakonii Muzycznej Mariam, a Marysia, przez 
wiele lat, nadawała tej grupie życiodajny 
rytm. Oddawała swój czas, siły, zdrowie i ser-

WSPOMNIENIE
Marysia Sołek pracowała w czerneńskim 
klasztorze od 2008 roku, jako bibliotekarka. 
Często widzieliśmy ją zostającą po godzi-
nach: układała książki, katalogowała, sprzą-
tała, przepisywała teksty. Oddawała serce  
i siły temu klasztorowi i nam – braciom. 

ce, aby oprawa muzyczna sobotnich czuwań, 
uroczystości czy zjazdów Rodziny szkaplerz-
nej była jak najpiękniejsza. Nie zależało jej na 
samym tylko śpiewie. Poprzez niego i piękną 
muzykę pragnęła wprowadzać ludzi w mo-
dlitwę, w zażyłość z Bogiem. Sam pamiętam 
wiele z prób, w których uczestniczyłem jako 
nowicjusz. A potem kolejne, już po święce-
niach. Mimo nadszarpniętego zdrowia Mary-
sia nie oszczędzała siebie. Była heroicznie 
ofiarna, pracowała nieraz do późnych godzin 
nocnych, a wstawała wcześnie. Od wielu lat, 
poza pracą biblioteczną, uczyła śpiewu braci 
nowicjuszy. Wiedzieliśmy, że zawsze możemy 
na nią liczyć – nie tylko w kwestiach muzycz-
nych. W bibliotece wyszukiwała i kserowała 
dla nas materiały do egzaminów, czyniła to 
po godzinach. Opracowywała nuty, a czasami 
różnego rodzaju teksty. Umiała wysłuchać 
i dać radę. Czasami po prostu wielu z nas mo-
gło w niej znaleźć bratnią duszę, duszę matki 
– pełnej troski i łagodności. Wiele wycierpiała, 
ale jestem pewien, że była osobą spełnioną, 
zwłaszcza w ostatnich latach życia. I wierzę, 
że tak jak ona przyjmowała nas z uśmiechem 
i miłością, tak zostanie przyjęta przez Boga, 
któremu całym sercem się oddała.

o. jakuB prZyBylski ocd

PAMIĘCI MARII SOŁEK

Klasę tę zapamiętałam szczególnie. Zdolna, inte-
ligentna, o szerokich i różnorodnych zaintereso-
waniach. Marysia należała do tych najaktywniej-
szych w poszukiwaniu i realizowaniu swej pasji, 
a była nią muzyka. Niezwykle utalentowana, 
tej pasji pozostała wierna do końca swego zbyt 
krótkiego życia. 

Z codziennych spotkań w k lasie pozostał 
mi w pamięci taki oto obraz. Marysia siedzi 
w ostatniej ławce środkowego rzędu, często 
w harcerskim mundurku, gdy po lekcjach miała 
być zbiórka. Ma dwa ciasno splecione warkocze 
i piękny uśmiech. Wyobrażam sobie, jak jest 
zapracowana. Dochodzi z Tenczynka (to jeszcze 
nie czasy busów), jest bardzo zdyscyplinowaną 

uczennicą. I oczywiście szkoła muzyczna. Bardzo 
lubiana, koleżeńska, empatyczna. Jak wszyscy 
w klasie, z zapałem uprawia sport. Charakte-
rystyczną cechą Jej osobowości jest żarliwość, 
z jaką to wszystko robi. Kiedy potem, po latach, 
podziwiam ze wzruszeniem, jak mistrzowsko 
prowadzi chór, widzę tę właśnie żarliwość, per-
fekcję, ogromne poczucie odpowiedzialności. 
Była niezwykłą osobowością, cieszyła się dużym 
autorytetem w klasie ogólnie wybitnej. I z całą 
pewnością potem, w muzycznym świecie, który 
budowała nie tylko w naszym środowisku. Trud-
no pogodzić się z Jej odejściem…

maria ostroWska
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W naszych corocznych spotkaniach w „sołtysówce” lub w Instytucie 
AGH w Miękini Antoni Przybylski uczestniczył od 2012 roku. Nasza 
znajomość z tym wyjątkowym człowiekiem zaczęła się od propozycji 
Bogdana Kurdziela, który postanowił podnieść rangę barbórkowych 
spotkań, dodając oprawę muzyczną. Padła wówczas propozycja 
zaproszenia Antoniego, który w Krzeszowicach był osobą znaną 
i popularną. Jak znakomity to był pomysł, przekonaliśmy się zarówno 
podczas pierwszego spotkania z jego udziałem, jak i w kolejne.
Osobista kultura, niezwykły talent muzyczny, łatwość nawiązywania kon-
taktów z osobami o różnych charakterach i poglądach sprawiły, że Antoni 
szybko stał się jednym z nas. Zrozumieliśmy, że nasze spotkania bez Niego 
byłyby niepełne i zupełnie inne. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy, nigdy nie 
odmówił swojego udziału w „miękińskiej barbórce”. Na jedno ze spotkań 
zjawił się ze swoim akordeonem, po przebytej, poważnej chorobie.

Jego zdolności muzyczne, talent oraz warsztat artystyczny sprawiały, że na 
swoim instrumencie potrafił wyczarować swoisty i niepowtarzalny klimat 
naszych górniczych piosenek. Nieważne czy był to poważny „Hymn Gór-
niczy”, czy frywolna „Szła dzieweczka do laseczka”, czy była to znana, czy 
nieznana piosenka, Antoni mobilizował wszystkich do wspólnego śpiewa-
nia i zabawy.

Był przy tym niezwykle uprzejmy, przyjacielsko nastawiony do każdego 
z nas. Nie widzieliśmy go zdenerwowanego, obrażonego na kogokolwiek. 
Nigdy nie odmówił naszym prośbom o granie w Miękini, a zawsze robił to 
bezinteresownie. Nasze spotkania traktował jak swoje, gdyż, jak z dumą po-
wtarzał, w swoim bogatym życiorysie związany był również z górnictwem.

Jeszcze w tym roku, planując kolejne „spotkanie barbórkowe” w Miękini, 
przy tworzeniu listy uczestników nazwisko Antoniego znalazło się na niej 
jak zawsze. Bez Niego – bez Jego gry na akordeonie i atmosfery, którą two-
rzył – nasze coroczne, górnicze świętowanie stanie się inne.

Odszedł nasz Przyjaciel, osoba ciepła i miła. W naszej pamięci, na fotogra-
fiach i we wspomnieniach pozostanie na zawsze.

ucZestnicy spotkań BarBórkoWych W miękini

WSPOMNIENIE O ANTONIM PRZYBYLSKIM

Przyjaciołom, kolegom z pracy, sąsiadom oraz wszystkim 
tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w ostatnim 
pożegnaniu Antoniego Przybylskiego, dziękujemy za okazane 
wsparcie, słowa otuchy, wieńce i kwiaty. 

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność oraz prosić o modlitwę 
w intencji zmarłego.

Żona i syn z rodziną

Mieczysław Galan urodził się 9 stycznia 1926 roku w Paczółtowicach, 
jego rodzicami byli Bronisław i Rozalia z d. Kulka. Był porucznikiem 
Wojska Polskiego i żołnierzem Armii Krajowej. Szkołę podstawową 
ukończył w Cieszynie, gdzie Jego ojciec, Bronisław Galan, był zawodo-
wym chorążym w 4. Pułku Strzelców Podhalańskich. 
W czasie okupacji hitlerowskiej uczęszczał do Gimnazjum przy Małym 
Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej. W dniu 
2 lutego 1941 r. wojsko hitlerowskie i SS zajęło szkołę i młodzież musiała 
ją opuścić. Ojciec Mieczysława Galana zabrał go do Paczółtowic. W mar-
cu 1942 r. został zaprzysiężony przez ojca w obecności kpt. Tobijczyka  
ps. „Osiecki” i Furmanika Stefana ps. „Chytry” do 
podziemnej Armii Krajowej. Otrzymał pseudonim 
„Kruk”, i funkcję gońca (kuriera) dowódcy kompani 
do poszczególnych pododdziałów i grup kompanii. 

Kiedy Komendant „Ankwicz” Józef Ryłko ukrywał 
się, był łącznikiem pomiędzy „Ankwiczem” a dowód-
cą 1. kompani i członkami dowództwa podobwodu 
w Krzeszowicach. Latem 1943 r. został przymusowo 
powołany do Baudinstu, czyli służby budowlanej. 
Tam  spotkał, również przymusowo skierowanych: 
Tadeusza Święcimskiego – harcmistrza Szarych Sze-
regów i członka AK, Józefa Jaśkowca ps. „Jaźwiec” 
z Gwoźdźca oraz Cyryla Gawina. W czasie pracy 
w Baudinscie, w Krzeszowicach, kilkakrotnie brał 
udział w transporcie „tajemnych” skrzyń. Skrzynie 
wykonywał pan Główka z Gwoźdźca, ojciec Tade-
usza Główki. Przenoszono je ręcznie pod osłoną 
nocy z Krzeszowic przez Ćmany do Dębnika, do sto-
doły Wojciecha Tumidalskiego. Skrzynie były ciężkie 
i niosło je czterech mężczyzn: Mieczysław Galan, 
Stanisław Pałka z Paczółtowic, Jan Piekarczyk, Jan 
Górecki. Co było w skrzyniach, nie byli informowani. 

Im mniej się wiedziało, tym lepiej. W pierwszym roku w Baudinscie praco-
wał w Kamieniołomie w Czatkowicach. Po wybuchu Powstania Warszaw-
skiego zostali przeniesieni do Krakowa na lotnisko Czyżyny. Zostali zakwa-
terowani w barakach po obozie jeńców francuskich na Prądniku Czerwony. 
Pilnowali ich Wehrmachtowcy. W wyniku rany, którą odniósł jesienią 1944 r.,  
w czasie starcia ze strażą graniczną w lasach Saturskich koło Witeradowa, 
na północ od Paczółtowic, zmarł ojciec Mieczysława, Bronisław Galan.

Mieczysław, na prośbę matki, dostał przepustkę do domu, ale pilnował go 
inny Polak – forverker – Bogdan Wójcik. Po pogrzebie, korzystając z wy-
danego zaświadczenia przez lekarzy Nirskiego i Czyża, że zachorował na 

tyfus, pozostał w domu, a Wójcik wrócił sam do obozu. 
Galan ukrywa się poza domem. Po dwóch tygodniach 
Bogdan Wójcik powrócił po Galana i wówczas obaj 
postanowili, że nie wrócą do Baudinstu. Był listopad 
1944 r., od wschodu szły wieści, że zbliża się radziecka 
ofensywa. Wyzwolenie przyszło 17 stycznia 1945 r. Po 
wyzwoleniu pracował w Zakładach Wapienniczych 
w Czatkowicach, w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie 
i ponownie w Zakładach Wapienniczych w Czatkowi-
cach. 

Mieczysław Galan był wieloletnim członkiem Związku 
Kombatantów. Czynnie uczestniczył w uroczystościach 
poświęconych walce Polaków o niepodległość. Przez 
wiele lat był wiceprezesem Koła Związku Kombatantów 
w Krzeszowicach. Pamiętamy Mieczysława Galana jako 
szlachetnego człowieka i patriotę. Odszedł od nas na 
wieczną wartę 8 sierpnia 2020 roku. Cześć Jego pa-
mięci!

Został odznaczony za udział w działalności konspiracyj-
nej AK Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 

major W st. sp. krZysZtof pachla

WSPOMNIENIE O MIECZYSŁAWIE GALANIE
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190 lat temu, w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r., wybuchło powstanie 
listopadowe. Jego celem było wyzwolenie Królestwa Polskiego spod 
panowania Rosji. Przez prawie 11 miesięcy około 150 tysięcy powstań-
ców prowadziło walkę z największą potęgą militarną Europy. 
Powstanie objęło terytorium zaboru rosyjskiego, ale i Galicja nie pozostała 
obojętną; jego echa dotarły również do Krzeszowic. Powstanie listopadowe 
i jego upadek wywołały duży napływ wojskowych. W latach 1831-1832 le-
czyli oni w Krzeszowicach rany i dolegliwości będące efektem walk. Przeby-
wali tu między innymi: mjr Dunin, Dyzma Chromy, kpt. Teofil Kowalski oraz 
gen. Aleksander Błędowski, który w bitwie pod Białołęką (marzec 1831) 
stracił nogę, a następnie podleczony i awansowany do stopnia generała, 
został przywieziony do Krzeszowic. 25 lipca 1831 r. zmarł na cholerę i został 
pochowany na cmentarzu przyklasztornym w Czernej, gdzie wystawił mu 
pomnik jego przyjaciel, gen. Stanisław Klicki.

Weterani powstania pod skałą „ułańskie zdrowie” w Tenczynku opowiadali 
kuracjuszom o walkach powstańczych. W Krzeszowicach często przeby-
wał też gen. Józef Chłopicki, o którym Juliusz Stanisław Harbut napisał 
w swej pracy: I całe owe lata od pierwszego w Krakowie pobytu aż do śmierci 
spędzał Chłopicki w Krzeszowicach i okolicy najbogatszej tak pod względem 
przyrodniczym, geologicznym, jak i historycznym, a owianej niezwykłym cza-
rem niejednej legendy o dawnym Sieciechu i jego walecznym synie Żegocie, 
o przemocnych rycerzach Nawoju i Radwanie, o szlachetnym Janie z Tęczyna, 
dalej o Janie III, Stanisławie Auguście, Henryku Dąbrowskim i Księciu Józefie. 
[…] Dnia 30 września 1854 r. po długiej i dolegliwej chorobie umarł […] o go-
dzinie 7½ rano. Dnia 1 października o godz. 5 po poł[udniu] wyprowadzono 
zwłoki jego do archiprezbiterialnego kościoła N. P. Maryi, zaś nazajutrz o godz. 
10 rano odbyło się w tym kościele nabożeństwo żałobne odprawione przez 
biskupa Łętowskiego, w którem wzięły udział olbrzymie tłumy Krakowian. 
Ponieważ za życia Chłopicki wyrażał życzenie pochowania go po śmierci 
w ukochanych Krzeszowicach, przeto czyniąc zadość temu życzeniu, przewie-
ziono zwłoki Chłopickiego […] do Krzeszowic. Pochodowi zdążającemu przez 
rynek, ulicę i plac Szczepański, dalej dzisiejszą ulicą Łobzowską towarzyszyły 
tłumy publiczności aż do samej rogatki Łobzowskiej. […] Chłopickiego pocho-
wano na wyrażone przez niego przed śmiercią życzenie na środku cmentarza.  
13 października 1863 r. zwłoki generała przeniesiono do nowej cmentarnej 
kaplicy ufundowanej przez Zofię Potocką. 

W 1930 r. Krzeszowice uroczyście obchodziły stulecie wybuchu powstania 
listopadowego. Władze miasta przeznaczyły z budżetu 400 zł na pokrycie 
kosztów związanych z obchodami, a w protokole posiedzenia Rady Miej-
skiej zapisano: mimo że stan kasy na wydatek nie pozwala […], ale z drugiej 
strony wyjątkowa chwila nakazuje do przyczyniania się do tej rocznicy. W uro-
czystościach wzięły udział władze powiatowe, wojsko, miejscowa banderia 
krakusów. Po nabożeństwie udano się na cmentarz, gdzie w kaplicy spo-
czywają zwłoki gen. Józefa Chłopickiego. Po przemówieniach komisarza 
miasta dr. Juliusza Stanisława Harbuta (był członkiem warszawskiego Ko-
mitetu Głównego obchodów 100. rocznicy powstania listopadowego i stu-
lecia bitwy pod Grochowem i przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego 
w Krzeszowicach) i ks. proboszcza Jakuba Morajki złożono także kwiaty. 

POWSTANIE LISTOPADOWE – WĄTKI KRZESZOWICKIE

Bardziej uroczysty przebieg miały obchody setnej rocznicy bitwy pod 
Grochowem. Komisarz miasta dr Harbut na posiedzeniu rady przybocznej 
przypomniał, że w dniu 25 bm. [25 lutego 1931] przypada setna rocznica 
bitwy pod Grochowem, obok stolicy winny uczcić ją uroczyście i Krzeszowice. 
Są to bowiem dwa miasta w Polsce mające szczególny tytuł do tego obchodu. 
Warszawa ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo pobojowisko grochow-
skiego, Krzeszowice zaś ze względu na wzgórze cmentarne, na którem legło 
kilkunastu, a może kilkudziesięciu oficerów i żołnierzy powstania [...], wśród 
tych generał dywizji WP Józef Chłopicki [...], Mateusz Neyman, Dyzma Chromy 
i wielu innych. 

Rozpoczęcie uroczystości obwieściły o godz. 7.00 rano strzały moździerzo-
we. O godzinie 10.00 odbyło się okolicznościowe nabożeństwo. Następnie 
uformował się pochód, w którym udział wzięli: banderia krakusów, wojsko 
(8. Pułk Ułanów im. ks. Poniatowskiego) z orkiestrą i sztandarem, ducho-
wieństwo, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wojskowych, władz woj-
skowych i cywilnych, młodzież szkolna, straże pożarne, Związek Strzelecki, 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, harcerze, Kolejowe Przysposobienie 
Wojskowe, Stowarzyszenie Zjednoczonych Rękodzielników oraz inne 
związki i stowarzyszenia. Ze śpiewem pieśni „Walecznych tysiąc opuszcza 
Warszawę” udano się na cmentarz. Po odegraniu hymnu narodowego 
i „Warszawianki” odsłonięto tablice pamiątkowe wmurowane w ścianę 
kaplicy i złożono wieńce. Wieczorem odbyła się akademia, podczas której 
zaprezentowano m.in. dwa żywe obrazy: „Bitwa pod Grochowem” i „Polska 
Zmartwychwstająca”. W przedsionku kościoła wmurowano tablicę pamiąt-
kową ku czci walecznych z Krzeszowic, którzy w latach 1918-1920 pospie-
szyli na rubieże Rzeczypospolitej i tam oddali za Ojczyznę swoje życie.

łukasZ skalny

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Anny Spytkowskiej
długoletniej prezes Kółka Rolniczego  
i Koła Gospodyń Wiejskich w Siedlcu.

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia 
 składają  

Wojewódzki Zarząd Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie  
oraz  

Przewodnicząca Gminnego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich 
w Krzeszowicach
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88 lat temu, w grudniu 1932 r., polscy matematycy: Marian Rejewski, 
Jerzy Różycki i Henryk Zygalski złamali kod Enigmy. Wzbudziło to 
kilka lat później podziw Francuzów i Anglików oraz zdaniem znawców 
przyczyniło się do skrócenia II wojny światowej o co najmniej dwa lata, 
oszczędzając życie milionów ludzi.
Po sukcesie w wojnie w 1920 r. (MK 7/2020, str. 31/32) polscy kryptolodzy 
cały czas rozwijali swoje umiejętności, nie zaniedbując kontaktu z na-
ukowcami. W 1928 r. ośrodki polskiego radiowywiadu straciły możliwość 
odczytywania niemieckich depesz wojskowych. Zaczęto podejrzewać, że 
szyfrowano je maszynowo. Zwrócono się do prof. Zdzisława Krygowskiego, 
matematyka z Uniwersytetu Poznańskiego, z prośbą o polecenie dwudzie-
stu najzdolniejszych studentów. Mieli dysponować wiedzą matematyczną, 
znać świetnie język niemiecki i wykazywać się dyskrecją. Zorganizowano 
dla nich tajny kurs prowadzony przez por. M. Ciężkiego, mjra F. Pokorne-
go oraz inż. A. Pallutha. Uczestnicy kursu:  Marian Rejewski, Jerzy Różycki 
i Henryk Zygalski zostali potem zatrudnieni w Biurze Szyfrów do rozko-
dowywania niemieckich depesz. Ta decyzja, jak się potem okazało, była 
przełomowa dla przebiegu II Wojny Światowej.

Nasi kryptolodzy mieli rację. W Niemczech pojawiło się urządzenie szyfru-
jące, nazwane Enigma, czyli zagadka. Armia niemiecka została wyposażona 
w najsilniejszą maszynę szyfrującą na świecie, umożliwiającą zachowanie 
tajności przesyłanych wiadomości. Jej konstruktorem był Artur Scherbius, 
który nie dożył sukcesu swego dzieła. Enigma przypominała maszynę do 
pisania, ale oprócz klawiatury z 26 klawiszami miała jeszcze trzy do ośmiu 
bębnów szyfrujących, też z 26 znakami, łącznice kablowe umożliwiające 
zamianę liter i lampki informujące o tej zamianie. Dodatkową trudność 
stanowiło tzw. szyfrowanie polialfabetyczne. To znaczy, że ta sama litera 
w różnych miejscach meldunku była zamieniana za każdym razem na inną. 
Na przykład pierwsza litera A mogła być zamieniona na Z, druga na T itd.

Tylko trzy obracające się bębny już dawały dużą ilość możliwości podsta-
wień liter 263 = 17576. A cały zestaw liczbę ustawień, którą trudno sobie wy-
obrazić – 158 962 555 217 826 360 000! To prawie 159 trylionów! Wydaje się 
niemożliwe złamanie takiego szyfru i na to liczyli Niemcy. Widać też, że nie 
bez powodu zaangażowano matematyków do pracy nad rozkodowaniem. 
Przecież szyfrowanie to nic innego tylko podstawianie za literę innej litery, 
czyli ich „wymieszanie”, zmiana kolejności lub po prostu permutacja. Nie 
wdając się w ścisłą definicję matematyczną, permutacje, które pojawiły się 
w tytule, można traktować jako zmienianie kolejności elementów. Bierze-
my na przykład trzy litery: a,b,c i ustawiamy je w różnej kolejności – (a,b,c), 
(a,c,b), (b,a,c), (b,c,a), (c,a,b) i (c,b,a). Możliwych ustawień jest zawsze tyle, ile 
wynosi iloczyn od 1 do liczby elementów, które ustawiamy. Dla trzech jest 
to 1∙2∙3 = 6, ale dla dziesięciu to już duża liczba 1∙2∙... ∙10 = 3628800, a co 
dopiero dla 26 liter? 

Jak ważna była dla Niemców Enigma, okaza-
ło się w styczniu 1929 r., kiedy to ambasada 
niemiecka poprosiła Urząd Celny o zwrot do 
Niemiec bardzo ważnej, a omyłkowo wysłanej 
stamtąd do Warszawy paczki. Gorliwość Niem-
ców wydała się podejrzana celnikowi, który 
ich zbajerował, mówiąc, że jest sobota, bardzo 
zimno i zaraz po niedzieli paczka zostanie 
odszukana. Po czym poinformował wywiad 
wojskowy i wywiad radiowców. Przesyłka tra-
fiła do kierowanej przez Pallutha fabryki AVA, 
współpracującej z wywiadem. Paczka zawiera-
ła Enigmę, którą rozmontowano i sprawdzono, 
jak działa. Następnie złożono, zapakowano 
i poinformowano Niemców, że przesyłkę od-
naleziono. Niestety była to dostępna na rynku 
wersja komercyjna Enigmy, ale ważną infor-
macją była nadwrażliwość Niemców na jej 
punkcie.

Informacje o Enigmie dotarły oczywiście 
również do Francji i Wielkiej Brytanii. W 1931 r. 
Schmidt, francuski agent w armii niemieckiej 
dostarczył kpt. Bertrandowi instrukcje wojsko-
wej Enigmy. Pomimo znakomitych kryptolo-
gów, Francuzi z Section du Chiffre i Brytyjczycy 

JAK PERMUTACJE SKRÓCIŁY II WOJNĘ ŚWIATOWĄ
z MI6 uznali te informacje za kompletnie nieprzydatne. Bertrand, wierząc 
w możliwości Polaków, przekazał je szefowi polskiego Biura Szyfrów Gwi-
donowi Langerowi, który uznał je za bardzo cenne. Wkrótce Polacy otrzy-
mali kolejne informacje o Enigmie. Przekazano to wszystko Rejewskiemu. 
Układał on równania, w których niewiadomymi były permutacje, czyli 
podstawienia. Możliwości było gigantycznie dużo – liczba z 27 cyframi!, 
ale pomogła metodyczność Niemców, którzy wybrali dość proste rozwią-
zanie. Zagadka Enigmy została rozwiązana! Wkrótce dołączyli do niego 
Różycki i Zygalski. Było to w grudniu 1932 roku. Oprócz wiedzy, zdolności 
i odrobiny szczęścia pomogły też głupota, lenistwo lub brak fantazji Niem-
ców, którzy na początku depesz umieszczali zawsze trzy kolejne lub takie 
same litery np. ABC, QQQ. Nasi kryptolodzy wymyślili również skuteczne 
urządzenia i metody pomagające i przyspieszające łamanie szyfrów. Kom-
puterów jeszcze wtedy nie było, ale skoro szyfrowała maszyna, to Polacy 
skonstruowali maszynę pomagającą w odszyfrowaniu. Posiadali też kopię 
wojskowej Enigmy, zbudowaną przez fabrykę AVA. Depesze niemieckie 
były odczytywane tylko przez Niemców i... przez Polaków. Niemcy ciągle 
zmieniali ustawienia, modyfikowali Enigmę, ale nasi kryptolodzy zawsze 
szybko potrafili znaleźć rozwiązanie umożliwiające dekryptaż.

Kryptolodzy byli bardzo dobrze opłacani, ale wszystko, co robili, było ściśle 
tajne. Jak tajne to były działania, świadczy rozmowa Jerzego Różyckiego 
z matką Wandą, która zadała synowi pytanie: - Z czego ty Jerzy żyjesz, gdzie 
pracujesz? Skąd masz pieniądze na drogie garnitury i wczasy w Alpach francu-
skich? Jerzy odpowiedział: - Nie mogę ci mamo powiedzieć teraz, gdzie pra-
cuję i u kogo, ale nie kradnę i nie zabijam nikogo, ale kiedyś, gdy się dowiesz, 
co robię, to będziesz ze mnie bardzo, bardzo DUMNA! A może wręcz dumna 
będzie ze mnie nawet cała Polska!

Pod koniec 1938 roku Niemcy zaczęli zmieniać procedury i parametry 
Enigmy. Zdaniem agentów świadczyło to o bliskim wybuchu wojny. Utrud-
niło to też dekryptaż. Liczba rozszyfrowanych depesz spadła z 75% do 10%. 
Potrzebne były nowe urządzenia, a na nie duże pieniądze lub współpraca 
z Francuzami i Brytyjczykami. Biuro Szyfrów zdecydowało się przyjąć za-
proszenie Bertranda na spotkanie z Francuzami i Brytyjczykami w Paryżu, 
w styczniu 1939 roku. Na spotkaniu tym Francuzi przekazali część swoich 
ustaleń, Brytyjczycy, jak zwykle wyniośli i niegrzeczni, uznali znudzeni, że 
wiedzą lepiej, a nasi kryptolodzy „trzymali karty przy orderach”, badając 
wiedzę i możliwości potencjalnych partnerów. 

Kolejne i ostatnie spotkanie odbyło się w Warszawie pięć tygodni przed 
wybuchem wojny. Bez umizgów i gry wstępnej. Ciężki wyłożył karty na stół, 
informując, że Enigma została złamana i to lata temu. Polacy dokonali tego 
dzięki czystej matematyce! Francuzi i Brytyjczycy zamarli ze zdziwienia. 
Byli dalej w szoku, gdy Rejewski, Różycki i Zygalski prezentowali im urzą-

dzenia i metody, jakimi się posługiwali. Szef 
Brytyjczyków Knox, lingwista z wykształcenia, 
uważał, że twierdzenia Polaków o wykorzysta-
niu matematyki są absurdalne. Ostatecznie 
goście „kupili” polskie rozwiązania i wyjechali 
z Warszawy z całą masą informacji, a także 
z kopiami wojskowej wersji Enigmy. Knox 
przesłał do Polski szalik ze sceną z wyścigów 
konnych w dowód uznania Polaków za zwy-
cięzców wyścigu. Uznał również za sensowne 
zatrudnienie Alana Turinga, któremu przeka-
zał to, czego dowiedział się w Warszawie. Był 
to matematyk od niedawna zatrudniony jako 
rezerwowy pracownik zespołu kryptologów. 
Dzisiaj Turing jest uważany za jednego z ojców 
informatyki i sztucznej inteligencji. 

Po wybuchu wojny, 5 września 1939 r., trójkę 
kryptologów ewakuowano z Pyrów, gdzie 
mieściła się siedziba Biura Szyfrów, niszcząc 
oczywiście uprzednio wszelaką dokumen-
tację ich pracy. Przez Brześć dostali się do 
Rumunii. Brytyjczycy nie chcieli pomóc, ale 
znajomość z Bertrandem otwierała wszelkie 
drzwi we francuskiej ambasadzie. Francuzi 
„załącznikiem” w postaci banknotu przeko-
nali rumuńskie władze i wkrótce kryptolodzy 
wyjechali do Francji. We Francji stali się obiek-
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tem przetargu między Brytyjczykami a Francuzami. Ostatecznie pozostali 
we Francji, pracując we francusko-polskiej jednostce wywiadu PC Bruno, 
nieopodal Paryża, która współpracowała z Brytyjczykami z Bletchley Park. 
Po raz kolejny złamano kod Enigmy. Po upadku Francji nasi kryptolodzy 
pracowali w ośrodku PC Kadyks nad dekryptażem szyfrów w niemieckiej 
łączności telegraficznej. Przebywali na zmianę w Algierii i w nieokupowanej 
części Francji – Państwie Vichy. 

Jerzy Różycki zginął wraz z innymi Polakami na Morzu Śródziemnym,  
9 stycznia 1942 roku, podczas powrotu z Algieru do ośrodka PC Cadix. Sta-
tek pasażerski Lamoricière, którego był pasażerem, zatonął w tajemniczych 
okolicznościach w pobliżu Balearów. W 1942 r. ośrodek Kadyks był namie-
rzany przez Niemców i została podjęta decyzja o ewakuacji personelu. 
Rejewski i Zygalski, pomimo oszukania i okradzenia przez przewodnika, 
przedostali się przez Pireneje do Hiszpanii. Potem przez Portugalię do 
Wielkiej Brytanii. Tam podjęli pracę w jednostce radiowej Sztabu Naczel-
nego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, przy łamaniu kodów SD i SS. Brytyjski 
kryptolog Alan Stripp stwierdził, że przydzielenie ich do tych prac było tym 
samym, co używanie koni wyścigowych do ciągnięcia wozu.

Pracami nad dekryptażem Enigmy zajmowali się, korzystając z polskich 
doświadczeń, już tylko Brytyjczycy w Bletchley Park i Amerykanie. Brytyjski 
wywiad wojskowy oznaczył Enigmę kryptonimem ULTRA. Polaków, którzy 
przecież jako pierwsi złamali niemieckie kody, wyłączono z tych prac. 
Marian Rejewski, po zwolnieniu ze służby w wojsku polskim w Wielkiej Bry-
tanii, wrócił do Polski. W latach 1949–1958 był inwigilowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego i Służbę Bezpieczeństwa. Był człowiekiem 
spokojnym i ostrożnym, a także bardzo dyskretnym i poza faktem jego 
pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego, 
nie było wiadomo prawie nic na temat jego wojennych losów i pracy nad 
Enigmą. Po przejściu na emeryturę Rejewski napisał wspomnienia, w któ-
rych ujawnił swój udział w złamaniu najtajniejszego niemieckiego szyfru. 
W 1973 ujawniono po raz pierwszy informację o udziale Polaków w roz-
szyfrowaniu Enigmy. Od tego momentu zaczął oficjalnie pisać artykuły 
o Enigmie. Hobbystycznie złamał też szyfr tajnej korespondencji między 
Józefem Piłsudskim, a jego towarzyszami partyjnymi z PPS, prowadzonej 
w 1904 roku. Zmarł w 1980 roku i został pochowany z wojskowymi honora-
mi na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Henryk Zygalski pozostał po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie 
uczył matematyki w prowincjonalnej szkole. Po śmierci w 1978 r. jego 
skremowane prochy rozsypano w Ogrodzie Pamięci w Chichester. Dwa lata 
temu, w 2018 r., na cmentarzu w Chichester postawiono pomnik, na którym 
widnieje napis Syn narodu polskiego, poddany brytyjski. Matematyk, kryp-
tolog, złamał szyfry niemieckiej Enigmy w 1933 r., twórca Płacht Zygalskiego.

W 2000 r. cała trójka została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospo-
litej Polskiej. Do licznych upamiętnień naszych wybitnych kryptologów,  
6 września 2019 r., dodano kolejne. W podziemiach kościoła Świętych 
Piotra i Pawła w Krakowie, w Krypcie Panteonu Narodowego, złożono w sar-
kofagu urny z ziemią z miejsc związanych z ich śmiercią lub pochówkiem.

Były kryptolog z brytyjskiego ośrodka dekryptażu w Bletchley Park, Gordon 
Welchman, twierdził po wojnie, że pracownicy zajmujący się łamaniem 
kodu Enigmy Wehrmachtu i Luftwaffe nigdy nie ruszyliby z miejsca, jeżeliby 
nie uzyskali od Polaków, w ostatnim możliwym momencie, szczegółów woj-
skowej wersji Enigmy, oraz sposobu jej obsługi.

Sir Dermot Turing, bratanek Alana Turinga, miał w 2019 r. w Krakowie spo-
tkanie z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Jest on 
autorem świetnej książki „XYZ Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”, 
o której pisze: Książka ta mówi zatem o tych ludziach, a jej celem jest przywró-
cenie im należnego im miejsca w historii. 

matfan

RŻNIJ, DORŻNIJ, WYRŻNIJ!
1. Za dzień, za rok, ba! – za chwilę – Krzeszowice wraz z przyległościami 
staną się metropolią parkingową. Czas teraźniejszy dyktuje nowoczesne 
oblicze naszego miasta, widziane nie tylko zza kierownicy, ale i okien prze-
jeżdżający pociągów. Parking cud – zrodzony na wąskim poletku między 
ogródkami działkowymi a wybrukowanym kilka lat temu placem kolejo-
wym oraz stacją z jakże nowoczesnymi peronami. Trwa uprzątanie terenu, 
zwane też plantowaniem pod słuszne zabetonowanie ziemi? To także 
wycięcie dojrzałych 60 drzew czy nijakich krzewów – zasłużonych staru-
chów przyrody. Zrobiło się jasno, miło i przejrzyście. Nie będzie już słychać 
porannych i wieczornych śpiewów ptaków. Umocnią się gminne dźwięki 
nowoczesności – motorów, zgrzytów hamulców, narodowe trzaskania 
drzwiami, głośnikowe bulgotania zapowiedzi przyjazdów czy odjazdów 
pociągów. Zakwitną na tym miejscu – niczym azalie, róże i fiołki – kolorowe 
samochody, którym do tej pory – jak i ich właścicielom – działa się krzywda 
w postaci parkowania na dziko, łyso i nijako.

2. Budowane parkingowe miejsce jest feralne. Kiedyś stanowiło naturalną 
osłonę ekologiczną niczym ekrany dźwiękoszczelne. Nie była to namiastka 
parku, lecz jego estetyczna forma. Służyła mieszkańcom. Kiedyś mógł sta-
nąć tu skansen wyeksploatowanych parowozów i wagonów. Może ktoś pa-
mięta pękate parowozy osadzone na torach? Wśród nich eksponaty warte 
nie tylko historycznej pamięci. Szybko i skutecznie je pocięto, wywieziono, 
przetopiono, zniszczono. Zatem rodzi się nam parking. Nowoczesny, uży-
teczny, niczym finansowa dojna krowa, ze szlabanami i pętlami indukcyjny-

mi do zliczania samochodów. Nie braknie stanowisk do ładowania, zapew-
ne, akumulatorów. Nawet przewidziano miejsca postojowe dla busików 
i zadaszone przegródki dla rowerów. Będzie też zatoka, a może przesmyk, 
dla taksówek. Nie słyszałem nic o lądowisku dla helikopterów i przekopie 
do ledwie płynącej Krzeszówki.

3. Taki mi się narodził felietonowy tytuł w ciekawych kowidowych dniach 
gminnego grudnia 2020 roku. Proszę się nie doszukiwać w nim aluzji. Nie 
pobudzam do rewolucyjnego czynu nad wysychającą Krzeszówką. Nie jest 
to też wołanie w stylu Jakuba Szeli. To mój głos felietonisty, bezsilnego 
wobec wycinki drzew nazywanej porządkowaniem, upiększaniem oraz 
ułatwianiem życia dojeżdżającym do pracy mieszkańcom, nie tylko naszej 
gminy. Drogie Panie i Panowie! Przecież jeździcie od lat za granicę i tam za-
pewne widzieliście – jak nawet na wsiach – rozwiązuje się problem parko-
wania samochodów. U nas trwa porządkowanie dla dobra ludu gminnego. 
Nowoczesna kastracja natury w aureoli statystyki,  wyższej konieczności, 
budowy parkingu w aureoli świętości i świetności decyzyjnej. To po pro-
stu dziwnie pachnie, mimo światowej nazwy projektu „Park and Ride”. Co 
w grudniu 2021 roku zobaczymy i przeżyjemy w okolicach stacji kolejowej? 
Może napis „Krzeszowic bój o Zdrój”?

kolcZasty
krZesZoWice, 11.12.2020 r.
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S T R O N A   D L A   S E N I O R A

Mija kolejny rok działalności Klubu Senior + 
w Krzeszowicach, prowadzonego przez Fun-
dację Kobieta w Regionie z Tenczynka. Jakże 
inny był on od wszystkich minionych lat... 
Pomimo trudności, pandemia nie przerwała 
tego, co w klubie jest najważniejsze: więzi 
uczestników. 
Z pokorą i zrozumieniem, wynikającymi z sza-
cunku do zdrowia i życia ludzkiego, podeszliśmy 
wszyscy, my jako kadra, a także Seniorzy, do obo-
strzeń i zaleceń zarówno sanitarnych, jak i rządo-
wych. No bo przecież zawieszenie działalności, 
jakie najpierw wiosną, a potem jesienią „dopa-
dło” naszą placówkę (jak i wszystkie tego typu 
w Polsce), miało na celu ograniczenie kontaktów 
prowadzących do zakażeń. Ludzie w wieku 60 
plus są szczególnie narażeni na to zakażenie, 
a walka z chorobą mogłaby być w ich przypadku 
trudniejsza, niż u osób młodszych.

Pomimo wielu miesięcy przerwy w spotkaniach 
w Klubie przy ul. Floriana, więź uczestników 
trwała nieprzerwanie. Wszak krzeszowiccy Se-
niorzy to ludzie świetnie radzący sobie z kom-
puterem i Internetem. Kontynuowaliśmy więc 
gimnastykę prowadzoną przez niezastąpioną 
Beatę Kuźnik. Kiedy w sali, to w sali, a kiedy przez 
kamerę – to też dobrze.

Cieszącym się zawsze dużym zainteresowa-
niem zajęciom warsztatowym, prowadzonym 
z ogromną kreatywnością przez Annę Koblak, 
również nie przeszkodziła pandemia. Kiedy 
mogliśmy się spotykać – odbywały się w Klubie, 
a kiedy został on zamknięty – przenieśliśmy się 
do sieci. Udostępniane na naszym facebooko-
wym profilu filmy instruktażowe, nagrywane 
przez panią Annę, pozwoliły nam na kontynuację 
spotkań.

Staraliśmy się w tym roku maksymalnie wyko-
rzystać czas „żywego kontaktu”. Zaowocował 
zarówno spotkaniami w Klubie (wspólne przygo-
towanie sałatki czy jajek faszerowanych pozosta-
nie najsmaczniejszym wspomnieniem wiosny, 
sprzed pierwszej fali pandemii), ale również 
spacerami po bliższej i dalszej okolicy. Wspaniałe 
wspomnienia z pierwszego wiosennego space-
ru do ogrodu Księży Misjonarzy na Nowej Wsi, 
w którym kwitły wówczas różnokolorowe azalie, 

utrwaliliśmy na fotografiach. Grę 
w bule w Parku Bogackiego wszyscy 
zapamiętamy na długo, bo emocje, ja-
kie zawsze towarzyszą współuczestni-
kom tych sportowych zmagań, sięgają 
zenitu. Do miłych wspomnień na pew-
no zaliczyć trzeba również spacer po 
ogrodzie działkowym „Kolejarz”, gdzie 
już na początku miłym akcentem 
było powitanie nas cukierkami przez 
pierwszą napotkaną działkowiczkę, 
panią Annę. W końcu nasza wycieczka 
do Pławniowic, gdzie zwiedzaliśmy 
przepiękne, wykończone drewnem 
pokoje, salę koncertową i biblioteki. Największe 
wrażenie zrobił na wszystkich wygląd zewnętrz-
ny budynku, przypominający bajkowy zamek. Na 
długie kolejne tygodnie pozostały nam w pamię-
ci odwiedziny w Ostrowie, w gminie Proszowice, 
gdzie mogliśmy nasycić swe zmysły lawendowy-
mi kolorami i zapachami.

A kultura? Było coś dla ducha i dla ciała. No bo 
jak inaczej nazwać spotkania, takie jak taneczne 
wydarzenie Folk Karnawał czy koncert Wojciecha 
Skibińskiego i Krzysztofa Taraszki, którzy na wio-
snę przybyli do nas prezentując piosenki Leonar-
da Cohena? Albo spektakl „Igraszki z Bogiem” 
zaprezentowany przez Teatr z Okleśnej lub zwie-
dzanie Muzeum Życia Codziennego i Muzeum 
Agatów w Rudnie?

Krzeszowiccy Seniorzy zdążyli jeszcze w tym 
roku wziąć udział w cyklu wykładów „Jak dbać 
o serce”, prowadzonym przez Fundację Aktywnej 
Edukacji. Zorganizowaliśmy również w Klubie 
spotkanie w ramach Narodowego Czytania 2020. 
W tym roku były to fragmenty dramatu Juliusza 
Słowackiego „Balladyna”. Ciekawym doświadcze-
niem był także udział Seniorów w charytatywnej 
akcji #gaszynchallange, podczas której – wyko-
nując pompki na skwerku – zachwycili, a może 
i zawstydzili, młodsze grupy biorące udział w tej 
zabawie, ze szlachetną ideą pomocy dzieciom 
walczącym z chorobami.

Jednym z ostatnich spotkań „na żywo” były uro-
czyste obchody Dnia Seniora na krzeszowickim 
rynku. Wypuszczone wówczas do nieba koloro-
we balony, obrazujące uwalniające się marzenia 

ROK 2020 W KLUBIE SENIOR+ W KRZESZOWICACH

naszych Seniorów, zapamiętane zostały i utrwa-
lone na zdjęciach, podobnie jak smak okoliczno-
ściowych pierniczków, rozdawanych w tym dniu 
na pamiątkę.

I cóż… nastał grudzień. Nie będziemy, jak przez 
ostatnie pięć lat, łamać się opłatkiem, ale będzie-
my myślami i sercem razem. Życzenia składane 
telefonicznie też mają moc!

A ja już teraz pragnę życzyć wszystkim uczest-
nikom zajęć, sympatykom, współpracownikom 
Klubu Senior+ w Krzeszowicach pięknych świąt 
Bożego Narodzenia, prawdziwych wzruszeń, 
które ubogacają nasze serca, i nadziei, że wiosną 
spotkamy się na nowo w Klubie, kiedy już bę-
dziemy mogli wznowić naszą działalność.

Dziękuję za ten wspólny, trudny, wymagający 
nowych działań, ale i udany rok Zarządowi Fun-
dacji Kobieta w Regionie, na czele z Moniką Du-
dek, bez której to dzieło by nie istniało. Dziękuję 
Agnieszce Szczuce-Ciapale, której obecność jest 
niezastąpiona, Annie Koblak i Beacie Kuźnik, za 
fachowe i cieszące się zawsze dużym zaintereso-
waniem zajęcia, pani dyrektor GOPS Anecie So-
larz i pani Katarzynie Szymczysze – za wspaniałą 
współpracę i opiekę, którą na co dzień odczuwa-
my i doceniamy. Dziękuję w imieniu wszystkich 
Seniorów Burmistrzowi Gminy Krzeszowice i Wo-
jewodzie Małopolskiemu, bo to dzięki środkom 
z tych dwóch samorządów może funkcjonować 
Klub Senior+ w Krzeszowicach.

Do siego roku!

aGniesZka Wołodko 
kieroWnik kluB senior+ W krZesZoWicach
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Z BIBLIOTEKI
REZERWACJA KSIĄŻEK
W dobie pandemii, chcąc sprostać oczekiwaniom czytelników, 
w naszym katalogu OPAC, pojawiła się opcja rezerwacji książek. Tym 
samym bez wychodzenia z domu możesz wyszukać i zarezerwować 
książki, które zostaną przygotowane i będą czekać na odbiór.

Jak dokonać rezerwacji?
Jeżeli nie posiadasz aktywnego konta użytkownika w naszym katalogu – 
skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo (tel. 12 282 15 13, e-mail: 
mgbpkrzeszowice@bibliotekakrzeszowice.pl).

Jeżeli posiadasz już aktywne konto:

• wejdź na stronę biblioteki https://bibliotekakrzeszowice.pl/, w zakładkę 
„Katalog Główny”,

• wybierz lokalizację „Krzeszowice”,
• wyszukaj interesującą Cię pozycję,
• wejdź w opis pozycji,
• kliknij opcję „Rezerwuj”,
• wchodząc w zakładkę „Twoje konto”, znajdziesz informacje dotyczące 

statusu złożonej rezerwacji,
• po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji, książki będą na Ciebie czekać 

przez 5 dni. Po tym czasie rezerwacja automatycznie wygasa.

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek: nieczynna

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

CZYTAJ ZA DARMO, CZYLI KODY LEGIMI
Zapraszamy do korzystania z  darmowych kodów Legimi, dzięki którym 
możesz rozpocząć swoją czytelniczą przygodę z ponad 20 tysiącami ebo-
okowych nowości i bestsellerów. Żeby cieszyć się darmowym dostępem do 
aplikacji, musisz być czytelnikiem krzeszowickiej biblioteki oraz napisać do 
nas e-mail z prośbą o dostęp. Gorące nowości czekają na Ciebie w Legimi, 
nie zwlekaj!

DOBRA „KARMA” WRACA
Przez cały listopad w krzeszowickiej bibliotece trwała zbiórka kar-
my oraz niezbędnych przedmiotów dla zwierząt ze schroniska Psie 
Pole w Racławicach. Schronisko działa od 2011 r.  i zapewnia opiekę 
porzuconym i niechcianym zwierzętom, które trafiają do niego po 
zgłoszeniu przez urzędy gmin, policję, straż miejską (także z terenu 
naszej gminy). Często są to zwierzęta odebrane w wyniku interwen-
cji, w związku z niewłaściwym ich traktowaniem lub utrzymywanych 
w złych warunkach. 
Pracownicy schroniska starają się, aby zwierzęta wróciły do zdrowia i zna-
lazły nowe, troskliwe domy, w których będą szczęśliwe i wesołe. Dokładają 
wszelkich starań, aby naprawić to, co inni zaniedbali. Trafiają tutaj zwierza-
ki bardzo młode, dorosłe, dojrzałe, a także staruszki (powyżej 10 lat). Dla 
każdego poszukiwane są nowe domy. Adopcja przez odpowiedzialnego 
i kochającego właściciela to tak naprawdę najlepsze, co można zrobić dla 
zwierzaków – one odpłacają się miłością i przywiązaniem. Pracownicy za-
pewniają wszelką pomoc, włącznie z dostarczeniem zwierzaka do nowego 
domu (szczegóły na stronie schroniskopsiepole.pl). 

Zwierzęta trafiające do schroniska często są niedożywione, bądź chore, wy-
magają specjalistycznej karmy na schorzenia wątroby, nerek czy stawów. 
Stąd ważna jest dobra jakość zbieranej karmy, a ta, jak wiadomo, jest znacz-
nie droższa. Jako organizatorzy zbiórki obawialiśmy się, czy uda nam się ją 
przeprowadzić z powodu panującej pandemii, ale jak zawsze ludzie dobrej 
woli nie zawiedli. Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy 302 kg bardzo do-
brej karmy, w tym dla piesków – 192 kg (152 kg suchej, 30,5 kg mokrej, 9,5 
kg przysmaków), dla kotów – 110 kg (76 kg mokrej, 33 kg suchej, 1 kg przy-
smaków), poza tym: kołdry, koce, ręczniki, pościel, legowiska, transporter 
kosz, ręczniki papierowe, podkłady higieniczne, żwirek, akcesoria (miski, 
zabawki, smycze, ubranka dla piesków). We wtorek, 1 grudnia, pracownicy 
Schroniska odebrali dary, które trafiły natychmiast do zwierzaków. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom – dla wszystkich Państwa 
mamy specjalne podziękowanie – dyplom od Schroniska, w szczególno-
ści dziękujemy uczniom ze Szkół w Ostrężnicy i Krzeszowicach, dzieciom 
z Przedszkola Iskierki, panu Łukaszowi za przekazanie 130 kg karmy, pani 
Agnieszce za legowiska, naszym wolontariuszkom Hani i Zuzi oraz ich 
mamom. Dnia 1 czerwca 2020 roku powołana została Fundacja Psie Pole. 
Można wspomóc schronisko, przekazując 1% podatku jako darowiznę. 
Liczy się każda złotówka! Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na 
stronie: schroniskopsiepole.pl/fundacja-psie-pole.

anna hynek, eWa Bandyk

JESTEM PRZEDE  
WSZYSTKIM LEKARZEM
Z Romanem Matysikiem, lekarzem z 40-letnim stażem zawodowym, 
wieloletnim dyrektorem Krzeszowickiego Centrum Zdrowia, rozma-
wia Marian Lewicki.

Marian Lewicki: Po 40 latach pracy, w tym 14 latach kierowania Krze-
szowickim Centrum Zdrowia, doktor Roman Matysik postanowił, że czas 
odpocząć. Zapewne dla wielu jego pacjentów ta informacja jest zaskaku-
jąca i przykra. Skąd ta decyzja?
Roman Matysik: Tę decyzję, głęboko przemyślaną, podjąłem już w ubie-
głym roku i nie ukrywałem jej. Przeszedłem na emeryturę i chciałem zre-
zygnować z pracy. Złożyło się na to kilka elementów. Jednym z nich były 
problemy zdrowotne, jednak docierały do mnie głosy moich kolegów, pa-
cjentów i nowej dyrekcji, które sugerowały, żebym wrócił do pracy. Biorąc 
pod uwagę obecną sytuację, czyli problemy kadrowe w KCZ spowodowane 
czasową nieobecnością lekarzy i lawinowym napływem pacjentów, posta-
nowiłem wrócić. Zawsze starałem się być człowiekiem odpowiedzialnym 
i w tej sytuacji nie mogłem postąpić inaczej.

M.L.: A kiedy już skończy się pandemia, czy z drzwi gabinetu zniknie ta-
bliczka z Pana nazwiskiem?
R.M.: Trudno powiedzieć. Teraz czuję się nieźle i sądzę, że dopóki zdrowie 
będzie mi dopisywać, a koledzy i dyrekcja będą mnie potrzebować, to 
będę nadal pracował, ale raczej w niepełnym wymiarze godzin. Jestem 

przede wszystkim lekarzem i kontaktu 
z pacjentami pewnie by mi brakowało. 
Trzeba zrozumieć, że mając 65 lat, czło-
wiek tak aktywny zawodowo, jak ja, ma 
prawo czuć się nieco zmęczony. W swojej 
praktyce zawodowej często pracowałem 
po kilkanaście godzin na dobę i dawało 
mi to satysfakcję. Teraz już nie mam na 
to tyle siły.

M.L.: Gdyby miał Pan wskazać jakieś 
najtrudniejsze momenty w prowadze-
niu KCZ, to co by to było?
R.M.: Pomimo tylu lat pracy w zawodzie 
lekarza zawsze trudno mi zaakceptować 
śmierć pacjenta. To są zawsze najtrud-
niejsze chwile. A jeśli chodzi o sam 
Zespół, to chcę powiedzieć o dwóch 
momentach. Pierwszy dotyczy remontu 
naszych budynków, które były w fatalnym stanie. Zaplanowanie, finan-
sowanie i przeprowadzenie wszystkich prac modernizacyjnych, budow-
lanych (we współpracy z Urzędem Miejskim), przy zachowaniu wszelkich 
standardów, było bardzo skomplikowanym procesem. Drugi moment to 
konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przeprowadzane przez 
NFZ. Ostatni z nich odbył się 10 lat temu i dotyczył Ambulatoryjnej Opieki 
Specjalistycznej. On nie dotyczył Podstawowej Opieki Zdrowotnej, bo ta 
opiera się o deklaracje, a tych mamy dużo. W szczytowym momencie było 
ich ponad 22 tysiące. Teraz jest ich nieco mniej, ponieważ otwarto kilka 
innych przychodni, ale pracy nam nie ubyło. Wracając jednak do „słynnego” 
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kontraktu, NFZ wtedy nie podpisał z nami umowy na finansowanie 3 porad-
ni: diabetologicznej, dermatologicznej i neurologicznej, jednak one nadal 
funkcjonują, niestety na zasadzie komercyjnej. Nie byliśmy wtedy jedyną 
jednostką – kontrakty na wiele poradni straciło ponad 2 tysiące świadcze-
niodawców w Małopolsce. Utrzymanie działania straconych poradni, choć 
w systemie komercyjnym, było dobrym pomysłem, bo funkcjonują bardzo 
dobrze, a my utrzymaliśmy w swojej strukturze lekarzy specjalistów.

M.L.: A te najlepsze momenty?
R.M.: Na pewno koniec remontów i odbiór budynków. Kolejny przełom 
to wejście z sukcesem w cyfryzację. To było przedsięwzięcie skompliko-
wane, długofalowe i zespołowe. Bardzo duży udział w cyfryzacji mieli 
moi młodsi współpracownicy. Po zakupie sprzętu, stworzeniu wszystkich 
sieci, zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania, wprowadzeniu 
e-recepty i e-zwolnienia pozostało nam jeszcze wejście w system doku-
mentacji elektronicznej. Oczywiście wewnętrznie my tę dokumentację 
mamy w znacznym stopniu zdigitalizowaną, ale chodzi o to, aby wszystko 
to było dostępne w sieci, na specjalnej platformie P1. Wtedy każdy lekarz, 
któremu pacjent umożliwi dostęp do swoich danych, będzie miał do nich 
natychmiastowy wgląd. Rzeczywistość medycyny bardzo się zmienia. 
Kiedyś diagnostyka miała ograniczone możliwości, a kompetencje lekarza 
były kluczowe. Ja oczywiście korzystam z dobrodziejstw technologii, które 
ułatwiają pracę lekarza. Ostatecznie jednak to ja muszę postawić odpo-
wiednią diagnozę, a nie maszyna. I te chwile, kiedy uda się zdiagnozować 
jakąś nieoczywistą chorobę, a tym samym pomóc pacjentowi, to są najlep-
sze momenty w mojej pracy.

M.L.: A kiedy już będzie Pan miał więcej czasu na emeryturze, to?
R.M.: Mam wiele zainteresowań. Bardzo lubię czytać, jak dotąd jednak 
większość wolnego czasu poświęcałem na studiowanie literatury zawodo-
wej. Liczę na to, że teraz będę mógł częściej korzystać z mojej bardzo dużej, 
domowej biblioteki. Książki historyczne czy beletrystka to te, po które będę 
sięgał z największą przyjemnością. Poza tym uwielbiam pracę w ogrodzie, 
można powiedzieć, że jestem ogrodnikiem-amatorem. Kocham ludzi, a to 
moje życie towarzyskie dotąd było dość ograniczone, może teraz to się 
zmieni. Lubię też podróże, wyprawy rowerowe i majsterkowanie. Jak pan 
widzi, na pewno na emeryturze nie będę się nudził.

M.L.: Jest Pan osobą, dla której rodzina jest szczególnie ważna. Domy-
ślam się, że święta Bożego Narodzenia będą miały właśnie rodzinny 
charakter.
R.M.: Oczywiście, święta zawsze spędzamy wspólnie, to jest szczególny 
czas refleksji, ale też radości. Takie chwile najlepiej spędza się w gronie 
najbliższych.

M.L.: A jeśli chodzi o świąteczne kulinaria?
R.M.: Ponieważ u mnie w rodzinie wszyscy gotują, to na stole mamy wielką 
obfitość i różnorodność potraw. Ja jestem specjalistą od ryb, w tym oczy-
wiście karpia. 

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

JESIENNE WYJAZDY
Z Janiną Lasoń – prezes Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi życie” 
– rozmawia Maciej Liburski.

Maciej Liburski: Pani prezes, widzę, że mimo pandemii nie odpuszczacie 
i zrealizowaliście kolejny projekt.
Janina Lasoń: Tak, to prawda. „Jesienne wyjazdy integracyjno-terapeu-
tyczne” to tytuł, jaki nosił ostatni projekt zadania publicznego, realizowa-
nego przez Stowarzyszenie „Otwórzmy przed nimi życie”, z siedzibą w Krze-
szowicach przy pl. F. Kulczyckiego 1, zrzeszającego dzieci, młodzież i osoby 
dorosłe niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami. Projekt realizowany był 
przy wsparciu finansowym środków PFRON w kwocie 60 tys. zł, będących 
w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Uczestnikami wyjazdów były 
osoby niepełnosprawne z województwa (60 osób).

Odbyły się 3 wyjazdy grupowe (20 osób w grupie). Dwa siedmiodniowe do 
Krynicy Zdroju, pierwszy od 26.09.2020 do 02.10.2020, drugi od 03.10.2020 
do 09.10.2020. Ośrodek, który nas gościł to „Lwi Gród”. Podczas pobytu 
w ośrodku prowadzone były zajęcia integracyjno-terapełtyczne przez psy-
cholog, trzy razy w tygodniu, zdalnie na obu turnusach. Uczestnicy zajęć 
chętnie wykonywali polecenia psycholog, a były to prace manualne i umy-

słowe. Odbyło się także sześć spotkań integracyjnych, wspólnie słuchano 
wybranej muzyki, dużo rozmawiano. Takie zajęcia cieszyły się szczerym 
zainteresowaniem.

Trzeci, ostatni wyjazd, do ośrodka Terma-Słowacki w Busku-Zdroju, odbył 
się od 12.11.2020 do 15.11.2020. Zarówno w Krynicy, jak i w Busku uczestni-
cy projektu korzystali z basenów termalnych, sauny, tężni solankowej oraz 
sali gimnastycznej. Wiele radości sprawiały uczestnikom relaksujące zajęcia 
na pływalni. Były też rozgrywki sportowe cieszące się ogromnym zaintere-
sowaniem nie w pełni sprawnych uczestników. Dodatkową motywacją do 
sportowej rywalizacji były nagrody dla każdego, bez względu na wynik. Po-
goda dopisała podczas tych trzech turnusów, więc dużo spacerowaliśmy, 
podziwiając uroki obu uzdrowisk.

M.L.: Dziękując za tak wyczerpującą wypowiedź, dopowiem tylko, że 
przy realizacji tego, jak i innych projektów, mocno napracowały się se-
kretarz Stowarzyszenia Monika Sosińska, skarbnik Anna Wróbel i osoba 
najważniejsza – prezes Janina Lasoń.
J.L.: A ja, korzystając z okazji, pragnę przekazać, że Zarząd Stowarzyszenia 
składa serdeczne podziękowania Zarządowi Województwa Małopolskiego 
za przekazane środki oraz wszystkim osobom, które pomagały w realizacji 
projektu „Jesienne wyjazdy integracyjno-terapeutyczne”. A z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wszystkim zdrowia, spokoju 
i wiary w lepsze jutro.
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CZERNA
Z Joanną Smółką – sołtys Czernej  
– rozmawia Maciej Liburski.

Maciej Liburski: Jest Pani osobą ak-
tywnie uczestniczącą w życiu społecz-
no-kulturalnym Czernej, działa pani 
w strukturach KGW, a od kilkunastu 
miesięcy jest pani sołtysem.
Joanna Smółka: Jako sołtys, piastujący 
stanowisko od maja 2019 roku, z peł-
nym zaangażowaniem oddaję się pracy 
społecznej na rzecz naszego sołectwa, 
naszej Małej Ojczyzny. W ciągu tego 
okresu wymieniłam tablice ogłosze-
niowe, wykonane własnoręcznie przez 
mojego tatę, co pozwoliło wykluczyć 
partycypację środków sołeckich na ten 
cel. Zajmowałam się również dokoń-

czeniem prac przy chodniku w naszej miejscowości i prac remontowych 
przy OSP Czerna oraz odnowieniem kapliczki przy drodze szwedzkiej, ale 
największym sukcesem w ostatnim czasie dla naszej wsi jest rozpoczęcie 
budowy nowego boiska przy Szkole Podstawowej w Czernej. W tym miej-
scu serdeczne podziękowania za realizowanie tego przedsięwzięcie należy 
złożyć na ręce burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka, mar-
szałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki oraz radnych Doroty 
Marek i Wojciecha Pałki.

M.L.: A poza inwestycjami też się sporo działo?
J.S.: Przy współpracy z KGW Czerna pozyskaliśmy grant na półkolonię dla 
dzieci, której byłam koordynatorem, zrealizowaliśmy jeszcze dwa inne 
projekty: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” oraz „Z kulturą za pan brat”. 
Pozyskane środki z Powiatu Krakowskiego pozwoliły na to, by dzieci oraz 
młodzież mogły pogłębić wiedzę, poznać kulturę i sztukę ludową związaną 
z naszym regionem. Poprzez swój czynny udział w strukturach KGW Czerna 
przyczyniłam się także do zajęcia pierwszego miejsca w „Małopolskim 
smaku”, dzięki zrobionej przez nas oryginalnej zupie pokrzywowej.

M.L.: A pandemia nie utrudniała?
J.S.: Trochę, ale robiliśmy, co w naszej mocy, by ją osłabić. W dobie pande-
mii podjęliśmy się wspólnie szycia maseczek dla wszystkich mieszkańców 
sołectwa Czerna oraz pozyskaliśmy chryzantemy (równocześnie wspierając 
lokalnych hodowców), które zostały wykorzystane do ozdobienia Czernej. 
Tu chciałabym podziękować SIS Czerna za akcję sprzątania naszej miejsco-
wości oraz OSP Czerna, która poza standardowymi obowiązkami w peł-
nionej przez siebie służbie, znajduje chęci i czas na akcję porządkowania 
wsi, w tym wycinki drzew, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa. 
Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez bezinteresownego zaanga-
żowania OSP Czerna, KGW Czerna i SIS Czerna, jak również dzięki Państwu 
Dorocie i Arturowi Marek, a także moim mieszkańcom i przyjaciołom. Ko-
rzystając z okazji, życzę wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego nowego roku 2021.

M.L.: Wesołych Świąt! Dziękuję za rozmowę!

ZALAS
Z Henrykiem Woszczyną – sołtysem 
Zalasu i równocześnie wiceprzewod-
niczącym Rady Miejskiej – rozmawia 
Maciej Liburski.

Maciej Liburski: Panie Sołtysie, czas 
mamy nietypowy – pandemia. Zapy-
tam wprost: co planowano, a co zosta-
ło wykonane?
Henryk Woszczyna:  Planowane na 
rok 2020 inwestycje to położenie no-
wych nakładek na drogach wiejskich  
– ul. Potokowa i ul. Nad Stawem, wyko-
nanie chodnika przy drodze powiatowej 
1034K – ul. Garncarska (odcinek 100 m), 
wykonanie oświetlenia – ul. L. Siudy  

i ul. Porfirowa. Zaplanowano drogi do nowych działek budowlanych oraz 
wiatę przystankową i peron przy ul. ks. P. Gawlikowskiego, a także oznako-
wanie ulic.

M.L.: To inwestycje, ale Zalas słynie również z wielu inicjatyw społeczno-
-kulturalnych.
H.W: Jak co roku, planowaliśmy Dzień Dziadka i Babci, święta patriotyczne: 
3 maja – rocznicę uchwalenia Konstytucji, 11 listopada – Święto Nieodle-
głości, a ponadto Święto Wsi, mikołajki, Opłatek dla Seniora i uroczystości 
z okazji 120-lecia OSP Zalas. Początek roku nic nie zapowiadał, że będzie 
to rok trudny. Z zaplanowanych imprez odbyło się spotkanie z okazji Dnia 
Babci i Dziadka pod tytułem „Herbatka dla Babci i Dziadka”. Impreza została 
zorganizowana wspólnie z SMZ „Amonit”, Dyrekcją Szkoły Podstawowej 
w Zalasiu oraz przedszkolem w Tenczynku – filia w Zalasiu (dzieci przygoto-
wały wspaniały program, a młodzież szkolna zapewniła miłą obsługę). Nie-
stety epidemia sparaliżowała pozostałe wydarzenia kulturalne. W związku 
z ograniczeniami, w miejscach pamięci zostały tylko złożone kwiaty z okazji 
3 maja i 11 listopada, a dożynki wiejskie były symboliczne, wszystko to 
w reżimie sanitarnym. Pozostałe przedsięwzięcia społeczno-kulturalne 
z konieczności zostały odwołane.

M.L.: Na co zatem zostały przeznaczone środki, zaplanowane wcześniej 
na przedsięwzięcia społeczno-kulturalne?
H.W.: Środki przeznaczone na te wydarzenia zostały przeniesione na inwe-
stycje w celu podniesienia naszego udziału. Dzięki temu z zaplanowanych 

inwestycji zostało wykonane 
wszystko, a nawet więcej. 
Planowaliśmy zbudować 100 
mb chodnika, jednak dzięki 
zwiększonym udziałom udało 
się ułożyć o 110 mb więcej, 
w sumie 210 mb. Została po-
łożona nowa nawierzchnia na 
ul. Potokowej. Nie udało się to 
niestety na ul. Nad Stawem, 
z powodu kwestii związanych 
z własnością działek, które 
są w trakcie normowania. 
Załatwianie tych spraw spo-
wolniła epidemia. Natomiast 
został wykonany peron pod 
wiatę przystankową. Z prac 
wykonanych przez członków 
Rady Sołeckiej: przeniesienia 
krzyża w celu udostępnienia 
drogi do nowo powstałych 
działek budowlanych. Zostało 
wykonane nowe oświetlenie  
ul. Ludwika Siudy i ul. Porfirowej, a także zostały zamontowane nowe ta-
bliczki z nazwami ulic oraz zbiorcze tablice planu Zalasu.

M.L.: Skoro inwestycje udało się zrealizować, to z imprezami kulturalny-
mi, odwołanymi dziś z konieczności, też sobie poradzicie?
H.W.: Nadrobimy z nawiązką. Mam nadzieję, że to ostatnie święta Bożego 
Narodzenia, gdzie będą obowiązywać rygory sanitarne. Mimo ograniczeń 
niech to Boże Narodzenie będzie radosne, a nowy rok 2021 szczęśliwy 
– jako sołtys z serca życzę tego Mieszkańcom Zalasu, a jako wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej kieruję te życzenia również do wszystkich Mieszkań-
ców gminy Krzeszowice!

M.L.: Ja dołączam się do życzeń i dziękuję za rozmowę.
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OSIEDLE JURAJSKIE
Z Małgorzatą Fryt – przewodniczącą Osiedla Jurajskiego – rozmawia 
Maciej Liburski.

Maciej Liburski: Zbliża się koniec roku, czas na 
wstępne rozliczenie zaplanowanych inwestycji 
oraz refleksje – to Pani słowa. Proszę tę myśl 
rozwinąć. 
Małgorzata Fryt: Jeszcze we wrześniu 2019 
roku, na zebraniu mieszkańców Osiedla Juraj-
skiego, podzieli l iśmy środki finansowe na 
wykonanie ważnych inwestycji. Do dyspozycji 
mieliśmy: z funduszu drogowego – 67 484 zł, ze 
sprzedaży mienia – 165 400 zł, z funduszu osie-
dlowego – 67 484 zł. Razem: 300 608 zł. 

M.L.: Jak te środki wykorzystaliście? 
M.F.: W ramach poprawy oświetlenie na ul. Długiej przy Żabce po-
stawiono 3 nowe lampy – to koszt 34 500 zł. Wymieniono 4 słupy 
oświetleniowe na ul. Szarych Szeregów – 20 000 zł. Wyremontowany 
został: chodnik na ul. Krakowskiej przy LDL – 49 000 zł oraz parking przy  
ul. Długiej – 39 000 zł. Postawiono wiatę przystankową przy ul. Żbickiej, 
przy „Witamince” – 6 500 zł. 

M.L: I znów posłużę się pani wcześniejszą wypowiedzią: Niestety pande-
mia COVID-19 pokrzyżowała plany – ale nie do końca, bo wiele zadań 
udało się już dziś zrealizować.
M.F: To prawda, ale remont ul. Długiej będzie realizowany dopiero w 2021 
roku – całkowity koszt to ok. 200 000 zł. W tym remont nawierzchni, wy-
konanie wyniesionego przejścia dla pieszych na wysokości SP nr 1 wraz 
z oświetleniem. Zadanie w całości sfinansowane będzie ze środków osiedla. 

Ze względu na obostrzenia sanitarne nie zorganizowaliśmy Dnia Dziecka. 
Ale w tej trudnej sytuacji i tak sporo udało się zrobić. Choć jeszcze w pierw-
szej połowie roku wydawało się, że realizacja zadań przy całkowicie zamro-
żonej gospodarce będzie trudna. Jak widać, nie jest źle. Pewne inwestycje 
są wykonane. Osiedle się rozwija. Wybudowano 3 nowe bloki – dwa na  
ul. Szarych Szeregów i jeden na ul. Reymonta. Powstała nowa droga łącząca  
ul. Żbicką z DK 79.Osiedle się rozrasta, w planie jest budowa następnych 
bloków. Przybywa również problemów – na ul. Szarych Szeregów brakuje 
miejsc parkingowych, wąska jezdnia utrudnia ruch samochodów, zwłasz-
cza w godzinach szczytu. Ale i ten problem w najbliższej przyszłości będzie-
my się starali rozwiązać. 

M.L: Jak oceni pani ten mijający rok?
M.F.: Był to rok dla nas wszystkich trudny, dziwny, z wieloma niewiadomy-
mi. Rok, w którym społeczeństwo jest przestraszone, ale solidarne. Zauwa-
żyłam, że ludzie zaczęli troszczyć się o siebie wzajemnie, ofiarowując swoją 
pomoc, np. w codziennych zakupach. Mimo trudności musimy patrzeć 
w przyszłość optymistycznie. Trudności kiedyś się skończą, a my będziemy 
mocniejsi. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia oraz nowy rok 2021 – z tej 
okazji chciałabym życzyć Mieszkańcom i Sympatykom Osiedla Jurajskiego 
wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, dużo siły do prze-
trwania tych trudnych czasów i nadziei na normalne jutro.

M.L.: Przyłączam się do życzeń i dziękuję za rozmowę.

ŻARY
Z Kazimierzem Przybylskim – sołtysem Żar –  rozmawia Maciej Liburski.

Maciej Liburski:  Panie Sołtysie, jak radzicie 
sobie w tym niełatwym czasie?
Kazimierz Przybylski: Jest trudniej, ale 
działamy zgodnie z uchwałami zebrania 
wiejskiego. Udało nam się poprawić stan 
dróg dojazdowych do pól; pielęgnacja zie-
leni, obcinanie gałęzi, trzykrotne koszenie 
traw korzystnie wpłynęło na estetykę wsi. 
Ważnymi, zrealizowanymi zadaniami było 
również oczyszczenie stawu – istotnego ele-
mentu przyrodniczego centrum wsi, a także 
remont dwóch starych tablic turystycznych 

i postawienie dwóch nowych. Te zdania zostały zrealizowane z funduszu 
wiejskiego, przy wydatnej pomocy finansowej Burmistrza Gminy.

M.L.: To sporo jak na tak małe sołectwo...
K.P.: Ale to nie wszystko, przy „sołtysówce” stanął obelisk. W ten sposób 
została uhonorowana zasłużona dla wsi Zofia Stopka. W latach 1940-1970 
była tu u nas pedagogiem. Wielu mieszkańców naszego sołectwa to jej 
uczniowie. Kamień jako darowiznę przekazała Kopania Lafarge Dubie, 
resztę zrobili mieszkańcy.

M.L.: To się napracowaliście…
K.P.: A to nie koniec, czeka nas jeszcze utwardzenie drogi gminnej w kie-
runku dojazdów do zbiorników wodnych i pól. To zadanie, jak i inne re-
monty drogowe, możemy realizować również dzięki Kopalni Dubie, która 
przekazała sołectwu 150 ton kamienia, za co jesteśmy wdzięczni kierow-
nictwu Kopalni.

M.L.: Dużo się tego uzbierało, proponuję zostawić coś na rok następny.
K.P.: To jeszcze tylko życzenia dla mieszkańców na święta Bożego Naro-
dzenia i nowy rok – dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności – i udanego 
Sylwestra!

M.L.: No i pięknie, przyłączam się do życzeń i dziękuję za rozmowę.
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PASJONAT
Swoje pasje można zacząć realizować w każdym wieku. Z prezesem 
Fotoklubu Krzeszowickiego Tadeuszem Stramą, o jego przygodzie 
z fotografią, rozmawia Marian Lewicki.

Marian Lewicki: Znamy się od kilku lat, a po-
znaliśmy się na zajęciach krzeszowickiego Fo-
toklubu. To były Twoje początki w poznawaniu 
tej pięknej dziedziny, jaką jest fotografia.
Tadeusz Strama: Zawodowo przepracowałem 
40 lat, z tego 30 we własnej firmie transporto-
wej. Jakieś 2-3 lata przed przejściem na eme-
ryturę kupiłem sobie pierwszy aparat. I dobrze 
wiesz, jak to jest, robisz zdjęcia, ale nie masz 
praktycznie żadnych podstaw teoretycznych 
ani praktycznych. Tak było ze mną. Nie znałem 
podstaw, nie znałem pojęć ani narzędzi. I wtedy 
trafiłem do Fotoklubu Zabierzowskiego. Tam, 

podobnie jak w Krzeszowicach, zajęcia prowadził Wojtek Dworaczek. Poza 
Wojtkiem poznałem kilka osób, które były o wiele bardziej zaawansowane 
niż ja. Jako człowiek ambitny i konsekwentny zacząłem pytać, czytać i pod-
patrywać. Na początku moje zdjęcia, o czym wiem teraz doskonale, były 
dość marne, ale stawałem się coraz bardziej świadomy tego, co robię i tak 
krok po kroku, z coraz większą przyjemnością mogłem patrzeć na wyniki 
swojej pracy. Zacząłem rozumieć takie podstawy jak światło, przysłona, 
migawka, czułość matrycy, kadrowanie itd.

M.L.: Stosunkowo szybko określiłeś swój główny temat w fotografii, czyli 
krajobraz.
T.S.: Tak, fotografia krajobrazowa zawsze robiła na mnie największe wraże-
nie. Na początku nie zdawałem sobie sprawy, jak wielkim jest wyzwaniem 
i jak wiele pracy jest przede mną. W Zabierzowie Ela Musialik opowiedziała 
mi o wyjazdach ze znakomitym fotografem Michałem Sośnickim. Skon-
taktowałem się z nim i tak poznałem koleje środowisko ludzi, pasjonatów. 
Z racji wieku nie jestem w stanie biegać po górach, ale okazało się, że to 
ograniczenie nie wyklucza mnie z możliwości dotarcia do fajnych miejsc. 
Mówię o tym, bo niektórzy z góry rezygnują z różnych rzeczy, a to błąd. 
Wiedza uzyskana od Michała, zdobywana podczas warsztatów i plenerów 
okazała się kluczowa dla mojego rozwoju. Wcześniej pojęcia nie miałem 
o złotej czy niebieskiej godzinie, filtrach, porach, w jakich nie robi się zdjęć 
plenerowych, obróbce. Było tego mnóstwo.

M.L.: Tu chciałbym się zatrzymać –  przy obróbce. Nie wypominając 
pierwszych 6 cyfr w PESEL-u, wiem, jak trudna w pewnym wieku jest 
praca na komputerze i poznawanie dość skomplikowanych programów.
T.S.: W fotografii cyfrowej obróbka, czyli wywoływanie zdjęć, jest tak samo 

ważna, jak w czasach fotografii analogowej – praca w tradycyjnej ciemni. 
Kiedyś była to ciemnia z powiększalnikami, odczynnikami chemicznymi, 
kuwetami, koreksami i innym sprzętem, a dzisiaj jest to cyfrowa ciemnia, 
czyli komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Z tą dziedziną nie było 
łatwo, nasze pokolenie nie miało w szkole informatyki. Bardzo pomogli 
mi na początku koledzy, Robert Jachimowicz, Zbyszek Hudobski czy Karol 
Szewczyk. Oni uczyli mnie, co do czego służy, jak się nie bać, jak zmieniać 
parametry na różnych suwakach, a to, co zrobię źle, zawsze można cofnąć 
i poprawić. Czasem wstawałem od komputera z mokrymi plecami, ale 
godzina po godzinie, tydzień po tygodniu osiągałem coraz bardziej zado-
walające efekty. Można powiedzieć, że po mniej więcej roku byłem dość 
biegły w tej pracy. Ciągle jeszcze się jednak uczę.

M.L.: Mówiliśmy o zdobywaniu wiedzy, poznawaniu narzędzi. Dochodzi-
my do źródeł robienia efektownych zdjęć krajobrazowych, czyli do pory 
dnia i odpowiednich miejsc. Jak jest na przykład ze wstawaniem?
T.S.: Najgorzej jest latem. Na przykład na plenerach w Bieszczadach, na 
Morawach czy w Toskanii kładliśmy się spać o 23.00, aby wstać o 2.00. 
Nawet u nas w okolicy, aby dotrzeć do jakiegoś atrakcyjnego miejsca na 
wschód słońca, latem trzeba wstać o 3.00. Oczywiście zmienia się to wraz 
ze zmianą pór roku. Przy plenerach trzeba też brać pod uwagę prognozę 
pogody i inne parametry, ale warto. Takich „wariatów” jak ja nie ma wielu. 
Większość z moich koleżanek i kolegów fotografów woli mieć kolorowe sny 
niż kolorowe zdjęcia.

M.L.: Fotoklub Krzeszowicki zaczyna formalizować swoją działalność 
i Ciebie wybrano na prezesa.
T.S.: Kamil Kłeczek, zajmujący się Fotoklubem z ramienia Centrum Kultury 
i Sportu w Krzeszowicach, pod którego auspicjami działamy, zaproponował 
mi tę funkcję, koleżanki i koledzy przyklasnęli temu i tak zostałem preze-
sem. Wskazałem osoby do pracy w Zarządzie i lada moment zaczniemy 
działać. Czekamy jeszcze na sfinalizowanie kwestii formalno-prawnych. 
Wspólnie z Kamilem mamy w planach organizację dużej imprezy fotogra-
ficznej w Krzeszowicach, będziemy też wpisywać nasz Fotoklub do struktur 
ogólnopolskich. Dla mnie najważniejsze jest jednak, aby nasi członkowie 
byli bardziej aktywni. Bądź co bądź wszyscy jesteśmy pasjonatami, a mam 
wrażenie, że zdjęć fotoklubowiczów jest zbyt mało. Może mają je pochowa-
ne, a przecież warto je prezentować na portalach, stronach internetowych, 
zgłaszać je na konkursy etc. Fotoklub ma już swój profil na Facebooku, stro-
nę internetową i masę pomysłów, ale to wszystko musi zacząć intensywnie 
funkcjonować. Osobiście prezentuję swoje zdjęcia w różnych miejscach, 
biorę udział w konkursach i wystawach. Jeśli można, to zapraszam do ku-
pienia kalendarza z moimi zdjęciami.

M.L.: Kalendarz widziałem, zdjęcia na nim są przepiękne. W nowym roku 
życzę Ci wielu sukcesów i udanych kadrów. Może w święta Bożego Naro-
dzenia znajdziesz pod choinką jakiś fotograficzny prezent? Dziękuję za 
rozmowę.
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II konkurs fotograficzny, zorganizowany przez Szkołę Podstawową  
nr 1 w Krzeszowicach, został rozstrzygnięty. Tematem były „Różne 
oblicza jesieni w fotografii”.
Zdjęcia Martyny Wartalskiej i Bartosza Gaja znalazły największe uznanie 
w oczach komisji konkursowej II Gminnego Konkursu Fotograficznego pod 
patronatem „Magazynu Krzeszowickiego”, „Przełomu”, KWC – grupy Tauron. 
Jury oceniło ponad 150 zdjęć. Wśród laureatów znaleźli się:

W kategorii klas 1-3
I miejsce – MARTYNA WARTALSKA (SP CZERNA, kl. 3)

II miejsce – PAWEŁ KŁOSOWSKI (SP NOWA GÓRA, kl. 3)

III miejsce – EWELINA KRAMARCZYK (SP1 KRZESZOWICE, kl. 2 b)

Wyróżnienie:

MIŁOSZ NOSAL (SP1 KRZESZOWICE, kl. 1 b)

W kategorii klas 4-8
I miejsce – BARTOSZ GAJ (SP2 KRZESZOWICE, kl. 7 b)

II miejsce – TOMASZ IWANICKI (SP 2 KRZESZOWICE, kl. 6 a)

III miejsce – OLGA KUREK (SP2 KRZESZOWICE, kl. 7 b)

Wyróżnienie:

ZOFIA STYRYLSKA (SP1 KRZESZOWICE, kl. 4 c)

Prace oceniała komisja w składzie: dyrektor Ryszard Piotrowski – SP1 Krze-
szowice, Barbara Dec – CKiS Krzeszowice, Barbara Krzętowska – Fotoklub 
Krzeszowicki, Aneta Karcz-Padula – SP Tenczynek, red. Marian Lewicki  
– „Magazyn Krzeszowicki”, red. Łukasz Dulowski – „Przełom”, Kacper Ropka, 
Olaf Kurdziel – pasjonaci fotografii, A. Kulak, Z. Pięta, K. Wyznakiewicz – SP1 
Krzeszowice

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone laureatom po powrocie uczniów do 
szkół.

Zapraszamy do robienia zdjęć i udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Tomasz Iwanicki

Bartosz Gaj

Martyna Wartalska

Ewelina Kramarczyk

Paweł Kłosowski

Olga Kurek

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
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Pomimo skróconego przez „lockdown” 
sezonu turystycznego, Zamek Tenczyn 
w Rudnie kolejny rok z rzędu bije rekordy 
popularności. Choć tegoroczny sezon roz-
począł się dopiero w połowie maja, mury 
twierdzy Tęczyńskich odwiedziło kilka 
tysięcy osób więcej niż w roku ubiegłym. 
Z czego wynika niesłabnące zaintereso-
wanie „Małym Wawelem”? Zadbaliśmy 
o to, by powodów do odwiedzin nie bra-
kowało. 
Sytuacja epidemiczna i związane z nią ogra-
niczenia odcisnęły ogromne piętno na całym 
sektorze turystycznym i kulturalnym. Nie 
najlepsze wskaźniki ekonomiczne i wyśrubo-
wane przepisy sanitarne dość brutalnie zre-
widowały kalendarze imprez, od organizacji 
których odstąpiły zarówno podmioty komer-
cyjne, jak i samorządowe. Wiele ciekawych 
inicjatyw zmieniło swój kształt, przenosząc 
się do Internetu. Powstała ogromna nisza, 
gdyż ludzie – zmęczeni lockdownem – byli 
niezwykle spragnieni wydarzeń kulturalnych. 
Zamek, po przystosowaniu – jako miejsce 
o ogromnej, niemalże hektarowej otwartej 
przestrzeni – stwarzał nam możliwość funkcjonowania w zgodzie z na-
rzuconymi przepisami. Jak na średniowieczną warownię przystało – pod-
nieśliśmy rękawicę i stawiliśmy czoła wyzwaniu z otwartą zamkniętą (sic!) 
przyłbicą. Dziś wracamy z tej walki z tarczą, a nasz trud został doceniony 
i zauważony – Fundacja za wprowadzone na Zamku środki bezpieczeństwa 
i procedury została odznaczona przez Krakowską Izbę Turystyki certyfika-
tem „Małopolska Bezpieczna Turystyka” .

Środki ochrony osobistej, płatności elektroniczne, narzucony kierunek 
zwiedzania i wszechobecne komunikaty o obowiązkach zachowania 
dystansu oraz zasłaniania ust i nosa były niezbędne. Choć nowoczesne 
urządzenia do dezynfekcji pasowały do starych murów tak, jak plastikowe 
przyłbice do historycznych strojów Przewodników – dołożyliśmy wszelkich 
starań, by przejść przez sytuację pandemiczną suchą stopą, i by pobyt na 
zamku był bezpieczny dla przybywających turystów.  W takim reżimie sa-
nitarnym – nie bez obaw – rozpoczynaliśmy tegoroczny sezon turystyczny. 
Tenczyn, który od lat przyciąga turystów ciekawymi wydarzeniami towa-
rzyszącymi zwiedzaniu, i tym razem nie zawiódł. W przedostatni weekend 
czerwca – choć z ograniczeniami i obostrzeniami – kontynuowaliśmy 
piękną, rozpoczętą w ubiegłym roku tradycję wspólnego świętowania 
letniego przesilenia „połączonymi siłami” dwóch fundacji: Fundacji New Era 
Art i Fundacji Kobieta w Regionie. Magiczna atmosfera i moc atrakcji, jaką 

wówczas przygotowaliśmy dla turystów, powodowała, że mimo wybijają-
cej północy goście niechętnie opuszczali mury zamku. Nic w tym dziwne-
go. Blask pochodni i żeliwnych kaganków oraz słowiańska muzyka tworzy-
ły wspaniałą otoczkę dla walczących na miecze wczesnośredniowiecznych 
wojów. Tych mieliśmy okazję gościć w mijającym sezonie jeszcze dwu-
krotnie – podczas „Rekorajdu” oraz podczas „Wici”, gdy na cały sierpniowy 
weekend opanowali dziedziniec i podzamcze, urządzając turnieje, pokazy 
i koncerty. Wspaniała muzyka towarzyszyła nam przez cały sezon. 

Po folkowej, słowiańskiej muzyce z „Nocy Kupały” przyszła pora na przeboje 
operowe i operetkowe. W anturażu zamkowych murów, w luźnej, pikniko-
wej atmosferze można było posłuchać dzieł Verdiego, Bizeta, Pucciniego, 
Belliniego, Lehara, Straussa, Griega, Offenbacha, Moniuszki czy Gjeilo.  
Udało nam się na Zamku utworzyć jedyną zlokalizowaną poza obrębem 
murów Miasta Królów scenę krakowksiego Summer Jazz Festival – jed-
nego z największych festiwali jazzowych w Europie. Przed publicznością 
wystąpiła znana krakowska grupa Old Metropolitan Band. Dwa tygodnie 
później, w świetle spadających Perseidów – dzięki Wojciechowi Skibińskie-
mu i Krzysztofowi Taraszce zabraliśmy turystów w muzyczną podróż z Le-
onardem Cohenem. W kalendarzu wydarzeń nie zabrakło także „Obrony 
Zamku Tenczyn przed Szwedem”, podczas której rok w rok, od 2016 roku 
przenosimy się w realia XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. To przede wszyst-
kim cenna lekcja historii, która pozwala – nawet osobom nieobdarzonym 

wyjątkowo bujną wyobraźnią – zanurzyć się w historii 
znanej z podręczników i sienkiewiczowskiej prozy. 
Na Tenczynie co roku uczyć można się jej od najlep-
szych – w wydarzeniu od lat biorą udział elitarne 
oddziały rekonstrukcji historycznej z całej Europy oraz 
najbardziej uznane autorytety polskiego środowiska 
rekonstruktorów. Od wielu lat w niezwykle przy-
stępny sposób na dziedzińcu twierdzy Tęczyńskich 
opowiadają historię – Europy, Polski i naszego zamku. 
Te lekcje na długo zapadają w pamięć, często będąc 

REKORDOWY ROK NA ZAMKU TENCZYN
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ŚW. MIKOŁAJ W DĘBNIKU
W niedzielę, 6 grudnia, św. Mikołaj wraz z dwoma pomocnikami, 
korzystając z samochodu OSP Dębnik, odwiedził wszystkie dzieci 
w naszej wiosce, przekazując im mikołajkowe prezenty.

Miło było widzieć radosne i uśmiechnięte buzie dzieci. Na prośbę Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Dębnika, Święty Mikołaj odwiedził również naszych 
drogich seniorów, obdarowując ich skromnymi paczuszkami. Byli bardzo 
zadowoleni, ciesząc się, że Święty Mikołaj pamiętał o nich w tak trudnym 
czasie.

orGaniZatorZy

jednocześnie zalążkiem pięknych pasji. Właśnie dlatego tak zależało nam, 
by z tej pięknej, trwającej od kilku lat przygody – mimo trudności – nie 
rezygnować. By uczynić za dość przepisom sanitarnym, nieco zmieniliśmy 
konwencję wydarzenia. Odstąpiliśmy od organizacji jednej, walnej bitwy, 
która w latach ubiegłych gromadziła na podzamczu prawdziwe tłumy tu-
rystów. W jej miejsce pojawiło się kilka mniejszych, rozrzuconych w terenie 
potyczek – tak, by każdy mógł jednocześnie zachować bezpieczny odstęp 
i znajdować się w „centrum” wydarzeń.  Choć w rekonstrukcji uczestni-
czyło mniej inscenizatorów niż np. w roku ubiegłym, zebraliśmy świetne 
recenzje. Rekonstruktorów podziwiać mogliśmy także podczas Święta Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. 

Tegoroczna „Juromania” nie ominęła gminy Krzeszowice. Zamek Tenczyn 
w pięknym stylu przypomniał, że Wyżyna Krakowsko-Częstochowska 
ma także swoje południowe rubieża, i że są one turystycznie niemniej 
atrakcyjne niż północna część wyżyny. Przybyłym turystom, wraz ze 
Stowarzyszeniem Nasz Tenczynek i Wioską Żywej Archeologii, zapro-
ponowaliśmy ucztę w iście królewskim stylu, nawiązując do legendy, 
w myśl której na Zamku Tenczyn miało odbywać się wesele Jadwigi An-
degaweńskiej i Jagiełły. Czy to królewskie wesele faktycznie odbywało 
się w Rudnie? Tego z pewnością stwierdzić nie możemy –  wszak wieść 
o tym zachowała się tylko w ludowych przekazach. Bez grama wątpliwości 
możemy za to stwierdzić, że podczas Juromanii na Tenczynie zabawa była 
przednia. Plenerowe kino, pokazy fireshow oraz epokowe obozowisko 
w, którym Wioska Żywej Archeologii przeniosła nas w świat średniowie-
cza, spełniły oczekiwania zwiedzających. Osada prezentowała sztukę 
przygotowywania dawnych kulinariów, uprzyjemniała pobyt turystów 
na zamku, jednocześnie upowszechniając nasze dziedzictwo kulinarne  
– odchodzące bezpowrotnie w przeszłość smaki, zapachy, receptury, które 
przecież doskonale wpisują się w silny i rosnący ciągle nurt „Slow Food”, od-
powiadając na rosnące zapotrzebowanie na czystą ekologicznie żywność 
od rodzimych, lokalnych producentów. 

Atrakcji – jak zawsze – nie zabrakło także dla najmłodszych, którzy mogli 
uczestniczyć w warsztatach lepienia z gliny, zdobienia witraży, przyozda-

biania ciasteczek, a także wziąć udział w plenerach artystycznych – ma-
larskim i fotograficznym. Nie zapomnieliśmy również o czasach prehisto-
rycznych! Nie zabrakło „Święta Kamieni” – na dziedzińcu Tenczyna znów 
pojawili się wystawcy i kolekcjonerzy minerałów z całej Polski, na jedynej 
w kraju giełdzie zlokalizowanej w zamku. Co ciekawe – agaty z Rudna 
można od niedawna oglądać w położonym nieopodal zamku muzeum. To 
właśnie chęć pokazania odwiedzającym zamek kolekcji Pana Witka w 2018 
roku stała się zaczątkiem tego wydarzenia, które z roku na rok przyciąga 
coraz większą rzeszę wystawców i turystów. Swoją obecność na zamku 
zaznaczyło także Stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn”, które w ramach projektu 
dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go i Gminę Krzeszowice prezentowało pokazy i scenki historyczne. Pomi-
mo pandemii, z powodu której wiele osób nie wieszczyło nam sukcesu, 
kończymy sezon z niemałą satysfakcją. Tenczyn rośnie w siłę – pomimo 
krótszego sezonu turystycznego odwiedziło nas kilka tysięcy osób więcej 
niż w roku ubiegłym. Każdego dnia funkcjonowania trasy turystycznej 
odwiedzało zamek około 700 osób (to aż o 200 osób więcej niż w roku 
ubiegłym!). Wprowadzenie obostrzeń i rozwiązań związanych z sytuacją 
pandemiczną, pozwoliło nam utrzymać bieżące funkcjonowanie obiektu, 
ale także pokusić się o organizację wydarzeń kulturalnych, których – jak 
horyzont długi i szeroki – nieco brakowało.

Równolegle do sezonu turystycznego trwały prace zabezpieczające, któ-
rych prowadzenie umożliwiła rekordowa dotacja z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jedenasty już etap prac pozwolił na zabezpie-
czenie Baszty Tęczyńskiej oraz Małgorzaty. Okres „twardego lockdownu” 
wykorzystaliśmy na przeprowadzenie prac konserwacyjnych oraz porząd-
kowanie terenu na zamku i w jego okolicy. Zamek z roku na rok pięknieje 
i przyciąga coraz bogatszym wachlarzem wydarzeń towarzyszących zwie-
dzaniu. Nic więc dziwnego, że  w 365 lat po „Potopie” Tenczyn znów jest 
oblężony. Tym razem – na szczęście – przez turystów.

roBert sZcZuka
koordynator fundacja neW era art jana potockieGo
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KONIEC RUNDY

ZASADNICZEJ
Zakończyła się pierwsza runda rozgrywek 
drugoligowych w siatkówce kobiet. 
CKiS Maraton Krzeszowice zajmuje 7 miejsce. 
Jedni powiedzą, że dopiero siódme, inni, że 
aż. Sezon 2020/2021 jest bardzo dziwny, dru-
żyny borykają się z trudnościami zdrowotnymi 
i organizacyjnymi. Przygotowanie fizyczne jest 
strasznie rozchwiane. Tym bardziej uważamy, 
że 7 miejsce jest dobrym wyjściowym wyni-
kiem przed drugą rundą. Gratulujemy dziew-
czynom i trzymamy kciuki.

red.

GKS ŚWIT KRZESZOWICE
Drużyna seniorów, po rundzie jesiennej sezonu 2020/2021, została samo-
dzielnym liderem A Klasy rozgrywkowej. Posiada 6 punktów przewagi nad 
drugą drużyną – Wisłą Jeziorzany. Drużyna prowadzona przez Bogdana 
Przygodzkiego zdobyła 38 punktów, nie przegrała żadnego meczu, a dwa 
mecze zremisowała. Imponujący jest stosunek bramek 71 – 17. Jak twier-
dzą zawodnicy i trener, pierwszy krok do awansu został zrobiony. Przed ze-
społem kolejne mecze, kolejna mobilizacja. Drużyna kończy treningi, a już 
8 stycznia 2021 r. rozpocznie przygotowania do drugiej rundy.

Drużyna juniorów, budowana praktycznie od nowa w swojej grupie II ligi, 
na 8 zespołów zajęła 4 miejsce. Tak jak inne grupy sportowe drużyna zma-
gała się z problemami pandemii. Pomimo tego tylko jeden mecz nie do-
szedł do skutku z naszej winy. Brakowało odpowiedniej ilości zawodników, 
którzy przebywali na kwarantannie lub nie mogli dojechać do klubu z po-
wodu braku środków komunikacyjnych. Trwają poszukiwania zawodników, 
którzy chcieliby grać w Świcie w tej kategorii wiekowej. 

Po odejściu trenera Masłowskiego, drużynę trampkarzy objął aktualny 
zawodnik GKS Świt Krzeszowice – Mateusz Mirek. Stworzył drużynę, która 
mając bardzo małe doświadczenie w grach ligowych, napędziła nie jednej 
drużynie dużego strachu. W II lidze drużyna zajęła 4 miejsce, pozostawiając 
za sobą kolejne 4 zespoły, mające większe doświadczenie, niż zawodnicy 
Świtu. Podobnie wygląda sprawa grupy młodzików, którą również w roku 
bieżącym powierzono Piotrowi Deryniowskiemu, aktualnie zawodnikowi 
GKS Świt Krzeszowice. Zawodnicy rocznika 2010 i młodsi dzielnie stawali 
przeciwko niekiedy starszym zawodnikom w swojej lidze. 5 miejsce, jakie 
zajęli zawodnicy, świadczy o tym, że drużyna nie pękała i walczyła jak rów-
ny z równym. Tak jak w grupie juniorów, tak i w tych grupach bardzo mile 
widziani są nowi zawodnicy.

W GKS Świt w Krzeszowicach pracuje również trener Sebastian Dębowski, 
który ma w swoich obowiązkach opiekę nad najmłodszymi adeptami 
sztuki piłkarskiej, jakimi są Skrzaty, Żaki i Orliki. W sumie to prawie 50 mło-
dych zawodników, którzy stawiają pierwsze kroki, a ci starsi uczestniczą 
już w pierwszych turniejach, poznając smak zwycięstwa i gorycz porażki. 
Warto wspomnieć, że Sebastian jest również zawodnikiem GKS Świt Krze-
szowice i serdecznie zaprasza do siebie kolejnych chętnych do uprawiania 
sportu.

Zmienia się również otoczenie i warunki socjalne. Ułożone kostki brukowe 
na dojściach do budynku wzdłuż trybun kibiców, wymiana okien w bu-
dynku hali sportowej, generalny remont łazienek i szatni, doświetlenie hali 
sportowej i zlecone prace dotyczące remontu trybuny od strony ul. Solidar-
ności czy też zadaszenia drugiej trybu, a także modernizacja drugiego bo-
iska, przy założeniach realizacji planów pana Burmistrza, żywi nadzieję, że 
obiekt ten będzie stawał się miejscem, w którym sport powinny uprawiać 
setki młodzieży, tak z miasta Krzeszowice, jak i z całej gminy.

ŚWit krZesZoWice

Zarząd Gminnego Klubu Sportowego „Świt”  
w Krzeszowicach, z okazji Świąt Bożego Narodzenia  

i Nowego Roku 2021, składa serdeczne życzenia 
zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności wszystkim 

Członkom Klubu, zawodnikom, trenerom, działaczom,  
a także wszystkim sponsorom.

Stanisław Molik – prezes Zarządu



[ 44 ] – Magazyn Krzeszowicki 11/2020

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

tel. 571 401 052, 12 282 14 65, wew. 5

Redaguje zespół: 
Marian Lewicki (redaktor naczelny), Maciej Liburski (redaktor),  
Marta Smutek (korekta, redakcja), Małgorzata Grończak (projekt okładki) 

Nakład: 3000 egz.

Adres Redakcji i Wydawca: 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, 32-065 Krzeszowice, ul. dr. J. Walkowskiego 1 
tel. 668 915 516, 571 401 052 lub 12 282 14 65 wew. 5,  
e-mail: m.lewicki@ckiskrzeszowice.pl,  
www.magazynkrzeszowicki.pl

Skład: 
Studio Agrafka, 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 31/101, tel. 533 123 153, 
www.studioagrafka.com.pl

Druk: 
Drukarnia Grafress Łukasz Kajda, 32-300 Olkusz, ul. 29 Listopada (pawilon),  
tel. 32 754 32 32,  
www.grafpress.com.pl
Nie zwracamy materiałów niezamówionych oraz zastrzegamy sobie prawo do przereda-
gowywania i skracania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

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



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@�����.���





Czas spotkania z bliskimi, radości oraz zadu-
my. Jakie będą Te święta? Każdy z nas zadaje 
sobie to pytanie. Pamiętajmy, że najwięcej 
zależy od nas! 

Sprawmy, aby nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia były wyjątkowe, niezapomniane  
i magiczne! Dlatego spełniajmy marzenia,  
nie dajmy się przygnębić otaczającą nas rze-
czywistością.

Małe i większe przyjemności potrafią zaczaro-
wać nawet trudne chwile. Dzięki nim stajemy
się silniejsi, patrzymy z większym optymi-
zmem w przyszłość. Nawet drobny prezent 
pod choinką sprawi, że TE Święta będą rado-
sne i dadzą nam Nadzieję oraz Moc – potrze-
-bne po to, by z uśmiechem i pozytywnym na-
stawieniem wejść w Nowy Rok.

Dlatego wyłącz telewizor i zajrzyj do nas,  
na Rynek 2 w Krzeszowicach! Znajdziesz tu-
taj spokój i wytchnienie, a dla swoich bliskich 
wyjątkowe prezenty, które umilą i rozświetlą 
czas spędzony w Ich gronie.

Przygotowaliśmy ofertę, która ucieszy każde-
go, i w swoim przekroju jest dostępna dla
każdego z nas. Od wysokiej jakości srebra  
w cenach kilkudziesięciu złotych, po zestawy
biżuterii z diamentami oraz innymi kamienia-
mi szlachetnymi.

Zapraszamy do nas, wśród setek różnoro- 
dnych produktów wyselekcjonowanych jako-
ściowo przez nasz zespół, zapewne znajdziesz 
coś dla siebie i swoich bliskich.

Dla naszych Klientów wprowadziliśmy spe-
cjalną usługę. Możesz nam zlecić wysłanie 
zakupionych u nas prezentów do wybranej 
osoby. Od lat współpracujemy z szeregiem 
firm kurierskich i możemy w Twoim imieniu  
bezpiecznie dostarczyć wybrane wyroby  
w każde miejsce w Polsce.

Podarujmy sobie i bliskim odrobinę przyje- 
mności w postaci gwiazdkowych prezentów.
Biżuteria jest zawsze trafionym pomysłem.
Zapraszamy!

-20% 
Dodatkowo przez cały grudzień w naszym skle-
pie w Krzeszowicach większość asortymentu  
ze złota możesz zakupić z rabatem 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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